سال بیست و ششم شماره 7478

پنجشنبه

 8آبان 1399

تلفن 88761720 :نمابر 88761254 :ارتباط مردمی88769075 :
پیامک 3000451213 :روابط عمومی  /نشانی :تهران خیابان خرمشهر،شماره 208
صندوق پستی / 15875-5388 :امور مشترکین88748800 :
چاپ :شرکت چاپ جام جم  /سازمان چاپ و انتشارات دانشگاه آزاد اسالمی/
چاپخانه جام جم برتر برنا

سازمان آگهیهاي روزنامه ايران :دارنده گواهينامه ايزو  9001از شركت NISCERT

صاحب امتیاز :خبرگزاري جمهوري اسالمي
مدیرمسئول :مهدی شفیعی
سردبیر :جواد دلیری

اذان ظهر 11/48

سخن روز

اذان مغرب 17/31

تهران خیابان خرمشهر شماره  / 16پذيرش سازمان آگهيها)021( 1877 :

انتشارات مؤسسه فرهنگی مطبوعاتی ایران88548892-5 :
http://irannewspaper.ir
نیمه شب شرعی 23/06

اذان صبح فردا 5/00

طلوع آفتاب فردا 6/24

حضرت زهرا (س) :همانا سعادتمند(به معنای) کامل و حقیقی کسی است که امام علی(ع) را
در دوران زندگی و پس از مرگش دوست داشته باشد.
امالی(صدوق) ص182

نــــگاره

سهیل محمدی

#کوپن

بــا اعــام خبر تصویــب طرح
تأمیــن کاالهــای اساســی و
هشتـگ
توزیــع کاالبــرگ در مجلــس
موجی از شــوخی با این مســأله و تعریف کردن
خاطــرات دوران کوپــنو صفهــای کوپنــی در
شبکههای اجتماعی راه افتاد .البته در کنار اینها
خیلیها هم از اجرای این طرح انتقاد میکردند
و آن را بازگشت به عقب میدانستند« :کوپن در

صحــن علنی مجلس تصویب شــد .نوســتالژی
سالهای دوره جنگ»« ،کاش کوپن رو دیگه به
سرپرســت خانوار ندن ...کوپن هــر کس رو بِ َدن
بــه خــودش ...من دلــم میخواد شــخصاً از خبر
اعالم شــدن کوپن پنیر خوشــال بشــم»« ،کوپن
تو کرونــا .مثالً باید بری صف وایســتی یه روغن
بخری بعــدش دیگه زنده موندنــت تا چند روز
بعد معلوم نیســت»« ،میخوان دوباره یه سری
از جنســا رو کوپنی کنن .برنامه آینــده اینه بابام

رئیس مجلس و کرونا

محمدباقــر قالیبــاف رئیــس
ماجرا مجلــس دیــروز در توئیتــر
نوشــت« :یکــی از همــکاران
دفتــرم به کرونا مبتال شــد ،نیمهشــب پاســخ
تســت بنــده هم اعــام و کرونا مثبت شــد .در
حال حاضر در قرنطینه هستم و به امید خدا،
پیگیر امور و وظایف محوله خواهم بود».
در شــبکههای اجتماعــی خیلیهــا بــرای او
آرزوی ســامتی میکردنــد و خیلیهــا هــم
مینوشــتند کــه رعایــت نکــردن پروتکلهــا
توســط رئیــس مجلــس باعث شــده بــه کرونا
مبتال شود« :ســه هفته بعد از بازدید از بخش
کرونای بیمارســتانی در تهران ،تست کرونای
باقــر قالیبــاف مثبت شــد« ،».ایــن نتیجه اون
رعایــت نکردنهای شماســت .ســفر و بازدید
میدانــی .فکــر میکنیــد رابین هود هســتید،».

«تأکیــد قالیبــاف بر اینکــه «یکــی از همکاران
دفتــرم بهکرونا مبتال شــد» برای آن اســت که
ذهن مخاطب را از رفتارهای پرخطر خود دور

خطر گازگرفتگی با نصب غیراستاندارد وسایل گرمایشی

ســاعت  ۶صبــح دو تا کوپن پنیر میده دســتم با
یــه لگد پرتم میکنه تو صف پنیر»« ،طرح توزیع
کاالبــرگ یــا همــان کوپــن در مجلــس تصویب
شــد حاال طبق قانون دولت بایــد به دهکهای
پاییــن کاالبرگ بده .طرح خوبیه فقط امیدوارم
نظــارت هــم بکننــد»« ،کوپــن فروشــای دوره
بچگــی مــون احتمــاالً از ایــن بــه بعــد تــو دیوار
فعالیــت میکنن»« ،تو ســال  ۲۰۲۱برگشــتیم به
دوره کوپن! زیبا نیست؟»« ،مجلس
امروز به طرح پرداخت یارانه تأمین
کاالهای اساســی رأی داد طرحی که
منابعــش قابلیت تحقــق را ندارد و
میتوانــد اقتصــادایران را در مســیر
ونزوئالیی شــدن قــرار بــده .ونزوئال
هــم پیــش از بحــران ابرتورمــش
رفــت ســمت کوپــن و حاضــر بــه
اصالح نشــد»« ،ایــن کوپنهــا هنوز
تــوی خونه پدری هســت؛هیچوقت
فکرشــو نمیکردم دوبــاره برگردیم
بــه زمانی کــه همه چیــز جیرهبندی
بشــه ،دوبــاره بریــم تــو صــف و دوباره چشــم و
گوشــمون به رادیو ،تلویزیــون و معصومهخانم
زنهمسایه باشه که توی کوچه داد میزد،۱۶۹ :
روغن اعالم کردن»« ،اونایی که همیشه دوست
داشتن بین دهه  ۱۹۵۰تا  ۱۹۹۰زندگی کنن صبر
کنیــد داریم میرســیم»« ،از امروز رســماً قانون
کوپــن تصویــب شــد لطفــاً صــف گرفتیــد نگید
زنبیل گذاشتم رفیقم اینجا بود.
رعایت کنید».

شهروند
مجـــازی
یگانه خدامی

کنــد و از خود ســلب مســئولیت نماید .جناب
قالیبــاف شــما برخــاف توصیههــای رهبری،
پروتکلهــا را بهخاطــر دعواهــای سیاســی
بچگانه نقض کردید .شما مسئولید« ،».برای
شــفای آقایقالیباف از شرکرونا دعا میکنم،
امــا بیش و پیش از آن ،بــرای مردمی که او به
شهرشــان ســفر کــرد و احتمــاالً بیمــاری را به
آنهــا انتقــال داد .و صدبــار دعــا میکنم برای
لشــکر مشــاوران ایشــان کــه او را روانــه ســفر
تبلیغاتی-انتخاباتی کردند تا نان خودشان را
در تنورحاج باقر بپزند« ،».این آقایقالیباف
مســئولیت مریض شــدن خــودش را بهعهده
نمیگیــره میگــه تقصیــر کارمندم بــود ،بعد
شــما توقــع داری پاســخگوی فســاد و دزدی
معاونش تو شــهرداری باشه؟»« ،کار جهادی
فقط قالیبافــی که با کرونا کل کشــورو چرخید
و ویروس رو همه جا پخش کرد»،
«کرونــا گرفتن قالیبــاف ،دلگرمی
برای مــردم بــود! بداننــد حداقل
بعضــی از مســئوالن بــه علــت
پــرکاری و عــدم تعطیلــی کارهــا
مثل خودشان زمینه ابتال به کرونا
را دارند»« ،باالخره نمایش هزینه
هــم داره« ،»جنابقالیباف برای
چند روز امور ستاد انتخاباتیشون
رو کــه تــا االن از مجلــس پیگیــری
میکــردن ،از قرنطینــه پیگیــری
خواهند کرد! ایشــون گفتن از یکی
از همــکاران دفتــرکرونــا گرفتن! ولــی خدایی
ممکــن نیســت اون بنده خدا از ایشــون گرفته
باشه؟»

انگار انسان به تکامل نرسیده است

فاطمه معتمدآریا :اصالً نیازی به جنگ نیست چون غیر از عدهای سودجو کسی بهرهای از
آن نمیبرد .در این دوران خیلی سخت وقتی میشنوی که جنگ قرهباغ و ارمنستان دوباره
شروع شده با خود فکر میکنی انگار انسان به تکامل نرسیده است .وقتی خشم طبیعت هم
نمیتواند آدمها را وادار کند که با هم جنگ نکنند ،فکر میکنی انگار انسان هنوز به تکامل
نرسیده است به همین دلیل تنها چیزی که در این دوران برای همه باید آرزو کرد ،سالمتی و
صلح و آرامش است.

آرزوی این بازیگر در سالروز تولدش به نقل از ایسنا

دست از دشمنی با دنیای تکنولوژی برداریم

لذت کتابخوانی را به مردم بچشانیم

شــرایط جهان امروز به گونهای اســت که بچهها به
محض آنکــه درکــی از پیرامون خود پیــدا میکنند
یادداشت
بــا انــواع و اقســام تکنولوژیهــای ارتباطــی ســر و
کار پیــدا میکننــد؛ از تبلــت و کامپیوتــر گرفتــه تــا
گوشــیهای موبایل پیشــرفته و کنســولهای بازی.
در ایــن بیــن شــاید بپرســید در جامعه ما کــه هنوز
ضــرورت مطالعــه نهادینه نشــده چطــور میتوان
به افزایش ســرانه کتابخوانی کمــک کرد؟ به گمان
حمیدرضا شاهآبادی مــن پدیدههای جدید کامپیوتــری ،بخش ناگزیری
نویسنده از زندگی امروزمان هســتند که اتفاقاً چیزهای بدی
هم نیستند ،چراکه میتوانیم از آنها نه تنها در راستای مهارت آموزی ،بلکه
حتی برای بازی استفاده کنیم .اینکه گاهی فقط به صرف سرگرمی به سراغ
تکنولوژیهای امروزی برویم که بد نیست! به هر حال همه ما به تفریح هم
نیاز داریم و نمیدانم این همه مخالفت با وجه سرگرمی این وسایل از چه
بابت است .در عین استفاده از این وسایل میتوان کتابخوان هم بود ،اگر قرار
به نفوذ پدیدههای برآمده از تکنولوژی در زندگی مردم باشــیم شــاید بتوان
ژاپن را از بارزترین نمونههای آن دانست .این در شرایطی است که باالترین
میزان کتابخوانی هم متعلق به ژاپنی هاســت! کافی اســت به ایستگاههای
مترو ژاپن قدم بگذارید تا ببینید که مردم همین طور که ایستادهاند ،با یک
دست میله واگن را گرفتهاند و با دست دیگر گوشی موبایلشان را و از طریق
کتابهای الکترونیکی در حال مطالعه هستند .حتی در آلمان ،وقتی راننده
یک اتوبوس شــهری قرار اســت سه دقیقه در ایســتگاهی توقف داشته باشد
همان زمان کوتاه را هم مشــغول مطالعه میشــود .با ایــن حال یک مرتبه
نشــده از خودمــان بپرســیم چــه کتابهایی هســتند که حتی در آن شــرایط
و شــلوغیها هم میتــوان خواند؟ به طور قطع اینها کتابهایی نیســتند که
تمرکز زیادی بخواهند .بهعنوان نمونه در ژاپن «مانگاها» ،که نوعی کمیک
اســتریپ هستند ،بخش عمدهای از مطالعههای اینچنینی مردم را به خود
اختصــاص دادهاند .خب ما چنیــن کتابهایی نداریم و یکی از دالیل پایین

تنها صداست
که میماند ()17

بودن ســرانه مطالعهمان همین است .بنابراین اشتباه است که گمان کنیم
این پدیدهها قادر به حذف یا کاهش کتابخوانی هســتند .برعکس تصورات
اشتباه ما حتی در بسیاری از موارد به کتابخوانی کمک هم میکنند .اما اگر قرار
به ارائه راهکاری باشد ،شاید یکی از بزرگترین راههای ترویج کتابخوانی را
بتوان در شناساندن لذت کتابخوانی به مردم دانست .این هدف هم محقق
نمیشــود مگــر آن کــه بتوانیم کتــاب خوب در اختیــار مخاطبــان بگذاریم؛
بیگمــان هــر فردی که یک مرتبه لذت کتابخوانی را بچشــد دیگــر آن را رها
نمیکنــد .از این جهت پایین بودن ســرانه مطالعه در کشــورمان را میتوان
مربوط به کمبود کتابهایی دانست که مطالعه آنها برای عموم مردم لذت
بخش اســت .اگر چنین اتفاقی رخ بدهد آن وقت است که حتی از ابزارهای
جدیــد ارتباطی هم میتوان در راســتای معرفی و تبلیــغ کتاب بهره گرفت.
کتــاب خوب راه خــود را حتی در جوامعی که کتابخوانــی به ضرورت زندگی
مردم تبدیل نشده هم پیدا میکند .در همین بازار کتاب خودمان ،حتی در
شرایط نامطلوب فعلی هم هرازگاهی با کتابهایی روبهرو میشویم که در
تیراژهایــی باال به فروش میرســند .آنقدر به این مســأله معتقد هســتم که
تأکید دارم حتی با وجود نقدی که به کم کاریهای نظام آموزشی در نهادینه
کردن فرهنگ مطالعه وارد اســت هم میتوان مردم را به ســوی کتابخوانی
کشــاند .البتــه منکر اثرگــذاری و مســئولیت نهادهای آموزشــی و حتی دیگر
بخشهــا در افزایش ســرانه مطالعه نیســتم اما اینکه همیشــه برای ترویج
کتابخوانی به برنامههای حمایتی چشــم دوخته باشیم هم چندان درست
نیست .بخش بزرگی از کتابهایی که با استقبال مخاطبان روبهرو میشوند
بدون هیچ حمایتی وارد بازار میشوند و مردم را جذب میکنند .این دیدگاه
حمایت طلب باعث شــده ما همواره یک اقتصاد گلخانهای برای نشــرمان
تعریــف کنیــم .آنچنان که ناشــران تنها بــا کاغذ دولتــی و وام بتوانند ســرپا
بمانند و نویســندگان هم با وام وزارت ارشاد و جاهای دیگر مشکالت خود
را برطــرف کننــد .منکر ضرورت حمایت نیســتم اما ایــن برنامهها باید به
ســمتی برونــد که نهاد کتاب و کتابخوانی در کشــورمان بتوانــد به روی پای
خود بایستد.

آفتــاب در حــال غــروب کردن اســت شــهر درگیــر ترافیک
هنر و
ســنگین عصرگاهــی اســت ایــن خصوصیــت ایــن مــاه از
روان
ســال اســت بــه صــف نانوایــی کــه نزدیک شــوی بیشــک
عــده زیــادی را میبینــی کــه منتظر گرفتــن نــان داغ برای
افطــار هســتند ،فــارغ از اینکه در کدام فصل ســال هســتیم
مــاه رمضــان غروبهایی با حــال و هوای بخصــوص دارد،
رنگ شــهر رنگ جنب و جوش اســت اگــر در حالت عادی
در یــک روز تابســتانی  14ســاعت آب و غــذا نخورده باشــی
آرام مرتضوی آیــا توان ایــن راداری تا در صــف نانوایــی  30دقیقه منتظر
پژوهشگر
تحلیلیو بمانــی؟ امکانش کم اســت ولی در ماه رمضــان این اتفاق
رواندرمانگر
میافتد ما به شــوق تجربه احساســی تازه رنجــی را تحمل
میکنیم .هوا در حال تاریکتر شــدن اســت ناگهان از موبایــل یکی از افراد داخل
صف صدایی قریب میآید صدایی که چند ســالی اســت از رادیو پخش نمیشود
ولی در گوشــیهای تلفن همراه قدغن نیســت ،آری صدای ربنا اســت که میآید
گویــی این صدا از بهشــت میآید این صــدا حال همه را خــوب میکند؛ این صدا
صدایــی اســت کــه تا ابــد میماند ایــن صدا صدایی اســت کــه در دل ولولــه به پا
میکنــد آری صــدای صاحــب صدا خاموش شــد ولــی این صدا خاموش شــدنی
نیســت .این همان صدایی است که خاصیت درمانی دارد صدا صدایی است که
آشــوب عاشــقی به پا میکند افطار را شــروعی دوباره برای هوای عاشقی میکند.
صوت در روان انســان نقش عجیبی ایفا میکند .جالب است توجه کنید وقتی که
فکــر میکنید نیز صدا میشــنوید یعنــی وقتی در حال فکر کردن هســتید کلمات
تبدیل به صوت میشوند .به قول صاحب آن صوت داوودی بسیار هنرمندانی را
دیدم که تا موســیقی در کنارشــان زمزمهای نکند نمیتوانند دســت به قلم شوند
نقاشــی کنند داســتان بنویســند و یا شــعر بگویند .صاحب صدا رفت اما آن صدا
همیشــه میماند .موســیقی ایران بهصورت کلی مبتنی بر ملودی ،ساده و اثرگذار
اســت شــاید به همین دلیل اســت که اگر کســی آن را خوب اجرا کند به آن اســتاد
میگوینــد .تعــداد اصــوات قابل درک در موســیقی ایرانــی به طور قابــل توجهی
بیشــتر از اصواتی اســت که در موســیقی غرب اســتفاده میشــود بــه همین دلیل
مخصوصاً در آواز خوانی این موســیقی بســیار پیچیده اســت و همین نکته باعث
میشــود کارکرد مغزی افرادی که با این موســیقی آشــنا هســتند متفاوت باشــد و
نکته جالب توجه دیگر این اســت که در پژوهشــی بین رشــتهای که در سال 1393
انجــام شــد محقق بــه این نتیجه رســید کــه اثرپذیــری در درمان با تســهیل گری
موسیقی ایرانی و غیر ایرانی بیشتر به پیشینه موسیقایی افراد باز میگردد ،به این
معنی که اگر فرد پیشنیه موسیقایی ایرانی داشته باشد در درمان به این موسیقی
پاسخ بهتری میدهد و اگر پیشینه موسیقایی غیر ایرانی داشته باشد به موسیقی
غیر ایرانی پاســخ بهتر میدهد .این همان کارکرد متفاوت مغز افرادی اســت که
با موســیقیهای متفاوت آشــنا هســتند .ســطح تحریکپذیری در مغز افرادی که
موســیقی با فواصل متعدد را گوش میدهند بیشــتر از افرادی اســت که موسیقی
ســاده با فواصل کمتر گوش میدهند .همان طور که ذکر شــد در موســیقی ایرانی
از فواصــل بیشــتر از صداهــای بیــن دو نت موســیقایی اســتفاده میشــود ولی در
موسیقی غیر ایرانی یا بهتر بگویم غربی فاصله بین دو نت به دو قسمت تقسیم
میشود که در مطالب بعدی بیشتر به آن اشاره خواهم کرد.

زیرزمینیها
مهاجرت نمیکنند؟
خبر مهاجرت یک خواننده ایرانی  -که
بهتازگی مجــوز دفتر موســیقی وزارت
یادداشت
فرهنگ و ارشــاد اســامی را گرفته بود
ط بندی،
 برای کار در ســایتهای شر خبــر پیشپاافتــادهای بود که از ســوی
برخی رسانهها بسیار جدی گرفته شد.
دلیــل مطرح شــدن نام ایــن خواننده
تــازهکار ،البتــه تبلیغــات تلویزیونــی
ندا انتظامی بــود ،اما نــوک پیکان انتقاد ب ه ســمت
دبیر فرهنگی دفتر موســیقی وزارت فرهنگ و ارشاد
اسالمی رفت که به او مجوز داده بود.
آبان ســال  1392برای خانواده فرازمند روزهای تلخ و سختی
بــود .آن ســال آرش و ســروش فرازمنــد دو ایرانــی ســاکن
نیویورک و از اعضای گروه موسیقی «سگهای زرد» به همراه
دوستشــان ،علی اسکندریان ،با شلیک گلوله کشته شدند و
سپس قاتل ،علیاکبر محمدی رفیع ،به زندگی خودش پایان
داد .خبر تلخ بود و تلختر اینکه ســالها قبل و در دولت نهم
برادران فرازمند ســالهای سال پشت در دفتر موسیقی وقت
مانده بودند اما نتوانســتند مجوز بگیرنــد ،بنابراین مجبور به
ترک کشورشان شدند.
آنها پساز تالش بســیار ،مسیر مهاجرت را در پیش گرفتند
تــا شــاید امــکان فعالیــت در کشــور دیگری پیــدا کننــد .اما
متأسفانه این مسیر پایان خوشی نداشت .کشت ه شدنشان
داغ جانکاهــی بــر دل خانوادههایشــان گذاشــت و البتــه
حسرت و پرسشی برای اهل موسیقی؛ اگر این جوانان مجوز
داشتند و میتوانستند در کشورشان کنسرت برگزار کنند ،آیا
چنین سرنوشــت غمباری داشتند؟ شــاید امروز آنها هم از
مهاجرت خواننده جوان تعجب میکردند و فکر میکردند
وقتی در ســرزمین خودشان امکان فعالیت دارند ،چرا باید
مهاجرت کنند.
مهاجرت هنرمندان اتفاق تازهای نیست ،اگرچه عده بسیاری
هم در ایران ماندند و سعی کردند در کشور خودشان فعالیت
کننــد .اما نبایــد فراموش کنیــم متهم اصلــی مهاجرت یک
خواننــده جــوان و بیتجربــه ،مجوز دولتی نیســت چــون این
مجــوز اساســاً حق هر هنرمندی اســت .شــاید امــروز دوباره و
چندباره باید این پرسش را مطرح کرد که مگر هنرمند ایرانی
خود به شرایط کشور و قوانینش آشنا نیست که باید پشت سد
مجــوز بماند؟ بایــد بپذیریم که مجوز اصلی از ســوی مردم و
مخاطبان با اســتقبال یا عدم استقبالشــان صادر میشــود و
وقتی کســی ،مانند همین هنرمند جوان ،نتواند از این آزمون
ســربلند بیــرون بیاید ،شــاید مهاجــرت هم نتوانــد کمکی به
احوالش کند.

من به چشمهای
بی قرار تو قول
میدهم:
ریشههای ما به آب
شاخههای ما به
آفتابمیرسد
ما دوباره سبز
میشویم!

قیصر امینپور

 8ëëآبان
به نام ëëتولدها
تاریخ بــاب راس :نقاشــی کــه بــا برنامههــای تلویزیونــی
آمــوزش نقاشــی شــناخته میشــد ســال  1942در
چنین روزی به دنیا آمد .باب راس به نقاشی عالقه
داشــت و آن را یــاد گرفــت امــا شــیوه کند کشــیدن
تابلوها حوصلهاش را ســر بــرد و تصمیم گرفت با
روشــی بهنام «مرطــوب روی مرطوب» تحولی در نقاشــی ایجاد کند
و بســرعت نقاشــی بکشــد؛ در روشــی که باب راس آن را جهانی کرد
از زیر رنگگذاری اســتفاده نمیشــود و رنگبندی نهایــی از ابتدای کار
مشــخص است؛ با این روش یک ساعته میتوان یک تابلوی نقاشی
کشــید و همین هم باعث شهرت باب راس شد .برنامه تلویزیونی او
که «لذت نقاشــی با باب راس» نام داشــت از ســال  1983آغاز شــد و
میلیونها بیننده در سراسر جهان داشت .این برنامه  11سال از شبکه
پی بیاس امریکا پخش شد .باب راس سال  1995درگذشت.
وینونا رایدر :بازیگر امریکایی پر حاشــیه سال 1971
بــه دنیــا آمــد .وینونــا رایــدر از  12ســالگی در تئاتــر
کنســرواتوار سان فرانسیســکو بازیگری را یاد گرفت
و ســال  1986اولین نقشــش را در فیلــم «لوکاس»
بازی کــرد ،پس از آن در فیلمهای «رقص میــدان»« ،بیتل جوس»،
«« ،»1969ادوارد دســت قیچــی»« ،پریهــای دریایــی»« ،عصــر
معصومیــت»« ،در جســت و جــوی ریچــارد»« ،بیگانه :رســتاخیز»،
«جان مالکویچ بودن»« ،پیشــتازان فضا»« ،قوی ســیاه»« ،آیسمن»
و «آزمایشــگر» بــازی کــرد .او در تلویزیون هم در ســریالهایی مانند
«نمایش لری ساندرس»« ،دوستان»« ،چیزهای عجیب» و «توطئه
علیه امریکا» حضور داشت .وینونا رایدر برای «عصر معصومیت» و
«زنان کوچک» نامزد جایزه اســکار شــد و جایزه گلــدن گلوب را برای
«عصرمعصومیت»گرفت.
سالروز تولد امیرحســین صدیق بازیگر ،آیدین آغداشلو نقاش ،لویی
مال فیلمساز فرانسوی ،رسول پرویزی داستان نویس ،حسین پیرتاج
شاعر و محمدرضاکاتبداستان نویس هم امروز است.
ëëدرگذشتها
قیصــر امین پــور :شــاعر معاصــر و محبوب ســال
 1386در چنیــن روزی درگذشــت .قیصــر امینپور
متولد ســال  1338بود و در رشــته ادبیات فارســی
تحصیل کرد .او در سال  1358و همراه سیدحسن
حســینی نقش زیادی در شکلگیری بخش شعر حوزه هنری داشت
و پس از آن هم مســئول صفحه شــعر هفته نامه ســروش شد .اولین
مجموعه شعر امینپور با نام «در کوچه آفتاب» در سال  1363منتشر
شد و «آیینههای ناگهان»« ،گلها همه آفتابگردانند»« ،دستور زبان
عشق» دیگر مجموعه شعرهای او بودند .او در زمینه ادبیات کودکان
و نوجوانــان هم فعال بــود و مجموعههای «ظهــر روز دهم»« ،مثل
چشــمه ،مثل رود» و «به قول پرستو» اشعار امینپور برای نوجوانان
بود .شعرهای امینپور رباعی و غزل و دوبیتی بودند و او با تلفیق شعر
کالسیک و شعر نیمایی در این زمینه نوآوری کرد و ماندگار شد.
مصطفــی اســکویی کارگــردان ،مظاهــر مصفا شــاعر و انتــان الوی
موسیقیدان و نویسنده امریکایی هم در چنین روزی درگذشتند.
 9 ëëآبان
ëëتولدها
سعید عقیقی :فیلمنامه نویس و منتقد که با فیلم
«شبهای روشن» شناخته میشود سال  1349در
چنیــن روزی بــه دنیا آمد .ســعید عقیقی بهعنوان
منتقد ســینما در مجلهها و نشــریههای ســینمایی
ماننــد ماهنامه فیلم و دنیای تصویر مینوشــت و ســال  1379اولین
فیلمنامهاش با نام «هفت پرده» توسط فرزاد مؤتمن ساخته شد .دو
سال بعد مؤتمن براساس فیلمنامهای از عقیقی «شبهای روشن»
را ســاخت که بســیار مطرح و عقیقی هم بهعنــوان فیلمنامه نویس
متفاوت ســینمای ایران بیشــتر شناخته شــد« .صداها» و «سایههای
مــوازی» دیگر فیلمهایــی بودند که با فیلمنامههای ســعید عقیقی
ســاخته شــدند؛در ایــن ســالها او کتابهایــی مانند «نقد ســینمای
ایران»« ،ســینمای آزار»« ،رازهای جدایی؛ سینمای اصغر فرهادی»
و «فریــدون گلــه ،زندگــی و آثار» را نوشــته و منتشــر کــرد و کتابهای
«داست آدل.ه» و «روکو و برادرانش» هم با ترجمه او منتشر شدند.
مهری مهرنیا بازیگر ،کلود للوش فیلمساز فرانسوی ،اندرو ساریس
منتقد امریکایی ،سهیالاستخریشاعر و دانیالحقیقیداستان نویس
هم در چنین روزی متولد شدند.
ëëدرگذشتها
ســلمان هراتی :شــاعر معاصر و متعهد ایران سال
 1365در چنیــن روزی درگذشــت .ســلمان هراتی
متولد سال  1338بود و هم در زمینه شعر نوجوان
فعال بود و هم برای بزرگســاالن شعر میگفت .او
در  27ســالگی بر اثر تصادف درگذشــت و به همین دلیل آثار زیادی
از او بــه جــا نمانــده کــه در مجموعههای «آســمان ســبز»« ،دری به
خانه خورشــید» و «از این ســتاره تا آن ستاره» منتشر شدهاند .هراتی
با اشــعارش درباره دفاع مقدس شــناخته میشــود و جزو  15شــاعر
برگزیده  20سال شعر جنگ است.
ابراهیم آبادی بازیگر و اولین باغچه بان مدرس آواز و بنیانگذار اپرا
در ایران هم در چنین روزی درگذشتند.

عکس نوشت
فیلم «درخت گردو» از امروز در کردستان به نمایش درمیآید.
با توجه بــه قانون آکادمی اســکار درباره لــزوم اکران یک هفتــهای فیلمهای متقاضی شــرکت در
اسکار ،قرار است این فیلم از امروز تا  ۱۳آبان در استانی که در واقع محل اتفاقات فیلم است اکران
شــود« .درخت گردو» هر روز در  ۴سانس در پردیس ســینمایی بهمن سنندج به نمایش در میآید
و پروتکلهای بهداشــتی هم بــه طور کامل رعایت میشــود تا مردم بدون نگرانــی فیلم را ببینند.
محمدحسین مهدویان سیمرغ بلورین بهترین کارگردانی و پیمان معادی سیمرغ بلورین بهترین
بازیگر نقش اول مرد را در سی و هشتمین جشنواره فیلم فجر برای این فیلم از آن خود کردند/.مهر

