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سهیل محمدی

پرهیز از دورهمی های خانوادگی در شرایط کرونایی

س ـ ـ ق و ط دوبــاره شــاخص امریکا میشــه ،بورس میریزه .رســانهها میگن
بازار بــورس موضوعی بود بایــدن برنده شــد ،بــورس میریــزه .تقلب در
هشتـگ کــه کاربــران زیــادی به آن
انتخابــاتآشکارمیشــه،بــورسمیریــزه»،
پرداختنــد و دربارهاش نوشــتند .بخصوص با
«ببینــمسیمپســونهاپیشبینــینکــردن
اعتراض بعضی ســهامداران مقابل ســازمان بــورس ایران کی درســت میشــه؟»« ،تنها راه
بــورس کــه عکسهــا و فیلمهایــی از آن در نجاتبورس برداشــتن دامنه قیمتی اســت.
شــبکههای اجتماعــی منتشــر شــد .گالیــه از دالر را ببینید ،یه روز میریزه حسابی ،فرداش
افــت شــاخص ،پیشبینــی شــرایط و حتــی میره بــاال»« ،اون موقع کــه قیمتها ثانیهای
شــوخی بــا ایــن مســأله را بیــن نوشــتههای می رفت باال فالن آموزشگاه nمیلیون گرفت
کاربــران میدیدیم« :ســقوط بورس با ریزش آمــوزشبورس بده ،از گرونی حال می کردن
 ۲۴هــزار واحــدی همچنــان ادامــه دارد و چون شــاخص می رفت باال...بعد شــش ماه
شــاخص کل را بــه یــک میلیــون و  ۲۱۶هــزار میگــن بریــد اعتــراض کنیــد .زیبا نیســت؟»،
واحــد رســاند« ،».بــه نظــرم ایــن داســتان «ایــن اصــاح بــازار ســرمایه نیســت نابودی
بــورس و دالر و ایــن چیــزا آخریــن تیر ترکش پــول مردمه»« ،در گیر و دار مشــکالت ســتاد
کســانی هســت که نمیخواهند کشور و مردم ملی مقابلــه با کرونا برای تعطیلی دو هفتهای
اندکــی روی آرامــش ببیننــد .ایــن چند وقت پایتخــت ،مــردم در اعتراض به از دســت رفتن
شــاهد انواع تنشها ســر این نوسان خواهیم ســرمایه هایشــان ،در مقابــل ســازمانبــورس
درخصوص
بــود .طیف وســیعی از جریانــات هم بر آتش تجمع کردنــد»« ،بارها دلســوزانی
ِ
نارضایتــی مــردم میدمنــد .به نظــرم مردم بــورس هشــدار دادند؛ اما در مقابل مســئوالنی
بایــد اندکی آرامش خود را حفظ کنند»« ،اگه آمدنــد و برخــاف نظــرات کارشناســی ســخن
پولــی کــه تــوی بــورس ســرمایهگذاری کردی گفتند یا عمل کردند؛ خب نتیجه روشــن است
رو بــه من قرض میــدادی الاقــل از اصل پول در ایــن میــان ســهامداران خرد که با ســختی و
چیــزی کم نمی شــد»« ،خدا رو شــاکرم که از مشقت فراوان اندکی پول قرض گرفته بودند یا
اولش هم پولی نداشــتیم کــه توبورس بذارم پسانداز کرده بودند ،بازنده اصلی این بازیها
و فقــط چندتــا عرضــه اولیــه گرفتــم ولــی یه شــدند« ،».ظاهراًبورس گوسفند عزا و عروسی
ســامی میــدم بــه اون رفقایــی که مــی گفتن اســت چــهترامپ رأی بیــاورد چهبایــدن»« ،با
عرضــه اولیــه چندیــن ســاله ضــرر نمیــده ...یــک تصمیم اشــتباهســازمان بورس،ســرمایه
ســام گرگ والاســتریت»:،تحریم میشــیم ،مردم دود شــد رفت هوا .آقایان مدیرانبورس
بــورس میریــزه .کرونــا کشــته میــده ،بــورس چطــور بعد از یک ماه به ایــن فکر افتادهاید که
میریزه .ترامپ کرونــا میگیره ،بورس میریزه .تصمیمتــان اشــتباه بــوده و میخواهیــن اون را
ترامپ خوب میشه ،بورس میریزه .انتخابات اصالح کنین».

شهروند
مجـــازی

خستگی و ایستادگی کادر درمان

میپردازنــد و فرصــت اندکــی بــرای اســتراحت
دارنــد« ،».تعــداد فوتیهــای کادر درمــان طبــق
آمــار فعاالن صنفی و رســانهای مســتقل جامعه
پزشکی به رقم وحشــتناک  ۳۵۰نفر رسید .گویی
مــردن مــردم و کادر درمــان امــری عــادی شــده
اســت .فرســودگی و ابتال و مرگ کادر درمان ،آمار
فوتیهــای ســایر مــردم را هم بــاال میبرد.کمبود
تجهیــزات حفاظتی واضــح اســت« ،».اینایی که
معتقدند کادر درمان پولشــو میگیــرن ،همونایی

اسماعیل امینی :تأثیر برنامه هفته کتاب در این است که توجه اهل فکر و رسانه و خانوادهها را بهسمت
اهمیت کتاب جلب میکند ،از سوی دیگر برای کسانی که با کتاب ارتباط دارند دلگرمی ایجاد میکند
زیرا در این هفته از اهالی نشر و اهل قلم تقدیر میشود.
عضو شورای سیاستگذاری بیست و هشتمین دوره هفته کتاب جمهوری اسالمی ایران در
توگو با ستاد خبری
گف 

به جای تعطیلی روی گزینه نظارت جدی تمرکز کنیم
در روزهای اخیر زمزمههایی مبنی بر تعطیلی
تولیدات سینمایی و تلویزیونی شنیده میشود.
یادداشت
شــیوع کرونــا و درگیری تعــدادی از هنرمندان
ایــن گمانــه را تقویــت کــرده کــه بــا تعطیلــی
پروژههــای در دســت تولیــد میتوان ســامتی
اهالی سینما و تلویزیون را تضمین کرد .من از
مخالفان جدی این تصمیم هســتم .حدود 10
سیدجمال ساداتیان
ماه از شیوع کرونا گذشته و در این مدت گردش
تهیهکننده سینما
مالــی قابل تأملــی در حــوزه هنر نداشــتهایم.
پیشبینی روشــنی راجع به پایــان دوران کرونا
هم وجود ندارد .اعضای صنوف سینمایی از چه منبع مالی و درآمدی
باید امور روزانهشــان را تأمین کنند .طبیعی اســت کــه دولت به خاطر
تنگناهــای اقتصادی قدرت حمایت جــدی از تمام صنوف ندارد .پس
در نگاه واقعبینانه باید به درآمد خودمان متکی باشیم .باید کار کنیم تا
امورمان بگذرد .در همین دوران کرونا تأکید داریم که نیاز روزمره مردم
بایــد برطرف شــود .برخــی اصناف غیرســینمایی که فعالیتشــان جزو
ضروریات جامعه اســت در همین شــرایط مشــغول فعالیت هستند.
کارخانههــا و بانکها با تمهیدات بهداشــتی در حال خدمترســانی و
فعالیت هســتند .در برخی کارخانهها حدود دو ،سه هزار نفر با هم کار
میکننــد .این طور هم نیســت که اگر پروتکلهای بهداشــتی را به طور
صددرصــد رعایت کنند بشــود اطمینان داد که کســی مبتال نمیشــود
و اگر رعایت نکنند همگی مبتال خواهند شــد؛ همه چیز نســبی اســت.
فــارغ از معیشــت و بیــکاری عوامــل تولیــد ،نکته مهم دیگــر ضرورت
تولید کاالهای فرهنگی برای جامعه اســت .در روزگاری که از یکســو به
خاطر شــرایط اجتماعی و اقتصــادی مردم به ســرگرمی فرهنگی نیاز
دارنــد و از ســوی دیگــر اصرار بــه خانهنشــینی و عدم تردد آنهــا داریم
بایــد برای اوقات فراغت خانوادهها تدبیر کنیم .اگر در تولیدات شــبکه
نمایش خانگی و تلویزیون را تخته کنیم آن وقت چطور میتوانیم این

 #بورس

ایــن روزها و با بــاال رفتن آمار
مبتالیان و قربانیــان بیماری
ماجرا کرونــا خیلیهــا دربــاره کادر
درمان مینویســند .از خســتگیها و تالش شــان:
«تصویــری از پرســتار ایرانی کــه دنیا را تــکان داد!
«خســته اما پایدار .خدایا ،شــیفت آخرم نباشــه»
پرســتاران و همه کادر درمان بیوقفه و شــبانهروز
به مداوا ،پرســتاری و امداد بیماران مبتال به کرونا

هفته کتاب برای عالقهمندان به کتاب دلگرمی ایجاد میکند

یگانه خدامی

هســتن کــه وقتــی بهشــون میگــی آشــغال نریــز
میگــن کارگر شــهرداری پول میگیره واســه چی؟!
اینــارو ول کنین ،عقل ندارن راحتن»« ،مدام برید
مهمونــی و گــردش ،دورهمــی ،عروســی (جالبه
استوری میذارن جشن با تعداد محدود در فضای
خصوصــی و باز)کــی رو گــول میزنیــن؟ بــه فکــر
خودتون نیســتین مهم نیست به فکر کادر درمان
باشین .چرا باید چوب نادانی شما رو بخورن؟ باور
کنین کرونا از رگ گردن بهتون نزدیکتره»« ،جناب
دکتر نوبخت خواهشاً این فوقالعاده کادر درمان
را اینقــد به روزهــای آتی موکــول نکنیــد« ،».کادر
درمان دارن از جونشــون مایه میــذارن ،این مدت
تنها خواســتهای که داشــتن در کنــار رعایت کردن
ایــن بوده کــه تا عالئم کروناتون شــروع شــد برید
دکتــر دارو بگیرید که وخیم نشــه ،کــه کار به ICU
نکشه و...بعد زیر توئیتهایی که خبر مثبت شدن
هست چندتا پیدا میشــن که نوشته نرو دکتر ،آب
نمک غرغره کن»« ،تصور اینکه چه سرمایههای
بزرگــی از دســتمان رفتــه ،ترســناکتر از چهــره
زشت کروناست .جانهای عزیز را گرامی دارید»،
«نفســم می گیرد در هـوایی که چنین نـفـسهایی
قطع مــی شود.ســرمایههای کادر درمان که دیگر
جــان ندارند.لبخندهایی که خاموش شــدند ....با
احتــرام به روح بــزرگ این عزیــزان»« ،ایــن کادر
درمان که میگن.ماهم خانواده یکیشونیم .دمتون
گــرم که بــا مســافرت رفتــن و رعایــت نکردنتون
پدرمونودرآوردین»...

حکمرانی تلخ شبکههای اجتماعی

ح س ـ ـ ن م عجونــی بازیگــر تئاتــر،
سایه روشن س ـ ـ ی ن م ا و تلویزیــون بــه تازگــی
د ر م ص ا ح ب ـ ـ ه ایگفتــهتعــداد
فالوئرهای افراد در فضای مجازی
نشــان دهنــده توانمنــدی آنها در
حرفهشان نیست.
معجونــی بــه واقعیتی اشــاره
کــرده که همه بخشهــای زندگی
مــا را تحت تأثیر قرار داده اســت.
محدثه واعظیپور
روزنامهنگار ایــن روزهــا ،اغلــب مــردم چنان
درگیــر حواشــی رایــج در فضــای
مجــازی و تبلیغــات شــبک ه های
اجتماعــی هســتند که معیارهــا و مالکهای درســت و
حرفهای را فراموش کرده و گاه به آن بیاعتنا شــدهاند؛
در روزهــای بیتأثیــر بــودن رســانههای رســمی و در
رواج کمســوادی و بیســلیقگی ،همــه چیــز جــا بــه جا
شــده اســت .بنابراین ،افــرادی به شــهرت و محبوبیت
میرســند کــه ظرفیــت شــخصیتی ،روحــی و اخالقــی
اندکــی دارنــد .شــاید بحث شــهرت ایــن افــراد چندان
مهــم نباشــد ،چرا که با گذشــت زمــان و تغییــر حال و
هــوای جامعه فراموش میشــوند اما پیامدهای ظهور
چنیــن پدیدههایــی بــرای فرهنگ خطرناک اســت؛ در
جامعهای کــه بازیگری را با عزتاهلل انتظامی ،خســرو
شکیبایی ،سوسن تســلیمی ،فاطمه معتمدآریا و علی
نصیریــان یــا پرویــز پرســتویی میشناســیم ،بــه کمک
شــبکههای اجتماعــی و در بســتری که این فضــا ایجاد
کــرده چهرههایــی دیــده میشــوند کــه کمتریــن هنر و
استعدادشــان مربــوط بــه بازیگــری اســت .اما بــه نام
«بازیگری» خبرســاز میشــوند و مدت زمانی نامشــان
را ســر زبــان میاندازنــد؛ در کشــوری کــه محمدرضــا
شجریان ،شهرام ناظری ،کیهان کلهر ،حسین علیزاده
و ...مفاخر موســیقیاش هســتند ،ترانههایــی به گوش
میرســد کــه با هیــچ متر و معیــاری نمیتــوان نام هنر
یــا موســیقی بــه آن اطــاق کــرد ،ترانههایی کــه جدا از
مضمــون غیراخالقــی و واژههــای رکیــک ،ربطــی بــه
مفهوم واقعی «ادبیات» و «شــعر» ندارند ،اما بسیاری
از جوانها که ممکن اســت در طول عمرشان قطعهای
از شجریان یا شهرام ناظری گوش نداده باشند ،بارها و
ساعتها چنین اباطیلی را زمزمه کنند.
رســانههای مجــازی ،دائــم در حــال تولیــد محتــوا
هســتند .فیک نیوزها جــای اخبار واقعی را گرفته و ذهن
مردم را مســموم کردهاند .هر کجا پــا میگذاریم ،مردم
براساس دریافتهایشان از شبکههای اجتماعی درباره
رویدادهــا اظهــار نظر میکنند ،اطالعات غلط پزشــکی،
سیاســی و هنری دســت به دســت میشــوند و مــردم بر
پایــه آنهــا تحلیل ارائــه میدهنــد .کمتر کســی مطالعه
میکنــد یا تن به جســتوجوی واقعیــت میدهد .نکته
تلختــر ایــن که بــه یمن شــبکههای اجتماعــی ،هر کس
میتواند صاحب رســانه باشــد ،آرا و افکارش را منتشر و
مریدانی برای خود دســت و پا کند .الیوهای اینســتاگرام
در ماههای اخیر ،عرصهای برای درخشش این چهرهها
بوده اســت .عروسکهای خیمه شــب بازی سایتهای
شرطبندی یا جوانان جویای نامی که برای دیده شدن و
جذب فالوئر هر کاری میکنند.
حســن معجونی بازیگر هنرمند و کارگردان تعدادی
از بهتریــن نمایشهــای یــک دهــه اخیــر ،در تازهتریــن
مصاحبهاش بدرســتی به این موضوع اشاره کرده است
که سلبریتی شدن در فضای مجازی و تعداد فالوئرهای
افــراد ،ربطی بــه هنر و توانایــی آنها ندارد .ایــن بحرانی
است که به پیکر نحیف تئاتر ،سینما ،موسیقی و فرهنگ
ما زخمهای جدی میزند.

جذابیــت را ایجــاد کنیم تا مردم در خانه بماننــد .با تأکید بر همین دو
مؤلفــه یعنی نیاز اقتصادی اهالی ســینما بخصوص صنوف کمدرآمد
و همچنین لــزوم ایجاد تفریحات فرهنگــی ،معتقدم چرخه فعالیت
تولیدات ســینمایی و تلویزیونی باید تداوم داشــته باشــد .در عین حال
تــاش کنیــم پروتکلها و توصیههای بهداشــتی به طــور کامل رعایت
شــود .قوانین جامع برای تمام صنوف تعیین کنیم و مکلف به اجرای
آن باشــیم .همانطور که از شهروندان میخواهیم در صورت برخورد
با گرانفروشی ،تخلفات را به تعزیرات گزارش بدهند باید نهادی برای
رســیدگی به این دســت تخلفات در سینما وجود داشــته باشد .اگرچه
رعایت موازین بهداشــتی و تمهیدات الزم برای گروه تولید یک بحث
اخالقــی اســت و برعهده تهیهکننده و تمام گروه اســت امــا اگر در یک
پروژه ســهلانگاری مشــاهده شــد تک تک اعضای گــروه وظیفه دارند
کــه تهیهکننــده را ملزم به تعهداتــش کنند و فشــار بیاورند که موظف
اســت مقدمــات و تمهیــدات الزم را فراهــم کند .الزم اســت ســازمان
ســینمایی هــم در صــدور مجوزهایــش تهیهکننــده را بــه رعایت تمام
تمهیدات بهداشــتی مقید کند .باید نهادی در ســتاد خانه سینما برای
رسیدگی به گزارش تخلفها باشد تا اگر تهیهکنندهای به منظور فرار از
هزینههای بهداشتی در وظیفهاش کوتاهی کرد ،رسیدگی شود .عوامل
فیلمها بدون مشــخص شــدن نامشان شکایتشــان را منعکس کنند و
خانه ســینما بازرسهایی را برای راســتیآزمایی این گزارشها ارســال
کنــد .اگر تهیه کننــدهای به خاطر صرفهجویی اقتصــادی از مهیا کردن
شــرایط خودداری کند ،آگاه باشــد که ممکن است هزینههای بیشتری
متحمل شــود .تهیهکننده موظــف به بیمه تمام عوامل اســت و بیمه
برای تهیهکننده هزینه بردار اســت .بر این اســاس پیشنهاد میکنم به
جای دمیدن بر تنور تعطیلی تولیدات نمایشی بهتر است برای اعمال
قوانیــن دقیق و اجرای پروتکلهای بهداشــتی تدبیر کنیم .کار ســختی
نیست .شاید با یک تذکر در پروانه ساخت یا گرفتن تعهد از تهیهکننده
بشود مشکالت را حل کرد.

رمانی برآمده از تاریخ

«جاسوســان شــمسآباد بــاال» نوشــته «پرینــاز
علیــش» ازجملــه آثاری اســت که به همت نشــر
پیشنهاد
تاریــخ ایــران در اختیــار عالقهمنــدان قرارگرفتــه
اســت؛ وجــود برخی عکسهــای تاریخــی در ال به
الی صفحات کتاب همان ابتدا مخاطب را متوجه
این نکته میسازد که با رمانی تاریخی طرف است
و البته اســم کتاب که این حدس را قوت میبخشد .فضای داستانهای
منــدرج در ایــن نوشــته حــول یکــی از اتفاقــات مهــم تاریــخ معاصــر
کشــورمان ،هجوم متفقین و اشغال ایران در شهریور  ۱۳۲۰شکلگرفته
اســت؛ برهــه تاریخــی خاصی کــه نهتنهــا اروپاییان درگیر جنگ شــدند
بلکه ایران هم از آن درامان نماند ،هرچند که«جاسوســان شــمسآباد
بــاال» در بخشهایــی هم بــا تخیل نویســنده و تجربههای زیســتیاش،
برآمــده از مهارت اصلی پریناز علیش ،ســینما و نقاشــی اســت؛ گرچه
خواهناخــواه با تاریخ و ادبیات هم درآمیخته اســت .داســتان این رمان
پیرامــون خانــوادهای از بازمانــدگان خاندان قاجار اســت کــه حاال برای
گذران تابســتان بــه منطقهای ییالقی در شــمسآباد آمدهانــد؛ در کنار
تالش نویسنده برای روایت
داســتانی بخشــی ازآنچه به
ایــران گذشــته ،مخاطب به
مرور باشخصیتهای رمان
آشــنا میشــود ،اما از نکات
جالــب ایــن رمــان میتوان
به توجه خاصی اشــاره کرد
که نویســنده به زنان داشته،
آنچنانکه شــخصیتهای
زن جای گرفته در این رمان
به مراتب قویتر از مردانی
هســتندکــهدربــارهآنــان
میخوانیــد؛ درگیــری ایران
در آن برهــه خاص سیاســی
بــا جنــگ و وجود مشــکالت
متعدد معیشتی ـ اقتصادی
از دیگــر نکاتــی اســت که در
خــال روایت ایــن رمان تا حدی با آن آشــنا میشــوید .برخــی منتقدان
ادبی این رمان را تا حدی به آثار مشهوری همچون«دایی جان ناپلئون»
ایرج پزشــکزاد هم شــبیه میدانند .با این حال اگر فرصت چندانی برای
مطالعه ندارید خبر خوب اینکه نسخه صوتی این کتاب هم از سوی«واو
خوان» و با گویندگی«متین بختی» نیز منتشرشده است.
ëëجاسوسان شمسآباد باال
ëëنویسنده:پریناز علیش
ëëناشر :تاریخ ایران

عکس نوشت

و من
به دیدن تو
چنان در آیینه ات مشغولم
که جهان از کنارم میگذرد
بیآنکه سر برگردانم
در فصلهای خونین هم
میتوان عاشق بود

علی بابا چاهی

به نام  20ëëآبان
تاریخ در برگه تقویم امروز نامهای بزرگی ثبت شــده است؛
نامهایــی در عرصــه هنر و ادبیــات که ســالروز تولد یا
درگذشتشان امروز است.
ëëتولدها
دنیا فنــی زاده :عروســک گردانــی که با عروســک کاله
قرمزی او را میشناسیم اگر بود امروز  53ساله میشد.
دنیــا فنیزاده دختــر پرویز فنیزاده بازیگر سرشــناس
ســینما و تلویزیــون بــود و شــرکت در جشــنوارههای
مختلــف ایرانــی و خارجــی باعث شــد از کودکــی به آثار عروســکی
مخصــوص کــودکان عالقــه پیدا کند و باالخره هم رشــته عروســک
گردانی را در دانشگاه انتخاب کرد .سال  1364و در برنامه تلویزیونی
«چتــر بــا آواز بــاران» اولین کار جــدی او در زمینه عروســک گردانی
بــود و پــس از آن با همکاری در برنامههایی مانند «زاغچه کنجکاو»
بهعنــوان یک عروســک گــردان کاربلد جایگاهــش را پیدا کــرد و در
فیلمهایی ماننــد «گربه آوازه خوان» هم بهعنوان عروســک گردان
حضور داشت .اوج کار او حضور در برنامه «صندوق پست» بهعنوان
عروس گردان کاله قرمزی بود .فنیزاده آنچنان به عروسکها روح
و جان میداد که خیلیها به نظرشــان کاله قرمزی شخصیتی زنده
بود .دنیا فنیزاده سال  1395بر اثر بیماری سرطان درگذشت.
علی باباچاهی :شــاعر و نویسنده ایرانی سال  1321به
دنیا آمد .علی باباچاهی از دوران تحصیل به شــعر و
ادبیــات عالقــه داشــت و اشــعارش در مجلههای آن
زمان منتشــر میشد .ســال  1346مجموعه شعر «در
بیتکیــه گاهی» از او منتشــر شــد و پــس از آن مجموعه شــعرهای
«جهان و روشناییهای غمناک»« ،از نسل آفتاب»« ،صدای شن»
و «از خاکمــان آفتاب برمی آید»« ،این کشــتی پر اســرار»« ،آئورا و
دیگران من» را منتشر کرد .باباچاهی در این سالها بهعنوان منتقد
ادبی بسیار فعال بوده و آثاری مانند «گزارههای منفرد»« ،سه دهه
شاعران حرفه ای»« ،شعر امروز ،زن امروز» و «گزارههای پیوست»
در این زمینه از او منتشر شدهاند.
انیــوموریکونــه:آهنگســاز و نوازنده مشــهور ایتالیایی
ســال  1928در چنین روزی به دنیا آمد .انیو موریکونه
موســیقی را بــا نواختــن ســاز ترومپت آغاز کــرد چون
پــدرش نوازنــده ایــن ســاز بــود و از  12ســالگی بــه
کنسرواتواری در رم رفت تا تحصیل کند .او همزمان با تحصیل برای
نمایشــنامههای رادیو آهنگســازی میکرد و پس از شــرایط سخت
جنــگ جهانــی دوم در اوایــل دهــه  60میــادی در کارش آنچنــان
پیشــرفت کرد که به یکی از بهترین موزیســینهای ایتالیایی تبدیل
شــد .او بیش از  500ترانه تنظیم کرد اما بیشــتر با آهنگسازی برای
فیلم شــناخته میشود .از ســال  1961او کار آهنگسازی برای فیلم و
ســریالهای تلویزیونی را آغاز کرد و در طول ســالهای فعالیتش با
کارگردانهــای بزرگی همکاری داشــت .موســیقی فیلمهای «یک
مشــت دالر»« ،بــه خاطر چنــد دالر بیشــتر»« ،خوب ،بد ،زشــت»،
«ســینما پارادیــزو»« ،روزی روزگاری در امریــکا» و «مالنــا» از آثــار
مشهور اوست .موریکونه همین امسال و در جوالی  2020درگذشت.
 ســالروز تولــد لعبــت واال شــاعر ،فردریش شــیلر شــاعر آلمانی،
هوشــنگ کاوه تهیه کننده ،حسین آتش پرور داســتان نویس ،عباس
اوجیفردشاعر،یداهللشهرجوشاعر،جوادقاسمیشاعر،غالمحسین
لطفی بازیگر و کارگردان و مژدهلواسانی مجری هم امروز است.
ëëدرگذشتها
منوچهرشیبانی :شاعر ایرانی سال 1370در چنین روزی
درگذشــت .منوچهر شــیبانی متولــد ســال  1303بود و
آشنایی اش با نیما یوشیج باعث شد عالقه او به ادبیات
و شعر جهت پیدا کند .سال  1324اولین مجموعه شعر
او بهنام «جرقه» منتشر شد که در آن شعر نیمایی سروده بود .پس از
آن «آتشکده خاموش» و «سرابهای کویری» را نوشت و منتشر کرد.
شــیبانی در ایتالیا نقاشی خوانده بود و نمایشگاههای زیادی در ایتالیا
از آثــارش برگــزار کرد که معرف آداب و رســوم ایران بودنــد .در ایران
هم نمایشگاههای زیادی از نقاشیهای شیبانی برگزار و برنده جایزه
هنرهای زیبای نخســتین بیینال تهران در ســال  1337شد .شیبانی
نمایشنامه هم مینوشت و نمایش «لولوی سر خرمن» با متن او به
کارگردانی علی نصیریان روی صحنه رفت« .اپرای جشن دهگان» و
اپرای «دالور سهند» هم از دیگر آثار او در این زمینه است.
نورمن میلر :نویســنده مشــهور امریکایی ســال 2007
درگذشــت .نورمــن میلــر متولــد  1923بــود و رشــته
مهندســی هوانوردی را در دانشگاه هاروارد میخواند
امــا در همــان دوران دانشــگاه اولیــن داســتانش را
نوشــت و منتشــر کرد و پس از آن دیگر بهعنوان نویســنده شناخته
شد« .برهنگان و مردگان»« ،ساحل بربر»« ،پارک گوزن» و «رؤیای
امریکایــی» از دیگــر داســتانهای اوســت .او ســال  1969با داســتان
«ســپاهیان شــب» برنده جایزه کتاب ملی ســال شد و ســال 1968
جایزه پولیتزر را برد .میلر عالوه بر این بهدلیل فعالیتش علیه جنگ
امریکا در ویتنام شناخته میشود.
 اسماعیلریاحی کارگردان و آرتوررمبو شاعر فرانسوی در چنین
روزیدرگذشتند.

ا م ـ ـ ر و ز س ـ ـ ا ل روز تولــد دنیــا فنــیزاده اســت.
عروســکگردانی که عروســک های زیادی مانند
هادی و هــدی ،نخودی و گربــه آوازهخوان با هنر
او جــان گرفتند اما کاله قرمــزی ماندگارترین کار
فنی زاده بــود .فنی زاده از ابتدا عروســک گردان
کاله قرمــزی بــود و آنقــدر دوســتش داشــت که
می گفت« :کاله قرمزی پســر بزرگ من اســت و
فرزندان مــن از او کوچکتر هســتند ».زمانی که
بیمــاری فنــیزاده شــدت گرفته بــود حرفهایی
درباره حضور نداشــتن او در ســریال کاله قرمزی
زده مــی شــد اما خــودش مــی گفــت« :دو جور
نبودن هســت ،اینکــه من اصالً نباشــم که این را
فقط خــدا میدانــد یا اینکــه من دیگر عروســک
گردانش نباشــم؛ غم انگیز اســت .اگر روزی گروهم که با آنها کار می کنم صالح بدانند که کنار کاله قرمزی نباشم ،قبول می کنم .فقط یک خواهش از
آنها دارم :اینکه اجازه دهند در کار باقی بمانم ،حتی اگر قرار نباشد عروسک گردانی کنم».

