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نــــگاره

خستگی کادر درمان در پی افزایش موارد جدید کرونا

سهیل محمدی

#کرونا

افزایــش آمــار مبتالیــان و
قربانیــان بیمــاری کرونا باعث
هشتـگ شــده مســئوالن بهداشــتی و
درمانی کشور نسبت به شیوع موج سوم کرونا هشدار
دهنــد .به خصوص در شــهرهایی مانند تهران و قم.
حرفهایفرمانده ســتاد مدیریت بیمــاریکرونا در
تهــران و رئیس بخشهای کرونای بیمارســتانهای
مختلف درباره این موج و اینکه ســخت تر از دو موج
دیگر اســت مرتب در شــبکههای اجتماعی بازنشــر
میشود و کاربرانی به خستگی کادر درمان و مبتالیان
و قربانیان کرونا در خانوادههایشان اشاره و از بعضی
رفتارهــا و بی توجهیهای مردم به نکات بهداشــتی
و بعضی بازگشــاییها انتقاد میکننــد« :معنی داره
اصــاً هــی میگن مــوج دوم کرونــا موج ســوم کرونا؟
واال کالً همــهاش آمار ایران باالســت دیگه موج موج
نــداره کــه!»« ،متأســفانه مــوج ســومکرونــا درحــال

شــکلگیری هســت ،این بــار طیف بیماران بســتری
اکثــراًجوان هســتند ،حتی نوجوان  ۱۳ســاله هم بین
بیمــاران دیده میشــود ،وارد مرحله تازهای شــدیم،
تختها بســرعت در حال پر شدن هستند.نسبت به
این بیماری بی تفاوت نباشیم»« ،عضو شورای عالی
پزشــکی نســبت به وقوع موج ســوم کرونــا در تهران
هشداد داد و گفت اگر وضع به همین منوال پیش رود
عواقــب خطرناکی به دنبال خواهد داشــت زیرا توان
جسمی و روحی کادر درمان از بین رفته و با توجه به
همزمانی آنفلوانزا و بیماریهای عفونی شرایط بدی
راتجربهخواهیمکرد»«،هشداربرایموجسومشیوع

اختالس چیست؟

در برنامــه «بــدون توقــف»
شبکه سوم ســیما بحثی درباره
ماجرا اختالسشکلگرفتکهبازتاب
زیــادی پیــدا کــرد .علی غالمــی کارشــناس برنامه در
پاســخ به پرسشــی درباره اینکه اگر دزدی حرام است
چرا اکنون درکشور اختالسزیاد انجاممیشود،گفت:
«اختالس اصالً دزدی نیست».
کاربرانباانتشارفیلماینصحبتهابهایناظهارنظر
اعتراضکردندوازاثراتمخرباختالسهابراقتصاد
کشــور نوشــتند .البته مباحث حقوقــی و قضایی هم
درباره حکم اختالس و دزدی شکل گرفت و کاربرانی
بهاینمسألهپرداختندکهمنظورغالمیحکمقضایی
اختالس بوده است« :خدا را شکر معنی اختالس هم
فهمیدیــم و اختالس نه تنها دزدی نیســت بلکه کار
خیری هم هســت»« ،اگراختالس دزدی نیست؛ چرا
فاضل خــداد رو اعدام کــردن؟»« ،تعریف اختالس؛
ســرقت در حقــوق متفاوته...ایــن مغالطه اشــتراک
لفظی اســت؛ مثــل اینکــه بگوییــم ،در باز اســت ،باز
پرنده است؛ در پرنده است .اینجا میگوییم ،اختالس
دزدی نیست ،دزدی کار بدی است ،اختالس کار بدی
نیســت.دزدی اولــی در اینجــا معنای خاص ســرقت

به بهانه رونمایی از لوح میراث زنده بشری استاد امیرخانی

کرونــا رو باور کنیم یا بازگشــایی مدرســه و دانشــگاه و
برگزاری نمازجمعه؟»« ،از موجهای کرونا توی ایران
میشــه برق تولید کرد»« ،به موج ســوم سالم کردین
بچهها؟»« ،یه جوری میگن موج ســوم کرونا تو ایران
شــروع شده انگار موج اول و دوم قطع شده« ،».کرونا
جــان کادر درمــان را خانوادگی میگیــرد»« ،اگر خیز
جدید کرونا در راه اســت که هســت ،چــرا مدارس باز
شدند ،چرا دورکاریها برداشته شدند ،چرا همه کارها
عــادی تــر از قبل از کرونا در جریان اســت»« ،به گفته
رئیــس علوم پزشــکیقم ،تاب آوری نظام ســامت
قم بشــدت کاهــش یافته و برای جذبپرســتار هیچ
متقاضی جدیدی وجود ندارد .موج سومکرونا در قم
باقدرت آغازشده و مردمخسته شده و محدودیتها
نیز برداشته شده است .او از وزارت بهداشت خواست
مدارس قم را تعطیل کند و آنها را با کودکان کرونایی
تنها نگــذارد»« ،کرونا را جدی بگیرید ،بیماری هنوز
خیلی ناشــناخته اســت و هر دوره به شکلی تظاهر
پیدا میکند .لطفا پیشگیری کنید .خطر موج سوم با
شــدت زیاد وجود دارد»« ،یکی دیگــه از کادر درمان
پــر پــر شــد و همه هیــچ ،همــه نــگاه ...نمیدونم به
چــه زبونی بگم رعایــت کنید»« ،یه کم بــه فکر کادر
درمان باشــین .عمــهام دوبــاره کرونا گرفــت»« ،باز
هم خیزش و افزایش بستریها و فوتیهای ویروس
منحوس کرونا شروع شد بعضیها حاال فکر میکنن
چون باهاشــون برخورد نمی شه هر کاری که دلشون
خواســت انجام بدن .بابا کادر درمان گناه دارن بخدا
دریابیــد این خطشــکنان ســامت رو»« ،خیــز کرونا
در قــم ،تهران و اســتانهای مرکزی و شــمالی زنگ
خطر برای ورود کشــور به پیک ســوم است .پیکی که
در پاییز نه تنها با ترس و تعطیلیهای اسفند همراه
نیســت کــه آنفلوانزا ،مــدارس حضوری و خســتگی
کادر درمان را هم در کنار خود میبیند .تلفات ما در
پیک پاییز وحشــتناک خواهد بــود« ،».فقط در یکی
از بیمارســتانهای اصفهان دیروز  ۴نفــر بر اثرکرونا
فــوت شــدن کــه یکیشــون جوانــی
۳۲ساله بوده».

شهروند
مجـــازی
یگانه خدامی

در قانــون اســت ،دومــی معنــای
عمومــی آن« ،».اخالق حکم مــی کرد فیلم کامل رو
بزاریــد .خب واقعاً هم اختالس حکم دزدی رو نداره
خودش حکم جدا داره.قانونی اختالس نوع خاصی
از خیانت در امانت است که مأموران دولتی از طریق
تصاحــب وجوه و اموالی که بر حســب وظیفه به آنها
سپرده شده است ،مرتکب میشوند« ،».خب راست
میگه اختــاس با دزدی (اونی که مســتحق قطع ید
باشــه) فرق میکنــه .مجازاتــش هم فــرق میکنه»،
«مــن یــه ســرچ کوچولو کــردم ،متوجــه شــدم از نظر
حقوقی تعریــف «اختالس» بــا «دزدی» فــرق داره.
فکر نمیکنم منظور ایشــون از اینکــه گفته اختالس،
دزدی نیســت ،اینه که اختالس کار بی عیبیه! منظور
همون تفــاوت معنــی حقوقی ایــن دو واژه اســت،».
«خب اختالس فقط شــامل اموال منقول وابســته به
دولت و حکومت میشه که خب یعنی این مدل دزدی
اسمش اختالســه .حاال اینکه این میگه دزدی نیست
یعنی چــی؟»« ،اختالس دزدی نیســت؟ پس چیه؟
بعضیهــا هم به نزول دادن میگن وام»« ،نمردیم و
فهمیدیم اختالس دزدی نیست»« ،اختالس همون
دزدیه در شکل مدرن».

یوششــمین دوره جشنواره فیلم
انیمیشن «نهنگ ســفید» در بخش رقابتی س 
ورشــو به نمایــش در میآیــد« .نهنگ ســفید» که در بخــش رقابتی فیلــم کوتاه
عکس نوشت
اینجشــنوارهحضورداردانیمیشــنبیکالم ۱۰دقیقــهایوروایتگرتالشمردی
تنهاســت که در پی یافتن دوستانی اســت که آنها را ســالیان پیش در یک حمله هوایی از دست داده است.
«نهنگسفید»محصولمرکزگسترشسینمایمستندوتجربیاستوامیرمهراننویسندهوکارگردانآن
یوششمین دوره جشنواره فیلم ورشو از ١٨تا
بوده و متحرکســازی اش را جالل نعیمی انجام داده است .س 
٢٧مهرماه۱۳۹۹بهصورتحضوریودرسینماهایلهستانبرگزارمیشود.

حکیم خط

الف :روز  25شهریور  99در موزه کاخ ملت مجموعه
ســعدآباد لوح اعالم اســتاد غالمحسین امیرخانی
یادداشت
بهعنــوان میراث زنــده بشــری رونمایــی گردید که
افتخار حضور داشــتم و لحظاتی نیز در باب اســتاد
ســخن گفتم این حرکت وزارت میراث فرهنگی در
توســیع مفهوم میراث بویژه از شیء به صانع شیء
بسیار ارزنده و قابل تقدیر است .حقیقت این است
دکترحسن بلخاری
که انســان میــراث اســت و آنچــه بهعنــوان میراث
قهی
فرهنگی در ادبیات میراثی امروز از آن یاد میشــود
رئیس انجمن آثار و
مفاخر فرهنگی
شــیء مصنوع اســت در حالــی که صانــع آن بحق
شایســته نام میراث اســت و نه امر مصنوع .انسان
میراث خداست و اوست که میراث حقیقی است.
ب :در ســالهای پیش بهعنوان عضو شــورای اعطای دکترای افتخاری
یکی از دانشــگاههای مهم تهران در جلسهای شــرکت کردم (در دفتر وزیر
محتــرم علوم وقت) که قــرار بود در بــاب اعطای درجه دکتــرای افتخاری
به اســتاد فرشــچیان تصمیم بگیرد؛ نظر این حقیــر در این باب منفی بود
زیرا ما دانشــگاهیان با درجه دکتری از مربی به اســتادیار تبدیل میشــویم
و بــا زحمتــی دســتکم ده پانزده
ســاله به مقام اســتادی میرسیم.
بنابرایــن پیشــنهاد کــردم بــه
جــای اســتفاده از القــاب رئیــس و
دانشــگاهی با تکیه بــر تاریخ بلند
حکمــت و معرفــت و فرهنــگ و
هنر ایرانی و اسالمی لقبی شایسته
شــأن و منزلت اســتاد بیابیم و آن
را به حضرت استاد هدیه نماییم.
پیشنهاد پذیرفته شــد و این حقیر
مأمــور کشــف آن لقــب در متــون

تماشای زیبایی ()۱۴

وقتــی به آســمان نگاه میکنیم بــا بیکرانی
روبــهرو میشــویم کــه در انتهــای آن نیاز به
هنر و
روان
درک الوهیــت در عمــق وجودمــان کمــی
ارضــا میشــود ،دراز کشــیدن در ســایه یــک
درخــت و تجربه نظــاره به آســمان یک روز
بهــاری مراقبــهای عمیــق بــرای روح آدمی
اســت؛ از آســمان بــه زمین بیاییــم و به دریا
فکــر کنیــم آب دریــا بهوجــود آورنده شــوق
تماشــا در درون ماســت ؛نگاه کــردن به این
آرام مرتضوی
پژوهشگر و
همــه زیبایی و شــکوه حــال انســان را خوب
رواندرمانگر تحلیلی
میکنــد .قبالً هم اشــاره کرده بــودم که نگاه
کــردن بــه زیبایی چگونــه میتواند حال مــا را خوب کنــد پس بهتر
اســت تــا آنجا که میتوانید دنیای اطراف خــود را با تصاویری زیبا و
متقــارن و با آگاهی از رنگهایــی که برایتان توضیح میدهم زیباتر
کنید تا روان شما فضای بهتری را تجربه کند .یکی از نمادهای ایران
باستان ســنگی ارزشمند است به رنگ فیروزهای شاید به این دلیل
که بهترین و قدیمیترین سنگهای فیروزه در ایران یافت میشده
است رنگ فیروزهای را رنگ ملی ایرانیان مینامند .ایرانیان باستان
معتقد بودنــد که آبی فیروزهای قدرت حفاظــت کننده قوی ایجاد
میکنــد ،جالب اســت بدانیــد که فیروزه به معنای ســرور و شــادی
اســت ،پس شــاید بتوان ابراز کرد که برای تجربه شــادی میتوان از
رنگ آبی فیروزهای استفاده کرد؛ در پژوهشهای مربوط به رنگها
در کاربــرد نقاشــی و درمــان ،داده ای قابــل توجــ ه در رابطه با رنگ
فیروزهای بهصورت خاص در دســت نیســت پس به پژوهشها در
زمینه نور درمانی بسنده میشود ،تاباندن نور آبی فیروزهای به غده
تیموس که بخشی از سامانه ایمنی بدن را تشکیل میدهد تقویت
سیســتم ایمنی قلمداد میشــود .رنــگ فیروزهای که ســایهای آرام
کننده دارد ،میتواند التهابها را تسکین دهد ،بویژه وقتی همراه با
رنگ مکملش ،قرمز مایل به نارنجی به کار رود؛ اگر تجربه نقاشــی
کردن با ماژیک را داشته باشید با رنگ آبی روبهرو میشوید که تیره
اســت یعنی اگر کمی رنگ فیروزهای را تیــره کنیم به رنگ آبی می
رسیم ؛رنگ آبی ضمن اینکه در انتهای کمرنگ طیف ،مجاور آبی
فیروزهای ظاهر میشــود رنگ الهام ،آسودگی و آرامش نیز هست.
بنابراین در تن آرامیهای روانشناختی برای شفا بخشی روان رنگی
بینظیر محســوب میشــود .رنگ آبی در مقایسه مستقیم با رنگ
قرمز تأثیر گســتردگی و فراخی ایجاد میکنــد ،بهعنوان مثال اتاقی
کــه به رنــگ آبی رنگ آمیزی شــده اســت بزرگتــر از انــدازه واقعی
اش بــه نظر میرســد این پدیدهای اســت که مــورد توجه معماران
زیــادی قرار گرفتــه؛ از طرفی به عقیده عدهای از پژوهشــگران رنگ
آبی به ناراحتی و افســردگی مربوط میشــود .رنگ آبی در بسیاری
از حالتها در رنگ درمانی پر کاربرد است که میتوان به مشکالت
مربوط به آســم ،فشــار روحــی ،بیخوابی و فشــار خون باال کارســاز
باشــد؛ با کمی فکر در رابطه با کاربــرد این دو رنگ میتوان فضایی
بهوجــود آورد کــه زمینه تجربه احســاس خوب در فــرد را ب ه وجود
آورد؛ نقاشــیهای با تم آبی میتوانــد تجربه تخلیه هیجانی غم را
به همراه داشته باشد .در این زمینه به پژوهش چشمگیری برخورد
نکردم و باز به مرور دریافتم به نوشتههای مختلف بسنده کنم.

حکمی و فرهنگی ایرانی -اسالمی شدم .نتیجه تحقیق کلمه بلند و بسیار
متعالی «حکیم» بود؛ با اســتناد به معانی عظیم و بلندی که دارد و بویژه
با اســتناد به خیر کثیری که در ذات آن مســتتر است به تعبیر قرآن شریف:
«و مــن یوت الحکمه فقد اوتی خیرا کثیرا» یعنی به جای دکتر فرشــچیان
بگوییم «حکیم نقش استاد فرشچیان» .آثار و احوال استاد البته مؤید این
کلمه شریف است.
ج:ما ایرانیان میراث بر کلمه و نقش ایم .معنا را در صورت زیبای کلمه
و نقش تجسم بخشیده و ماندگار کردهایم .اگر استاد فرشچیان حکیم نقش
است ،استاد امیر خانی حکیم خط است .و حکمت سه ویژگی دارد:
 -1متخلق به اخالق الهی و انسانی است ،مؤدب ،متواضع ،بزرگ منش
دارای اخالق فتوت و جوانمردی و سراسر ادب و خشوع و پاکی.
 -2فرزانگی یعنی علم و معرفتی از جنس شهود و پاکی دل .از جنس
عطیــه الهــی و به تعبیر قــرآن «من لدنا» نــه از جنس برهان و اســتدالل و
جوهر و ماهیت(.حکمتی از جنس حکمت موالنا که جان استاد امیرخانی
انباشته از آن است)
 -3خالقیت یعنی چگونه به قدرت خالقه ،امر مکنون معنا در کسوت
فــرم زیبــا متجلی گــردد و جانهای شــیفته را به بزم معنــا از طریق نقش
متجلــی آن بخوانــد ،زیــرا هنــر در
حقیقــت خــود چیــزی جــز اظهار
امر مکنــون در فرم و قالب جمیل
محسوس نیست .استاد امیر خانی
حکیم خط اســت همچــون حکیم
دیگر که اســتاد نقش است و آراسته
به اخالق و ادب فرزانگی و معرفت
و خالقیت و مهارت .خداوند متعال
بــر عــزت او و تمامــی هنرمنــدان
شــریف و پاک نهــاد این مــرز و بوم
بیفزاید.انشاءاهلل

صدای نسل جوان

«احتمــاالً قهرمانــی در کار نیســت» ایــن جملــه
نــه یک تیتر ورزشــی اســت ونــه یک پیــام خبری؛
چی بشنویم
بلکه عنوان آلبومی اســت که بتازگی گروه بمرانی
منتشرکردهاستواینآلبومبهمخاطبانموسیقی
و عالقهمنــدان بــه ســبک کاری بلــوز ،راک ،جــز،
کانتری و...که این گروه را بخوبی میشناســند پیشنهاد میشود« .احتماالً
قهرمانی در کار نیست» پنجمین آلبوم رسمی این گروه است که مرداد ماه
امســال به بازار موسیقی راه یافت .آلبومی از نسل جوان موسیقی .نسلی
که نگاه متفاوتی به ملودی و شــعر دارد و بیشــک با اشعار اینگونه کارها
که غالباً اجتماعی اســت و از دغدغه آنها ســخن میگویــد ،ارتباط خوبی
برقرار میکنند« .احتماال قهرمانی درکارنیست» شامل 12موسیقی باکالم
اســت که چند قطعۀ آن چــون «خارجی»« ،درونی»« ،پاییز»« ،از پیشــم
نرو» پیشتر منتشر شدهاند و مابقی قطعاتی همچون «شرایط حساس»،
«فرض کن»« ،داد بیداد»« ،خشکسالی»« ،گل واژه»« ،احتماالً قهرمانی
در کار نیست»« ،که روشنی سحر» و «کالنتر» به این کار افزوده شده است.
به گفته مانی مزکی ،سرپرســت گروه بمرانی ســبک و ســیاق این آلبوم با
آثار پیشین گروه متفاوت و شامل تجربههای جدیدی است .ناگفته نماند
بمرانی عالوه براین 5آلبوم ،دو اثر هم بهصورت زیرزمینی منتشر کردهاند
کــه به روزهای آغازین فعالیت این گروه برمیگــردد .در این کار همچون
دیگــر آلبومهای این گروه موســیقی بهزاد عمرانی بهعنــوان خواننده اثر
و باقــی اعضــای گــروه ضمــن
نواختــن ســازهای مختلــف در
ترانههــا همخوانــی میکننــد.
مانی مزکی (نوازنده سازدهنی،
ترومبــون و یوفونیــوم) ومیکس
و مســترینگ کار( ،جهانیــار
قربانــی نوازنده گیتــار الکتریک
و ترومپــت) ،آرش عمرانــی
(نوازنده پیانو و کیبورد) ،کیارش
عمرانی (نوازنــده گیتار باس) و
ســاالر اصغری (نوازنــده درامز)
از اعضای تشــکیل دهنده این آلبوم هستند .آغاز فعالیت گروه موسیقی
بمرانی به سال  87بر میگردد و در ابتدا فضاهای مجازی و کافهها نقطه
شــروع کاراین گــروه بود و بعد آن آرام آرام آهنگســازی و اجــرای زنده در
تئاتر از سرگرفته شد« .بمرانی» عنوانی است که بهزاد عمرانی خواننده و
نوازنده گیتار این گروه ،این نام را برای صحنه خود استفاده کرده که مدتها
بهصــورت انفرادی فعالیت میکــرد و در آن مدت زمان آلبوم «آســمان
زرد و خورشــید آبی» را منتشــر کرد و سرانجام در ســال  89با همراه مانی
موزاکا و جهانیار قربانی این گروه شــکل رســمی پیدا کرد و حاال  10ســال از
آن روزهایی که نخستین بار بهزاد و مانی و جهانیار بهطور اتفاقی در یک
آموزشگاه موسیقی همدیگر را دیدند میگذرد ،دیداری ناگهانی که منجر
به تشــکیل این گروه شــد آن هم در آن روزگار که شــور و اشــتیاق و اندیشه
متفاوت جوانان انتقادهای بسیاری به همراه داشت.
ëëاحتماالً قهرمانی در کار نیست
ëëسبک :راک
ëëسال :مرداد 99
ëëناشر :موسیقی نوفه

27ëëشهریور
به نام
امروز بهدلیل ســالروز درگذشــت شــهریار ،شــاعر
تاریخ
تبریزی و مشهور ،روز شعر و ادب فارسی نامگذاری
شده است .به این بهانه زندگی و آثار او را مرور میکنیم .البته در کنار
چهرههای دیگری که نامشان امروز ثبت شده است.
ëëتولدها
فرهــادآئیش :بازیگر تئاتر و ســینما و تلویزیون امروز 68
ســاله میشــود فرهــاد آئیــش در انگلســتان و امریکا در
رشــتههای فیلمســازی و عکاســی تحصیل کرد و بعد از
مدتــی جــذب تئاتر شــد .در ســالهایی که در شــهرهای
سانفرانسیسکو،واشنگتن،بوستونوبرلینزندگیمیکرددربیشاز30
نمایشنامه به زبانهای فارسی و انگلیسی بازی یا آنها را کارگردانی کرد.
او ســال  76به ایران بازگشــت و در نمایشهای «شــب روی سنگفرش
خیس»« ،گزارش به آکادمی»« ،دختر گلفروش»« ،هنر» و «ســقراط»
بازی و نمایشهای «یک رابطه ساده»« ،تقصیر و  32دقیقه از ماجرا»،
«شــام اول»« ،شــام آخــر»« ،کرگــدن» و«چمــدان» را کارگردانی کرد.
او در این ســالها در تلویزیون و ســینما هم فعال بود و بــازی اش را در
سریالهای «بدون شرح»« ،کتاب فروشی هدهد»« ،شمس العماره»،
«همــه خانواده مــن»« ،پرده نشــین» و «دیــوار به دیــوار» و فیلمهای
«شــبهای تهــران»« ،نــورا»« ،زندگــی با چشــمان بســته»« ،پریناز»،
«هیس دخترها فریاد نمیزنند»و «غالمرضا تختی» دیده اید.
ســالروز تولــد الهامپاوهنــژاد بازیگر ،رامینپرچمــی بازیگر ،جک
کاریــف بازیگر انگلیســی ،گرتا گاربــو بازیگر ســوئدی ،محمد مهدی
خاتمی کارگردان تئاتر ،رضاشیبانیاصل شاعر و مصطفیغضنفری
شاعر هم امروز است.
ëëدرگذشتها
محمدحسینشهریار:شاعر مشــهوری کــه حتماً شعر
«علی ای همای رحمت» او را خوانده اید ،سال 1367
در چنین روزی درگذشت .سید محمدحسین بهجت
تبریزی که با تخلص شهریار شعر میگفت سال 1285
به دنیا آمد .او در مدرســه دارالفنون تهــران درس خواند و پس از آن
تحصیل در رشــته پزشــکی را انتخاب کرد اما عشقی نافرجام باعث
شــد این رشته را رها کند و به شعر و شاعری روی بیاورد .اولین کتاب
شــعرش ســال  1310با مقدمه ملک الشــعرای بهار ،سعید نفیسی
و پیمــان بختیــاری منتشــر شــد و پــس از آن ،ایــن راه را ادامــه داد.
«حیدربابایه سالم» یکی از مشهورترین اشعار اوست که در سالهای
 1329تا  1330ســروده شــد و اکنــون بهعنوان یکــی از مهمترین آثار
ادبی ترکی آذربایجانی شــناخته میشــود کــه به  80زبــان زنده دنیا
ترجمه شــده است .شهریار با غزلیاتش شــناخته میشود و «آمدی
جانم به قربانت ولی حاال چرا» یکی از غزلیات مشهور اوست که ورد
زبان مردم است.
28ëëشهریور
روز صد و هشــتاد و ســوم از ســال با نامهای مطرح موســیقی ایران و
جهان همراه اســت .چهرههایی اثرگذار که اهالی موســیقی آثارشان
را بخوبی میشناسند .البته باید از یکی از مهمترین چهرههای تئاتر
ایران هم به بهانه سالروز تولدش یاد کنیم.
ëëتولدها
بهــروز غریب پــور :نویســنده و کارگردان تئاتر و اســتاد
نمایــش عروســکی ســال  1329در چنیــن روزی بــه
دنیا آمد .بهروز غریبپور در رشــته هنرهای نمایشــی
تحصیل کــرد و پس از آن نمایشهایــی مانند «آرش
کمانگیــر» و«زاویــه» را کارگردانــی و در نمایشهــای «پهلــوان اکبــر
نمیمیرد» و «شــنل هزار قصــه» بازی کرد .هنگامی کــه در آکادمی
هنرهــای دراماتیک رم تحصیل میکرد انقالب اســامی به پیروزی
رســید و او بــه ایران بازگشــت .در این ســالها غریبپور بــه تدریس،
تألیــف و ترجمــه و کارگردانــی آثــار زیادی مشــغول بود .در ســینما
فیلمنامــه «دونده» را همــراه امیر نادری نوشــت و فیلمهایی چون
«کارآگاه  »2و «تنبل قهرمان» را کارگردانی کرد .در تئاتر آثار زیادی از
او مانند «سفر سبز در سبز»« ،جنگ کور»« ،بینوایان» و «هفت خان
رستم»دیدهایماماغریبپوربواسطهاپراهایعروسکیکهکارگردانی
کرده بیشتر شناخته میشــود .آثار شاخصی مانند «اپرای عروسکی
رستم و سهراب»« ،اپرای مکبث»« ،اپرای عروسکی مولوی»« ،اپرای
عروســکی حافظ» و «اپرای عروسکی ســعدی» .بهروز غریبپور در
فعالیتهای فرهنگی کشور هم نقش زیادی داشته و تاکنون رئیس
مرکز آموزش تئاتر و تئاتر عروســکی کانون پــرورش فکری کودکان و
نوجوانان و مدیر کانون نمایشهای عروسکی مرکز هنرهای نمایشی
بوده و خانه هنرمندان ایران را تأسیس کرده است.
مصطفــی کمال پورتراب :آهنگســاز ایرانی و از اســتادان
تئوری موسیقی سال  1303به دنیا آمد .مصطفی کمال
پورتراب از کودکی با فلوتی که پدرش برایش خریده بود
برای دوستانش آهنگهایی را که شنیده بود مینواخت.
با همین عالقه در هنرســتان عالی موســیقی تحصیل کــرد و نواختن
سازهای فاگوت ،ویلن و تار را یاد گرفت و از روحاهلل خالقی هم تئوری
موسیقی ایرانی را آموخت .او از سال 1324تدریس موسیقی را آغاز کرد
و از ســال  1340سرپرســت یکی از ارکسترهای وزارت فرهنگ و هنر آن
زمان شد .ضمن اینکه از سال  50تا  52مدیر هنرستان موسیقی ایران
هم بود .تدریس موسیقی را پس از پیروزی انقالب اسالمی هم ادامه
داد و کتابی بهنام «تئوری موســیقی» نوشت که یکی از پرفروشترین
کتابهــای آمــوزش موســیقی اســت .او ســال  1387بهعنــوان چهره
ماندگار موسیقی ایران انتخاب شد و سال  1395درگذشت.
اردشــیر روحانی :نوازنده پیانو و آهنگســاز ایرانی ســال
 1325در چنیــن روزی بــه دنیــا آمــد .او تحــت نظــر
پدرش رضا روحانی ،با ســازهای مختلف آشــنا شــد و
در هنرستان موسیقی ملی تحصیل کرد و آنجا شاگرد
اســتادانی ماننــد جــواد معروفی ،حســین دهلوی و حســین تهرانی
بود .پس از گرفتن دیپلم با بورســیه به وین رفت تا رشته آهنگسازی
را بخواند اما با راهاندازی رشــته موســیقی در دانشگاه تهران به ایران
بازگشــت و تحصیلــش را ادامه داد .اردشــیر روحانی در این ســالها
عالوه بر تدریس موسیقی در هنرستان و دانشگاه ،قطعاتی براساس
موسیقی کالسیک ایرانی و موسیقی فولکلور ایرانی ساخت و اتودهای
او برای پیانو توســط کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان منتشــر
شــد .راپســودی شــلیل ،اتود ماهور ،راپســودی اصفهان ،نغمههای
روستایی برای پیانو و ارکستر ،آلبوم با عاشقان و آلبوم کوی دوست از
آثار اردشیر روحانی هستند.
مسعودشناسانوازندهسنتور،محمدرضاصمیمیبازیگر،ساسان
شــکوریان کارگردان ،قاســم آهنین جان شــاعر ،تورج بخشایشی
شاعر ،محمد سلمانی شاعر ،بهناز علیپور داستان نویس ،احمد
مردانیبروجنی شاعر و آرتورراکهام تصویرگر انگلیسی هم متولد
امروزهستند.
ëëدرگذشت
جیمی هندریکس :گیتاریســت مشــهور امریکایی ســال
 1970در چنیــن روزی درگذشــت .جیمــی هندریکــس
متولــد  1942بود و به تنهایی نواختن گیتار را یاد گرفت.
ویژگــی اش هــم این بود که به علت چپ دســت بودن
این ســاز را وارونه مینواخت .او ســال  1966با ترانههای «آهای جو» و
«گرد ارغوانی» بهعنوان یک ستاره موسیقی راک شناخته شد اما مدت
شــهرتش زیاد طوالنی نبود چون در  27ســالگی بهدلیل نامشــخص
درگذشــت .او همراه جیم موریســون ،جنیس چاپلین ،برایان جونز و
کرت کوبیــن دیگر چهرههای برجســته موســیقی راک ،گروهی بهنام
«کلوب  »27تشکیل دادند و سال  2003مجله رولینگ استون جیمی
هندریکس را در ردیف اول  100گیتاریست برتر عصر قرار داد.

