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خطرات رعایت نکردن پروتکلهای بهداشتی
در رستورانها

#شب_یلدا
طوالنیتریــن شــب ســال و
یلدا با اینکه امسال با همیشه
هشتـگ متفــاوت اســت امــا بــاز هــم
میــان گرفتاریهــای امســال خیلیهــا را ســر ذوق
آورده اســت .اینســتاگرام پر از عکسهــای تزئینات
یلــدا و پیامهــای تبریک اســت همچنیــن در توئیتر
کــه فضــای متفاوتتــری دارد .بعضیهــا از گرانی
خوراکیهــای مخصــوص این شــب گلــه میکنند و
خیلیهــا از بقیــه میخواهنــد بــرای کمک بــه کادر
درمــان دورهمی برگزار نکنند« :نــه جایی میرویم
نه کســی میآید« ،».شــمایی کــه در حال تــدارک و
برنامهریزی برای دورهمی شــب یلدا هستید ،کادر
درمــان خســتهاند رنجشــان را مضاعــف نکنیــد،».
«حوصله ما از خانهنشینی سررفته؟ کافیست تخت
بیمارســتان را مجســم کنیــم کــه بعد از شــب یلدا
روی آن از ناراحتــی جســمی و روانی کالفه باشــیم!
کــدام ترجیح دارد؟ خانه یا بیمارســتان؟»« ،جدی
چه جوری تــو بچگی اون همه هلههوله میخوردیم
شب یلدا؟ االن ما امشب تصمیم گرفتیم فسنجون
بخوریم بعد موندیم چجوری بعدش پسته و انار رو
جا بدیم تو این شــکم بدبخت .بعد عکس از ایران
میاد برام پر دسر و هندونه و خرمالو و آجیل و میوه
خشــک و راحتالحلقومــوپ و،»....«جمع نشــدن
خانواده تو شب یلدا عمیقاً ناراحتم میکنه ولی خب
کاریش نمیشه کرد»« ،شب یلدا برای من فقط نوید
ن رو میــده کــه از فــردا رو ز یک دقیقــه طوالنیتر
ایــ 
میشــه و همینش بس« ،».یه جوری بازار شب یلدا
شــلوغه کــه همه اونایی کــه از گرونــی و حقوق کم و

روز فرشتگان پرستار

دیــروز روز پرســتار بود و با شــیوع
ماجرا بیماری کرونا در یک سال گذشته
و کار طاقتفرســای پرســتاران،
ایــن روز را پرشــورتر بــه آنها تبریک گفتنــد .خیلیها از
محبتها و فداکاریهای پرستاران در زمان بستریشان
نوشــتند و از بقیه خواســتند برای کمک به پرســتاران و
کادر درمان نکات بهداشتی را رعایت کنند« :برای تمام
فرشــتگان درمانی سرزمینم و تمام این کره خاکی ،سر
تعظیــم فــرود مــیآورم« ،».دخترعمــوی عزیزم یک
ســاله که تو بخش مراقبتهــای ویژه کرونایــی با دل و
جــون داره زحمــت میکشــه .حتی بارها شــده چندین

هفته نتونســته خانوادهشو ببینه .خســتگی از صورتش
مشخصه اما همچنان تو همون بخش مشغوله .آرزوی
سالمتی دارم برای تمام پرستاران عزیز و دخترعموی
عزیزم»« ،شــما هر روز خودتان را در معرض آسیب و
صدمــه قرار میدهید تا ما را بدون هیچ گله و شــکایتی
نجات دهید .شــما حقیقتاً جواهری ارزنده هســتید،».
«کســی کــه وقــت ســحر ســختکوش و بیــدار اســت
فرشتهایاست که نام خوششپرستار است...سالمتی
وجــودش بخواهــم از یــزدان یقیــن که حافــظ او ،ذات
تخت بیمارستان
رنجور رو ِ
مریض ِ
پاک دادار است»ِ « ،
واقعاً از شــدت دردپرســتار رو ناجــی خودش میبینه!
رحمت خــدا بر پرســتاری که به مریضش ســر میزنه

اینــا اعتراض میکنــن ...همه اونایی که میگن شــب
یلدا کنســله بهخاطر کرونا ،آره همشــون منم»« ،با
این هزینهها دو ســال پیش میتونســتی جای شــب
یلدا ماشــین بگیــری»« ،بهخاطر اون پرســتاری که
دوماهه خونه نرفته ،بهخاطر خودتون خونوادتون،
عزیزانتون ،اگه جونشــون براتون مهمه تو شب یلدا
خونــه بمونید دورهمی نگیرید لطفاً»« ،یلدا زمانی
معنــا داشــت که با طبیعــت در ارتبــاط بودیم و کار
و زندگــی بر اســاس نور و تاریکی پیــش میرفت .بر
این اســاس بود که تاریکی شــبیلدا کمی بیشتر از
شــبهای دیگر بود .از زمانی که ساعت حاکم شد،
رابطه ما با خورشــید و ماه کمتر شــد« ،».چرا ماهی
کــه تا دو روز پیش کیلویی  ۳۵هزار تومن بود ،امروز
باید کیلویی  ۶۲تومن باشه؟»« ،چه حیف که امسال
شــب یلدا نمیشــه دور هم بود .من واقعاً دلم برای
دورهمیهــای خانوادگی تنگ شــده»« ،شــب یلدا
یکی از سنتهای قشنگمونه که برخی از هموطنان
عزیــز دارن بــا الکچریبازی و چشــم و همچشــمی
خرابــش میکنــن»« ،خوبــه واال قــرار بــود امســال
برای شــب یلدا خبری نباشه .خامه قنادی همه جا
تموم شــده ،رنــگ خوراکی تمــوم شــده ،گل تموم
شــده .خیابونا هــم کــه داره از ماشــینو آدم میترکه.
شیرینیفروشــیها هــم کــه به احتمــال زیــاد دارن
میترکــن .چه خبرتونهههه بابــا چه خبرتونهههه»،
«داشــتم بــه ایــن فکر میکــردم که اگــه یلدا نبــود...
اگه چهارشــنبه ســوری نبود..اگه نوروز نبود و خیلی
چیزای دیگه چــه اوضاع و احوالی
داشتیم؟»
شهروند

مجـــازی
یگانه خدامی

و برخــورد قهــری نــداره ،مهربانــی
هیــچ چیــزی رو از هیچکــس کــم نمیکنــه .همه چیز
پروتکل کاری و آییننامه اجرایی نیســت»« ،پرستاران
و کادر درمــان یلــدای مــارا مبــارک میســازند ....خــدا
حفظتــان کنــداز مســئوالن خواهش میکنم کــه تو روز
پرســتار نمیخــواد کادو بدین به پرســتارها .به جاش یه
کم فرهنگســازی کنیــن و اینو بین مردم جــا بندازین
که ِســ ُرم مریض که تموم میشــه ،هوا نمیره تو رگ .که
روزی  ۶۰بار همراههای مریضا بگن وای سرم مریضم
تموم شــده چرا نمیاین»« ،در سالی که گذشت صدها
سال قبل اونا شاد و سالم کنار
پرستار رو از دست دادیمِ .
خانوادههاشــون بودن و داشــتن تبریکها و هدیههای
روز پرســتار رو دریافت میکــردن .بیایید بهخاطر حفظ
جــون خودمــون و کادر درمــانماســک بزنیــم و تا حد
ممکندر خانه بمانیم« ،».زحمات شما در این یک
سال کرونایی با هیچچیز قابل جبران نیست .بهعنوان
یــک عضو کوچک این ســرزمین و بهعنوان کســی که
فرزند یک مادر پرســتار هســت و از نزدیک سختیها
رو میبینه تمام قد در مقابل شــما سرخم میکنم و
قدردان زحماتتون هســتم»« ،شــما نمیخواد روز
پرســتار رو تبریک بگی؛بشــین توی خونــه ،دورهمی
نگیر و «کرونا پخشکن» نباشین .پرستارها به رعایت
شــما بیشــتر نیاز دارن تا تبریکاتون« ،».وقتی پســرم
زودتر از موعد به دنیا اومد با استرس شدیدی مواجه
شــدم .اگر لطــف خــدا و مهربونی بعضی پرســتارها
نبــود قطعاً اون روزها ســختتر میگذشــت .تا چند
گ میزدم ( nicuبخش
ســال هر ســال روز پرســتار زن 
مراقبتهای ویــژه نوزادان نارس) و بهشــون تبریک
میگفتم ،همیشه چهره و نگاه پرمهرشون تو خاطرم
هست و دعاگوشون هستم».

شمسی فضلاللهی :ایران را اقوام مختلف ساختهاند

باید بدانیم که ایران را اقوام مختلف ساختهاند؛ آنچنان که حتی محتوای برنامه «فرهنگ مردم» رادیو ایران را
هم خود نویسندههای محلی برای ما میفرستند .بعضی از محلیها در همین زمینه ،کتاب هم چاپ کردهاند.
این داستانها هم شیرین است و هم به ما میگوید که مردم در آن زمان چقدر سختی میکشیدند .در صورتی
که ما میگوییم خوش به حال قدیمیها ،چقدر خوشبخت بودند و نسل بعدی هم خواهند گفت خوش
به حال شماها؛ هر نسلی فکر میکند دیگری راحت زندگی میکرده و نمیداند که آن دوران سختی زیاد
داشته است.

بخشی از گفتههای این هنرمند پیشکسوت صدا و تصویر با ایسنا

به بهانه دویست و پنجاهمین سالروز تولد «بتهوون» و سالی که بهنام او نامگذاری شد

شنیدن امید و زندگی در نت هایش

 250سال قبل یعنی  16دسامبر « 1770لودویگ
ون بتهــوون» نابغــه موســیقی جهــان در شــهر
یادداشت
ُبن(کشور آلمان) به دنیا آمد .موسیقیدان بزرگی
که با آثارش دنیا را به تسخیر خود درآورد و امروز
نــام او تنهــا بهعنوان یکــی از مفاخر موســیقی به
ثبت نرســیده اســت بلکه او یکی از مفاخر بزرگ
بشریت است چرا که آثار او که دربرگیرنده بخشی
از زندگی اش بوده ،بازگو کننده درسهای بســیار
شاهین فرهت به بشــریت اســت و بههمین سبب اســت که نام
آهنگساز بتهــوون در کنار دیگر مفاخــر فرهنگ و ادب دنیا
و موسیقیدان
چون شکسپیر(شاعر ،نمایشــنامهنویس و بازیگر
تئاتر انگلیسی) ،هومر(شــاعر و داستانسرای یونانی) وحکیم ابوالقاسم
فردوســی (شــاعر و حماســه ســرای بزرگ ایران) قرار گرفته و از جهات
گوناگــون قابــل مقایســه اســت .جالب اســت
بدانید سالها قبل طی آماری که از سوی یکی
از مؤسســات بــزرگ جهان انجــام گرفت ،نام
بتهوون جزو  10مرد بزرگ تاریخ بشر معرفی
شــد ،بــه این دلیل که نــام و هنــر او برای همه
مردم دنیا شــناخته شــده اســت ،حتی کسانی
که با موســیقی ســر و کاری ندارند با ذکر شدن
نــام او میداننــد او یــک موســیقیدان جهانی
بوده است.
اما بهلحــاظ هنرموســیقایی در مقایســه با
باخ باید بگویم ،یوهان سباســتیان باخ یکی از
بزرگتریــن موســیقیدانان اواخــر دوران باروک
اســت .ایــن در حالی اســت که بتهوون شــروع
کننــده یــک دوره موســیقایی بــوده و آغازگــر دوران موســیقی رمانتیک
اســت و درواقــع بــه نوعی تصویرگر احســاس و درون بشــر بوده اســت،
شــخصیتی کــه هــم آغازگر بوده و هم ایــن دوره از موســیقی را به اوج و
کمال رســانده است و البته بیان این احســاس با زبان موسیقی بیتأثیر
از گذشته او نبوده چرا که در زندگی شخصی اش رنجهای بسیاری دیده
و با آنکه این تصویر همیشــه در درام زندگی او نقش بسته ،اما هیچ گاه
ناامید نگشــت و نوید امید و زندگی در نتهای او قابل شــنیدن اســت و
با تمام این رنجهای زندگی میگوید« :کسی که به اعماق موسیقی من
پی ببرد از تمامی بدبختیها و رنجهای بشریت در امان خواهد بود».

و دراینجا بازهم تأکید میکنم بتهوون همتایی ندارد و در یک کالم،
موسیقی و هنر او به کمال رسیده است و با وجود آن که نوابع بزرگی در
موســیقی دنیا وجود دارند اما کســی نتوانســته گامی جلوتــر از او بردارد
همچنــان میگویم او شــخصیتی اســتثنایی اســت و با هیــچ هنرمندی
قابل مقایســه نبوده و نیســت و آثارش همیشــه قابل استفاده و شنیدن
اســت .نکته مهم این اســت که استفاده ازموسیقی برای همگان به یک
شــکل بوده و این درمقایســه با شــعر یا موســیقی با کالم بسیارمتفاوت
اســت .شــعر ریــزه کاری و زیبایی خــاص خــود را دارد و با هــر زبانی که
ســروده میشود قابل درک اســت اما اگر این اشعار ترجمه شود زیبایی
خود را از دســت میدهد و موســیقی با همان ســاختاری که تولید شــده
برای همه قابل اســتفاده اســت و تمامی آثار بتهوون دارای این ویژگی
بوده و برای دیگران الگو بوده اســت .بهعنوان مثال با نگاه به ســمفونی
شــماره  3با نام «اِروئیکا»که بهعنوان سمفونی حماسی و قهرمانی نیز
شناخته میشود ،عظمتی وصفناپذیر دراین
کار خلق شــده اســت یا درســمفونی پنجم در
عیــن حــال کــه مینیمالیســم اســت خواهید
دید همه چیز در آن به درســتی تعریف شــده
بــدون آنکــه چیزی بــه آن افزوده یا کم شــود،
اما شــکوه و درام زندگی بشر در سمفونی نهم
او تعریف شــده است ،اثری که بارها و بارها از
ســوی آهنگسازان اجرا شده و همه چیز دراین
سمفونی دیده و شنیده میشود؛ درام زندگی،
تــراژدی ،امیــد ،زیبایــی ،فــرم کالم ،زیبایــی
و منطقــی بــودن مطالــب و بــه هــم پیوســتن
خطوط موســیقی ،دینامیک ،تکنیک درســت
موســیقی ،رنگ آمیزیهای زیبا با موســیقی و
اســتفاده از تمام زوایای احساس بشری که سبب شده این سمفونی در
جهان موسیقی سرآمد باشد.
بــه شــخصه از ارادتمندان این موســیقیدان بزرگ هســتم و بتهوون
همیشــه در قلب من اســت و در ایــن روزها که مصادف شــده با تولد او
و همچنیــن نامگذاری ســال  2020بهنام بتهوون ،غرق در شــنیدن آثار
نابغه موسیقی جهان هستم و طی سالها فعالیت در عرصه موسیقی
تــاش کردم بســیاری از آثار او را اجــرا کنم و بخصوص در کشــورم این
کارهــا را بــه گــوش مردم برســانم تــا همچنــان این ارتبــاط زیبــا با این
موسیقیدان بزرگ برقرار باشد.

قصههایی ماندنی و بیمرز

یلدایــی دیگــر گذشــت و بســیار متفاوتتر از همیشــه .با
سنگ و
پناه به حافظ .امســال یلدا تنهاتر از همیشه بودیم ،شاید
کاغذ و
بــه تصاویری مجــازی اکتفا کردیم و قصههــا و خاطرهها.
قیچی
باری ،باز هم قصه به امید بیغصه بودن .والتر بنیامین،
فیلســوف آلمانی ،معتقد است« :قصه نخستین آموزگار
کودکان و زمانی نخستین آموزگار بشر بوده است ».دوران
کودکی ،شنیدن قصهها لذتبخشترین لحظات بود.
بعداز ظهرها و گاه شــبها ،زیر کرســی در زمســتان یا
نلی محجوب تابستان در تشکهای خنک و زیر سقف آسمان پر ستاره
فعال حوزه ادبیات و اگــر مادربزرگی کنارمان بود دیگر نه ترســی از شــب بود
کودک و نوجوان
و نه از ســرما .جایی امن بــود و قصه .قصههایی از جنس
افســانهها و دیوها و پریها و آدمهای خوبی که برنده میشــدند و دیو سیاهی را
شکســت میدادند و گیســو کمندی که رها میشــد و ماه پیشــونی که نجات پیدا
میکرد و امیر ارســانی که نامدار بود و ...قصههایی از جنس ادبیات شفاهی که
نسل به نسل بهدیگری رسیده بود و بقا و استمرارش در هر عصر و دوره منطبق
بــا زمــان و الگوهای رایج آن دوره بود .داســتانهایی پر از تخیل ،آداب و رســوم،
رفتارها ،روابط ،مناسبتها و...
شــاید اصلیتریــن ویژگــی قصهها (ادبیــات) عامیانه ،شــفاهی بــودن و تعلق
نداشتن آن به فردی خاص باشد .این قصهها از سرزمینی به سرزمینی دیگر سفر
میکنند و در هر روایت تکهای به آن افزوده یا از آن کاســته میشــود .در قصههای
عامیانه بیش از همه با تقابل خیر و شــر ،نیکی و پلیدی و تضادها روبهرو هســتیم.
اما آنچه مهم اســت نقش و تأثیر قصه در تخیل کــودکان و ایجاد ارتباط بهتر آنها
با جهان پیرامون اســت .حال اگر در این قصه مشــترکاتی با خاطرات و شنیدههای
والدین در کودکیشــان باشــد ،قطعاً لذت خواندن و شــنیدن را چند برابر میکند.
حسهای نوســتالژیک در والد را زنده میکند و گاه یادآوری خاطراتی که میتواند
توگوهایی بین آنها شــود .قطعاً شــنیدن قصه فعالیتی ذهنی است که
ســبب گف 
گاه بــه تجربــهای عملی منتج میشــود .در قصهگویی برای کــودکان فرصتهایی

توگو درباره عقاید ،انتخاب
جایگزین فراهم میشود از جمله همذات پنداری ،گف 
مســیرها و ...مجموعــه  16جلــدی «فرهنگ قصهشناســی یلدا» به تازگی از ســوی
کانون پرورش فکری منتشــر شده اســت .در این مجموعه بیش از  8هزار روایت از
قصههای شــفاهی با بررسی  22منبع از قصهها و افســانههای اقوام گوناگون ایران
گردآوری شــده اســت .قصههــا با توجه بــه بنمایههــا ،پیامهای اصلــی و فرعی و
شخصیتهای انسانی و حیوانی ارائه و طبقهبندی شدهاند .طبقهبندی بهگونهای
است که افراد قصههای مورد نظر را با توجه به حروف الفبایی و موضوع مورد نظر
پیدا میکنند .مربیان ،والدین و کسانی که با بچهها سر و کار دارند ،بسته به موضوع
توگویی که مد نظر دارند یا فعالیت جانبی که میخواهند
مــورد نظر ،بحــث و گف 
انجام بدهند میتوانند قصه را انتخاب کنند و بر اساس آن با خالقیت خود براحتی
توگو قطعاً فرصت حل بسیاری
توگو ،حل مسأله و ...را فراهم کنند .گف 
فضای گف 
از معضالت و مشــکالت خواهد بود و قصهها بستر این فرصت را فراهم میکنند،
توگو راه نجات بشر است از شرارت و تندخویی و کژی.
تا بگوییم و بشنویم .گف 

کابوسی برخاسته از جنگلی مخوف

رمان«جنگل» یکی از تازههای نشر آموت
اســت؛ تریلــری جنایــی  -روانشــناختی
پیشنهاد
کــه برخــی نشــریات ازجملــه روزنامــه
واشنگتنپســت و شــیکاگو ســان تایمز آن
را یکــی از بهتریــن آثــار «هارلــن کوبــن»
خوانــده اند کــه ترجمهاش به همت محدثــه احمدی در اختیار
عالقهمنــدان قــرار گرفتــه اســت .ایــن کتــاب روایتگــر زندگــی
دادســتان نیوجرســی اســت ،مردی که باوجود گذشت سالها از
مرگ خواهرش هنوز عزادار اســت .اما چرا جنگل؟ بیست سال
قبــل خواهر پاول ،مردی که حاال دادســتان شــده به جنگل قدم
میگذارد و برای همیشــه ناپدید میشــود؛ بهتازگی جسدی پیدا
شــده که میتواند با ماجرای آن شــب ارتباط داشــته باشــد .آثار
این نویسنده امریکایی تا به امروز به  43زبان ترجمهشد ه است؛
رمانهایی که بیشــتر مواقع در شــمار کتابهایــی پرفروش  -به
انتخاب نشریاتی همچون نیویورکتایمز -قرار میگیرند .اغلب
نوشتههای این نویسنده  58ساله در سبکهای معمایی و مهیج
هستند؛ داستانهایی که محور شکلگیریشان معموالً برخاسته
از رویدادهــا ،قتــل یــا تصادفهای وحشــتناک گذشــته هســتند؛
امــا نکتــه جالــب توجه حضــور مشــترک برخی شــخصیتهای
نوشــتههای او در تعــدادی از رمانهــای کوبــن هســتند ،از ایــن
تریلــر نویــس امریکایی تا بــه امروز بیــش از  60میلیون کتاب در
سراســر جهان به فروش رسیده است؛ او را نخستین نویسندهای
میداننــد کــه موفــق به کســب هر ســه جایــزه ادگار ،شــیمس و
آنتونی شــده اســت؛ تا به امروز اقتباسهای تلویزیونی متعددی
از نوشتههای کوبن ساخته و پخششده ،ازجمله ساخت مجموعه
تلویزیونــی فرانســوی برگرفتــه از کتــاب «آخرین شــانس» .شــبکه
ل جاری میالدی با اقتبــاس از رمان «غریبه»
نتفلیکــس هم در ســا 
مجموعــهای با همین نــام و با
بــازی ریچارد آرمیتاژ ســاخت؛
افــزون بــر ایــن در ژوئــن ۲۰۲۰
نتفلیکس لهستان نیز سریالی
بــر اســاس رمــان جنــگل او
ســاخت ،خود کوبن در ساخت
ایــن مجموعه ب ه عنــوان مدیر
اجرایی تولید حضور داشت.
ëëجنگل
ëëنویسنده :هارلن کوبن
ëëترجمه :محدثه احمدی
ëëناشر :آموت
بزرگتریــــــن نمایشــگاه
عکس از عکسهــــــــای انــدی
نوشت وارهـــــــــــول ،هنرمنــــد
و عکاس معــروف امریکایی ،مــاه آینده
در پاریــس و گالری ایتالیایــی (Galleria
 )Italienneبرپا میشــود .این نمایشگاه
«انــدی وارهول :عکسهــای فوری» نام
دارد و در آن از عکسهــای پوالرویــد
و پرتــره وارهــول تــا آثــار کمتر شــناخته
شــده او ماننــد عکسهــای چاپــی از
فیلــم و هنــر میکس-مدیــا (اســتفاده
از ترکیبــی از متریــال و ابزارهــای هنــری

یلدای دیگر ی از راه میرسد
و خورشید ،آمدن زمان را
به گونهای بهبند میکشد
و بشارت فردایی جامانده را
به میدان زندگی
و زیستن بر میگرداند،
گیسوان بستهات را باز کن
و با خودت آبی بنوش،
به شادی لبخندی
و دست روشنی برافشان،
صدای سبز تو را
اینگونه دوست میدارم!

محمود معتقدی

ëëاول دی
به نام اولین روز زمســتان همزمان با ســالگرد تأســیس
تاریخ خبرگزاری رادیو و تلویزیون در ســال  1350اســت
و اولین شــماره مجلههــای ماهنامــه «تصویر» و
«پیک سینما» و فصلنامه فارابی هم در چنین روزی منتشر شدند.
ëëتولدها
محمــد نــوری :خواننــده برجســته ایرانــی ســال
 1308در چنیــن روزی به دنیا آمد .محمد نوری
در جوانی خوانندگی را آغاز کرد و آواز ایرانی را از
اســماعیل مهرتاش یاد گرفت .پساز آن شاگرد
استادانی مانند سیروس شــهردار و مصطفی کمال پورتراب شد
و تئــوری موســیقی و ســلفژ و نوازندگــی پیانو را از آنهــا آموخت.
اســتادانش در زمینه آواز کالسیک هم اولین باغچه بان و فاخره
صبــا بودنــد .پــس از پیــروزی انقــاب اســامی در ســال 1368
آلبومهای «شب سرد زمستانی» و «آوازهای سرزمین خورشید»
را بــا همــکاری فریبرز الچینــی و احمدرضا احمدی منتشــر کرد.
محمــد نــوری  5دهه فعالیت کرد و  300قطعــه آوازی اجرا کرد
که «جان مریم»« ،کهکشــان عشــق»« ،ایران ایران» و «سرزمین
محبوب من» از مشهورترین آنهاست که آهنگ «جان مریم» را
هم خودش ســاخته بود .او ســال  1378جایزه خورشــید طالیی
( 50ســال صــدای متفــاوت و ماندگار) را از جشــنواره مهر گرفت
و ســال  1385بهعنوان چهره ماندگار معرفی شــد .محمد نوری
سال  1389درگذشت.
هنگامــه مفیــد :نویســنده و کارگــردان تئاترهای
عروسکی ســال  1335متولد شد .هنگامه مفید
کارش را بهعنــوان بازیگر تئاتر در کانون پرورش
فکــری کودکان و نوجوانان آغــاز کرد و پساز آن
ترانههــای بســیاری برای کودکان ســرود که «خوشــحال و شــاد و
خندانــم»« ،ماه آســمون»« ،یــه روز آقا خرگوشــه» و ترانه تیتراژ
«خونــه مادربزرگــه» از مشــهورترین آنهاســت .هنگامــه مفیــد
نویســنده و کارگــردان مجموعههــای عروســکی ماننــد «موســم
گل»« ،قصههای شــبانه»« ،دارا و ســارا»« ،مزرعه بیبی خانم»
و «بچههای کوچه دوستی» بوده است.
جین فوندا :بازیگر امریکایی ســال  1937به دنیا
آمــد .پــدر جین فوندا بازیگر ســینما بــود و بازی
در ســینما را ســال  1964با فیلم «دایره عشــق»
آغــاز کرد و پساز آن در فیلمهــای «کت بالو»،
«پابرهنــه در پــارک»« ،باربــارال»« ،کلوت»« ،همه چیــز روبه راه
اســت»« ،نامهای به جین»« ،شوخی با دیک و جین»« ،جولیا»،
«ســندروم چین»« ،اگنــس خدا»« ،صبح روز بعــد»« ،گرینگوی
پیــر»« ،قتانــون جورجیــا»« ،پیشــخدمت»« ،جوانــی» و «پدران
و دختــران» بــازی کرد .جیــن فوندا بــرای فیلمهــای «کلوت» و
«جولیا» اسکار بهترین بازیگر نقش اول زن را گرفت.
هاینریــش بــل :نویســنده آلمانــی برنــده جایزه
نوبــل ســال  1917در چنیــن روزی متولــد شــد.
هاینریش بل اولین داستانهایش را سال 1947
منتشــر کــرد و با «داســتان قطار» در ســال 1949
به شــهرت رســید و دو ســال بعــد جایزه ادبــی گــروه  47را برای
داســتان «گوسفند ســیاه» برد« .آدم ،کجا بودی؟»« ،و حتی یک
کلمــه هم نگفــت؟»« ،خانهای بیسرپرســت»« ،نان ســالهای
جوانــی» و «بیلیــارد در ســاعت نه و نیم» داســتانهای بعدی او
بودند« .عقاید یک دلقک» مشــهورترین اثر هاینریش بل اســت
که ســال  1963منتشر شد و «ســیمای زنی در جمع»« ،آبروی از
دســت رفته کاترینا بلوم»« ،شبکه امنیتی»« ،زنان در چشمانداز
رودخانه»« ،میراث»« ،فرشته سکوت کرد»« ،ویمپو» و «راهب»
آثــار بعــدی بل بودند .او ســال  1972جایــزه نوبل ادبــی را برد و
سال  1985درگذشت.
افلیــا پرتــو :نوازنــده پیانــو و موســیقیدان ســال
 1317بــه دنیــا آمــد .افلیــا پرتو در  10ســالگی به
هنرستان موسیقی ملی رفت و شاگرد استادانی
چون ابوالحســن صبا ،علینقــی وزیری و روحاهلل
خالقی شــد و سالها شــاگرد جواد معروفی نوازنده مشهور پیانو
بود و از او پیانو ایرانی را آموخت .او ســالها نوازنده و سرپرســت
ارکســتر بانــوان بــود و ســال  1377گــروه موســیقی «بــاران» را با
خوانندگی خاطره پروانه تأســیس کرد .سال  1390ازافلیا پرتو در
جشن خانه موسیقی تجلیل شد.
نصرت کریمــی :بازیگــر و کارگردان ایرانی ســال
 1303بــه دنیــا آمــد .نصــرت کریمــی کارش را
بهعنــوان چهــره پرداز و طــراح صحنــه و بازیگر
آغــاز کرد و ســال  1339بــه ایتالیا رفت و رشــته
عروسک گردانی را خواند و سال  1343به ایران بازگشت و رشته
عروسک گردانی را در دانشکده هنرهای دراماتیک تأسیس کرد.
ســال  1354با کارگردانی فیلم «خانه خراب» وارد سینما شد .او
سال گذشته ،درگذشت.
رامبــد جــوان بازیگــر و کارگردان ،احمــد واحــدیزاده بازیگر،
کیانــوش بهروزپور بازیگر و کارگــردان ،اکبر دانیالی بازیگر ،مجید
قیصــری داســتان نویــس ،طیبــه محــی الدینــی شــاعر ،ســپینود
ناجیان داستان نویس ،نیما بانکی بازیگر و عکاس ،فرزاد فتاحی
آهنگســاز ،امراهلل احمدجو کارگردان ،مازاتچو نقــاش ایتالیایی،
نامق کمال شــاعر عثمانی ،گوستاو آن شــاعر فرانسوی ،ساموئل
ال جکســون بازیگر امریکایی و کیفر ســاترلند بازیگر کانادایی هم
متولد امروز هستند.

مختلــف) بــه نمایــش درمیآیــد .یکی
از بخشهــای برجســته ایــن نمایشــگاه
عکسهای دوخــت خــورده (stitched

 )photographsوارهــول هســتند کــه
در آنهــا تصاویــر چاپی ســیاه و ســفید با
استفاده از نخ به هم متصل شدهاند.

