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امــام صــادق (ع) :خداى تبارک و تعالى ،رســول خدا صلــی اهلل علیه وآله را به مــکارم اخالق ،مخصوص
گردانید .پس شما نیز خود را بیازمایید ،اگر این صفات در شما بود خداى عزّوجل را سپاس گویید و از خدا
این مکارم را بیشتر بخواهید .سپس آن ده صفت را برشمردند :یقین ،قناعت ،صبر ،شکر ،بردبارى ،خوش
امالى صدوق ،ص ۲۹۰
اخالقى ،بخشندگى ،غیرت ،شجاعت و جوانمردى.

نــــگاره

ایمان نوری نجفی

حقایق روشن
این جهان از
خالل اشکها
دیده میشود؛
پس چرا
میگویی مشکل
از چشم های من
است؟

الدن حیدری :تسهیالت  ۱۹۰۰میلیارد تومانی برای  ۲۶هزار متقاضی

اکنون چالش اصلی ،طراحی حمایتهای مؤثر عمومی است که در کوتاهمدت از تأثیرات منفی بحران کرونا بکاهد و به
شناسایی فرصتهای جدید در میانمدت برای بازیگران مختلف دولتی ،خصوصی و عمومی فعال در تولید فرهنگی و
خالق منجر شود .در همین راستا با پایان مرحله اول اعطای تسهیالت  ۱۲درصدی کارا که طی آن  ۴۳۰میلیارد تومان
تسهیالت به  ۲۵هزار متقاضی پرداخت شد ،رایزنیهای الزم برای حمایت از کسب و کارها در مرحله دوم آغاز شد.
طبق برآوردهای انجام شده در این مرحله ،امکان اعطای تسهیالت کارا برای بیش از
 ۲۶هزار و  ۱۲۸نفر متقاضی (اعم از صاحبان کسب و کارها ،هنرمندان و فعاالن فرهنگی ،هنری و رسانهای)
فراهم خواهد شد .مرحله دوم با پرداخت  ۱۹۰۰میلیارد تومان تسهیالت کرونایی به فعاالن بخش فرهنگ و
هنر و رسانه کارگروه مقابله با پیامدهای اقتصادی کرونا همراه میشود.

بخشی از گفتههای معاون توسعه مدیریت و منابع وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی با ایرنا

اجرای کنسرت در زمان تعریف شده

خطر کرونا

یادداشت

محسن شریفیان

خواننده ،نوازنده و
سرپرست گروه لیان

آخرین کنسرت آنالینی که با همراهی گروه لیان برگزارکردیم  22فروردین
ماه در برج میالد تهران بود و بســیار خوشــحال هستیم چرا که توانستیم
در ایــن شــرایط کــه مردم دچــار دل نگرانــی و ناراحتی هســتند میهمان
خانههای مردم باشــیم و لحظاتی چند با نوای موســیقی دل آنها را شاد
کنیم ،اگرچه نوع موسیقی ما بهگونهای است که با حضورمخاطبان قطعاً
هیجان و شــور بیشتری خواهیم داشــت اما به هر حال وضعیت اینگونه
تعریف شــده و امیدواریم این روزهای ســخت هم هرچه زودتر بگذرد و
باردیگــر روی صحنــه میهمان دل آنها باشــیم .نکته دیگر این اســت که
گروه موســیقی لیان آنتن و شــبکه خاصی برای ارتباط با مخاطبان خود
ندارد و ســالهای بســیاری اســت پخش کارهای ما از رسانه ملی ممنوع
شده است ،اما با این حساب همچنان مردم موسیقی ما را دوست دارند
و ازآن اســتقبال میکننــد ،کما اینکه طبــق آماری کــه از اجراهای آنالین
ت آنالین بود و
منتشر شد ،گروه لیان یکی از پربازدیدترین اجراهای کنسر 
در صفحه اجتماعی خودم نیز شاهد این استقبال کم نظیر مردم بودم.
افراد بســیاری از اقصا نقاط دنیا این برنامه را مشــاهده کردند و قطعاً

#دستپخت

بــاز هــم یکــی از برنامههــای
صداوســیما جنجالــی شــد.
هشتـگ در برنامــه شــنبه شــب
«دســتپخت» شــبکه یک ســیما مجــری برنامــه از
دختــری که در مســابقه شــرکت کــرده بود پرســید:
«شــغل بابات کــه راننده تاکســیه جلوی دوســتات
اذیت نمیشــی؟» در حالی که پدر این شرکت کننده
کنارش نشســته بــود .فیلم ایــن بخــش از برنامه را
کاربران زیادی منتشر کردند و بالفاصله انتقادها به
مجری برنامه و صداوســیما شــروع شد و دیروز هم
ادامه داشت« :یک مجری ،یک آشپز ،یک آدم ،یک
برنامه ساز ،یک شبکه تلویزیونی ،یک سازمان مثل
صداوسیما ،چقدر میتونه نفهم و دور ازشأن ملت
ایــران باشــه؟ چقــدر؟»« ،وا؟ چرا خجالت بکشــه؟
قاچاقچیه؟ اختالسگره؟»« ،ولی قطعاً دختر/پسر
این آقای مجری از داشــتن همچین پدری خجالت
میکشــند« ،».مــن بــه جــای آن دختر خانــم بودم
میگفتم :از این که تو و امثال تو مجری رســانه ملی
هســتید خجالت میکشــم« ،».ظاهراً بــرای اجرای
برنامههای رسانه ملی گزینه بیشعوری و حماقت
تبدیــل به اولویت شــده .قطعاً پــدری از جنس این
مجــری باعث خجالت فرزندان خودشــه تــا یه پدر
زحمتکش بیآزار در هر شغل و سمت و منصبی»،
«اینکهشــأن یک شــغل رو زیر ســؤال میبره واقعاً
ناراحــت کننده اســت .چــرا باید به یــک بچه تلنگر
من مخاطب هست
بزنی که یک احساس در ذهن ِ
که احتمال میدم فرزند یک راننده تاکســی از شغل
پدرش ناراحت باشه»« ،صداوسیما و کارشناساش
لیســت مشــاغلی که برای فرزندان ایجــاد ناراحتی
و سرشکســتگی نمــی کنــه رو اعالم کنــن چون من

تمساح دریاچه چیتگر

دیروز خبر عجیبــی درباره پیدا
ماجرا شــدن ردپــای تمســاح اطراف
دریاچــه چیتگر تهران منتشــر
شــد کــه همــه را متعجــب کــرد .میالنــی یکــی از
اعضای شــورای شهر تهران این خبر را داد و گفت
به همین دلیل محدودیت تــردد در این محدوده
در نظــر گرفتــه شــده اســت .البتــه محیط زیســت
اســتان تهران خبر را تأیید نکــرد و معاون اجرایی

پــروژه دریاچــه چیتگر هم گفت تاکنون شــواهدی
مبنــی بــر رد تمســاح در دریاچه چیتگر مشــاهده
نشده و حدس ما این است که گونهای که مشاهده
شده ماهی سرسوسماری باشد .با وجود این ،خبر
بازتــاب زیادی در شــبکههای اجتماعی داشــت و
کاربــران زیادی دربارهاش نوشــتند که بیشــتر این
نوشــتهها هم حال و هوای طنز و شــوخی داشــت:
«فکر کنم داریم وارد مرحله بعد میشیم»« ،فکر
ن داری دور دریاچه قدم میزنی بعد یهو تمساح
ک 
بیــاد بیــرون« ،».بابا اون تمســاح نیــس فک کنم
زیادی برگشــتیم به عقب رســیدیم دایناسورها»،

و همکارانــم کارمنــدســازمان مدیریــت پســماند
هســتیم و با زباله ســروکار داریــم و افتخار میکنیم
که بــه همشــهریامون خدمــت میکنیم و شــهر رو
تمیز میکنیم .اســتاد؛ آیا دختر منــم باید خجالت
بکشــه؟»« ،پــدر مــن نزدیــک بــه  ۳۰ســال راننــده
تاکســی بــود و بهش افتخار میکنــم« ،».فاتحه این
صداوســیما رو خوندم .به نخبگان این کشــور آنتن
نمیدین امثال این تحفهها رو نشــون بدین؟»« ،از
اینکه باباش راننده تاکســی هســت ناراحت نیستم
ولی از اینکه تو مجریای هســتی که همچین ســؤال
احمقانــهای میپرســی ناراحتم میکند»« ،ســبک
زندگی شکم پرستانه» که هر کسی بیشتر به شکمها
برســه برنده اســت» خروجیش میشــه همین نگاه
تحقیرآمیز مجری به قشر زحمتکش جامعه .آنقدر
راننــده در ایــن موضــوع خــودش رو حقیــر میدونه
که هیــچ چیزی نمیگه و دختر بــا کمال بیاهمیتی
اجبــاری جــواب میــده»« ،نه امثــال شــماها باعث
افتخارید که با این ســطح از شعور آنتن رسانه ملی
دســتتونه»« ،واقعــاً نمیدونم راننده تاکســی بودن،
کارگر بودن ،بازاری بودن ،شــوفر شــهرداری بودن یا
خیلی شــغلهای دیگــه چه اشــکالی داره .وقاحت
هــم حــدی داره آخه! چــرا بایــد خجالت بکشــه از
اینکه باباش راننده تاکســی هســت؟ چرا این سؤال
باید پرسیده بشه؟ چرا باید از رسانه پخش بشه؟»،
«اینکــه فروغــی میگه صدا و ســیما داشــت از مدار
خارج میشد رو تازه فهمیدم! فک کنید یه ماشینی
داره میفتــه تو دره یکــی بخواد زور بزنــه اونو از مدار
خارج کنه نذاره بیفته.خب از ماشین پرتش میکنن
بیــرون یه کســی رو میارن قشــنگ
ماشین رو تنظیم کنه رو مدار!»
شهروند

مجـــازی
یگانه خدامی

«حــدس میزنــم یکــی تمســاح
بهعنوان حیوون خونگی گرفته نتونســته نگه داره
آورده اطراف دریاچه ول کرده« ،».اطراف دریاچه
چیتگــر ردپای تمســاح دیــدن و طعمه گذاشــتن
بگیرنــش .واقعاً به نظرتــون تمســاحی رو که اون
همــه راه اومــده تهــران و از همــت غرب خودشــو
رســونده بــه دریاچــه چیتگــر میتونیــد بگیرید؟»،
«دیگــه میخواســتن دریاچــه ســاخت خودشــون،
خیلــی طبیعــی باشــه(چیتگر) ،بچه تمســاح هم
انداختــن تــوش! حاال شــده تمســاح بــزرگ! فکر
کــن ملت نشســتن یــه دفعه تمســاح میــاد باال»،
«قفــل ایــن مرحله هــم برامــون باز شــد»« ،خب
به ســامتی رســیدیم به فینال گودزیالهــا»« ،تورو
خدا تمســاحهای خونگیتــون رو نیاریــد بیرون»،
«کاش تمساح دریاچه چیتگر رو پیدا نکنید .رئیس
کمیتهمحیط زیست شورای شهر جوری مصاحبه
کــرده و از طعمهگذاری گفتــه و تأکید کرده حیوان
مهاجــم و امنیت شــهروندان و ...کــه انگار حیوون
ط الرجال تــو موضوعات
بیچــاره تروریســته  !قحــ 
محیط زیستی بسی وحشــتناک تره»« ،کروکودیل
دریاچه چیتگر که اوکی شد یدونه دایناسور هم بره
باالی برج میالد حله»« ،ســناریوی قسمت هفتم
مجموعــه مأموریت غیرممکن بــا هنرنمایی تام
کــروز و کارگردانــی ایرج ملکی لو رفــت»« ،همین
روزاست که کینگ کونگ و گودزیال هم بیان ایران،
مهمونــی»« ،بعید نیســت چنــد وقت دیگــر این
فیلم واقعی شــود و یه روز که از خواب بیدار بشیم
بگن یه اژدها داره باالی تهران پرواز میکنه .انصافاً
پایان جذابیه برای امسال».

شمعی بیار این شب یلدا را

یلدا ،شــب آغاز فصل زمستان؛ به همراه نوید و امید
سنگ
گــذر از ســختیها با نور و شــادی ،باهم بودن اســت.
کاغذ
نقش و تأثیر این تغییر طبیعی در حیات اقتصادی و
قیچی
اجتماعی مردم ســبب رفتارها و آیینهای گوناگونی
در گذشــته بوده است که هر قوم و منطقه با سنتها
و مراســم خــاص بومــی و منطقــهای بــه اســتقبال
«شــب یلــدا» یا «شــب چلــه» میرفتند که تــا امروز
این مراســم پاس داشــته شــده اســت .آنطــور که در
نلی محجوب کتــاب «شــب یلــدا» نوشــته علــی بلوکباشــی آمده:
فعال حوزه ادبیات یلدا پیامآور بشــارتهایی برای ایرانیان کشاورز بوده
کودک و نوجوان
اســت :نخست ،بشــارت به زایش دوباره خورشید در
این شب و بلند شدن روزها از پس آن و بالندگی و دیرمانی بیشتر خورشید
در جوالنگاه هر روزه خود در پهنه آســمان زمســتان؛ دوم بشــارت به تولد
میتــرا ،ایــزد -خورشــید نجاتبخش در این شــب؛ و ســرانجام بشــارت به
دمیدن صبح «خرم روز» در ماه سوم به دی.
اســطورهها و روایــات آیینــی مربــوط بــه شــب یلــدا در میان مــردم نیز
روشــنگر شمار بســیاری از حقایق و وقایع سرپوشیده و ناشناخته تاریخی -
دینی در فرهنگ ایران است.
رمزگشــایی ایــن روایتهــای اســاطیری  -آیینــی آشــکار کننــده پارهای
رازهــای نهفتــه در دل تاریــخ جهــان اســت .یکــی از مهمترین ایــن رازها
درآمیختگــی و همانندگــی میــاد و ظهــور ایــزد مهــر و ظهــور یلــدا و عید
ن با باززایی خورشید ،نماد ایزد مهر است.
کریســمس با یکدیگر و تقارن آ 
از اســطورههای یلدا میتوان به دلباختگی ماه و خورشــید ،زورآزمایی مهر
با خورشید ،دیو شب یلدا و خورشید و ...اشاره کرد.
اما در روزگاران کهن شــب چله را یک جشن دهقانی میپنداشتند و به
ســبب گردش ســال و وضعیت طبیعت و اقلیم و تجربه مردم از طبیعت
نامگذاریهــای خــاص انجــام میشــده اســت .در نتیجه مراســم آیینی و
جشنهای برآمده از این نوع فرهنگها معموالً با انقالبها و اعتدالهای
طبیعی در فصلها سازگاری داشته است.
یلــدا نیــز برای دامــداران و کشــاورزان بســیار اهمیــت داشــته و در این
روز شــروع زمســتان را گرامی میداشــتند .در باال اشــاره شــد که شــب یلدا
آیینهــا و ســرگرمیهای خــود را دارد و در هــر منطقــه با توجه بــه اقلیم و
باورهــای قومی نوع برنامهها متفاوت اســت .و با توجه به قدمت فرهنگ
و گســتردگی ســرزمین ایران و تنوع اقوام ،تنوع این مراســم در هر منطقه
کامالً نمود دارد .اما آنچه در تمام مناطق مشــترک اســت شــب نشــینی،
ســفره یلدا و بازی اســت .وجود ســه میوه مقدس انار ،ســیب و هندوانه بر
ســر سفره بســیاری از ایرانیان که هر یک نمادی اســت و داستانی دارد نیز
معموالً بر سفره یلدا قرار داده میشود.
شام شب یلدا ،شعر و قصهخوانی ،بازیها و تفأل از دیگر سرگرمیهای
مردم در شب یلدا بوده است .اما امسال بسیاری از ما به اجبار باید یلدا را
در خانه و به دور از جمعهای همیشگی سپری کنیم .قطعاً سفرهها هم با
این وضعیت کوچکتر خواهد بود و شاید خالیتر.
اما جشــن یلــدا را میتوان با حداقلها هم حفظ کــرد .برخی از نهادها
و انجمنهــا پیشــنهادهایی ارائــه کردهانــد تا ضمــن پاسداشــت این آیین
و ضمــن حفــظ ســامت خــود و دیگــران ،شــادی و ســرور را بــه خانهها و
محلههایمان بازگردانیم.
مؤسســه پژوهشــی کــودکان دنیــا پیشــنهاد داده کــه یلــدا را بــه فضای
بــاز ببریــم .درختها را به انارهــا بیاراییم .بســتههای هدیه بــه خانواده و
دوســتان ،همســایگان و کادر بهداشــتی و درمانی بدهیم .به بچهها امکان
ساخت کاردستی و تزئین سفره و هدایا را بدهیم .از بچههای بزرگتر و سایر
اعضــای خانــواده بخواهیم درباره مراســم محلی اقــوام تحقیق کنند و
در صــورت امــکان آن بازی را اجرا یا غذاهــا را تهیه کنیم .از بزرگترهای
خانــواده بخواهیــم از خاطرات گذشــته تعریف کنند و داســتانهایی را
نقــل کننــد .و البته همه اینهــا را به صورت مجازی و در گروههای دوســتان
و خانــواده انجام دهیــم .میتوانیم در فضای آپارتمان یــا کار روی تابلوی
اعالنــات مطالبــی درخصوص یلــدا و تاریخچــهاش ،مراســم منطقهای و
قومــی قرار دهیم .انارهای کاغذی و پارچهای درســت کنیم و ســعی کنیم
با حفظ پروتکلها یلدا را گرامی بداریم.
و آنطــور کــه پرویــن اعتصامــی گفتــه :دور اســت کاروان ســحر زینجا/
شمعی بیار این شب یلدا را...
و مــا میدانیــم ،از این یلــدا هم گذر میکنیم .با همــه تفاوتهایش ،با
گرامیداشت آیینهای کهن و نگه داشتن نور امید در دل.

چنین اتفاقاتی انگیزه بیشــتری برای ما و نیــز برای اجرای آنالین خواهد
بود چرا که ما انرژی خود را از همین مردم دریافت میکنیم.
هنرمنــدان عاشــق مــردم و مخاطبــان خــود هســتند و حاضرنــد در
هرشــرایطی کار خــود را عرضــه کننــد تا طرفدارانشــان راضی و خرســند
باشــند ،بنابراین اگــر باردیگر پیشــنهاد و تقاضایی برای کنســرت آنالین
بهوجود آید به شخصه استقبال خواهم کرد ،اگرچه بازهم تأکید میکنم
ویژگی موسیقی ما کامالً تماشاچی محور است و شور و هیجان مخاطبان
در اجرای ما تأثیر شگرفی دارد.
امــا موضــوع دیگــری کــه مدتــی پیــش در خبرهــا به آن اشــاره شــده
بــود اجــرای کنســرت پیش از ســاعت  18اســت کــه بهنظر من ایــن نوع
برنامهریــزی امــکان پذیرنخواهد بود به این دلیــل میگویم که انجام هر
برنام ه زمان مشــخص و تعریف شــدهای دارد و درآن زمان تعیین شــده
افــراد ب ه دنبال موســیقی یــا کارمورد عالقه شــان میروند و ارائــه این کار
کمی غیر ممکن اســت ،بنابراین باید صبر کرد و دید دنیای موســیقی به
کدام سمت در حرکت است.

همسفر با خشت و سنگ

تــا وقتی یوســتین گــردر ،فیلســوف خوش
قلم نروژی ،داســتان واره «دنیای سوفی»
پیشنهاد
را ننوشــته بود شــاید کســی گمان نمیکرد
نشــاندن شــتر درازگــردن فلســفه روی
بالهای ترد داســتان ،شــدنی باشــد؛ و اگر
شــدنی اســت مطلوب و خواستنی هم باشد .اســتقبال درخشان
از دنیای ســوفی اما نشان داد همه چیز برای مخاطبان فرهنگ،
خصوصاً جوانان و نوجوانان ،مطبوع و گوارا خواهد بود به شــرط
اینکــه در قالب «روایت» درآید و لحن داســتان بیابد .اعجاز هنر
توانست از گوشت دیرپز فلسفه ،کبابی نرم و نمکین عمل بیاورد
تا دســتکم ربع قرن ،همه مشتاقان و مخاطبان سخن فلسفی،
از اســتادان و متخصصان تا رهگذران و ســیاحت گران ،خود را از
آن بینیاز ندانند .سرخط گردر را کاش ما هم مشق میکردیم و
خاک پرقوت فرهنگ را در قالبی که او ســاخته خشت میزدیم.
ایــن کار میتوانســت آشــتی کنــان مخاطبــان ایرانــی ،خصوصاً
جوانان و نوجوانان ،با میراث تاریخی میهن باشد.
مجید شــفیعی که عالوه بر شــعر ،ســال هاســت اســب خود را
در میــدان ادبیــات کــودک و نوجــوان زیــن کــرده در کتــاب جدیــد
خــود ،گــذری بــر خاک نمنــاک ،انــگار قصــد کرده بــه گــردر اقتدا
کنــد و بخشــی از میــراث فرهنگــی ایــران را در قطعــات داســتانی
قالبریــزی کنــد .او در این کتاب ،ســراغ  10بنای نامــدار ایرانی که
در فهرســت میــراث جهانــی ثبت شــدهاند رفته و ضمــن معرفی
تاریخی و جغرافیایی اثر ،داستانی با محوریت آن بنا نوشته است.
شــفیعی در این مجموعه به چغازنبیل ،پاسارگاد ،تخت جمشید،
بیســتون ،ارگ بم ،سازههای آبی شوشتر ،تخت سلیمان ،کلیسای
ســنت اســتپانوس ،گنبــد ســلطانیه و میــدان نقــش جهان ســرک
کشــیده و افزون بر معرفی هرکدام ،قصهای اســطورهای برای آنها
روایــت کرده اســت تا خواننــده نوجوان با ســنگ و خشــتی که این
عمارتهای شکوهمند را باال برده همسفر شود .کتاب که به همت
نشــر خوش ســلیقه تاریخ منتشــر شــده به طرحهایی چشم نواز از
یاســمن جنیدی مزین اســت .کار مجید شــفیعی در ایــن اثر ،اگرچه
قابــل رقابت با آثاری از جنس دنیای ســوفی نیســت امــا خوانندگان
نوجوان را در هیجان یک
سفر اکتشافی در سرزمین
بناهــای شــگفت انگیــز
ایران سهیم میکند.
ëëگذری بر خاک
نمناک /قصههایی از
ده بنای ایرانی میراث
جهانی
ëëمجید شفیعی
ëëنشر تاریخ
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 24ëëآذر
ëëتولدها
امروز  24آذر ماه اســت و تا پایان ماه آذر تنها 6

روز مانده است.
ناصــر طهماســب :دوبلور مطــرح و خــوش صدای
ایران امروز  81ســاله میشــود .ناصر طهماسب کار
دوبله را از ســال  1350بهصــورت حرفهای آغاز کرد
س از مدتی بهعنوان یکی از صداهای مطرح این
وپ 
هنر شناخته شد و بهجای بازیگران شاخصی مانند هارولد لوید ،جک
نیکلسون ،جیمز استوارت ،کری گرانت ،همفری بوگارت ،هنری فوندا،
استیو مک کوئین ،گری کوپر و آنتونی پرکینز صحبت کرد .توانایی او در
ارائه تیپهای جدی و کمدی و لهجههای مختلف باعث شده یکی از
تواناترین دوبلورهای ایران باشد .صدای او را به جای جک نیکلسون در
«دیوانه از قفس پرید» ،داستین هافمن در «پاپیون» ،بالل در «محمد
رســولاهلل(ص)» ،جاناتان گــرت در «در برابر باد» و علی نصیریان در
«هزاردستان» شــنیده اید .او در این سالها در سریال «مرگ تدریجی
یک رؤیا» و فیلم «من مادر هستم» هم بازی کرده است.
محمود عزیزی :بازیگر و کارگردان تئاتر و تلویزیون
و ســینما ســال  1323در چنین روزی بــه دنیا آمد.
محمــود عزیــزی دکترای رشــته تئاتر را از فرانســه
گرفت و اکنون یکی از اســتادان مطرح رشــته تئاتر
در دانشــگاه تهران اســت .او در نمایشهای بســیاری بازی کرده اما
در تلویزیون برای اولین بار در ســال  1366در ســریال «مرغ حق» او
س از آن در ســریالهای «وزیر مختــار»« ،نیمه پنهان
را دیدیــم و پــ 
ماه»« ،زیر چتر خورشید»« ،تولدی دیگر»« ،روزهای زندگی»« ،سفر
ســبز»« ،روشــنتر از خاموشــی» و «نوشــدارو» بازی کرد .عزیزی در
فیلمهــای «همه یــک ملت»« ،جنگ نفت کشهــا»« ،لیلی با من
اســت»« ،دختری با کفشهای کتانی»« ،متولد ماه مهر»« ،بازیگر»
و «بادیگارد» هم حضور داشته است.
راج کاپــور :یکــی از بزرگترین بازیگران ســینمای
هنــد ســال  1924در چنیــن روزی به دنیــا آمد .راج
کاپــور از بازیگرانی بود که با نخســتین فیلمهایش
مطرح شــد و «نیلوفر آبی»« ،گوپینات»« ،آتش»،
«روزهای طالیی»« ،تغییر»« ،باران»« ،آواره»« ،واکس»« ،سنگام»،
«ســه قســم»« ،دیوانه»« ،نــام من ژوکر اســت» و «بیمار عشــق» از
مطرحتریــن فیلمهایی اســت کــه در آنها بــازی کرد .او ســال 1948
فیلم «آتش» را کارگردانی کرد که نخستین تجربهاش در این زمینه
بــود .فیلمی تأثیرگذار که محبوبیت زیادی بین مردم هند پیدا کرد.
در ایران راج کاپور بیشتر با فیلم «سنگام» شناخته میشود که سال
 1964توسط خودش ساخته شد و جوایز زیادی را هم برایش همراه
داشت .کاپور آنقدر در هندوستان محبوب است که در یک رأیگیری
در بین بزرگترین شهروندان هندی پس از استقالل این کشور قرار
گرفت .او سال  1988درگذشت.
ســالروز تولد ســیدجواد طباطبایی پژوهشــگر تاریخ ،غالمحســین
زمردینقاش ،مهوشافشارپناهبازیگر ،امیدعزیزیبازیگر و کارگردان،
عبدالرســول حامدی شــاعر ،شــیما شاهســواران شــاعر ،محمدسعید
میرزایی شاعر و لی رمیک بازیگر امریکایی هم امروز است.
ëëدرگذشتها
رضا ارحام صدر :بنیانگذار مکتب کمدی انتقادی
در تئاتــر ایران ســال  1387درگذشــت .رضا ارحام
صدر متولد ســال  1302بــود و از دوران دبیرســتان
در نمایشهــای کوچک بازی میکرد .ســال 1327
که اولین تئاتر حرفهای اصفهان توســط ناصر فرهمند تأســیس شد
ارحــام صدر مشــغول به کار در این تئاتر شــد و پس از چندین ســال
فعالیت در تئاتر در سال  1343گروه هنری ارحام صدر را تشکیل داد.
نمایشهــای کمدی ارحام صدر همیشــه مطرح بودنــد اما او تالش
میکرد نمایش کمدی از حالت فکاهی محض خارج شود و از مسائل
سیاسی و اجتماعی انتقاد کند و با تالشهایش مکتب تئاتر اصفهان
شــکل گرفت .نمایشهــای «خلیفه یــک روزه»« ،رفیــق ناجنس»،
«بوقلمــون ها»« ،دلقک ها»« ،خروس بیمحل»« ،دیوانه» و «اداره
کاریکاتورسازی» از نمایشهای ارحام صدر است و «شب نشینی در
جهنم» در ســال  1336هم اولین بازی ارحام صدر در ســینما بود .او
پــس از پیروزی انقالب اســامی در فیلمهــای «جعفر خان از فرنگ
برگشته»« ،افسانه شهر الجوردی» و «نصف جهان» بازی کرد .ارحام
صدر بهدلیل توانایی اش در طنز به «شکرپاره اصفهان» مشهور بود.
پیتــر اوتــول :بازیگر ایرلنــدی که با فیلــم «لورنس
عربســتان» او را میشناسید ســال  2013در چنین
روزی درگذشت .پیتر اوتول متولد  1932بود و پس
از تحصیل در آکادمی سلطنتی هنرهای دراماتیک
بازیگــری را آغــاز کــرد و نمایشهای «هملــت» و «تاجــر ونیزی» از
اولین کارهای جدی و مطرح او بود .بازی در ســینما را ســال  1960با
بــازی در فیلم «بی گناهان وحشــی» ،آغاز کرد و دو ســال پس از آن
«لورنس عربســتان» را بازی کرد که مطرحترین کارش شد و برایش
جایزه بفتای بهترین بازیگر نقش اول مرد را هم برد« .بکت»« ،لرد
جیم»« ،مرغ دریایی»« ،کازینو رویال»« ،خداحافظ آقای چیپس»،
«شیر در زمستان»« ،آخرین امپراطور»« ،تروآ»« ،شاه رالف» و «دزد
رنگین کمان» از دیگر فیلمهای مطرح او بودند.
کارل فیلیپ باخ آهنگساز آلمانی هم در چنین روزی درگذشت.

هشتمیندوساالنهمجسمهسازیتهرانامروزدر تاالروحدتافتتاحمیشودو تادیروزهنرمندانمشغول
تحویل دادن آثارشان وجانمایی آنها بودند .این دوساالنه تا  ۲۱بهمن در تاالر وحدت برگزار میشود.

