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#بودجه

الیحــه بودجــه ســال ۱۴۰۰
کشــور توســط دولــت بــه
هشتـگ مجلــس ارائــه شــد؛ اتفاقی
کــه هرســال میافتد اما امســال شــرایط ویژهای
داشــت .رئیسجمهوری براساس ضوابط ستاد
ملــی مبارزه با کرونا بــه مجلس نرفت و معاون
پارلمانــی الیحــه را بــه مجلــس بــرد .از آن ســو
رئیس مجلس هم در جلسه حاضر نشد و نایب
رئیــس مجلس الیحــه را تحویــل گرفت .همین
مســأله باعــث شــد کاربــران بیشــتر از بودجه به
ایــن اتفاقات بپردازنــد .البته در کنــارش درباره
رقمهای مطرح شده در بودجه هم مینوشتند:
«معــاون و رئیــس ســازمان برنامهوبودجــه هم
رعایــت فــان کردن نرفتــن و معــاون پارلمانی
الیحــه بودجــه رو بــرد مجلــس« ،».روحانــی
بهخاطــر مصوبه کرونــا نرفت مجلــس ،بودجه
 ۱۴۰۰رو دادن کــس دیگــهای بــرد ،قالیبــاف لج
کرد بودجه رو تحویل نگرفت .یک روز معمولی
در کشــور ما»« ،همین که روحانیالیحه بودجه
 ١۴٠٠رو نــداده بــه اســنپ باکــسقالیبــاف باید
خــداش رو شــکر کنــه»« ،بودجــه را بخوانیــد و
تغییــرات آن را در کمیســیون تلفیــق و صحــن
علنــی دنبــال کنیــد ،تــا در ســال آتــی در بورس
نقرهداغ نشــوید ،در ایــران همه راه ها به بودجه
ختم میشود« ،».جدی فایده دانشگاه پیام نور
چیه کــه  751میلیــارد تومان بودجــه داره برای
ســال 1400؟»« ،بودجه  ٨٢١/٩٢٩هــزار میلیارد
تومانــی ســال  ١٤٠٠از طــرفدولت بــهمجلس
ارائه شــد .بســیاری از مشــکالت اقتصادی کشور
بهدلیــل ضعــف در نظــام بودجهریــزی کشــور
اســت« ،».فرهنگســتان زبــان پارســی دربودجه
 ۱۴۰۰بــرای بخــش واژه گزینــی ۱۰میلیــارد و

۹۲۰میلیــون تومــان بودجــه دریافــت مــی کند.
ادب پارســی در آخرین واژه
فرهنگســتان زبان و ِ
ِ
گزینی پیشنهاد داده بهجای واژه «ایدز» ازکلمه
«نشــانگان اکتســابی کمبو ِد
مخفــف
«نــاکا» کــه
ِ
ِ
ایمنــی» هســت اســتفاده بشــه»« ،ثبــت رکورد
جدید؛ معــاون پارلمانی رئیسجمهوری الیحه
بودجــه  ۱۴۰۰را در  ۲۰ثانیــه تقدیم نایب رئیس
دوم مجلــس کــرد»« ،حالــم خراب اســت مثل
آن نمایندههایــی کــه خودشــون رو آمــاده کرده
بــودن وقتی روحانی الیحه بودجه رو به مجلس
مــیآورد بهــش حملــه کننــد ولــی روحانی هم
الیحه رو فرســتاد مجلس»« ،قالیباف در واکنش
به غیبت روحانی ،جلسه مجلس را از ساختمان
مشــروطه دنبــال میکــرد .بــرای نخســتین بــار
در تاریــخ ادوار مجلــس الیحــه بودجــه را نــه
رئیسجمهــوری داد و نــه رئیــس مجلــس
گرفت« ،».در اســام دستور داریم که اگر غذایی
موجب ضرر جان انســان اســت خوردنش حرام
اســت ،اگر خوردن خاک باشــد حرام است .پس
حفظ نفس واجب اســت ،بعد مــرادی نماینده
ســوپر انقالبــی مجلــس امــروز گفــتروحانی از
تــرس کرونــا بــرای بودجــه درمجلــس حاضــر
نشــد! حداقــل یه کم اســام شناســی یــاد بدین
به ایــن نماینده هــا!»« ،با نرفتن امــروز روحانی
بــه مجلس و فرســتادن معــاون پارلمانــی برای
تقدیــم الیحــه بودجــه فعــاً یک_هیچ بــه نفع
روحانی»« ،در این وضعیت باید الیحه بودجه را
به دبیرخانه الکترونیــک مجلس ایمیل میکرد
و شــماره پیگیری میگرفــت CC .هم میکرد به
رئیس مجلــس و تمام! «دولت الکترونیک» اگر
در این مواقع بــه درد نخورد ،به
چه دردی میخورد؟»

اثر پروانهای اخراج کی روش

کارلــوس کــی روش پس از
ماجرا نتیجــه نگرفتــن در تیــم ملــی
کلمبیا از هدایــت این تیم کنار
گذاشــته شــد .بهدلیل اینکه کی روش هنوز هم در
ایران طرفداران و مخالفان سرسختی دارد این خبر
بازتاب زیادی داشــت و دوباره بحث بر ســر اثرات
او در تیــم ملــی ایــران و کارنامــهاش بیــن کاربران
آغــاز شــد« :اخــراج کــیروش از کلمبیــا حداقــل
برای خودش  ۲تا ســود داشت؛ یک اینکه غرامت
ســنگینی به جیب میزنه .دوم اینکه زنده میمونه
و بــا شــلیک گلولــه ازش پذیرایــی نمیکنن چون
اونجا دیگه بابت بردهای ســاختگی در دیدارهای
دوســتانه ،ازش قدیس نمیساختن»« ،در کلمبیا
کســی مثلفردوســیپور وجــود نداشــته که باعث
بشــه با وجــود نتایــج ضعیــف،کی روش هشــت
سال سرمربی تیم ملی بماند»« ،حتی یک مربی
خــوب ممکن اســت در یک تیم (ملی یا باشــگاه)
نتیجه الزم را کســب نکنــد و اخراج شــود .در واقع
مربیگری شــغلی اســت که برکنــاری و جابهجایی
از طبیعیــات آن اســت .اخراج کــیروش از کلمبیا
از همان فردای شکســت قطعی به نظر میرسید
همانطــور که بعد از باخت ایــران به عراق اخراج
ویلموتس حتمی بود« ،».حاال که کی روش اخراج
شــده بــه نظرم وقتشــه برگــرده ایــران»« ،در حال
حاضر حداقل  ۲۰فوتبالیست ایرانی لژیونر هستند
و میتونیم دو تا تیم ملی قوی درست کنیم .اینها

شهروند
مجـــازی
یگانه خدامی

همه ثمره کی روش در ایران بود که سطح فوتبال
ایــران رو از فوتبال علی اصغری بریــز رو دروازه به
فوتبــال تاکتیکی تبدیــل کرد گرچه شــاید انتخاب
کی روش برای کلمبیا با توجه به سبک فوتبالشون
مناسب نبود»« ،جدایی کیروش از تیم ملی دقیقاً
مثل جدایی کریستیانو از رئال بود؛ واسه هیچکدوم
از  2طــرف نفــع مناســبی نداشــت و همهچیــز بد
تموم شــد تهش« ،».اثر پروانهای یعنی همین که
کــیروش ت و کلمبیا اخراج میشــه بعد یه ســریا تو
ایران جشن میگیرن»« ،به همون اندازه که اخراج
برانکــو از االهلــی بــه این معنی نیســت کــه مربی
ضعیفیه ،اخراج کی روش از کلمبیا هم به معنی
ضعــف کی روش نیســت .یــه مربی یه جــا جواب
میــده یه جا جــواب نمیده .طرفدارهــای این دو تا
توی ایران چرا میزنن تو ســر و کله هم نمیدونم»،
«کــی روش بــه درد ایران می خــورد و ایران به درد
کــی روش .برانکــو بــه درد پرســپولیس مــی خورد
و پرســپولیس بــه درد برانکــو .هــر دو هــم بــه درد
فوتبال ایران« ،».کارلوسکی روش هم بهصورت
رســمی از تیم ملی کلمبیا اخراج شد تا ثابت بشه
تمام آنچه ما توی  8ســال فریاد زدیم و بعضیها
در مقابلش به ما توهین کردند ،ثابت بشــه .فقط
واسم سؤاله اون عزیزانی که عقدههای ناکامی تیم
محبوبشان باعث شده بود کیروش پرست شوند،
االن کجا هستند؟»« ،یعنی کیروش االن بیکاره؟
نمیشه بهش زنگ بزنیم برگرده؟»

مختصری درباره امبرتو اکو و جایگاهش در فرهنگ معاصر جهان

شوق اندیشمند شاخص ایتالیایی به فرهنگ ایرانی

«اومبرتــو اکــو» بیهیــچ تردیــدی از چهرههــای که کافی بود از خانه خارج شــود تا انبوهی از عالقهمندانش گرداگرد او
برجســته یکصد ســال اخیر به شــمار میآید که را بگیرنــد .نخســتین دیــدار خودم با اکو به حدود بیســت ســال قبل در
درزمینههــای مختلفــی قــدم و قلــمزده اســت .نمایشــگاه بولونیــای ایتالیا بازمیگردد؛ رئیس این نمایشــگاه کتاب که
یادداشت
نخســت اینکــه فیلســوفی نامــدار و متفکــری از دوســتانم بود واســطه آشــنایی من بــا اومبرتو اکو شــد .جالب اینکه
جهانــی اســت که بیســت از  30دانشــگاه از نقاط از همــان دیــدار نخســت متوجــه عالقهمنــدی و آشــناییاش بــا ایران
غالمرضا امامی
مترجم ادبیات ایتالیایی مختلــف جهــان بــه او دکتــری افتخــاری اهــدا شــدم .وقتــی باخبر شــد که ترجمــهای از کتــاب «به نام گل ســرخ» در
کردهانــد که اتفاق نادری اســت .ایــن متخصص ایران منتشرشــده خوشــحال شد؛ میدانســت ما به معاهده کپیرایت
قرون وســطی تا پایان عمر به تدریس در «بولونیا» ،کهنترین دانشگاه نپیوســتهایم اما گالیه کرد که چرا حداقل نســخهای از کتاب را به دست
اروپا پرداخت؛ آنهم درباره مباحثی همچون فلسفه و نشانه شناسی .خودش نرساندهاند .همانجا قرار ترجمه «سه قصه» یکی از کتابهای
نام اکو با انتشــار کتاب «به نام گل ســرخ» بهعنوان رماننویســی مدرن او را گذاشــتم ،آنهم بهشرط کسب اجازه رایت از ناشر اصلی که اتفاقاً
مطــرح شــد هرچند که خودش هرگــز عالقهمند نبــود او را رماننویس اســتقبال هم کرد .بهتازگی «چگونه با ماهی قزلآال ســفر کنیم» او را با
بنامنــد .او ایــن رمــان را با بهرهگیــری از متون قرونوســطی کــه در آن همراهی انتشــارات کتاب کوچه ترجمه و منتشــر کردهام که چاپ دوم
تبحری بیمانند داشت نوشت که ازقضا با استقبال جهانی هم روبهرو آن روانه کتابفروشــی شــده اســت .این کتاب دربردارنده مجموعهای
و بارها ترجمه و بازنشر شد .برپایه این داستان بلند فیلمی ساخته شد از یادداشــتها و طنزهــای اکــو پیرامون زندگــی ،مدرنیتــه و تکنولوژی
که بازیگرانی همچون «شــان کانــری» در آن به ایفای نقش پرداختند؛ اســت.نکته جالــب اینکــه اکــو در خــال تألیف ایــن کتــاب از دو کتاب
هرچنــد که بعدازاین فیلم تأکید کرد دیگر اجازه ســاخت هیچ فیلمی «قابوسنامه» و «الســعاده واالسعاد» سخن گفته که این نشاندهنده
را از نوشــتههای خود نمیدهد؛ او حقی برای اعمال تغییر سینماگران توجــه و شــناختی اســت که به فرهنگ کشــور مــا و از ســویی خاورمیانه
داشته اســت .البته این کتاب تفاوت مختصری
در آثــارش بــرای اقتباس قائل نبــود .اما یکی
بــا نســخه اصلــی اش دارد؛ ایــن که ابتــدای آن
از رازهــای ماندگاری نوشــتههای او را میتوان
نامــه اکو به نوهاش را هم درج کردهام؛ طی این
در این دانســت که اکو نویســنده و طنزپردازی
نامه که آن را آغاز ســال نو میالدی نوشــته بوده
یگانــه به شــمار میآمــد .هر هفته یادداشــتی
نــوهاش را از ســپری کــردن زمانــش در فضــای
از او در مجلــهای ایتالیایــی منتشــر میشــد؛
مجــازی و بــا تکنولوژیهــای ارتباطــی برحــذر
مطالبــی جدی که به بیانی طنز درباره اوضاع
داشــته تا از ایــن طریق زندگــیاش را فراموش
زمانــه پیــش روی مخاطبان قــرار میگرفتند؛
نکند .جالب اســت فیلســوفی که همواره با ســه
عمده تمرکز اکــو در نگارش آنها متوجه تأثیر
کامپیوتر ســر و کار داشــت و کتابخانهاش مملو
تکنولوژیهای نوین ارتباطی و نقش اینترنت
از عظیمترین کتابهای جهان بود عالقهای به
در زندگــی امروزمــان بــود .اکــو را میتــوان
اومبرتو اکو همراه با غالمرضا امامی
نویســندهای دانســت کــه تنهــا درگذشــته ســیر نمیکــرد ،بلکه نــگاه او اینترنت و ...نداشــت .بــزودی ترجمه دو کتاب دیگــر از اکو را در اختیار
متوجــه زمــان حال و حتــی آینده نیز بــود .از همین بابــت او نهتنها در عالقه مندان قرار میدهم؛ کتابهای «دلدادگان» از سوی نشر پرتقال
ایتالیا ،بلکه حتی در عرصه جهانی هم چهره شناخته به شمار میآید؛ و «فاشیســم ابــدی -مجموعــه یادداشــتهای اجتماعــی اکــو» کــه با
شــاید باورتان نشــود اما آنقدر میان ایتالیاییها محبوب بوده و هست همکاری انتشارات کتاب گویا روانه کتابفروشیها میشوند.

حال خوب
با فیلم خوب

یکی از تفریحهایی که تقریباً همه از آن لذت میبرند،
تماشای فیلم است .در این روزگار کرونا نیز که همگی
هنر و
روان
مجبور هســتیم بیشتر وقت خود را در خانه بگذرانیم،
یکــی از ســرگرمیهای خــوب میتواند تماشــای فیلم
باشــد؛ ســرگرمی که بــه ما امــکان میدهد ســاعاتی را
فارغ از دغدغههای روزمره و اضطراب بگذرانیم.
ســینما به ما امکان تخیل میدهد و به عبارت بهتر
بــه تخیل ما دامن میزند .مــا با دیدن فیلم میتوانیم
شهرزاد عبدیه خــود را به جــای شــخصیتهای داســتان بگذاریم و با
روانشناس آنها شــادی و اندوه و هیجان و ...را تجربه کنیم .سینما
و فیلم به ما این امکان را میدهد که برای ساعاتی از زندگی واقعی خود دور
شده و غرق در شخصیتهای فیلم شویم؛ تجربهای که گاهی حتی میتواند
فانتــزی یــا کودکانــه هم باشــد .تماشــای یــک فیلم کمــدی میتوانــد مانند
مسکنی قوی ،برای ساعاتی ما را بخنداند و شادی برایمان به ارمغان بیاورد.
گاهــی یــک فیلــم غمانگیز بــه تخلیــه روانی فرد کمــک میکند یــا برای
بیننده آموزنده اســت .خیلی وقتها ممکن اســت فرد با تماشای یک فیلم
درام بــا خــودش بگوید تجربه تلخ من میتوانســت خیلی بدتر باشــد ،پس
خــدا را شــکر .بنابراین حتماً بــرای تجربه حال خوب الزم نیســت یک فیلم
کمــدی ببینیــم بلکه اثری که مــا را به فکر وادار کند یا بــه تخلیه هیجانهای
ما کمک کند هم میتواند حال بهتری را برایمان به ارمغان بیاورد .حال بد
ناشــی از هیجانهایی اســت که اگرچه مــا آن را تجربه کردهایــم اما کلمهای
بــرای بیانــش نداریــم و بــه نوعی موفــق نشــدهایم آن را به درســتی درک و
هضــم کنیم .هنگامی که یک فیلــم را تحلیل میکنیم با خودمان میگوییم
تجربــه فــان شــخصیت فیلم هم مشــابه تجربه من بود و در اینجاســت که
گویی دلیل حال بدمان را متوجه میشــویم .واقعیت این اســت که حال بد
مــا از نخندیدن نیســت بلکه بهخاطر وجود هیجانهایی اســت که بدرســتی
درکشان نکردهایم؛ هیجانهای تجربه نشده و معنا نشدهای که حال ما را بد
میکند و گاهی میتوان از فیلم برای معنا کردن این تجربهها کمک گرفت.
یکی از ویژگیهای سالمت روان این است که ما بتوانیم از تجربه دیگران
درس بگیریم و کســانی که از این توانایی برخوردارند اغلب ســامت روانی
بیشــتری هــم دارند .ســینما بــه ما ایــن امــکان را میدهد که حتــی کارهای
خطرناکــی را کــه در دنیای واقعــی نمیتوانیم و نباید انجــام دهیم  ،تجربه
کنیم و گاه آنقدر با شخصیتهای فیلم همراه میشویم که بعد از تماشای
فیلــم بــه تحلیل عملکــرد شــخصیتهای داســتان میپردازیــم و در مورد
عملکــرد آنهــا قضاوت میکنیم .در ایــن هنگام ما با تحلیــل فیلم در واقع
تجربههــای تازهتــری به دســت میآوریم که ارزشــمند اســت؛ تجربهای که
شــاید بتواند بهطور مســتقیم یــا غیرمســتقیم زندگی ما را تحــت تأثیر قرار
دهــد .پس در این دوران خانهنشــینی فیلم ببینیــد آن هم فیلمهای خوب
از فیلمسازان خوب.

عکس نوشت

روزنامــه انگلیســی گاردیــن آثــار داســتانی
منتخب ســال  ۲۰۲۰را در بخشهــای رمان،
داستان کوتاه و آثار ترجمه شده معرفی کرد.
«همنت»مگیاُفارل«،جاذبهستارگان»اِما
داناهیو« ،سکوت» دان دلیلو« ،آب و هوا» از
جنیاُفیل« ،زمین به گل نشســته بار دیگر به
پا میخیزد» از جان هریســون« ،تابســتان»
الی اســمیت« ،آیینه و نور» هیــاری منتل،
«این پیکر ســوگوار» از تیستسی دانگارمبگا،
«پادشــاه ســایه» از مازا منگســته و «نیمه در
حال محو شــدن» از بریت بنــت رمانهای
برتراینفهرستهستند.

«شاهزاده مونونوکه»
زندگی حرفهای را تغییر داد

طبیعتــاً آثار هنری یا هرگونــه از آثار متنی
کــه خلــق میشــود رســالتش تأثیرگذاری
پیشنهاد
اســت ،مــن هــم بهعنــوان مخاطــب در
مقابــل خیلــی از آثــار بــه زانــو درآمــده و
تحسینشــان میکنم ،مثالً انیمیشــنهای
ســینمایی «شــاهزاده مونونوکه» و «شــهر
اشــباح» از آثــار اســتاد بــزرگ انیمیشــن،
«هایائو میازاکی» از این جمله آثار هستند.
اشکان رهگذر انیمیشــن «شــاهزاده مونونوکــه» بــرای
نویسنده و کارگردان مــن اثــری بود که بعــد از دیدنــش زندگی
انیمیشن و مدیرعامل
استودیو هورخش حرفهایام جهت تازهای پیدا کرد و نگاهم
به هنر انیمیشــن فراتــر از آثار دیزنی رفت
در کنار این اثر ســهگانه «اربــاب حلقهها»
در ســینما و همچنیــن آثــار «وودی آلــن»
را بســیار تحســین میکنــم مخصوصــاً
فیلم«جازمین غمگیــن» و «آنی هال» او
را .اما در زمینه کتاب ،آثار «جوزف کمبل»
تأثیــر عمیقــی روی مــن گذاشــت .کتــاب
«قــدرت اســطوره» وی نشــان میدهد که
چطور پدیده کهنی مانند اسطوره میتواند
روح تازهای در سینما یا هرآفرینش هنری
دیگــری بدمــد ،پیشاز جــوزف کمبل آثار
«یونــگ» برای من قابل ستایشــند و تأثیر
عمیقــی بر من گذاشــتند .از آثــار او ،کتاب
«انســان و ســمبلهایش» میتوانــد گوهر
باارزشــی برای شناخت ماهیت انسانی ما
از دریچه نمادها و داشتههای گذشته باشد.
امــا در این بیــن نمیتوان موســیقی را از ایــن قاعده ،مجزا
دانست .من از شنیدن موسیقی متن فیلم بسیار لذت میبرم،
آثار «زبیگنیف پرایزنر» را میســتایم و به مجرد از همنشــینی
با فیلمهای اســتاد بزرگ «کیشلوفســکی» بسیار از شنیدنشان
به شــعف میآیــم .همچنین شــنیدن آثار آهنگســازان بزرگی
همچــون «هانــس زیمــر» یــا «اســتیو یابلونســکی» نیــز برایم
لذتبخــش اســت .بــه خاطــر مــیآورم که یکــی از آثار اســتاد
بزرگ آواز ایران ،اســتاد شــهرام ناظری در نــگارش فیلمنامه
انیمیشــن ســینمایی «آخرین داســتان» تأثیر شــگرفی بر من
گذاشــت و آن آلبوم «ســفر عسرت» ایشــان بود ،در پایان امید
دارم تا خواننده یادداشــت این حقیر هرچه بیشــتر به خواندن
و دیدن و شنیدن روی آورد.

هر داستانی
سه طرف داره؛
طرف من،
طرف اون
و حقیقت...
مظنون همیشگی
()The Usual Suspects
کارگردان :برایان سینگر
فیلمنامهنویس :کریستوفر مک کوری
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تاریخ ëëتولدها
جــوزف کنــراد :نویســنده بریتانیایی  -لهســتانی ســال
 1857در چنیــن روزی بــه دنیــا آمد .پدر جــوزف کنراد
شــاعر و مترجــم ادبی بود و او هــم از کودکی رمانهای
انگلیســی را همــراه پــدرش میخواند .پس از ســفر به
فرانســه و تحصیل در رشــته دریانوردی با نمایشــنامه
و اپرا و تئاتر آشــنا شــد و از ســال  1894وقتش را به ادبیات اختصاص داد.
«حماقت آلمایر» اولین رمانش بود که ســال  1895منتشــر شــد و پس از
آن «رانده شده از جزایر»« ،کاکاسیاه کشتی نارسیسوس» و «نوسترومو» را
نوشت و منتشــر کرد که آخرین کتابش نظر منتقدان را بخوبی جلب کرد
اما فروش چندانی نداشــت« .در چشم غربی»« ،حماقت خانه آلمای»،
«مأمور مخفی»« ،دزد دریایی»« ،غریبه دریازده»« ،رهایی» و «جوانی» از
دیگر آثار کنراد هستند .او سال  1920درگذشت.
جولیــن مور:بازیگر امریکایی ســال  1960بــه دنیا آمد.
جولیــن مور از ســال  1992با بازی در فیلم «دســتی که
گهواره را تکان میدهد» وارد سینما شد و پس از آن در
فیلمهایی مانند «بنی و جون»« ،فراری» و «برشهای
کوتاه» بازی کرد« .لبوفسکی بزرگ» و «مگنولیا» فیلمهایی بودند که مور
را بیشتر به شهرت رساندند .او در دهه  90بیشتر در فیلمهای تجاری بازی
میکرد اما بعدها و با بازی در فیلمهایی مانند «هانیبال»« ،ســاعتها»،
«فرزندان انســان»« ،من آنجا نیســتم»« ،کــوری» و «کلویی» ایــن روند را
تغییــر داد .بــازی او در فیلم «هنوز آلیــس» در ســال  2014و در نقش زنی
که به آلزایمر مبتال میشــود بســیار مورد توجه قرار گرفت و برایش جایزه
اسکار برد.
محمدجــوادبهــروزینویســنده و شــاعر ،لودویــگهولبــرگنویســنده
دانمارکی ،فرید عمران آهنگساز ،محمدرضا جعفری آهنگساز و خواننده،
واروژهاخباندیانآهنگساز،آنتونوبرنآهنگسازاتریشی،نینوروتاآهنگساز
ایتالیایی و آمانداسایفردبازیگر امریکایی هم متولد امروز هستند.
ëëدرگذشتها
جالل تاج اصفهانی :خواننده برجسته موسیقی سنتی
ایرانی سال  1360در چنین روزی درگذشت .جالل تاج
اصفهانــی متولد  1282بود و به دلیل عالقه پدری اش
به موســیقی او هم از کودکی با این هنر و دســتگاههای
موسیقی سنتی ایرانی آشنا شــد .از سال  1319همکاری با رادیو را آغاز کرد
و به دلیل صدای رســا و قدرتمند و تحریرهای خاصش بزودی خواننده و
سرپرست نوازندگان رادیو اصفهان شد .از تاج اصفهانی آثاری مانند «آواز
همایون» به جا مانده که بســیار مشهور و محبوب است و «آتش دل» هم
یکی از ماندگارترین کارهای اوست .جالل تاج اصفهانی در زمینه آموزش
موســیقی و آواز هم بســیار فعال بــود و هنرمندانی مانند حســین خواجه
امیــری ،علیرضــا افتخاری و محمدتقی ســعیدی از شــاگردان مشــهور او
هستند.
رابرت لویی استیونســن نویسنده اســکاتلندی ،پیر آگوست رنوآر نقاش
فرانســوی ،الکســاندر رودچنکو نقاش و عکاس روس و عبدوملک بهاری
شاعر و نخستین داستان نویس تاجیک هم در چنین روزی درگذشتند.
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سالروز تولد جفبریجزبازیگر امریکایی،الکسنورثآهنگساز امریکایی،
علــی ارحــام صــدر بازیگــر ،ژان شــاپلن شــاعر فرانســوی ،ســاموئل باتلر
نویســنده اسکاتلندی ،آرمانخطیبیداســتاننویس ،سانازسیداصفهانی
داستاننویس ،علیرضاطباییشاعر و پژمانقانونشاعر هم امروز است.
ëëدرگذشتها
علی حاتمــی :کارگــردان بــزرگ ســینمای ایران ســال
 1375در چنین روزی درگذشــت .علی حاتمی متولد
 1323بود و کارش را با نمایشنامهنویسی در تئاتر آغاز
کرد و ســال  1348نخســتین فیلمش را با نام «حســن
کچل» ســاخت که بســیار هم مورد توجه قرار گرفت .پس از آن فیلمهای
«طوقی»« ،باباشــمل»« ،قلندر»« ،خواســتگار»« ،سلطان صاحبقران» و
«ســوتهدالن» را ســاخت که همه آنها بســیار مورد توجه قرار گرفتند .پس
از پیروزی انقالب اســامی ســریال ماندگار «هزاردســتان» را به کارگردانی
علی حاتمی دیدیم و برایش شــهرک ســینمایی ســاخت تا تهران قدیم
را بــه تصویر بکشــد« .کمالالملک»« ،حاجی واشــنگتن» و «دلشــدگان»
فیلمهای بعدی او بودند و قصد داشــت فیلــم «جهان پهلوان تختی» را
هم بسازد که بر اثر سرطان درگذشت.
کاظممعتمدنژاد:استاد روزنامهنگاری ایران سال1392
درگذشــت .کاظــم معتمدنژاد متولــد  1313بــود و در
رشته حقوق قضایی تحصیل کرد اما در زمان تحصیل
در روزنامه کیهان هم مشغول به کار شد و پس از آن با
بورسیهای راهی فرانسه شد تا دکترای تخصصی روزنامهنگاری بگیرد .پس
از بازگشــت به ایران و از ســال  43تا  50به عنوان یکی از اعضای مؤســس
دوره عالــی روزنامهنگاری و دانشــکده علوم ارتباطات اجتماعی فعالیت
کرد و به دلیل نقشی که معتمدنژاد در تدریس آکادمیک علوم ارتباطات
و روزنامهنگاری در ایران داشت به او لقب پدر علم ارتباطات ایران دادند.
کتابهــای «ارتباطــات بینالمللــی»« ،ارتباطات در خدمت انســانها»،
«حقوق ارتباط جمعی» و «حقوق مطبوعات» از آثار اوست.
ســالروز درگذشــت غالمحســین یوســفی نویســنده و مترجم ،منوچهر
طاهرزادهخواننده ،شمسآلاحمدنویسنده ،اشتفانگئورگهشاعر آلمانی
و واسیلیبلوفنویسنده روس هم امروز است.

