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سهیل محمدی

#کرونای_جدید

کشــف کرونــای جهــش
یافتــه در انگلیــس و
هشتـگ هلنــد و ایتالیــا همــه را
ترســاند .در حالــی که هنوز کرونــا ادامه دارد
و قربانــی میگیــرد اینکــه ویــروس جهــش
یافتــه ســرعت انتقــال بیشــتری دارد خبری
بود که در شــبکههای اجتماعــی بازتاب زیاد
داشــت .دیروز اعالم شد ســفرها به انگلیس
لغو شــده اســت اما شــایعاتی دربــاره ادامه
پروازها منتشــر میشد که باعث شد کاربران
درخواســت کننــد هرچــه ســریعتر پروازهــا
بــه کشــورهایی که کرونــای جدید داشــتهاند

لغو شــود« :بــه نظــرم االن باید رســانههای
ایرانــی بهگــزارش دربــاره نقــش هواپیمایی
انگلیس در گســترش کرونا بپردازند»« ،چی
شــده؟ ویــروس جدیــد کرونا اومــده؟ یعنی
حــاال حاالها بایــد ماســک بزنیــم؟»« ،خود
اتحادیه اروپا بهخاطــر ویروس جهش یافته
کرونا پروازهــا و قطارها رو از مقصد انگلیس
بــه کشورهاشــون ممنــوع کــرده ،تو کشــور ما
هنــوز پــرواز از انگلیــس رو ممنــوع نکردن تا
اینســاعت .پ ن :دو روز دیگــه  BBCمیگه
منشــأ این ویروس ایران بوده حــاال ببینید»،
«پروازهــا از انگلیــس بــه تهــران همچنــان
برقرار اســت .با وجــود آنکه تمامــی پروازها

تأثیر کرونا بر صنعت مسافربری هوایی در دنیا

بــه مقصــد انگلیــس بهدلیــل یافتــن شــکل
جهش یافته ویروسکرونا ،به مدت  ۲هفته
لغو شــده امــا پروازهای انگلیــس به مقصد
تهــران همچنــان برقــرار اســت .دقیقــاً مثل
پروازهایووهان که بــرای مدتها به تهران
برقــرار بــود!»« ،ماجــرایویروس انگلیســی
کرونــا درحــال تبدیل شــدن به یک رســوایی
اســت .ظاهــراً مقامــات انگلیــس و برخــی
کشــورهای اروپایی از شــهریور مــاه درجریان
ایــن ویروس جهــش یافتــه و کشــنده بودند
اما بــا پنهان کاری و سانســور تالش کردند تا
همه چیز را تحت کنترل نشان دهند« ،».سه
تــا دوســت دارم تــو انگلیس که ســه تاشــون
برای کریســمس بعد یکسال میخواستن از
کشور خارج بشن .دنیا پروازهاشو به انگلیس
بسته ...ظاهراً این ویروس جدید و ارتقایافته
کروناســت کــه تــو هلند هــم پیدا شــده .این
کرونــا قصــد رفتــن نــداره»« ،نمیدونــم در
مورد جهش ژنتیکی شــنیدین یا نه؟ ویروسا
هــر از گاهی جهش ژنتیکــی میکنن ،ویروس
ســارس جوری جهش کرد که دیگه به انسان
قابــل انتقال نبود اما ایــن لعنتی تو انگلیس
جــوری جهــش کــرده کــه قابلیــت انتقالش
 70درصــد باال رفتــه»« ،کوویــد  ۲۰رو کجای
دلمــون بذاریــم حــاال»« ،بابانوئــل تصمیم
گرفتــه هــر کریســمس از یــه ویــروس جدید
رونمایــی کنــه« ،».گویا کرونای جدید شــیوع
و کشــتار خیلی بیشــتری داره« ،» .پروازها رو
به کشــورهای اروپایی لغو کنید .این کشــورها
مــواردی از ابتــا به ویــروس جدید داشــتن.
همیــن کرونــا بــرای جنگیدن
کافیه دیگه».
شهروند

هوادار استقالل در «خانه امن»

در ســریال «خانــه امــن»
نشان داده شد که تروریستی
ماجرا
در قالــب هــوادار فوتبــال بــا
پرچــم تیــم اســتقالل بــرای انجــام عملیــات
تروریســتی وارد ورزشــگاه آزادی میشود .این
تصویر باعث شد باشــگاه استقالل و بخشی از
هــواداران آن به ســریال اعتــراض کنند و حتی
باشگاه استقالل بیانیهای صادر کرد .در مقابل
اعتــراض طرفــداران اســتقالل به این مســأله
هوادارانــی هــم بودند که مینوشــتند مســأله
آنقــدر مهم نیســت که بــه آن اعتراض شــود:
«در اقدامــی عجیــب و توهینآمیز در ســریال
خانه امن از شــبکه یک ســیما فــردی درقالب
هوادار فوتبال با پرچم اســتقالل جهت انجام
عملیات تروریســتی وارد ورزشگاه آزادی شده
است ،توهین تا کجا؟»« ،واقعا اعتراض کردین
چراتروریســتها با لباساستقالل بودن بعد
اونــا هم گفتن تو قســمتهای بعدی با لباس
پرســپولیس هم میاد؟»« ،روز به روز رســانهها
بیشــتر علیه اســتقالل»« ،مشــکل این نیست
که طرف اومده تو جایگاه هوادارای استقالل...
از نظــر مــن مشــکل اون پرچمیه کــه انداخته
رو دوشــش .اگــه پرچــم اســتقاللو نمینداخت
مشکلی نبود واقعاً»« ،توی یه سریال تلویزیون
یــه بمبگــذار رو در پوشــش هــوادار اســتقالل
نشــون داده تاجیــا اعتراض کردن صدا ســیما

مجـــازی
یگانه خدامی

گفتــه ناراحــت نباشــید امشــب تروریســت
دوم با پوشــش هوادار تیم پرسپولیســو نشــون
میدیــم»« ،اگــر یه تروریســت ،یه داعشــی ،یه
هر چــی تو فیلم یــا واقعیت لباس یه شــغل،
یه تیــم ،یه هر چی رو بپوشــه کجاش توهینه؟
من دویســت ســاله این چیزهــا را نمیفهمم.
جواب پیشــگیرانه :هزار ساله همتون به چاقی
آدمهــا میخندیــن»« ،خندهدارترین واکنش
به این اعتراض ،جواب عوامل ســاخت سریال
بود ،آنها گفتند :دیدید عجله کردید ،داعشــی
ما با لباس پرســپولیس هم میرود ورزشــگاه.
اگر کارتان توهین نیســت کــه عقالنی توضیح
دهیــد اگــر شــائبه توهیــن دارد ،عدالــت در
توهین که میشــود توهیــن دوبرابــر« ،»...چرا
تروریستداعشــی اســتقاللی
توخانه امن اون
ِ
بــود؟»« ،توی ســریالخانه امن یه تروریســت
رو نشــون داده که بــه عنوان طرفداراســتقالل
وارد استادیوم شده واسه جمعآوری اطالعات
واســه عملیات .حاال ســؤال اینجاســت که چرا
استقالل؟»« ،باشــگاه استقالل از نمایش یک
اتفــاق واقعــی و حضــور تروریســت بــا لبــاس
اســتقالل از خانــه امن ناراحت شــده .ســکوت
میکنم که این ســکوت منطقیتره»« ،ولی من
معتقدم این جریان سریال خانه امن و واکنش
باشگاه خیلی لوس و بچگونه بود و الزم به این
واکنشا نبود».

سید عباس صالحی :دولت با برقراری بیمه بیکاری اهالی فرهنگ،
هنر و رسانه موافقت کرد
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برنامههای این رسانه ملی نیست

وقــوع اتفاقاتی کــه گاهــی در برنامههــای مختلف
صــدا و ســیما رخ میدهد در کار رســانهای عجیب
نیست اما آنچه که عجیب است نحوه سازماندهی
یادداشت
فعالیتهــای تلویزیــون اســت که منشــأ ایــن نوع
اتفاقات میشــود؛ زمانــی که تلویزیــون را بهعنوان
ســیمای ملــی معرفــی میکنیــد و مدیریــت و
مدیرانش جزو کسانی هستند که با معیارهای بسیار
خاص دســتچین میشــوند ،اتفاقاتی مانند توهین
عبداهلل گیویان به یک گروه قومی یا شــغلی یا جنسیتی و طبقهای
استاد علوم ارتباطات بــه موضعگیــری ملــی تبدیــل میشــود .دقیقــاً
اجتماعی و پژوهشگر
حوزه رسانه همان چیزی که پســوند ســیما شــده است .مشکل
اینجاست که یک سازمان به جای اینکه بگوید من
یک رســانهام و ایــن برنامه تهیه کننده و مجــری دارد و این مجری یا تهیه
کننده و کارگردان است که خطا کرده و باید پاسخگوی این خطا باشد ،رسانه
ملــی شــده و با این رویکرد خطــای این خطاکاران را باید تمام ســازمان به
گردن بگیرد و تلویزیون که قرار است صدای ملت باشد و معموالً اینطور
نیست گرفتار میشود .در واقع سازمان صدا و سیما با نحوه مدیریت بسیار
متمرکز مجبور اســت تمام خطاها را خودش به گــردن بگیرد در حالی که
اگر غیر از این بود وقتی یک مجری اشتباهی کرده باید خودش این اشتباه
را بپذیرد و تاوان آن را بدهد اما وقتی صدا
وســیما را تبدیــل بــه نماینده تمــام مردم
کرده اید باید این خطا را به گردن بگیرید.
برنامههــای تلویزیــون و رادیــو ناظــر
کیفی داشته و مدیر گروه آن را برای پخش
بازبینــی میکننــد و زمانــی کــه اتفاقاتــی
ماننــد آنچــه کــه در برنامــه «دســتپخت»
رخ داد میافتــد ســؤالی که میشــود بحق

سینما رفتن ،فراموش میشود؟

کرونــا ،در حالــی ســینماها را تعطیــل و
سایه
ســینما رفتن را به یــک عمل خطرناک
روشن
تبدیلکردهکهدهه 90دههسینماسازی،
توسعه پردیسها و ســاخت سالنهای
چنــد منظــوره بــود .بخــش خصوصــی
بــرای خــارج شــدن از بایــد و نبایدهــای
نهادهــای صاحب ســینما تمرکــزش را
روی ســاخت سینماهای مدرن و مجهز
محدثه واعظیپور گذاشــت و انحصار از دست سینماداران
روزنامهنگار
ارگانــی خــارج شــد ،امــا شــیوع ویروس
کرونا ،نه تنها این حرکت را متوقف کرد،
بلکه سینماداران را خانهنشــین و بسیاری از کارگران سالنهای
ســینما را بیکار کرد .در نبود اکران ،فیلمهای معدودی که روی
پرده رفتند شکست خوردند و فضای آنالین جایگزین مناسبی
برای نمایش آثاری که مخاطب گسترده داشتند و میتوانستند
به گیشه رونق بدهند ،نبود.
آنچه یک ســال اخیــر در حوزه ســینماداری اتفاق افتاده
تلخ و ناامیدکننده است .در مقابل ،نمایش آنالین فیلمها
آهسته آهســته به یک عادت یا سنت تبدیل شده و بهدلیل
دسترســی ســاده ،کمهزینــه و کمخطربــودن ،مقبــول واقع
شــده اســت .بخشــی از برنامــه نمایــش فیلمهــا در اغلب
جشنوارههایی که امسال برگزار شدند بر بستر آنالین بوده و
این شیوه ،تبلیغی برای فیلم دیدن در خانه و خارج از سالن
سینماست.
سینما رفتن یک آیین جمعی است ،حرکتی آگاهانه که بر
اساس انتخاب گروهی شکل میگیرد و جمعی را در محدوده
زمانی و مکانی خاص در تجربه و احساســی مشــترک سهیم
میکند .با مدرنتر شدن زندگی و تنوع در تفریحها ،دستکم
در ایران و در دو دهه اخیر فیلم دیدن در سالن سینما اولویت
بسیاری از اقشار نبوده است .ساخت پردیسها بخشی از این
جامعه را دوباره به سالنها آورد .بهدلیل فضاهای جانبی که
این مجتمعهای فرهنگی و تجاری داشتند ،فیلم دیدن یکی
از مجموعه گزینههایی بود که میشــد در چند ساعت اوقات
فراغت تجربه کرد .به همین دلیل با رونق ســاخت پردیس،
ســینماهای تــک ســالنی و معتبــر قدیمــی اغلب شــهرهای
ایران ،خالی و سوت و کور شدند.
شــیوع ویــروس کرونــا امــا همــه ایــن معــادالت را بر هم
زد .بخــش خصوصــی امیدوار بــه رونق گیشــه پردیسها در
شــهرهای مختلف و مناطق متعدد تهران سالن میساخت
و نهادهایــی مثــل حوزه هنــری که پراکندگی سینماهایشــان
قابل توجه اســت ،با ســاخت پردیس در استانهای مختلف
بهدنبــال گســترش نفوذ خــود بودنــد امــا دوران پلتفرمها و
نمایــش آنالیــن از راه رســید .در این فضا آثاری کــه در اکران
عمومی شکســت میخوردند و ســینمادارها عرصهای برای
دیده شدنشان فراهم نمیکردند ،موفقتر بودند .مخاطبان
خاص این آثار که در شرایط عادی معموالً از اکران آنها مطلع
نمیشــوند یا قرار است مطلع نشوند ،در یک بازه زمانی این
بخت را داشتند که در اکران آنالین آن فیلم را ببینند.
پس از یک ســال دوری از ســالن ســینما و فیلــم دیدن در
کنار دیگران ،از تجربه اکران آنالین میتوان درسهای بزرگ
و مفیدی برای گســترش تماشــاگران ســینمای ایران گرفت.
بعد از دوران کرونا ،میتوان پلتفرمها و بسترهای اینترنتی را
فضایی برای رونق نمایش و توسعه مخاطبان سینمای ایران
در شکلهای مختلف دید؛ سینمایی از جنس «هنر و تجربه»
یا فیلمهای کوتاه و مستند ،در این بستر ،مجال بیشتری برای
خودنمایــی دارنــد .جریــان مســتقل فیلمســازی ،فیلمهای
تجربهگــرا و آثاری کــه بهدلیل نبود اقبال عمومی ،محتوم به
اکرانهــای بیموقع و نامناســب هســتند در پلتفرمها بهتر و
بیشتردیدهمیشوند.
پس از کرونا ،زمان الزم است مردم به سالنهای سینما
بازگردنــد امــا اکران آنالین ،تا آن روز رابطه مردم ،ســینما و
سنت پسندیده فیلم دیدن را حفظ میکند.

مطرح کرد این اســت که چطور افراد ناظر ،این مشــکالت را متوجه نشــده
انــد؟ چه کســانی این افــراد را انتخــاب و منصوب کردهاند کــه گاهی حتی
درک اجتماعی و شــعور فرهنگی ندارند و مقابل چشمشــان به طور مثال
توهینی با این شــدت و حدت به مشــاغلی مانند رانندگان تاکســی ،نادیده
گرفته میشــود؟ بهنظر میرســد مشکل جدی این اســت که کسانی که در
این سازمان برنامهســازی میکنند برای همپالکیهای خودشان و گروهی
خــاص برنامــه میســازند نــه بــرای همه مــردم و بــه همین دلیــل دقت
نمیکننــد که هر حرف و هر برنامه چه تأثیری در جامعه میتواند داشــته
باشــد .تصور ســازندگان برنامههای صدا و سیما از کسانی که ممکن است
این برنامهها را ببینند اصالً منطبق با واقعیت نیست؛ شاید از نظر کسی که
این برنامهها را ساخته ،اجرا کرده ،نظارت و ممیزی کرده و اجازه پخش آن
را میدهند بعضی مســائل توهینآمیز و نامناسب نیست .بنابراین اینجا
متوجه یک مشکل ساختاری دیگر میشویم؛ مشکل اینجاست که به نظر
میرســد گروهی که از بســیاری از اتفاقات جامعــه و اتفاقات جاری زندگی
مــردم و فرهنگ روزمره مردم اطالع ندارند بهعنوان مقامات مختلف در
صدا و سیما منصوب شدهاند.
تولیــد یــک برنامــه کار ســادهای نیســت و بایــد بــرای انجــام ایــن کار
خصوصیتهایی داشــته باشید به همین دلیل اگر قرار باشد برنامهسازان
ایــن خصوصیتها را داشــته باشــند کســانی کــه این افــراد را تأییــد و این
برنامههــا را ممیــزی میکننــد هــم بایــد
ایــن خصوصیــات را داشــته باشــند و در
ایــن خصوصیات مشــترک باشــند؛ از نظر
مطالعــات فرهنگــی فاصلــهای کــه میان
فرهنــگ رســانه و فرهنــگ غیررســمی و
رسانههایی از قبیل صدا و سیما وجود دارد
منشأ این اتفاقات است که یکی از نتایج آن
نداشتن شناخت درست از مخاطب است.

«نغمه چنگ»ی در این روزهای موسیقی

«نغمه چنگ» به آهنگسازی و تنظیم سعید ثابت و با همراهی
پیشنهاد گروه پایور منتشــر شــد .این آلبوم شــامل هفت قطعه در سبک
موسیقی سنتی ایرانی است و با سرود ه شاعرانی همچون حافظ،
موالنا ،ابوســعید ابوالخیر ،عارف قزوینی و با خوانندگی شــهرام
آبرومند همراه اســت .از نوازندگان این آلبوم میتوان به محمد
اسماعیلی(تنبکنوازی)،محمدمقدسی،زمانخیری،علیرضادریاییوسعیدثابت
اشــاره کرد« .راز و نیاز» به آهنگســازی فرامرز پایور و تنظیم سعید ثابت« ،ساز و آواز به
همراهکمانچه»باشعرحافظ،تصنیف«امان»باشعروآهنگعارفقزوینیوتنظیم
فرامرزپایور«،چهارمضرابسنتوروارکستر»ساختهفرامرزپایورباتنظیمسعیدثابت،
تصنیف «بهانه» با شعر شیخبهایی و آهنگسازی سعید ثابت ،تصنیف «نازار دلی» بر
اساسیکملودیقدیمیباتنظیمسعیدثابتواشعاریازموالناوابوسعیدابوالخیر،
«ضربی نغمه و فرود» به آهنگســازی فرامرز پایور و تنظیم ســعید ثابت« ،ســاز و آواز
به همراه نی و سنتور» با اشعاری از حافظ و باباطاهر ،تصنیف «نغمه چنگ» با شعر
حافظوآهنگسازیسعیدثابتو«رنگ»براساسیکملودیقدیمیوتنظیمسعید
ثابت آثاری هســتند که در این آلبوم گنجانده شــدهاند .ســعید ثابت مدرس و نوازنده
سنتوراستوسالهادرمحضرفرامرزپایورشاگردیکردهوسنتورنوازیراآموزشدیده
اســت .او در این سالها سعی بسیار داشته تا
آثار پایور را چه بهصورت مکتوب و آموزشی یا
آلبوم به گوش مخاطبانش برساند« .انتشار،
دوره ابتدایــی ســنتور فرامرز پایور»« ،انتشــار
مجموعــه پیشدرآمد و رنگ فرامــرز پایور»
و ...از جملــه کارهــای اوســت .گــروه پایــور به
سرپرستی فرامرز پایور(ردیف دان ،آهنگساز
و محقق موســیقی ایرانی) از برجستهترین و
موفقترین گروههای موسیقی ایرانی بوده که
بــا حضوراعضــای آن -که هر یک اســتادانی
نامداروبرجستهدرعرصهموسیقیبودهوهستند-قطعاتیماندگاروجاویدانبهثبت
رسیدهاست.فرامرزپایورهنرمندیبزرگوتأثیرگذاربودوهمچنانشیوههایآموزشی
و اخالقی او در میان ســنتورنوازان این مرز و بوم زنده اســت .تصنیف خاطره انگیز «از
خونجوانانوطناللهدمیده»...باشعر،آهنگسازیوخوانندگیعارفقزوینی،سالها
بعد(تیرماه)1358باتنظیمزیبایگروهموسیقیپایوروباصدایمحمدرضاشجریان
درتاالروحدترویصحنهرفتودرواقعآخریناجرایگروه«پایور»بود.فعالیتگروه
اصلی پایور تا زمانی که سرپرســت آن در قید حیات بود ادامه داشــت و بعد از فوت او
شــاگردانش همواره تالش کردند تا نام و یاد اســتاد پایور زنده بماند و با راهاندازی گروه
موسیقی دیگری بهنام «پایور» به سرپرستی سعید ثابت ادای احترام و ابراز ارادتشان را
بهمعلمبزرگخودعرضهکردند.
ëëنغمه چنگ
ëëآهنگسازان :عارف قزوینی ،فرامرز پایور و سعید ثابت
ëëتنظیمکنندگان :فرامرز پایور و سعید ثابت
ëëخواننده :شهرام آبرومند
ëëناشر :مؤسسه طنین ققنوس دیار
ëëسال :آبان 99
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 2ëëدی
به نام
تاریخ  278روز از ســال گذشــته اســت و نام چهرههای
هنری و فرهنگی زیادی در تقویم امروز هم ثبت
شده است که به این بهانه مروری بر زندگی و آثار آنها داریم.
ëëتولدها
ســیروس طاهبــاز :نویســنده و مترجــم شــناخته
شــده ایرانی ســال  1318در چنیــن روزی به دنیا
آمــد .ســیروس طاهباز در رشــته پزشــکی درس
میخواند اما عالقه به ادبیات باعث شد پزشکی
را رهــا کنــد و به ادبیــات رو بیاورد .از ســال  1340به مدت  5ســال
ســردبیر مجلــه «آرش» بود و ایــن کار باعث آشــنایی اش با نیما
یوشیج شد .طاهباز بیش از  20هزار برگ از دستنوشتههای ناخوانا
و فرســوده نیما را از ســال  1340به بعد گردآوری ،نسخهبرداری و
تدوین کرد .در ســال  1348به پیشــنهاد م .آزاد بــه کانون پرورش
فکری کودکان و نوجوانان پیوســت و در کنار فیروز شــیروانلو ،نادر
ابراهیمی و داریوش آشوری شروع به ویرایش و نگارش و ترجمه
کتاب برای کودکان و نوجوانان کرد و از ســال  1349تا  1357مدیر
انتشــارات ایــن کانــون بــود .از طاهبــاز کتابهایی مانند «شــاعر و
آفتــاب»« ،بچههــا و کبوترهــا»« ،باغ همیشــه بهــار»« ،پیروزی بر
شــب»« ،یــادگار دوســت»« ،پــردرد کوهســتان»« ،تپه آویشــن»،
درنــای صلح» و «از پا نیفتاده» منتشــر شــده اســت .ضمن اینکه
او کتابهای «دره طویل» و «اسب سرخ» جان اشتاین بک را هم
ترجمه کرده است .طاهباز سال  1377درگذشت.
ارســان کامــکار :نوازنــده بربط و ویولــن و یکی از
اعضــای گروه کامکارها ســال  1339بــه دنیا آمد.
ارســان کامــکار مقدمــات موســیقی را از پدرش
حســن کامکار یــاد گرفت و از کودکــی با گروههای
مختلفی که پدرش سرپرستشــان بود کنسرت اجرا میکرد .پس
از تحصیــل در دانشــکده هنرهــای زیبا بهعنــوان نوازنــده ویولن با
ارکستر سمفونیک تهران همکاری کرد و اکنون هم یکی از اعضای
این ارکســتر و ارکستر فیالرمونیک کردستان اســت .او در آلبومها و
قطعــات «هفــت گاه معلق»« ،کنســرتو برای عــود»« ،آفتاب می
شــود»« ،خاک»« ،جاده ابریشــم»« ،شــباهنگام»« ،شــوریده دل»
و «زردی خــزان» بهعنوان نوازنده حضور داشــته اســت اما یکی از
برجســتهترین کارهای کامکار ساخت موسیقی فیلم «مادر» علی
حاتمی است.
جاکومــو پوچینی :آهنگســاز ایتالیایی و مشــهور
ســال  1858متولــد شــد .جاکومــو پوچینــی در
کنســرواتوار میالن تحصیل کــرد و اولین اپرایش
را کــه پــس از پایــان تحصیالتــش نوشــت توجه
ناشــران را جلب کرد و باعث شــد آثار دیگری به او سفارش داده
شــود .در  35سالگی با اپرای «مانون لســکو» شهرت بینالمللی
پیــدا کــرد .او در ملــودی و رنــگ آمیزی ارکســتر اســتعداد بســیار
زیادی داشــت و استفاده از درونمایههای شرقی در آثارش باعث
میشــد آثاری خاص و متفاوت داشــته باشــد .اپراهای «توسکا»،
«بوهــم»« ،پروانه» و «توران دخت» از مشــهورترین آثار اوســت
و باعــث شــد یکی از مهمترین اپرانویسهــای دوران خود پس از
جوزپه وردی شود .او سال  1924درگذشت.
ســالروز تولــد رالف فاینس بازیگر انگلیســی ،آنیــل کاپور بازیگر
هندی ،ژان راسین نمایشنامه نویس فرانسوی ،اسماعیل پاشایی
بازیگــر ،جواد طاهری بازیگر و کارگــردان ،مایکل کورتیز کارگردان
امریکایــی ،مارک آلگره کارگردان فرانســوی ،ابراهیم اســماعیلی
اراضی شاعر ،رویا باقری شاعر ،مرتضی مصطفوی داستان نویس
و علی یزدانی داستان نویس هم امروز است.
 ëëدرگذشت ها
ساموئل بکت :نمایشنامه نویس و شاعر مشهور
ایرلنــدی ســال  1989در چنین روزی درگذشــت.
ســاموئل بکت متولــد ســال  1906بــود و بهدلیل
عالقهاش به زبان فرانسه در رشته ادبیات و زبان
فرانسه تحصیل کرد و پس از سفر به پاریس با جیمز جویس آشنا
شد که این دوستی تأثیر زیادی در پیشرفت کار او بهعنوان نویسنده
داشــت .او در ابتــدا رمانهایــی ماننــد «مرفی» و «وات» نوشــت و
ســال  1952نخســتین نمایشــنامهاش را بهنــام «در انتظــار گودو»
نوشــت که شــاخصترین اثر اوســت .رمانهای «مالوی»« ،مالون
میمیرد»« ،نامناپذیر» و «گم گشتگان» و نمایشنامههای «دست
آخــر»« ،آخرین نوار کراپ»« ،بازی»« ،مــن نه»« ،فاجعه»« ،چی
کجا»« ،آخر بازی»« ،روزهای خوش» و «همه افتادگان» و اشــعار
«هوروســکوپ» و «آنچــه واژه هســت» از دیگر آثار او هســتند .آثار
بکت بهدلیل اینکه رنج انسان را با طنز تلخ و کمدی سیاه به تصویر
میکشــد شناخته میشــود و او ســال  1969بهدلیل نوشتههایش و
اینکه «در قالب رمان و نمایشــنامه در فقر معنوی انســان امروزی
عروج او را میجوید» برنده جایزه نوبل ادبیات شد.
منوچهــر حامــدی بازیگــر و جو کاکــر خواننده انگلیســی هم در
چنین روزی درگذشتند.

شهر لیل فرانسه شهر کتابفروشهاست .در این شهر بیش از ۹۵۰۰۰دانشجو مشغول تحصیل هستند و به همین دلیل فرصتهای
جالبیازکتابفروشیدرشهرایجادشدهاست.بهطورمثالدربازارهایهفتگیکهبهصورتسنتیبرپامیشودتنهامحصولعرضه
عکس نوشت شــدهکتاباست.بهعبارتیفروشکتابهایدستدوموارزانقیمتبرایدانشجویانیکیازمشاغلاصلیاینشهرمحسوب
میشودکهمشهورترینآنهامرکزالویلبورس()LaVieilleBourseاستکهیکمرکزقدیمیدادوستدبازرگاناندرسالهاوقرون
گذشــتهبودهوحاالتبدیلبهفروشکتابشــدهاست.کتابفروشــاناینشهرکهبهبوکونیستهامشهورهســتند،تمامروزهایهفتهدراینمیدانقدیمی
بعدازظهرازساعتیکتاهفتکتابهایخودرادرمعرضدیددانشجویانوعابرانپیادهقرارمیدهند.

