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اذان صبح فردا 5/20

چنگیز جلیلوند گوینده و دوبلور پیشکسوت ب ه دلیل ابتال به کرونا از پنجشنبه شب در بیمارستان
بستری شده است .عباس یاری منتقد و نویسنده سینما این خبر را در اینستاگرامش اعالم کرد و
نوشت« :متأسفانه ساعتی پیش ،یکی از دوستان پزشکم با این پیام ،من را کامالً نگران حال این
چهره برجسته و ماندگار دوبله ایران کرد :عباس جان ،استاد چنگیز جلیلوند یک ماه است که
کرونا گرفتهاند و حالشان از دیشب به وخامت گراییده؛ با مشکالت فراوان ،امروز موفق شدیم در
ل استاد اصالً خوب نیست ،کرونا  80درصد ریه را درگیر
بیمارستان خاتماالنبیا بستریشان کنیم .حا 
کرده؛ باید برای سالمتی او دعا کنیم».

طلوع آفتاب فردا 6/48

امــام صــادق(ع) :آیا به شــما بگویم که مکارم اخالق چیســت؟ گذشــت کــردن از مردم،
کمک مالى به برادر (دینى) خود و بسیار به یاد خدا بودن.
معانى االخبار ،ص  ،۱۹۱ح ۲

نــــگاره

پریسا نوراللهی

هشتـگ #ëëبندرعباس
ویدئویــی کــه از تخریــب خانــه
محقــر یــک زن در بندرعبــاس
شهروند
منتشــر شــد خشــم و ناراحتــی
مجـــازی
کاربــران ایرانی را همراه داشــت.
یگانه خدامی
البتــه هــم شــهردار عذرخواهــی
کرد و هم برای پیگیری مسأله و مجازات متخلفان قول
داده شــد اما همچنان کاربران به نحوه برخورد مأموران

 ۴۷۹نفر؛ جانباختگان دیروز بر اثر کرونا

در چنین شــرایطی معترضند« :ویدئــو تخریب آلونک
زن بیبضاعــت در بندرعباس را دیدم و از عصبانیت تا
مرز ســکته رفتم! جایی از فیلم ،دختربچه اهل خانه که
التماســش برای جلوگیری از تخریب به جایی نرسیده،
عاجزانــه خــدا را صدا میزنــد و گریه میکنــد ...واهلل که
همیــن یک خــدا صــدازدن ،بــرای بربــاد دادن دودمان
شــهردار و عواملش کافی است»« ،کاش یک صدم این
پایبنــدی به قانــون کــه در تخریب منزل زن سرپرســت

چرا جایزه داستان تهران؟

صغــرای قضیــه اینطــور اســت کــه ادبیــات در تنــوع
ســاخته میشــود و این تنوع چیز بازارپســندی نیســت.
یادداشت
یعنی نمیتوانید یک داســتان علمی خیالی بنویســید
که در تهران صدســال دیگر بگذرد و انتظار داشته باشد
داســتانتان مخاطب عام داشــته باشــد یا یک داستان
تاریخیبنویسیددردورهتیموریوانتظارخوانندهفراوان
برایش داشــته باشــید .این تنوع ژانری چیزی اســت که
محمد طلوعی
عالقهمند تخصصــی و به تبع آن یک جایــزه میتواند
نویسنده
بســازد .در همهجــای دنیــا کار جایزههــای ادبی همین
اســت .که سلیقهای بسازد و بازار را بشکند .البته مفهوم
بــازار برای من یک چیز تمامیتخواه ویرانگر نیســت ،بــازار کتاب یعنی ادبیات
همهخــوان در یــک دوره خاص .بســیاری از چیزها که یــک روزی پرفروش بودند
امروز ارزشهای ادبیشــان آشکار میشود مثل داستانهای فصیح یا بسیاری از
نوشتهها که خاصپسند بودند و ادبیات خا ص فرض میشدند امروز میفهمیم
که جز زبان مغلق و ماجرای ناتن درســت چیزی نداشتند اما همان سلیقههای
خارج از بازار هم خودشــان را با جایزهها تثبیت کردند .هیچ جایزه جریان اصلی
بهیکداستانعلمیخیالیجایزهنمیدهد،توقعنداشتهباشیدآرتور.سی.کالرک
جایــزه نوبل ببرد امــا جوایز داســتانهای علمیتخیلی چنان معتبرنــد و چنان
تعقیبکنندگانی دارند که کم از نوبل ادبیات ندارند .کبرای قضیه این اســت که
ادبیاتورطهتجربهگراییاست،هیچشکلتثبیتشدهایازادبیاتوجودنداردو
هیچکسبابردنیکجایزهوچندجایزهنمیتواندادعاکندشکلیغاییازادبیات
راکشفکرده،بههمینقیاسهمیشهادبیاتمحلتجربههایتازهاستاماکسی
به این تجربههای تثبیت نشده جایزه نمیدهد .همه منتظر میمانند شکلی از
ادبیاتتکرارومقبولشودتابهآنتوجهکنند.اینخالفآمددرونیهمیشهباعث
شــده در کنار جریان اصلــی ادبیات جوایزی برای شــکلهای تجربهگراتر ادبیات
هم شکل بگیرد .شکلی از ادبیات که بیشتر خاصیتی درونزا و واالیشی برای خود
ادبیات دارد و اینجا است که جایزههای خصوصی وارد میشوند و نقشی اساسی

خانوار ،در بندرعباس داشتید در برخورد با اختالسهای
میلیاردی-فساد-تورم-گرانی-تبعیضو....داشتید،».
«تخریب آلونک دربندرعباس از چند دیدگاه قابل نقد
اســت ،شــهردار بندرعبــاس مدعی اســت ایــن آلونک
در حریم و بســتر رودخانه واقع شــده اگر چنین است به
شــهرداری بندرعباس چــه ارتباطــی دارد؟ رفع تصرف
در حریم و بستر رودخانه حسب تبصره  4ماد ه  2قانون
توزیــع عادالنــه آب بــا وزارت نیرو اســت»« ،شــهرداری

دارند .جایزههای خصوصی داستاننویســی مثل اســپری اکسیژناند یا آبی که با
اکســیژن غنی شده باشد .ذات آب و هوا اکسیژن است اما گاهی الزم است همین
عنصر هم تقویت شــود .مقوم ادبیات داســتانی زنده جایزههای داستاننویســی
بخش خصوصی است که فارغ از سیاستگذاریهای دولتی اهدا میشود ،فار غ از
سیاستورزیهای ادبی یا سانسور بازار داده میشوند و قرار است شکلی از ادبیات
را که در حاشیه مانده زنده نگهدارند .جایزه داستان تهران یکی از همین جایزهها
است،جایزهایکهبافکرکردنبهیکخألتاریخیبنیانگذاشتهشده،اینکهتصویر
تهران در ادبیات داستانی ما کمرنگ است و ما برای دیدن این تصویر به مقومی
ادبی نیاز داریم .جایزه داستان تهران با این ایده تأسیس شده که تهران بهعنوان
قهرمانداستانظهورکندوداستانهاییداشتهباشیمکههیچجاییجزاینزمین
و زمــان اتفــاق نیفتد .بنابراین فــارغ از حرفهای بودن و تازهکار بودن نویســندهها،
فارغ از نامهای نویسندگان موضوع داستان تهران در هر دوره به مسابقه گذاشته
میشودوسابقهسهدورهبرگزاریقبلیجایزهنشاندادهکهمورداستقبالهمگانی
قرارگرفته .داســتان شــهری و علیالخصوص داســتانی که در فضای شهرتهران
بگذردبهنظرفراواننوشتهمیشوداماوقتیسراغداستانهامیرویممیبینمکه
اینداستانهادرفضاهاییبستهدرجاهاییبدوناتمسفرنوشتهمیشوندوفرقی
بینتهرانورشتوآمستردامنیست.شهرهایاینداستانهاشهریاستبدون
چهــره ،بدون خاطره و بدون تصویر .داســتانهایی که در هر کجا میتوانند اتفاق
افتادهباشــند .جایزه داســتان تهران فارغ از مضمونهــا و درونمایهها تأکید دارد
که باید چهره شــهر پیداباشد ما باید بفهمیم داستان در تهران اتفاق میافتد به
گونهایکهدرهیچکجایدیگردنیاواقعنشودوشهرتهرانچنانباداستانعجین
شده باشد که جدانشود .این خیلی آرمانی است اما همین دورههای انجام شده
نشانداده که شدنی است .همینطور است که یک جایزه میتواند انگیزهای باشد
باید برای تعمیق چیزهایی که جاری است .اگر یک روزی جایزه رشت هم برگزار
شودمنخیلیخوشحالمیشومیاجایزهتبریزواگرجایزهداستانهایتاریخییا
جایزهداستانهایعلمیتخیلی.چونفکرمیکنمهرکداماینجایزههامیتوانند
بخشی از ادبیات ما را بارور کند.

بندرعباس خونه زن سرپرســت خانوار رو تخریب کرده.
ایشون خودســوزی کرده بعد اومدن اعالم کردن رفتیم
ازشتوبیمارستاندلجوییکردیموگفتیموزارتمسکن
بهش زمین بده .خب اول نمیتونستید یه جایی براشون
آماده کنین بعد برین خونشــون رو روی سرشون خراب
کنیــد؟»« ،خــراب کردن آلونــک بلوکی و گریــه دردناک
دختربچه که تالش میکند خانهاش را از تخریب توسط
مأمورانشهردارینگهدارد...آیابرخوردبااختالسگرانو

زمین خواران و صاحبان ویالهایی که غیرقانونی ساخته
شــده ،با برخوردشــان بــا مردم فقیر یکســان اســت؟»،
«این قدرت فضای مجازی اســت که اینهــا را به عیادت
برده وگرنه خیلی از این آلونکها سر مردم بیبضاعت
خراب شده و کسی ککش هم نگزیده .قدرت فشار افکار
عمومی و فضای مجازی را دستکم نگیریم»« ،جدیداً
شــهرداریها مناطق محــروم را با زمین بوکس اشــتباه
گرفتن.هرتخریبیهپلهصعودبهمرحلهباالتر».

ماجرای حبسگاهی مخوف برآمده از قلعهای تاریخی

«فلک االفالک» قلعهای برآمده از اعماق تاریخ است ،از دوره ساسانیان که به
اسامی مختلفی مشهور شــده ،از «دژ شاپورخواست» گرفته تا قلعه خرمآباد،
پیشنهاد
قلعــه دوازدهبرجی و البته نام فعلیاش کــه از دوره قاجار به متون تاریخی راه
یافته است .بنا شدن این قلعه در موقعیت خاص جغرافیاییاش سبب شده
که کاربریهای متفاوتی پیدا کند؛ برای دورهای مقر حکومت ،گاهی هم خزانه،
برههای هم پادگان نظامی و در دوره پهلوی هم به اسارتگاهی برای زندانیان سیاسی تبدیل میشود.
سیدفرید قاسمی اواسط دهه هفتاد کتابی با تمرکز بر کاربری مخوف این قلعه با عنوان «خاطرههای
فلک االفالک» نوشــته که ویراســت نخســت آن بهســرعت نایاب میشــود؛ بهتازگی این نویســنده و
پژوهشــگر که از چهرههای قدیمی عرصه رســانه هم هســت ویراســت تــازهای از کتــاب را با همراهی
انتشارات جهان کتاب در اختیار عالقهمندان گذاشته است« .درآمد»« ،قلعه فلکاالفالک»« ،زندان
دژ سپه» و «روایت» فصلهای اصلی کتاب هستند که اگر به وسوسه مطالعه خاطرات این دژ مخوف
به سراغ نوشته قاسمی میروید ،خاطرات در فصل روایت آمده
کــه دربردارنــده گفتههــای احمد عاشــورپور ،مرتضی قاســمی،
حبیباهلل کاکاوند ،غالمحسین گلسرخی ،خلیل ملکی ،احمد
ناظــرزاده کرمانــی و ایــرج نبــوی اســت .نام ایــن قلعه از ســال
 1332و بعد از کودتای  28مرداد بیش از هر دوره دیگری بر سر
زبانها میشــود چراکه شماری از مشــاهیر را روانهاش میکنند.
عالوه بر فصل روایت که اشــاره شد ،با مطالعه دیگر فصلهای
«خاطرههــای فلــک االفــاک» فرصتی برای آشــنایی بــا تاریخ
پرفرازونشیبقلعهمذکورهمپیدامیکنید؛ازجملهتوضیحاتی
دربــاره موقعیــت جغرافیایــی ایــن دژ کــه در شــهر خرمآبــاد
قرارگرفته و بعدتر هم درباره کاربریاش در دوره قاجار و پهلوی
خواهید خوانید .روایت ،فصلی است که دربارهاش در سطرهای
قبــل خواندید؛ در این بخــش از کتاب با توصیفهایی از این مکان به زبان زندانیان روبهرو میشــوید؛
از شــرایط اسکان آنان گرفته تا امکان ارتباطشــان با خانواده و ...در میان این افراد با نامهایی همچون
خلیل ملکی ،احمد شــاملو ،مهدی اخوان ثالث ،ســیاوش کســرایی ،سید ابوالقاســم انجوی شیرازی،
مهرداد بهار ،شــاهرخ مســکوب و سیدجعفر شهیدی هم مواجه میشــوید .بخش دیگری از کتاب به
ص یافته که به روایت اسناد است.
مباحثی همچون موضوع مبارزه و حبس در این قلعه اختصا 
 ëëخاطرههای فلک االفالک
ëëنویسنده :سیدفرید قاسمی
ëëناشر :جهان کتاب

عکس نوشت

درخت گفت :متأسفم.
من پول ندارم .فقط برگ
و سیب دارم .پسرم،
سیب های مرا به شهر ببر و
بفروش تا شاد شوی.
درخت بخشنده  /شل سیلوراستاین
مترجم :رضی هیرمندی /نشر :آروین

به نام
تاریخ

ëëاول آذر
اولین روز از آخرین ماه پاییز با نام هنرمندانی چون
ایرج بسطامی زنده است که متولد امروز هستند.

ëëتولدها
ایرج بسطامی :خواننده موسیقی ســنتی ایرانی اگر زنده
بود امروز  63ساله میشد .ایرج بسطامی در خانوادهای
اهل هنر و موســیقی به دنیا آمد و رشــد کــرد و به همین
دلیــل از  5ســالگی آواز خوانــدن را آغــاز کــرد .پــدرش
نخســتین معلــم آواز او بود و پس از آن ردیفهــای آوازی را از عمویش
یداهلل بسطامی آموخت و در  22سالگی هم شاگرد محمدرضا شجریان
شد .سالها تالش بسطامی و سفرهای هفتگی اش از بم به تهران برای
شــرکت در کالسهای شــجریان منجر به آشــنایی و همکاری او با گروه
عارف و پرویز مشــکاتیان شــد« .افشاری مرکب» نخســتین آلبومی بود
که با صدای بســطامی در ســال  1368منتشر شــد که اجرای آن در تاالر
رودکی با استقبال بسیار خوب هنردوستان مواجه شد؛ از بسطامی پس
از آن آلبومهــای «افــق مهر»« ،مژده بهــار»« ،بوی نــوروز»« ،خانه بوی
گل گرفــت»« ،موســم گل»« ،فســانه» و «حال آشــفته» را شــنیدیم که
بعضی از آنها پس از درگذشت او منتشر شد .مردم بسطامی را بیشتر با
تصنیف «گل پونه ها» میشناسند و اجرای او با همراهی سنتور جزو به
یادماندنیترین آثار موسیقی سنتی ایرانی است .بسطامی در حالی که
در اوج دوران کاری اش بود  5دی  1382در زلزله بم درگذشت.
فرخنعمتی:بازیگرسینماوتئاتروتلویزیونسال 1330در
چنین روزی به دنیا آمد .فرخ نعمتی کارش را در ســینما
بــا فیلم «زائــر خلف» در ســال  1363آغاز کــرد ،هرچند
که بازیگری را از ســال  1358و با بازی در نمایش «لمون
با» آغاز کرده بود .پس از «زائر خلف» در فیلمهایی مانند «تشکیالت»،
«هتل کارتن»« ،ماهیها عاشــق میشــوند»« ،برف روی شیروانی داغ»
و «گیلــدا» بــازی کرد امــا با بازی در ســریال «خانه ســبز» و پــس از آن با
صدایش در سریال «والیت عشق» در نقش امام رئوف برای مردم بیشتر
شناختهشد.اودرسریالهایدیگریمانند«مدارصفردرجه»«،روشنتر
از خاموشی»« ،آسمان من» و «وارش» هم بازی کرده است.
جواد ذوالفقــاری :کارگــردان تئاتر و مترجم ســال 1331
در چنیــن روزی به دنیا آمد .جواد ذوالفقاری کارشــناس
تئاتر عروسکی بود و نمایشهای عروسکی زیادی مانند
«علی بابا و چهل دزد بغداد»« ،دوســتان الماس»« ،بز
زنگوله پا» و «کدو قلقله زن» با کارگردانی او روی صحنه رفتند .او عالوه
بــر کارگردانــی در ترجمه هم بســیار فعال بــود و کتابهای «بازگشــت
اســتاد رقص»« ،افســانههای وایانگ»« ،تئاتر مردم ســتمدیده»« ،هنر
عروسکی»« ،پنج نمایشنامه عروسکی» و «هنر عروسکی» با ترجمه او
منتشر شد .جواد ذوالفقاری سال  1390درگذشت.
رنهماگریت :یکی از برجســتهترین نقاشــان سبک سوررئال
سال 1898درچنینروزیمتولدشد.رنهماگریتدرآکادمی
بروکســل تحصیل کرد و اولین آثارش در دهه  20میالدی با
الهامازسبکهایکوبیسموفوتوریسمترسیمشد.اودرسال
 1925باانتشارمجلههایازفاژوماریسبکسوررئالیسمرادربلژیکمعرفی
کرد و آغازگر این جنبش هنری در کشــورش شــد ،البته نقاشیهای ماگریت
پــس از چند دهــه جایگاهش را پیــدا کرد و بــا نمایش آثــارش در نیویورک،
لندن و پاریس در دهه  60میالدی به شهرت رسید؛ سبک او در پوستر سازی،
تبلیغــات و طراحــی گرافیک بســیار اثرگــذار بــود و او را ابــداع کننده جناس
تصویریمیدانند«.بازگشت»«،جزیرهگنج»«،اسرارافق»و«جنگبزرگ»
ازمشهورترینآثارماگریتهستند.اوسال 1967درگذشت.
سالروز تولد ایرجصغیری نمایشنامه نویس و کارگردان ،ولتر نویسنده
فرانســوی ،علیرضا اوســیوند بازیگــر ،فریبا کوثــری بازیگر ،تــری گیلیام
کارگردان و بازیگر امریکایی ،ســید رضی محمودی نمایشــنامه نویس و
کارگــردان ،سعیدهاصالحی شــاعر و داستان نویس ،بیژنجاللی شاعر،
خلیل ذکاوت شــاعر ،شــیوا فرازمند شــاعر ،آذر کتابی شــاعر ،مصطفی
محدثی خراسانی شاعر ،کیوان مهرگان شاعر و مترجم ،حسن یعقوبی
شاعر و زهرهعباسیزاده بازیگر هم امروز است.
ëëدرگذشتها
فرشادسنجری :نوازنده پیانو و رهبر ارکستر سال گذشته در
ی ،زاده  ۱۳۲۵بود و
چنین روزی درگذشــت .فرشاد سنجر 
مقدمات موســیقی را از حشمت ســنجری ،پدرش که آن
زمان رهبر ارکستر سمفونیک تهران بود یاد گرفت و پس
از آن همراه خانوادهاش به اتریش رفت و در دانشگاه موسیقی و هنرهای
نمایشیوینرشتهپیانوتحصیلکرد.سال1348ارکسترسمفونیکتهران
را در «راپســودی مازندرانــی» رهبری کرد و در طول ســالهای فعالیتش
بــا هنرمندان ایرانی که برای ارکســتر ســمفونیک آهنگســازی میکردند
همکاریکرد؛هنرمندانیماننداحمدپژمان،مصطفیپورترابوامانوئل
ملیک اصالنیان .او اجراهای مختلفی در ایران ،اتریش و لهستان داشت
اماتنهااثرضبطشدهاش«بومیوار»ساختهثمینباغچهباناست.
علیسبحانی تهیه کننده و کارگردان و روزنامه نگار هم در چنین روزی
درگذشت.

در روز جهانــی کودک آمــاری از ســوی پلتفرمهای
پخش فیلم منتشــر شده که نشــان میدهد بیش از
 ۹هزار عنوان کارتون در این پلتفرمها در دســترس
کودکان اســت .براســاس این آمــار ،کارتون «بچه
رئیس»بابیشاز 415میلیوندقیقهتماشارتبهاول
را میان انیمیشــنهای کودکان دارد و پس از آن هم
انیمیشنهای «من نفرت انگیز « ،»2باب اسفنجی
در خشکی»« ،داستان اسباب بازی  »4و «زوتوپیا»
قرار دارند ،البته انیمیشن ایرانی «باب اسفنجی در
تهران»همبارکوردبیشاز 49میلیوندقیقهتماشا
جزو پرطرفدارها و محبوبترین انیمیشــن ایرانی
اســت« .فیــل شــاه» و «بنیامین» هــم در ردههای
بعدی انیمیشنهای ایرانی پرطرفدار قرار دارند .در
پلتفرم فیلیمو برای امنیت کودکان و آرامش خاطر والدین قفل کودک تعریف شده که خانوادهها با استفاده از آن میتوانند محدودیت نمایش محتوا را
برای کودکان زیر سه سال ،زیر هفت سال و زیر 13سال تعیین کنند .به این ترتیب که برداشتهشدن قفل و دسترسی به سایر فیلم و سریالهای بزرگساالن نیاز
به پاسخگویی به پرسشی دارد که به طور عادی برای کودکان قابلپاسخگویی نیست و باعث محدودیت دسترسی آنها خواهد شد.

