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علیرضا پاکدل

#کرونا

همچنان مهمترین موضوع
برای کاربران ایرانی بیماری
هشتـگ کروناســــــــــــت ،بخصــوص
بــا محدودیتهایــی کــه از شــنبه ایجــاد شــده و
سهایــی
یهــا دربــارهاش مینویســند و عک 
خیل 
از تعطیلیهــا یــا شــلوغی خیابان و مترو منتشــر
میکنند .نگرانیها درباره شرایط کرونا در کشور و
مشکالت تعطیالت و محدودیتهای ایجاد شده
را در بســیاری از نوشــتهها میبینیــم« :وضعیت
پادگانهــا دقیقــاً کجــای محدودیتهــایکرونــا
دیــده شــده؟! چــرا تــوی پادگانهــا ،تعطیلــی و
دورکاری بــرای پرســنل واجبــه اما برای ســربازها
نه؟ ســامت ســربازها ارزش نــداره؟ ماهایی که
سرباز داریم ،حق نگران بودن نداریم؟»« ،با این
وضع تعطیلی معلوم شد عامل انتقال ویروس
یها
کرونا کاف ههــا ،کتابفروشــیها و لباسفروشــ 
بودن« ،».پای حرف مردم که بشــینی میفهمی،
ترس نداشــتننون شب از کرونا گرفتن بیشتره...
دوهفته تعطیلی مشــاغل بدون پشــتوانه مالی و
مردمی که روزبهروز فقیرتر میشــن و آمار تلفاتی
کــه تغییــر چندانــی نخواهــد کــرد وقتــی همین
مــردم مجبــور میشــن پشــت کرکرههــای بســته
مغــازه هاشــون کار کنــن« ،»...مســأله اینــه کــه
تعطیلی واقعاً تعطیلی به معنای قرنطینه کامل
شهر نیست .االن کلی از شرکتا همچنان بازن(مثل
شــرکت ما) چــون ابالغیــه اومده که باز باشــن»،
«االن دیگــه تعطیلــی جدی جدی ،جدی شــده

قاب عکس وقاحت

دیــدار وزیــر امورخارجــه
ماجرا امریــکا بــا طالبــان در دوحــه
قطــر بازتــاب زیادی داشــت.
عکسهــای این دیــدار در شــبکههای اجتماعی
باز نشر میشد و خیلیها آن را تحلیل میکردند
و از حرفهــای متناقض ترامــپ درباره مبارزه با
تروریسم مینوشــتند« :پمپئو در کنار عبدالغنی
بــرادر ،یکــی از رهبــران طالبــان؛ در حالــی کــه
آمار کشــته شــدگان انفجارهای کابل هنــوز رو به
افزایــش اســت .این عکــس نماد سیاســتهای
دولــت ترامــپ در خاورمیانــه اســت ،آنجــا کــه
وزیــرش بــا جانیــان عکــس یــادگاری میگیرد و

توأمان شعار مبارزه با تروریسم میدهد .وقاحت
در یــک فریــم« ،».ترامپیســتهای تــوی خونه!
عکسهــای مالقاتپمپئو وعبدالغنــی برادر رو
دیدیــد؟! دیدید بیاتیکتترین و بیاخالقترین
دولــت جهان چطــور بــاتروریســتهایطالبان
دوســت شــدند؟ هنوز هــم فکر میکنیــد ترامپ
برای منافع و دغدغههای شــما ،اصالً برای خو ِد
خود شــما ذرهای ارزش قائله؟!»« ،مایک پمپئو
وزیــر خارجــ ه امریــکا ،بــا هیــأت گفتوگوکننــده
گروه تروریســتی طالبان در دوحه دیدار کرد .این
دیــدار ،تأثیــری بــر گفتوگوها میــان دو هیأت و

مدافعان سالمت

ولــی هنوز خیلــی ها جــدی نمیگیرند بعضیها
هم که هیچ چیز جدی رو جدی نمیگیرند .حتی
اگر قطعاً و لزوماً برای بقای خودشون هم مسأله
جداً جدی باشه»« ،مثل اینکه کرونا فقط تو کافه
و آرایشگاهها منتقل میشه و خجالت میکشه بره
تو بانــک« ،».چه تعطیلی که ملــت همچنان تو
خیابونــا دارن مــی چرخــن و هیچ کــس تعطیل
نیســت؟!»« ،دومین روز از تعطیلــی نیم بند دو
هفتــهایتهران ،بواســطه جوالنکرونــا ،ترافیک
فوقالعــاده ســنگین و مردمی که انگار بیشــتر از
روزهــای دیگــه بیرونــن»« ،آقــای نمکــی این دو
هفته تعطیلی بههیچ دردی نمی خورد ٢ ،هفته
تمام میشود و باز همان آمار وحشتناک مرگ و
میر»« ،معاون ستاد ملی مقابله با کرونای تهران
گفتــه  83درصد مبتالیان کرونــا از دورهمیهای
خانوادگــی اســت .یکــی از نتیجههــای تعطیلــی
گسترده دامن زدن به این دورهمیها نیست؟»،
«میگن بهخاطر اینکه دورهمیهای شبونه رو کم
کنیــم منع تــردد ســاعت  ۹به بعد رو گذاشــتیم،
بعد تاکســیهای اینترنتی رو آزاد گذاشــتن .خب
اونــی که میخــواد بره دورهمی شــبونه با تاکســی
اینترنتــی نمیتونــه بــره؟»« ،پنــج صبــحتهران،
بعد این بارون و مه  ۲۴ســاعته و منع تردد شبانه
یقینــاً زیباســت« ،».ایــن قانــون منع تــردد برای
دوچرخهسواری خیلی خوبه امیدوارم تا  ۱۵سال
دیگه کــه من میخوام از میادین
خداحافظی کنم برقرار باشه».
شهروند

مجـــازی
یگانه خدامی

وضعیــت خشــونتبار در افغانســتان ،خواهــد
داشت؟ برای امریکا چه چیزی مهم است وقتی
در افغانســتان هر روز میزان خشــونتها از سوی
طالبان بیشتر میشــود؟»« ،مایک پمپئو در کنار
یکی از رهبران طالبان .همان طالبانی که زنان را
سنگســار میکنند ،دانشــگاه و مکاتب را به خاک
وخون میکشــد ،همان طالبانی که« ،»...ما هنوز
بلیــت خریدنی پول برای  ۱۱/۹می دیم بعد وزیر
خارجــه رفته بــا رهبر گروه حملــه کننده مالقات
و خــوش و بــش»« ،بــا قاطعیت مــی تونم بگم
پمپئــو آشــغالتریــن وزیر خارجــه امریــکا بوده.
هیــچ دســتاوردی بــرای وزارت خارجــه امریــکا
نداشته.میشه گفت بشدت گند زد به دیپلماسی
امریکا .فقط حرف زد و نفرت پراکنی کرد و حاال
هم نشســته با طالبان مذاکره میکنه .خیانت به
مردم افغانســتان و منطقه و اسمشو هم میذاره
دســتاورد« ،».امضــای توافقنامه چــه نتیجهای
داشــته جز افزایش کشــتار مردم بیگناه؟ ظاهراً
توافق بر ریختن خون مردم بوده اســت« ،».این
خیانــت آشــکار ترامــپ و پمپئــو بود بــه ملت و
دولــت افغانســتان .به تصــور تأثیرگــذاری برای
انتخاب مجدد ترامپ.ترامپ برای آینده منطقه
خوابهایی دیده بود که شــاید با رفتن او کابوس
آن خوابهــا از ســر منطقــه دورشــود .تاببینیــم
جانشــینش چه می کنــد»« ،جــان بولتون چقدر
خوب ماجــرای این مذاکرات ترامپ و طالبان رو
تو کتابش نوشته .پمپئو و بولتون هم ٌ
کال با قضایا
مخالفن.ترامپ میگه اصــاً بگید بیان امریکا تو
کمــپ دیوید قــرار بذاریم .بعد بولتــون میگه به
شرطی از جدیدترین و حساسترین سنسورهای
مغناطیســی عبور کنن .ترامپ هم میگه :والبته
شیمیایی».

کاوه میرعباسی :آثار جورج اورول تاریخ مصرف ندارند

«مزرعه حیوانات» جورج اورول را بابت یک دلبستگی عاطفی ترجمه کردم .زمانی که میخواستم مدرک زبان
انگلیسی را در اسپانیا بگیرم باید این کتاب را میخواندیم .تفاوتی که ترجمه من با سایر ترجمههای موجود دارد
این است که سرود حیوانات وزن و قافیه دارد ،ندیدم این وزن و قافیه در ترجمههای دیگر رعایت شده باشد .کتاب
« »۱۹۸۴و «مزرعه حیوانات» در زمان نگارش ،استالینیسم را هدف قرار داده بودند ،اما بهدالیل گستردگی دید
نویسنده بهگونهای نوشته شدهاند که درباره شرایط دیگر نیز صدق میکنند و این موضوع باعث میشود که
آثار او تاریخ مصرف نداشته باشد .جدا از اینکه کتابها پادآرمانشهری هستند ،فضای کتابها بهگونهای
واقعی و ملموس است و بخوبی به خواننده منتقل میشود.
این مترجم و نویسنده به مناسبت هفته کتاب با ایسنا
درباره مشکل کتاب نخواندن مردم ایران و پایین بودن سرانه مطالعه سخن گفت

حسن نراقی ،مردی که
خودمانی مینوشت

بدون شــک یکی از نویســندگان و محققان مورد توجه
1
در ســالهای اخیــر حســن نراقــی اســت .او با نوشــتن
کتابهایــی مثل «جامعهشناســی خودمانــی» و «پی
یادداشت
نکتههایــی بــر جامعهشناســی خودمانــی» و غیــره
توانســته است جایگاه ویژهای در میان مخاطبان خود
بیابــد .کتابهای او در تیراژهای بســیار بــاال به فروش
رســیده اســت و این نشــان میدهد که نــوع نگاه ،قلم
شــیرین و توانای او در میان مردم جایگاه ویژهای پیدا
کــرده اســت ،هر چند شــاید بــه لحــاظ «آکادمیک» و
مهرداد ناظری
جامعهشناس یــک نــگاه «جامعهشــناختی» نتــوان کارهــای او را در
و استاد دانشگاه ایــن ردیــف ،دســتهبندی کرد امــا در هر حــال همواره
کتابهایــی که بــه بررســی و درونکاوی خلقیــات ایرانیان میپــردازد ،مورد
توجــه تودههــای مردم قرار میگیــرد .البته ذکر این نکته حائزاهمیت اســت
کــه کتاب «جامعهشناســی خودمانی» اولین و تنها کتــاب در زمینه خلقیات
ایرانیان نیســت و ما کتابهای معروف دیگری چون «خلقیات ما ایرانیان»
نوشــته محمدعلی جمالــزاده« ،چــرا عقــب ماندهایم؟» نوشــته دکتر علی
محمد ایزدی و کتاب معروف «ما ایرانیان» نوشــته دکتر مقصود فراستخواه
را نیز داریم که هر یک از زوایایی به موضوع ریشــههای درونی شــدن اخالق
غیرتوســعهگرا پرداختهانــد .در مــورد اینکه تا چه حد نوع نگاه حســن نراقی
مشروع و مورد پذیرش قرار دارد ،نمیتوان به سادگی
نظــر داد .امــا در هــر حــال ،در ایــران نیــز مثــل همــه
کشــورهای جهان عموماً دو نوع کتاب «نخبهگرایانه»
و «عوامپســند» در زمینههای مختلف تولید میشــود
و هــر یک مخاطبان خــاص خود را پیــدا میکنند .لذا
نبایــد از آثار مرحوم حســن نراقــی انتظار یک تحقیق
علمی و همه جانبه مبتنی بر شناخت زیرساختهای
فکری و اخالقی جامعه ایران را داشت؛ اما در هر حال
او تالش میکند تا با نقد خویش جامعه را به ســمت
اصالحات پیش ببرد .اما اگر با عینک «جامعهشناســی توسعه» به موضوع
اخالق ایرانیان پرداخته شــود ،باید در نظر داشــت که این موضوع ســوژهای
بسیار عمیق ،چند وجهی ،پیچیده و تو در تو است بهطوری که در مورد تاریخ
حکومت و زمامداری در ایران بعضاً گفته میشود که حکومتداری در ایران
با جمعیتی بالغ بر هشــتاد میلیون نفر از کشــور چین با جمعیت میلیاردی
ســختتر اســت؛ چرا که مقوله هویت ،ارزشها ،خصوصیــات اخالقی و نوع
اداره آن براســاس بافت فکری تودهها ،موضوعی نیست که بشود به سادگی
در مــورد آن نظــر داد و از ایــن منظــر ایرانیهــا از چینیهــا پیچیدهتر نشــان
میدهند .از طرف دیگر ،نقدی که شاید بتوان به اکثر اینگونه کتابها وارد کرد
این اســت که در این کتابها بیشــتر به خصلتهای تاریخی و به نوعی آنچه
کــه در ناخــودآگاه جمعی یک جامعه مثــل ایران وجود دارد ،به شــکل کلی
توجه شده است درحالیکه اگر دقیق و همه جانبه به موضوع نگریسته شود،
میتوان از خصلتهای تأثیرگذار و خالق ایرانیها نیز در طول تاریخ یاد کرد.
ضمن اینکه خارج از نوع نگاه حســن نراقی ،باید در نظر داشــت ،کنشــگران
اجتماعــی در هــر جامعه در موقعیتهای مختلف بســیار متفــاوت عمل و
رفتــار میکننــد ،در واقع آنچه که باید به آن توجه شــود این اســت که تفســیر
ذهنی و موقعیتی کنشــگران اجتماعی در هر دورهای بســیار متفاوت ،متنوع
و متکثر است .بر این مبنا ،شناخت و درک و دستهبندی کردن خصلتهای
اخالقی یک جامعه در چند مورد مشخص نوعی تقلیل موضوع و عدم توجه
به همه جنبهها و خصوصیاتی است که در زمینه «توسعه» باید به آن توجه
کرد .لذا در مجموع ضمن اینکه خواندن آثار حسن نراقی را برای مخاطبان
ســودمند در نظر میگیریم اما بر این مســأله نیز تأکید داریم که این کتابها
برای شــناخت یک جامعه هرگز کافی نیســت و باید به آثار ژرفانگرتر در این
زمینه مراجعه کرد.

کتاب راهی برای تخیل و مانایی ماست

ایــن روزها همــه ما در شــرایطی متفاوت هســتیم
سنگ
و تجربیــات متفــاوت و گاه ناخوشــایند را از ســر
کاغذ
میگذرانیــم .قرنطینــه و محدود شــدن ،بهخودی
قیچی
خــود ممکن اســت اضطــرابآور باشــد ،همــراه با
بیحوصلگی و کم تحمل شدن  -جدای از مسائل
اقتصــادی و عاطفــی ،محدودیتهــای فیزیکــی و
تغییــر عــادت های روزمــره و - ...اعضــای خانواده
درهــم تنیــده میشــوند ،زمــان فراغــت و خلــوت
نلی محجوب شــخصی ممکــن اســت معنــای قبــل را نداشــته
فعال حوزه ادبیات باشــد و گاه میســر نباشــد و دورکاری هــم خــود بــر
کودک و نوجوان مشــکالت این دوره اضافه میکند .قطعاً فهرست
این مشکالت بلند باال خواهد بود .مشکالت خانواده با اعضایی که بیمار
هســتند یا درگیــر اختــاالت گوناگون بــا دامنههای مختلف ،قطعــاً توان
مضاعف میخواهد؛ اما کاســتن از مشکالت ناممکن نیست ،با مدیریت
و برنامهریزی میشــود مشــکالت را تعدیل کرد؛ البته بخشی از آن که در
تــوان ماســت و به خالقیت و مهارت ما بازمیگردد .ســرگرم کردن ســایر
اعضــای خانواده ،برنامههای جمعی و درگیر کردن بچهها در برنامهها و
ارائه مسئولیت به آنها میتواند کمی از تنشها کم کند؛ میشود از وجود
افراد سالمند هم استفاده کرد ،اگر در کنار ما هستند بهشکلی حضوری یا
با استفاده از اپلیکیشنهای مختلف ساعاتی را با آنها گذراند .از قصهگویی
و بازگــو کــردن خاطرات و مطالــب طنز تا آموزش کارهای هنری ،دســتی
 ،آشــپزی و ...میتوانیــم آنهــا را درگیر ماجرا کنیم تــا حس مثبت و مفید

عکس نوشت

ک در یــک
نمایشــگاه طراحیهــای خــاق هنرمنــدان از ماســ 
نگارخانه امریکایی برپا شده است .مدتی پیش مدیر گالری ویکی
مایرن دانشــگاه دنور امریکا  ۴۵هنرمند را به شــرکت در نمایشگاه
ن آثار
موضوعــی ماســکهای خالق دعــوت کــرد و اکنون بهتریــ 
ارســال شــده را به نمایش گذاشــته اســت .در میان آثار به نمایش
گذاشته شــده در این نمایشگاه ،میتوان به ماسکی اشاره کرد که از
مچبندهای بیمارســتانی قربانیان کرونا ساخته شده یا ماسکی که
ی است.
در عمل یک بادکنک ماه 

پاسخ زندهیاد حسن نراقی به اینکه «چرا درماندهایم؟»

درمان دست خود مردم است

بــرای رفتــن بهســمت حقیقــت بایــد
2
ابتدا وضعیــت را خوب مشــاهده کرد،
پرســشهای خوبی طرح کرد و ســپس
یادداشت
بهدنبال راهحل بود.
حســن نراقی با اینکه همواره بهســمت
ایــن راهحلهــا می رفــت ،فروتنانه می
گفــت :درمــان در دســت خــود مــردم
است.
عرصــه «جامعــه شناســی مــردم مــدار»
سیامک زند رضوی
جامعهشناس دو زیرمجموعــه دارد :نخســت آنکــه،
و استاد دانشگاه جامعهشــناس مرد م مدار ،بینش ،دانش
و روش جامعــ ه شناســی را بــا خود از دانشــگاه بیرون مــیآورد و
ش ها و گرو ه هــای اجتماعی وارد فعالیت میشــود
در کنــار جنبــ 
ی کند کســانی که در این عرصه بــرای بهبود اجتماعی
و کمــک م 
و اقتصادی زندگی خود فعالیت میکنند ،کارشــان را با اســتفاده
ش های جامع ه شناســانه و دانش جامع ه شناســی
از بینــش و رو 
بهتــر پیش ببرند تا حوزه عمومی و جامعه مدنی تواناتر شــود .و
این پایگاهی اســت که حســن نراقی به آن تعلق داشــت؛ و پیش
از همــه ،شــهروندان این موضــوع را بخوبی دریافتنــد و بههمین
ســبب هــم کتــاب «جامعهشناســی
خودمانــی» او بــه مراتــب بیشــتر از کتاب
جامعه شناســان حرفــهای ،سیاســتگذار،
مرد م مدار یا انتقادی چاپ و تجدید چاپ
شــد .کار او زیرمجموعــه جامع ه شناســی
مرد م مدار است که در حقیقت به مسائل
ی کند
ی پــردازد و ســعی م 
شــهروندان مــ 
ش هایــی آن مســائل را
کــه با طــرح پرســ 
روشــنتر کند و درباره مسائل روز صحبت
کند .کاری که حســن نراقی انجام دادند ،عبارت بود از پرسشگری
و پرسشــگرانه زیســتن و طرح پرســشهای اصولی درباره مسائل
شهروندان در یک دوره معین تاریخی .ایشان همه چیز را تعمیم
ق تر و با
ی سازند .اگر دقی 
ی دهند و نمونه مثالی برای تاریخ ما م 
م 
ت های آن را کند و کاو
جزئیات بیشتری کتاب او را مطالعه و عبار 
کنیم ،در واقع در یک دوره معینی بین سالهای  1360تا  1380او
ی های جامعه ایرانی را تفکیک کرده و این نمون ه های مثالی
ویژگ 
را ســاخت .برای این شــکل بازنمایی حسن نراقی هم در جامع ه
شناسی جایگاه ویژ ه ای دارد.
زنــده یاد دکتر صدیقــی ،بنیانگذار جامعهشناســی در ایران،
درســی بهنــام «اجتماعیات در ادبیات فارســی» داشــتند که
هــر کدام از این نمونه های مثالی را به دانشــجویان بهعنوان
تکلیف می دادند تا در ادبیات جســت وجو کنند و ریش ه های
آن را در تاریخ بیابند.
در واقــع حســن نراقــی بــا نــگارش کتــاب «جامعهشناســی
خودمانی» چنین پیامی به شهروندان داده است که نخست
پرسشــگر باشــیم و ســپس پاســخ را ابتــدا در خــود و بعــد در
پیرامــون خود جســت وجو کنیم .این کار بــا این هدف انجام
میشــد که به ســمت حقیقت حرکت کنیــم همانگونه کاری
قدم
کــه حســن نراقــی در روزگار مدرنتــر انجــام داد ،همان ِ
نخســتی اســت که واتســاف هاول و تیمشــان انجام دادند و
در کتاب «قدرت بیقدرتان» به فارســی ترجمه شــده است.
مرحــوم نراقــی همــواره مــی گفــت :درمــان در دســت خود
مردم است.

بودن را به آنها القا کنیم .بچهها قطعاً ســاعاتی از روز را برای کالسهای
درسی و انجام تکالیف دارند .برای بقیه ساعات میشود برنامه کتابخوانی
با آنها انجام داد .بلندخوانی یکی از شیوههایی است که در خانواده قابل
اجراست .کتابی را با همفکری بقیه اعضا انتخاب کنید و در برنامه روزانه
قرار دهید .شــاید بد نباشــد کمی از تأثیر بلندخوانی بگوییم .بلندخوانی
باعث افزایش مهارت خواندن ،فراگیری کلمات تازه و اعتماد به نفس و
توگو درباره موضوع
توگو میشود .بلندخوانی و در پی آن گف 
مهارت گف 
توگوی موضوعی و فرامتنــی را برای اعضای خانواده فراهم
فرصت گف 
توگو حتی میشــود مشــکالت موجود را مطرح
میکند و از خالل این گف 
و دربــاره آن همفکــری کــرد و ...بلندخوانی فرصتی اســت بــرای نزدیک
شــدن اعضای خانواده و در کنار هم بودن و فارغ شدن از دغدغههای روز
و افزایش دلبســتگی اعضا .در کنار بلندخوانی بسته به گروه سنی بچهها
میتوانیــد برنامههای متنوع انجام دهید از جمله نقاشــی و کاردســتی با
توجه به موضوع .شــاید این فرصت به دست آمده بتواند امکان آشنایی
نوجوانان با متون و اشــعار کهن را فراهم کند ،شــما میتوانید مسئولیتی
اضافه به آنها بدهید تا کلمات ســخت یا تازه را پیشتر پیدا کنند و معنای
آنها را بیابند .از طرفی بلندخوانی میتواند عالوه بر ســرگرمی و اشــتیاق
به دانســتن ،فعالیت مغز و تمرکز را افزایــش بدهد .در بلندخوانی برای
خردســاالن و کودکان میتوانید آنها را در آغوش بگیرید و در القای حس
آرامــش و امنیت به آنها کمک کنید .ایــن روزها قطعاً کتاب و کتابخوانی
میتواند راهی باشــد برای گریز از فشــار ،با تخیل و امید حتماً از پس این
روزهای سخت برمیآییم .کتاب و دانایی راه مانایی ما خواهد بود.

وقتی در سراسر
زندگیتجزئی
از دریا یا اقیانوس
شده باشی به
خودت می گویی
خشکی ،و همه آن
هدایایکوچکش
دیگر جزء دنیای تو
نیستند.

طوفان
رومن گاری
مارال دیداری
چشمه

 3ëëآذر
به نام
تاریخ روز دویســت و چهلونهــم از ســال نامهــای
مانــدگاری در هنــر و ادبیــات ایــران دارد .از
محمدعلی اسالمی ندوشن تا کیهان کلهر و احمد آقالو.
ëëتولدها
کیهــان کلهر :موســیقیدان محبــوب و نوازنده
کمانچه و ســه تار ســال  1342در چنین روزی
بــه دنیــا آمــد .کیهــان کلهــر موســیقی را از 5
ســالگی آموخــت و از  12ســالگی بهصــورت
حرفــهای ایــن کار را ادامــه داد .اولین کارهایش را در ارکســتر
رادیــو تلویزیــون کرمانشــاه انجــام داد و مورد توجه اســتادان
موســیقی قرار گرفت .کلهر در ایتالیــا و کانادا تحصیلش را در
رشــته موســیقی ادامه داد و پس از بازگشــت به ایران از ســال
 1373همکاریاش را با گروه موسیقی کامکار آغاز کرد .او در
کنســرتهای مختلفی با خواننــدگان بزرگی چون محمدرضا
شــجریان و شــهرام ناظری شــرکت کرد و تالش زیــادی برای
شناســاندن موســیقی ایرانــی بــه جهــان کــرد و کنســرتهای
جهانی او در شــهرهایی مانند نیویورک او را بیشــتر به شهرت
رســاند .حضــورش در پروژههایــی ماننــد «جــاده ابریشــم» و
همــکاری اش بــا ارکســتر فیالرمونیک نیویــورک و یویوما از او
یــک چهره جهانی ســاخته اســت .کلهــر بهعنوان آهنگســاز و
نوازنده در آلبومهایی مانند «زمســتان اســت»« ،بی تو به سر
نمیشــود»« ،شب ،ســکوت ،کویر» و «ســرود مهر» همکاری
داشــته و کنســرتهای اخیرش بــا عنوان «شــهر خاموش» با
اســتقبال زیادی مواجه شــد .کلهر در این سالها با نوازندگان
بینالمللــی مانند اردال ارزنجان و تومانــی دایاباته همکاری
داشــته و جایــزه گرمــی بهتریــن آلبــوم جهانــی ســال ،جایزه
گلوبال فســت بهعنوان هنرمند سال و جایزه جهانی وومکس
را به دست آورده است.
محمدعلی اســامی ندوشن :شاعر ،نویسنده و
منتقد ایرانی سال  1304در چنین روزی به دنیا
آمد .محمدعلی اسالمی ندوشن از  12سالگی
شعر میسرود و اشعارش در مجله سخن هم
منتشــر شــد .پساز تحصیل در کشــورهای فرانســه و انگلستان
در رشــته حقوق بینالملل به ایران بازگشــت و بهعنوان استاد
ادبیــات و حقــوق در مدرســه عالــی ادبیــات و دانشــگاه تهران
مشــغول بهکار شد .ندوشن بیشتر با آثار علمی و تحقیقی اش
در زمینه ادبیات شناخته میشود .کتابهایی مانند «به دنبال
ســایه همــای»« ،جام جهــان بین»« ،درباره رســتم و ســهراب
بنیــاد شــاهنامه»« ،آواها و ایماها»« ،فرهنگ و شــبه فرهنگ»
و «ماجــرای پایانناپذیــر حافــظ» .مجموعــه اشــعاری ماننــد
«گناه» و «چشــمه» و داســتانهایی مانند «افسانه و افسون» و
«پنجرههای بســته» هم از او منتشــر شده اســت .او در  50سال
فعالیتــش بیــش از  45کتــاب و صدها مقاله دربــاره فرهنگ و
تاریخ و ادبیات ایران نوشــت و تأســیس فرهنگسرای فردوسی
یکــی دیگــر از کارهــای مانــدگار اوســت .محمدعلــی اســامی
ندوشــن بعضــی آثــارش را بــا امضای مســتعار «م.دیــده ور»
منتشــر کــرده و کتاب «ابــر زمانه و ابــر زلف» او در ســال 1342
بهعنوان کتاب برگزیده سال معرفی شد.
وینســنت کســل :بازیگر فرانسوی ســال 1966
متولــد شــد .وینســت کســل در اواخــر دهه 90
میــادی با بــازی در چنــد فیلم هالیــوودی به
شــهرت رســید .فیلمهایــی ماننــد «نفــرت»،
«آپارتمــان» و «دوبرمــن» .پــس از آن فیلمهایــی ماننــد
«برگشــتناپذیر»« ،یاران اوشــن»« ،قولهای شــرقی»« ،قوی
سیاه»« ،دیو و دلبر» و «زیر آب» را با بازی او دیدیم.
کاتریــن هیــگل بازیگــر امریکایــی ،ســعید برآبــادی شــاعر ،وحیــد
پــاک طینــت داســتان نویــس ،فریــدون حیــدری ملــک میــان
داســتان نویس ،مظاهر شهامت شاعر و داستان نویس ،شیون فومنی
شاعر ،ناهید کبیری شاعر و آذر نادی شاعر هم متولد امروز هستند.
ëëدرگذشتها

احمد آقالو :بازیگر ســینما و تئاتر و تلویزیون
سال  1387در چنین روزی درگذشت .احمد
آقالــو متولــد ســال  1328بود و در دانشــکده
هنرهــای زیبــا تئاتــر خواند .با بــازی در فیلم
«دادشــاه» در ســال  1362وارد ســینما شــد و پس از آن او را
در فیلمهــای «زنجبرهای ابریشــمی»« ،تمام وسوســههای
زمین»« ،پاتــال و آرزوهای کوچک»« ،عبــور از تله»« ،گاهی
به آســمان نگاه کن» و «یک تکه نان» دیدیم .اما مخاطبان
تلویزیــون او را با بازی در نقش کاتب در ســریال «ســلطان و
شبان» میشناختند و او در سالهای فعالیتش در تلویزیون
در ســریالهای دیگــری ماننــد «ایــن شــرح بینهایــت»،
«مســافرخانه»« ،آلبــوم خانوادگــی»« ،هــوای تــازه»« ،یک
مشــت پــر عقــاب» و «رقص پــرواز» و تلــه تئاترهایــی مانند
«مــاه پنهــان اســت»« ،دســتهای آلــوده»« ،بازپــرس وارد
میشــود»« ،فیزیکــدان هــا»« ،آمیــز قلمــدون» و «خانــه
عروسک» بازی کرد.

