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خطــر و ضــرر عالقه به ریاســت براى مســلمان بیــش از دو گرگ دّرنده اى اســت که به گله گوســفندى که
(وسائل ّ
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چوپان ندارند حمله کنند.

نــــگاره

علیرضا پاکدل

فقیروغنی

توگو با ایسنا
مدرس موسیقی و نوازنده سنتور در گف 
درباره انتخابات خانه موسیقی صحبت کرد.

کارگردان «ادیسه  »2020از تجربه اجرا در تئاترشهر میگوید

پای تئاتر ایستادهایم

شــرایط ســخت و مبهــم اســت .مبهــم از ایــن نظر
کــه امیدواریــم اتفــاق بدی نیفتــد و تمــام موازین و
یادداشت
اســتانداردهای بهداشــتی را هــم رعایت میکنیم تا
کوچکترین مشــکلی برای کسی بهوجود نیاید .این
وضعیت تنها مخصوص کشــور ما و تئاتر ما نیست
و در حــال حاضر تمام دنیا همین شــرایط را تجربه
میکنند .آنها بدرســتی به این مســأله میاندیشــند
که قرار نیســت با وجود کرونــا برویم در غارها پنهان
آرش دادگر
شــویم بلکــه بایــد بــا رعایــت کامــل پروتکلهــای
کارگردان تئاتر
بهداشــتی بــه کار خودمــان ادامــه بدهیــم و وجــوه
تفکیکناپذیر از زندگی را تعطیل نکنیم .برخی دوســتان و همکاران سؤال
میکنند که خب مگر چه میشــود یکســال تئاتر نداشــته باشــیم؟ جواب
ســاده اســت :مسأله فقط یک سال تعطیل کردن تئاتر نیست و شرایط هنر
تئاتر در این ســرزمین ،با شــرایط تئاتر در کشورهای پیشرفته بسیار متفاوت
است و در سرزمین ما جامعه فرهنگ و هنر باید به فکر خودش باشد وگرنه
معلوم نیست چه سرنوشتی در انتظار خواهد داشت .اینجا ما بههیچعنوان
نمیتوانیم مطمئن باشــیم که اگر یکسال کار نکنیم ،زیرساختهایمان
کمافیالســابق سرجای خود محکم و اســتوار باقی خواهند ماند .به همین
دلیل اســت کــه کار میکنیم و تالش میکنیم تا بتوانیم شــرایط را مســاعد
نگــه داریــم .به هــر صــورت چندماهی اســت که ایــن ویــروس بیرحمانه
میتــازد و در چنیــن دورهای که اینهمه ترس و اســترس وجود دارد شــاید
هنــر تئاتر بتواند حتی برای لحظاتی آرامــش ،امنیت و حس لذت را دوباره

#بورس

در کنــار همــه خبرهــای ایــن
روزهــا بــورس و بــازار بــورس
هشتـگ
همچنــان یکــی از مهمتریــن
هاست .امروز صبح شــاخص کل بازار بورس کمی
افزایــش پیــدا کــرد امــا در نهایــت اینشــاخص با
کاهش  ۵هزار واحدی به کار خود پایان داد.
بــه نظر کاربــران باتجربهتــر در این زمینــه بزودی
قرار اســت اتفاقــات خوبــی در این بــازار بیفتد اما
مثل همیشــه تحلیلها را هم با هشتگ بورس در
شــبکههای اجتماعــی میخوانیــم« :تاریکترین
لحظه شب ،چند ثانیه مونده به طلوع خورشیده.
هفتــه آینده ،مطمئنــاً هفته بهتــری خواهد بود»،
«شــاخصبــورس امــروز بــدون شســتا ،خــودرو و
خســاپا  0.2درصــد مثبــت شــد ،هــم وزن اندکــی
منفی اســت .دوســتانی که تخصص ندارند با ذکر
مثــال براتــون توضیح میدم .فرض کنید دســت و
پــای رونالدو ،رونالدینیو و نیمار رو بســتن و تو یک
نیمــه بنگالدش موفق شــده یه شــوت به ســمت
دروازه برزیل بزنه .خســته نباشــی دالور ،خداقوت
قهرمان»« ،تئوریسینهایحباب بورس خودشون
اومدن توو خرید ...ملت هنوز دارن میفروشــن»،
«اینروزهــا با  ۲نامه اقتصاددانــان مواجهایم یک
نامــه در زمــان ثبات نــرخ ارز و ســقوطبــورس که
 ۲۵نفــری میگفتنــد دیدیــد گفتیم و یکــی بعد از
صعــود نرخدالر که میگویند مــا از اول میگفتیم
رشــد پایدار بــورس اقتصاد را در برابر شــوک ارزی
مقــاوم میکند .با خودتــون چندچندید؟»« ،یکی
از کارشناســان بــازار ســرمایه گفتــه عــاوه بر همه
مشــکالتی که باعــث افت بورس ایران شــده ،یک
فاکتور مهم مد نظر قرار نگرفته که اتفاقاً تأثیر آن از
همه عوامل بیشتر است :حواشی انتخابات امریکا
باعث شــده معامله گران ایرانــی وارد فاز احتیاط
شــوند ،از اینرو ارزش معامالت با افت چشمگیر
مواجــه شــده اســت ...معنی این ســخن درســت،
این اســت که معامله گران تشــخیص دادهاند اگر
ترامپ انتخاب نشــود و تنشهای سیاســی ایران و
تحریمها کم شــود ،نان آنها در بورس آجر خواهد
شــد! حاال میفهمیــد که چرا برخی کــه اتفاقاً پول

پیامکهای اشتباه

دیــروز اتفــاق عجیبــی افتــاد
و کاربــران زیــادی نوشــتند که
ماجرا
برایشان پیامک کشف حجاب
در خودرو فرســتاده شده است .مسأله اینجا بود که
بسیاری از آنها مینوشتند در تاریخی که در پیامک
ذکــر شــده بیــرون نرفتــه بودند یــا در محــدودهای
کــه در پیامــک ذکــر شــده بــوده حضــور نداشــتند.
عجیبترین مورد هم ارســال یکی از این پیامکها
بــرای یــک روحانی بــود .دیــروز کاربران زیــادی در
شــبکههای اجتماعی به این مســأله اشــاره کردند:
«آقا من نمیدانســتم عمامه از ســر برداشــتن هم
کشــف حجاب حساب میشــه .بگذریم از اینکه خدا
میدونــه من خیابــان اندرزگو نبودم! آخــه چرا؟»،
«برای مامان  ۵۵ساله من هم امروز  smsاومده که
برج  ۴کشف حجاب کردی»« ،برای داداشم مسیج
کشــف حجاب اومده اونم پل پارکوی ســاعتی که
ایــن بچه ســر کاره .بعــد تاریــخ رو زده بــرج !۳من
اصالً نمیفهمم یعنی چــی؟ نمیتونیم ثابت کنیم
ماشــین اون روز اصالً بیــرون نرفته که بره پارکوی
که بخواد کشــف حجاب بشــه توش؟»« ،این وسط
چــرا ایــن همــه پیــام کشــف حجــاب اومــده بــرای
ملت؟»« ،اساماس کشف حجاب تو ماشین برای
من اومده لوکیشن رو زده پونک .من  ۱۰ساله سمت

و امکانــات زیــادی دارنــد ،اصــرار دارنــد مملکت
همیشــه در تشنج و گرفتاری باشــد؟»« ،امیدوارم
حمایتها در بخش اختیار فروش و ســهام خزانه
قویتــر دنبــال و ســعی شــود از پولــی شــدن ایــن
حمایتها جلوگیری شود»« ،معاون بازار شرکت
بورس تهران هم فرمودند« :دسترســی مســتقیم
مردم به ســامانه معامالتی اشتباه است و تبعات
دارد»! هنــوز از شکســتن کاســه و کوزه ریــزش بازار
روی ســرحقیقیها دســت بــر نداشــتین؟ نگاهی
به فروشــندههای یک ماه اخیر بندازید تا بفهمید
دسترســی چــه اشــخاصی بــه ســامانه معامــات
خطرناکتــره!»« ،توی یه کانال بورســی عضوم ،هر
روز کهبورس میریزه مینویسه امروز دیگه آخرین
کــف ســازیها بــرای جهش بــورس اســت« ،».یه
هشــتگی راه افتاده بین اهالیبــورس با عبارتنه
به فروش ســهام .خیلی هم عالی فقط خواســتم
بگم تو روزای خونین ،اصالً بخواهید هم نمیتونید
کردن
بفروشــید»« ،این مقدار پولی که برای جمع ِ
ســهمای شاخص ساز اســتفاده میکنن اگه صرف
ســهمهای کوچیک شــه هم صف همشون جمع
میشــه و هــم تــرس ســهامدارا فروکــش میکنــه.
متأســفانه منافــع اقلیــت بــه اکثریــت ارجحیــت
داده میشــه»« ،دوســتان فعال در بازار سرمایه ،یه
جوری با اســترس در مورد بازار حرف میزنن انگار
چی شــده! هیچ اتفاقی نیفتاده دوستان ،بازار داره
بهصورت ساید حرکت میکنه.بازار اصالح قیمتی
رو انجــام داده و نیازه که اصــاح زمانی هم انجام
بده ،پس یه مدت بهصورت ســاید حرکت میکنه.
رشــد بازار آنقدر زیاد بوده که رشــدی که قرار بوده
انتهای سال بهش برسه رو در مرداد بهش رسیده،
پــس طبیعیه که بره تو اصالح و چون این اتفاقات
در زمــان کوتاهی افتاده باز هم طبیعیه که اصالح
زمانی صورت بگیره.از نظر من حرکت شاید اتفاق
خیلی مثبتیه ،چــون یه عدهای بازار ســرمایه رو با
قاچاق کوکایین اشتباه گرفتن .اینجا قرار نیست هر
روز ســود کالن کنی ،قراره در طول زمان ســود تو از
متوسط سود بقیه بازارها و صنایع
بیشتر باشه فقط همین».

شهروند
مجـــازی
یگانه خدامی

پونک نرفتــم اصال»« ،انقد برای همــه ،اساماس
کشــف حجاب توی ماشین اومده که منتظرم برای
من که ماشــین ندارم هم بیاد« ،».ما کشف حجاب
نکردیــم! به خدا زن مــن چادری اســت« ،».جالبه
االن برامــون  smsاومــد کــه تــوی تاریخ  ۴شــهریور
ســاعت  ۱۱شــب توی خــودرو شــما کشــف حجاب
شــده که میشــه شــب قبل از دربی جام حذفی و تا
جایی که یادمه ،اون شــب ما اصــاً جایی نرفتیم و
همه خونه بودیم .االن هم توی توئیتر ســرچ کردم
کشــف حجاب ،دیدم واســه خیلیا پیامکش اومده.
عجیبــه!»« ،امــروز دستشــون خــورده بــرای همــه
پیامــک کشــف حجــاب فرســتادن« ،».اسام اس
کشــف حجاب برام اومده به همراه دســتور توقیف
ماشین با پالکی که استفاده نمیکنم ازش« ،».خب
کار نکرده باید بیام پلیس امنیت
مــن االن بهخاطر ِ
اخالقی تعهد بدم چون میگن توی ماشینت کشف
حجاب کردی و حدس بزنید چی شــده! اون تاریخ
مــن تــوی خونــه زیر بــاد کولر بــودم و ماشــین توی
پارکینــگ»« ،بنده هم بابت کشــف حجاب احضار
شــدم .جالب اینکه اون ســاعت من ســر کار بودم و
بعیده حتی ماشــین برده باشــم ســرکار« ،».واســه
منــم پیامــک اومــده ،ســاعت  ۷صبــح که داشــتم
میرفتم سرکار و مقنعه سرم بوده».

آیا داستان بر غم سوگ
پیروز می شود؟

احتماالً این روزها بحث فقدان بیش از همیشه و با
سنگ
نسبتی بیشتر کودکان را درگیر کرده است .فقدان و
کاغذ
مرگ والدین یکی از پراســترسترین وقایع زندگی
قیچی
کــودک اســت ،همینطــور فقــدان نزدیکانــی کــه
کودک با آنها احســاس دلبستگی و وابستگی دارد.
معمــوالً در ایــن شــرایط اطرافیــان خودشــان هم
درگیر این فقدان و تروما هستند و باید دوره سوگ
را ســپری کنند و گاه یا کودک را جدی نمیگیرند یا
نمیدانند که چطور با آنها برخورد کنند.
نلیمحجوب
فعال حوزه ادبیات
اینکه چطور این مسأله را بازگو کنند ،از چه زاویهای
کودک و نوجوان
وارد شــوند و چطور به سؤاالت کودک پاسخ دهند،
دغدغه بســیاری از بزرگســاالن اســت .گاهی اوقات این فقــدان تأثیرات و
اختالالت روانی کوتاه مدتی در بچهها ایجاد میکند ،بدخلقی ،اضطراب،
گریه ،پرخاشگری...
یکــی از راههــا کمک گرفتن از داستانهاســت .داســتانهایی بــا محوریت
فقــدان و از دســت دادن .در ایــن کتابهــا ،گاهــی کــودک یــا نوجــوان بــا
شــخصیت داســتان همــذات پنــداری میکنــد و میتواند راهــکاری برای
حل مســأله پیدا کند ،مثل کتابهای :چگونه زندگی و مرگ را بشناســیم
(انتشــارات قدیانــی) ،ســوگ کــودکان (ناشــر پوینــده) ،مــرگ چیســت؟
(انتشارات ایرانبان) ،چگونه کنار بیاییم
با( ....انتشارات ذکر).
گاهــی در این فقــدان ،پدر یا مــادر دچار
افســردگی میشــوند ،بیحوصلگــی،
کــم توجهــی و ...در این حالــت کودک یا
نوجــوان دســت بــه خالقیــت میزند تا
آنهــا را از آن حال و فضا خارج کند ،مثل
شــخصیت کتاب «بابای پرنــده من» که
ســعی دارد پدر را از آن حالت خارج کند
یــا «پرنده قرمــز» که میخواهــد امید را
تقویت کند حتی در سختترین شرایط،
همینطــور کتابهــای :فراتــر از دریــا ،مــرگ بــاالی درخت ســیب ،داس
مرگ ،امیلی و گلهای پرنده بن و کتاب فیل (کتاب چ) به نویسندگی پیتر
کارناواس است که اخیراً منتشر شده است .در کتاب فیل ،دخترک مادرش
را از دست داده و پدر بشدت دچار انزوا و افسردگی شده است .و حاال این
کــودک اســت که عالوه بر حفــظ روحیه خود ،ســعی در برگرداندن پدر به
زندگی عادی دارد .در کتاب فیل ،فیل خاکســتری نمادی از افسردگی پدر
اســت که همیشــه و همه جا با اوســت و دخترک ســعی دارد فیل را از پدر
دور کند ،در بین این تالش ما رابطه او را با دوستان و پدر بزرگ میبینیم،
پدر بزرگی که خود غمگین اســت اما ســعی دارد کــودک را به یک زندگی
طبیعی و پذیرفتن موقعیت ترغیب کند و زندگی او را همراه با کشف نگه
دارد .در نهایــت کودک موفق میشــود فیل خاکســتری را از پدر دور کند و
جالب اســت پاکوتاه خاکســتری هم که همهجا با اوســت این بار از کودک
جدا میشود و میرود و اینجاست که ما متوجه افسردگی کودک میشویم
و تالشــش بــرای حفظ خود .درســت در همین لحظه اســت کــه کودک از
افســردگی و غم رها میشــود .آن هم با بهتر شــدن حال پدر و تالشــی که
برای برقراری ارتباط داشــته اســت .والدین و اطرافیان بچههایی که دچار
فقدان و ســوگ شــدهاند میتوانند با شــیوه هوشــمندانه با بهره گرفتن از
توگو با کودک یا نوجوان خود همراه شوند
کتابهای مناســب ،بازی و گف 
تا آنها از این فصل زندگیشان با کمترین آسیب عبور کنند.

عکس نوشت

بــه مردم برگردانــد .امروز تئاتر دیدن یک تصمیم شــخصی اســت .من از
اســتقبال مردم از اجرای «ادیســه  »2020با توجه به شــرایط راضی هســتم
و با ســابق ه ذهنی از کارهایی که پیش از «ادیســه» روی صحنه رفته بودند و
بهدلیل حضورنداشتن تماشاگر مجبور به تعطیلی شدند میتوانم بگویم
دیدن تماشــاگرانی در سالن چهارسو برایم خوشحال کننده است .تئاتر اگر
قرار بود ممری برای درآمدزایی تجاری من باشــد قطعاً با شکســت مواجه
میشدم چون طبیعی است که برگشت مالی ندارد .این حرفه من است و
البته که درآمدزاییاش هم مهم است اما سودی به دست نمیآید و مسأله
اصلــی من هم نیســت و پیش از همه اینها مخاطــب از هر چیزی برای من
مهمتر است .تئاتر یک هنر است نه حتی عشق و وظیفه .ما نمیتوانیم به
یک نقاش بگوییم نقاشی نکن چون کسی تابلو نمیخرد یا به قول جبران
خلیل جبران میتوانند بگویند ســازهای خود را در نمد بپیچید و اســتفاده
نکنید اما نمیتوانید به چکاوک بگویید نخوان .این نکته را هم مطرح کنم
ت تئاتر نیســتم بلکه
کــه برخالف بســیاری ،من موافــق افزایش قیمت بلی 
معتقدم در چنین شــرایطی حمایت میتوانــد به حفظ گروههای تئاتری و
اجراهــا و اعتماد گروههای تئاتری کمک کند و اگر این حمایت اتفاق نیفتد
تالش ما هم بیهوده خواهد بود .آنطور که ما شنیدهایم قرار است مقداری
از تئاتــر حمایــت شــود اما متأســفانه در بوروکراســیهای اداری و دســتوری
همچنان گیر کرده و آنچنان که باید و شــاید جامه عمل به خود نپوشــیده
اســت .ما و تماشــاگران حرفهای تئاتــر کار خود را انجام میدهیــم و در این
شــرایط پــای تئاتر ایســتادهایم و فشــارها را تحمل میکنیم و انتظــار داریم
مدیران فرهنگی ما هم وظیفه خود را انجام بدهند.

به مناسبت سالروز شهادت علی بن الحسین
(ع)
امام زین العابدین

راوی اسالم رحمانی

بــه روایتــی  25محــرم – امــروز -مصادف
بــا شــهادت امــام ســجاد(ع) اســت.آن
حضرت(ع)پس از  57سال( 38-95ه.ق)
آئین
زندگی پرفراز ونشــیب ســرانجام به اشــاره
«ولیــد بــن عبدالملــک» خلیفه امــوی وبا
عاملیت «هشــام» والی مدینه به شهادت
رسید ودر قبرستان بقیع کنارعمویش امام
حسن مجتبی(ع)به خاک سپرده شد.امام
ســجاد(ع) پــس از واقعــه کربــا همــراه
اسماعیلعلوی
کاروان اســیران بــه مدینــه آمــد وتــا پایــان
دبیر گروه پایداری
عمر دراین شــهر زیســت .آن حضرت(ع)
از خاســتگاه عصمت وطهارت به رهبری وهدایت امت پرداخته
وبا آحــاد جامعه ارتباط داشــت .مردم نیــزاز هرطیف وطبقهای
بــه حضرتش مراجعه ودلبســتگی و وابســتگی روحــی عمیقی با
آن حضرت(ع) داشــتند.امام ســجاد(ع) نمونه کامل مســلمانی
و دردانــش وفضیلــت برمردمان عصر خویش برتری داشــت .از
اینرو مردم حتی آنان که مذهب دیگری داشتند آن حضرت(ع)
را امین ومرجع خود دانسته و درپیشامدها و گرفتاریهای زندگی
بــه حضرتش مراجعه میکردند .بر این اســاس زندگی امام زین
العابدین(ع) دارای ویژگیهای بیمانندی اســت که دوره حیات
آن حضــرت(ع) را با ســایر ائمــه متمایز میکند .امام ســجاد(ع)
بــه اقتضای شــرایط زمانــه برعبودیت تأکیــد فراوانی داشــت ،از
ایــنرو به زین العابدین ملقب شــد .نمازآن حضرت َمَثل اعالی
انقطــاع کامــل بــه ســوی خداونــد یکتــا وعبودیــت خاضعانه به
درگاه الهی بود .از جلوههای خشــوع امام ســجاد(ع) درنماز این
بــود کــه وقتی بــه نمازمی ایســتاد ،چهــرهاش دگرگون واشــکش
جــاری میشــد.روزی یکــی از نزدیــکان پرســید ایــن چــه حالــی
اســت هنگام نمــاز!؟ حضــرت فرمــود« :میدانــی در مقابل چه
کســی ایســتادهایم!؟» مناجاتهــای بســیاری از آن حضرت(ع)
باقــی مانده اســت که مضامین بلنــد آن روح را صیقــل وتابناکی
میبخشــد .امــام زیــن العابدیــن(ع) پیشــتاز موحــدان وعارفان
دربهجا آوردن حق خداوندی بود وعبادتش از ســرعادت وترس
وطمــع نبود وخدا را چنان عبادت میکرد کــه گویی او را میدید.
جمع روح عبادت وســتیزبا ظلم وستم ،دعا ونیایش و حضور در
صحنههای حماســی ،از جمله ویژگیهای امام سجاد(ع) است.
آن حضرت(ع) با پشــتوانه ایمان وعقیده به توحید ناب ،نســبت
به ظلم وســتم درجامعه واکنش نشــان داده وبا خشونت عریان
کــه میراث اعراب جاهلی بــود و هنوزدرفضا ومحیط اســامی به
اعمــال آن افتخــار میشــد ،بــه مقابلــه برخاســت .طــوری که در
پایــان راه وپــس از 34ســال امامــت وهدایــت جامعــه ،دراوراق
تاریخ دیگر نشــانی ازسرهای بریده را برنیزه کردن ودرکوی برزن
بــه نشــانه قــدرت واقتدارگردانــدن نمییابیــم .امــام ســجاد(ع)
بوســیله بروزهای عاطفی ودعا و مناجات به تلطیف روح جامعه
پرداخــت وعادتهای جاهلی را ازظاهر اجتماع مســلمانان دور
ســاخته وشناخت و رعایت حقوق افراد نسبت به یکدیگر را رواج
داد .دعاهــا ومناجــات امام ســجاد(ع) دارای ابعــاد مختلف این
روح و روحیــه اســت وازجنبههــای معرفتــی ،عبــادی واجتماعی
برغنای تعالیم مکتب اسالم استوار است.

مراسمافتتاحنخستیننمایشگاهمجازیتذهیبایرانیبهمیزبانیکمیسیونملییونسکو-ایراندرصفحهاینستاگراماینکمیسیونبرگزارشد.
این نمایشــگاه با همکاری کمیسیون ملی یونسکو -ایران و مؤسسه فرهنگی اکو برگزار میشود و در آن  27اثر نفیس تذهیب ایرانی از هنرمندانی
چون محسن آقامیری ،حمیده آیتاللهی ،مهدی ایرانی ،لیال پورخانی ،زینب رهنما ،محمد مرادی و روحاهلل اسحاقزاده به نمایش در میآید.
حجتاهلل ایوبی دبیرکل کمیسیون ملی یونسکو -ایران در این مراسم گفت« :طال یکی از فلزهای گرانبها و عالیترین دارایی مردم یک سرزمین
اســت .در هیچ تمدنی ســراغ ندارم که مردم با طال ،کتــاب را آرایش کنند .واقعاً هنر تذهیب باعث افتخار ماســت و باید این هنر را روی دســت
بگیریم و به دنیا نشان بدهیم .آرزوی من این است که مردم این کشور ،آنهایی که ثروتی دارند ،دولتمردان و ...بدانند که اگر آثار این هنرمندان را
خریداری و به در و دیوار خود نصب کنند ،به آن نوجوان و جوانی که به آن اثر نگاه میکند ،هویت را آموزش میدهند».
این نمایشگاه مجازی را در پایگاه اینترنتی www.gallery.irunesco.orgمیتوانید ببینید.

چشمها را که میبندم خوابی
که دیدهام مثل کابوسی باز
توی کلهام رژه میرود .شش
ماه گذشته اما کابوسش عین
بختک افتاده است به جانم.
توی این مدت که مرا آوردهاند
اینجا سعی کردهام فراموشش
کنم ،اما نتوانسته ام .بعضیها
همه خودشان را پاک میکنند و
میروند.البدمیتوانند.
مننمیتوانم...

من گنجشک نیستم
مصطفی مستور
نشر :مرکز

24ëëشهریور
به نام در روز  179از ســال  99زندگــی و آثار هنرمندان و
تاریخ
چهرههای بزرگ فرهنگی ایران را مرور کنیم که
همچنانماندگارند.
ëëتولدها
مریم ســعادت :بازیگــر و عروســکگردان ایرانی
سال  1337در چنین روزی به دنیا آمد .او رشته
تئاتر عروسکی را در دانشکده هنرهای دراماتیک
خوانــد و کارش را بهصــورت جــدی از کانــون
پرورش فکری کودکان و نوجوانان آغاز کرد .سریال «آرایشگاه زیبا»
اولین حضور تلویزیونی او بود و پساز آن با سریال «قصههای تابه
تا» به شهرت رسید .او در این سالها در سریالها و فیلمهای زیادی
حضور داشته و بازی کرده و البته کارگردانی نمایش برای کودکان و
عروســک گردانی را هم ادامه داده اســت .سریالهای «فروشگاه»،
«مدرســه مادربزرگهــا»« ،تولدی دیگر»« ،رســتوران خانوادگی»،
«بدون شــرح»« ،خوش رکاب»« ،آب پریا» و «دردسرهای عظیم»
و فیلمهای «شــهر زنــان»« ،یک بــوس کوچولو»« ،قاعــده بازی»،
«متولــد « ،»65پــدر آن دیگری» و «دشــمن زن» از آثاری هســتند
که بازی ســعادت را در آنها دیدهاید .او در دهه  60و  70صداپیشــه
بسیاری از شخصیتهای عروسکی محبوب آن روزها مانند «نوک
طال» در «خونه مادربزرگه» بود.
کیومرث مرادی :نمایشنامه نویس و کارگردان
تئاتر ســال  1351به دنیا آمد .کیومرث مرادی
در رشــتههای ادبیــات نمایشــی و کارگردانــی
تئاتــر تحصیــل و از دهــه  70بهصــورت جدی
کارگردانــی نمایــش را آغــاز کــرد .نمایشهــای «صبــح طلــوع
میکنــد»« ،عزیــز مایــی»« ،پیــش از انتظار»« ،هشــتمین ســفر
ســندباد»« ،رازها و دروغ ها»« ،افسون معبد سوخته»« ،مرگ و
شــاعر» و «خواب در فنجان خالی» بــا کارگردانی او روی صحنه
رفتهانــد .او جایزه بهترین کارگردانی بــرای اجرای «عزیز مایی»
از جشــنواره تئاتــر دفــاع مقــدس ،جایــزه بهتریــن کارگردانی را
برای نمایشهای «هشتمین سفر سندباد» و «خواب در فنجان
خالی» از جشنواره تئاتر فجر ،دیپلم افتخار بهترین کارگردانی را
برای «افسون معبد سوخته» از جشنواره تئاتر کاناک هند و جایزه
بهترین نمایش خارجی را از جشــنواره تئاتر ملی دهلی نو برای
«مرگ و شاعر» به دست آورد.
 ســالروز تولــد اریــک بنتلــی کارگــردان امریکایی ،فریبــا ارباب
تفتی شاعر ،کوروش جوان روح شاعر ،شهاب حسنوند شاعر ،پرویز
حسینی شاعر و مترجم ،جواد رحمانی شاعر ،هاجر فرهادی شاعر،
پیام یزدانجو نویســنده ،وحید رزاقی بازیگر ،کیت میلت مجســمه
ساز و نویسنده امریکایی و سم نیل بازیگر انگلیسی هم امروز است.
ëëدرگذشتها
عبدالحسینزرینکوب:نویسنده ،منتقد و تاریخ
نگار برجســته ایران ســال  1378در چنین روزی
درگذشــت .عبدالحسین زرین کوب متولد 1301
بــود و پــس از گرفتن دیپلــم ادبی در تهــران به
شــهرش بروجرد بازگشــت و تدریس درسهای تاریخ و جغرافیا،
ادبیات فارســی ،عربی و فلســفه را در مدارس آغــاز کرد .در همین
دوران نخســتین کتابش بهنام «فلسفه شــعر یا تاریخ تطور شعر و
شاعری در ایران» منتشر شد .مدتی بعد رشته ادبیات فارسی را در
دانشــگاه تهران تا مقطع دکتــرا خواند و پــس از آن تدریس در این
دانشگاه و بعد هم دانشــگاههای کالیفرنیا و پرینستون را آغاز کرد.
مهمترین آثار زرین کوب بررســی تاریخ اســام است که در  4کتاب
«بامــداد اســام»« ،کارنامــه اســام»« ،دو قرن ســکوت» و «تاریخ
ایران بعد از اســام» منتشر شدهاند .او کتابهایی هم درباره شعر
و نثر فارسی دارد .آثاری مانند «بنیاد شعر فارسی»« ،شرح قصیده
ترســاییه خاقانی»« ،نقد ادبی»« ،شــعر بیدروغ ،شعر بینقاب»،
«حدیــث خــوش ســعدی» و «فــن شــعر ارســطو» .یکــی از دالیل
شــهرت زرین کوب آثار او در زمینه تصوف و مولوی شناســی است.
آثاری مانند «پله پله تا مالقات خدا»« ،سر نی»« ،از کوچه رندان»،
«بحر در کوزه» و «از نی نامه».
علی محمــد حیدریان :نقــاش برجســته ایران
و شــاگرد کمــال الملــک ســال  1369در چنین
روزی درگذشــت .او متولــد  1275بــود و پس از
تأسیس هنرســتان نقاشــی کمال الملک جزو
نخســتین شــاگردانی بود که در این هنرســتان ثبتنام و بهعنوان
شاگرد نقاش بزرگ ایران تحصیل کرد .پس از پایان تحصیالتش
در این هنرستان به فرانسه و بلژیک رفت تا آثار هنرمندان اروپایی
را بررسی کند و پس از بازگشت به ایران هنرکده نقاشی را تأسیس
کــرد که مدتی بعــد تبدیل به دانشــکده هنرهای زیبای دانشــگاه
تهران شد .او سالها بهعنوان استاد این دانشکده تدریس میکرد
و در ســال  1346بهعنوان استاد ممتاز این دانشکده هم منصوب
شد .بسیاری از منتقدان هنری معتقدند آثار حیدریان با ارزشتر
از نقاشــیهای کمال الملک اســت .جالب است بدانید حیدریان
در طول دوران فعالیت هنری اش در هیچ نمایشــگاه خصوصی
شــرکت نکرد و تنها آثارش را در چند نمایشگاه جمعی به اصرار
دوستانش به نمایش گذاشت.
 گریس کلی بازیگر امریکایی و پاتریک سوئیزی بازیگر امریکایی
هم در همین روز درگذشتند.

