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سهیل محمدی

#خودکشی_رضا

از چنــد روز پیــش کــه خبــر
درگذشــت رضا ،کودک کاری که
هشتـگ
بــا حضــور در برنامــه تلویزیونی
«ماه عسل» شناخته شد ،منتشر شد شاهد ناراحتی
و غم کاربران برای او و دیگر کودکان کار بودیم .گفته
میشــود رضا خودکشــی کرده اســت و هرچند این
خبر تأیید نشده اما به این بهانه به مشکالت کودکان
کار در شبکههای اجتماعی پرداخته میشود و البته
خیلیها هم از برنامه «ماه عســل» انتقاد میکنند.
احســان علیخانی هم در پاسخ به این نقدها متنی
در اینســتاگرامش منتشــر کرد و از کارهایی که برای

خانــواده رضا انجام شــد نوشــت و مشــکالتی که او
بــا آنها درگیر بــود .پاســخ رضا به ســؤال «آرزویت
چیســت؟» در برنامه که گفته بود «از صبح تا شب
ســر کار بودم وقت نکردم به آرزویم فکر کنم» هم
بارها بازنشر شــد« :عالوه بر دالیل مختلف ،انتشار
مصاحبــ ه تلویزیونی «ماه عســل» به همراه تصویر
و اطالعــات شــخصی اون «کودک» و وایرال شــدن
چهر ه رضا ،چقدر در شکلگیری این آینده (امروز)
و خودکشــیاش تأثیــر داشــته؟ پخــش و همهگیــر
شــدن اون مصاحبه آینده این بچهرو نابودتر کرد»،
«دیدم خیلی از خارجنشینان حامی تحریم و فشار
بر ایران ،کلی برایرضا کودک کار که ظاهراً از فرط

آی انتخابات جورجیا

انتخابات ســنا در ایالتجورجیا
ماجرا موضوعی بود که کاربران زیادی
به آن پرداختنــد .به دلیل اینکه
پیــروزی دموکــرات ها یــا جمهوریخواهــان در این
انتخابــات آرایــش قــدرت در امریــکا را مشــخص
میکنــد و خبرهایــی که دربــاره پیــروزی دموکرات
هــا در ایــن انتخابــات منتشــر مــی شــد از ســوی
کاربــران بازنشــر و تحلیــل مــی شــد«: ۹۸درصــد
رأیهــا شــمرده شــده و پیــروزی نامــزد ۳۲ســاله
دموکراتهــا درجورجیــا قطعی به نظر میرســد.
بــه این ترتیب ۱۰۰کرســی ســنا به صــورت ۵۰ ،۵۰
میان دو حزب تقســیم میشود .رأی کاماال هریس
به عنــوان معــاون رئیس جمهــوری تعیین کننده
جهتگیری آینده ســنا خواهد بود« ،».در ســنا هم
جمهوریخواهــان شکســت خوردنــد و تمــام ،»...
»در صورت برنده شــدن دو نماینــده دموکرات در
جورجیا و با بهوجود آمدن ترکیب  ۵۰-۵۰در ســنا،
از ایــن پس همه مصوبــات با تعداد رأی مســاوی
جمهوریخواهان و دموکراتها در ســنا ،با یک رأی
«کاماال هریــس» به نفع دموکرات هــا رقم خواهد
خــورد .در یک کالم :ســنا و دولت هر دو در دســت
دموکــرات ها خواهــد بود« ،».با پیروزی دو ســناتور
دموکــرات درجورجیا دموکرات ها درســنا اکثریت
یافتند .با کنترل کنگــره راه برای برنامه هایبایدن
هموار میشود .دموکرات ها زمینه تبدیلواشنگتن
دی سی وپورتوریکو به ایالت را فراهم خواهند کرد.
چهار کرســیدموکــرات به ســنا اضافه می شــود و

انتظار برای واکسن کرونا

شاعران راویان تاریخ هستند

سید عباس صالحی :ملتها به طور عام و ملتهایی که سابقه تمدنی و تاریخی دارند ،نیاز به روایت دارند
تا تاریخ برای دیگران به یادگار بماند .اینکه چگونه مقاومت کردند و توانستند عزت خود را به یادگار
بگذارند .شعر و شعرا بخشی از راویان تاریخ این ملتها هستند ،شاعران میتوانند تاریخ تصویری را به
زبان کلمه ارائه کنند .بخش قابل توجهی از آنچه از رشادتهای انسانهای بزرگ در طول تاریخ داشتیم،
به طور خاص اصحاب امام حسین (ع) ،شخص ایشان و رویدادهای عاشورا ،توسط شاعران روایتگری و
بازسازی شده است و فرهنگ درونی جامعه محب اهل بیت و جامعه انسانی را شکل داده است .در
طول هزار سال و به طور خاص در صد سال اخیر و به طور اخص در ایام انقالب اسالمی و بعد از آن،
شاعران در فضای اجتماعی ما بخش مهمی از راویان متون تاریخی بودند.

از صحبتهای وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی در افتتاحیه جشنواره شعر فجر /ایرنا

آیا همه چیز با بومی شدن
شبکههای اجتماعی حل میشود؟

ســال دوم ابتدایــی بــودم ،نــگاه بســیار آرمانــی و
اســطورهای به معلمها داشتم  -که هنوز هم برای
یادداشت
من بســیار محترم هســتند -و تمام آرزوی من این
بود که در آینده معلم بشوم ،تا اینکه برای اولین بار
دیدم که معلم ما هم از سرویس بهداشتی استفاده
میکند ،انگار تمام داشــته هایم فــرو ریخت ،تا آن
زمان فکر میکردم معلم جایگاه قدسی دارد و نیاز
به هیچ چیز حتی قضای حاجت ندارد.
محسن فینیزاده نــگاه بعضیهــا از جمله مســئوالن به شــبکههای
دانشجوی دکترای اجتماعــی بومــی مانند همیــن نگاه اســت ،تصور
علوم ارتباطات
این است که اگر شبکههای اجتماعی بومی فراگیر
شــود تمام مشکالت حل میشــد و اصالً فکر نمیکنند بعضی موضوعات
شبکههای اجتماعی ارتباطی به سرورهای شبکههایی که در دیگر کشورها
هســت نــدارد .در حقیقت این مســئوالن گمــان میکنند شــبکه اجتماعی
بومی نوعی تقدس دارد که اگر فراگیر شود تمام مشکالت حل میشود و به
این فکر نمیکنند بعضی از مشکالت و معضالتی که امروز ما در شبکههای
اجتماعی با آن درگیر هستیم ،منشأ فرهنگی و اجتماعی دارد.
اینکــه در زیر پســتهای شــخصیتها ،بعضــی از کاربــران توهین میکنند
بــا تغییر اینســتاگرام به هر شــبکه اجتماعی بومی حل نمیشــود ،یا اینکه
گروههایــی ناهنجار در حال شــکلگیری و عضوگیری پنهان در شــبکههای
اجتماعــی هســتند بــا فیلترینگ و بســتن حل نمیشــود و باید بــا حل این
مشــکالت نگاه به نخبگان علوم انســانی داشــت نه مهندسهــای فناوری
اطالعات .به بیان بهتر بعضی از موضوعاتی که از ســوی عدهای مسئوالن،
فقر خودکشی کرده ابراز همدردی کردن .برای من
واقعــاً ســؤاله کــه اینها تو مغزشــان چــه میگذره؟
منطقشــان چیه؟ با خودشــان چند چنــدن؟ اینها
تکتکشــان منطقاً شــریکجرمانــد و در بهترین
حالت باید سکوت کنن« ،».بهخاطر خودکشی رضا
چند دقیقهای از برنامه ماه عســلو دیدم ،علیخانی
ازش پرســید اصالً دوســت نداشــتی بری مدرسه؟
گفت دوســت داشــتم ولی نتونســتم .زندگــی پر از
خواســتنها و نتونستنهاست .بخصوص برای اون
قشــر»« ،با رضا و آرزو شــعر نســازیم .بــرای رضاها
دنیایی بســازیم کــه آرزوهایشــان را زندگــی کنند»،
«حتی با درد مردم تجارت میکنن .خب آوردینش
تلویزیــون ازش پــول درآوردین ،ولــش نمیکردین
بــا اینهمــه درد»« ،ســازندگان برنامه ماه عســل و
مجریــش احســان علیخانی فقــط وظیفه داشــتن
آنتن برنامــه رو با گریه و بدبختی میهمانهاشــون
پر کنــن و بودجــه بگیرن؟ نمیشــد از اسپانســرها،
خیریــن ،صاحبــان کارگاه ،کارخونــه ،تولیــدی و...
برای بهتر کردن شــرایط زندگی اونا کمک بخوان؟
حداقل اونهایی که بیشــتر نیاز داشــتن؟»« ،روابط
عمومــیجمعیت امام علــی در بیانیهای نوشــته:
مددکار رضا بهش گفته بود اگه حالت بد شد زنگ
بــزن ولی زنگ نزد .ابلهانه اســت که تصور کنیم یه
نفر زنــگ میزنه میگــه میخوامخودکشــی کنم.
بیانیه این جمعیت در واقع تبلیغ کردن خودشــون
بــود .بیشــتر نگــران انگشــت اتهامــی بودنــد کــه
سمتشون نشانه رفته نه رضا« ،».شش سال پیش
گفت از اینکه وقت نداشته به آرزوهاش فکر کنه.....
کاشکی االن بیان بگن بعد اون برنامه دقیقاً چیکار
کــردن و چــی بــراش رخ داده تــو این شــش ســال؟
همین« ،».هــدف برنامه ماه عســل اصالً کمک به
آدمــای محتاج نبود ،کل حــرف این برنامه این بود
کــه برید خداروشــکر کنید از شــما
بدبختترم هست».
شهروند

مجـــازی
یگانه خدامی

بازگشتجمهوریخواهان دشوار« ،».نفر اول برنده
شــد ،دومی هم جلــو افتاد با همون نســبت آرا ،به
نظر میرسه جمهوریخواهان فعالً به مدت دو سال
از عرصه تصمیم گیری کنار زده خواهند شد و این
نتیجــه اعتماد بهترامپ اســت« ،».بــا آنالیز آرای
شــمارش شــده و باقی مونده ،احتماالً هردو نامزد
جمهوریخواه در انتخابات ســنای جورجیا خواهند
باخت و سنا هم به دست دموکراتها خواهد افتاد.
در صورت تأیید نهایی برد بایدن ،قدرت مطلق در
دست دموکراتها خواهد بود .باید شاهد تغییرات
بنیادیــن در امریکا و چه بســا دنیا باشــیم« ،».گویا
کابوس جمهوریخواهان امریکا در حال شکل گیری
اســت - :شکســت در انتخابات جورجیا  -از دست
رفتن ســنا به عنوان آخرین ســنگر  -اجرایی شدن
برنامــه های لیبرالی رادیکال از مالیات و مهاجرت
گرفتــه تــا نیودیل ســبز»« ،ترامــپ مدعی شــد در
دور دوم انتخابــات ســنای ایالــت جورجیــا ،حزب
دموکرات در حال تقلب برای دســتیابی به پیروزی
است« ،».ترامپ دوباره دارد میبازد و آه و شیون که
تقلب شده .فرماندار و مسئوالن برگزاری انتخابات
در جورجیــا همــه جمهوریخــواه انــد»« ،اهمیــت
اتفاقی که در انتخابات دیشــب جورجیا افتاد کمتر
از انتخابــات نوامبر نیســت .در یک ایالت جنوبی و
جمهوریخواه ،دو سناتور دموکرات انتخاب شدند و
کنترل سنا به دست دموکراتها افتاد .تغییر نسل،
افزایش جمعیت شــهری ،و تالش های این خانم
برای افزایش مشارکت سیاهپوستان ،مؤثر بودند» .

تأثیر هنرهای دستی در سالمت روان

بافتن تار و پود شادی در زندگی

مادربزرگی داشتم که همیشه دو میل بافتنی کنار
دســتش بود و شــب و روز ،وقت ناراحتی و شادی
هنر و
روان
و خالصــه هــر فرصتــی پیــدا میکــرد ،میبافت.
بافتههایش خانه همه بچهها و نوهها و دوستانش
بــود .هر وقــت ناراحــت و عصبانی بود ،ســرعت
بافتنش ناخودآگاه بیشــتر میشــد امــا کمی بعد
دوباره به ریتم معمول هرروزهاش برمی گشت.
شــاید ایــن روزها وقتــی صحبت از هنــر و هنرمند
شهرزاد عبدیه میشــود؛ بیشــتر ذهنمــان بــه ســمت هنرهــای
روانشناس هفتگانــه مثل موســیقی و تئاتر و ســینما برود اما
هنرهای دســتی نیز بخشی از هنر محسوب میشوند و مانند سایر هنرها
میتوانند عالوه بر تأثیر مثبت روی خالقیت انسان ،در کاهش اضطراب
و افســردگی و حــال خــوب ما مؤثر باشــند .زمانــی که فرد در حــال تولید
محصولــی اســت خواه یــک ژاکت بافتنــی یا پیراهنی ســاده بایــد تمرکز
و دقــت خود را بــه انجام ایــن کار معطوف کند بنابراین ذهنش از ســایر
امــور و اســترسها تا حدودی رها میشــود .این فرد به جــای اینکه تمام
ساعات فراغت خود را با خیالبافیهای منفی و تفکر در خصوص عوامل
اســترسزایی که اغلب توانایی حل آنها را هــم ندارد ،بگذراند؛ میبافد،
میدوزد ،میسازد و در یک کالم خلق میکند.
وقتی مشغول انجام کاری هستیم که برایمان لذتبخش و سرگرمکننده
است ،مغزمان شروع به ترشح هورمونی بهنام دوپامین میکند که نوعی
انتقــال دهنده عصبی اســت و باعث به وجود آمدن احســاس شــادی و
نشــاط میشــود .در تحقیقی که نتایج آن در ژورنال انگلیسی کاردرمانی
بــه چــاپ رســیده 3100 ،زن و مــرد بافنــده مورد بررســی قــرار گرفتهاند.
تعجــبآور اینکه بیــش از  81درصد از این افراد گفتهاند وقتی مشــغول
بافتنی هســتند احســاس شــادی کــرده و بیــش از  50درصدشــان هم با
بافتنی کردن «خیلی شاد» میشدند.
کاهــش اضطــراب و تنــش فقــط یکــی از فوایــد هنرهای دســتی اســت.
خالقیــت و افزایــش اعتمــاد بــه نفس یکــی دیگــر از مزایای ایــن هنرها
هســتند .برای ســاختن باید خــاق بود ،بایــد درمورد اینکه چه آســتینی
بــا چــه مدل یقهای زیبا میشــود و چه رنگی مناســب اســت؛ فکــر کرد و
تصمیم گرفت .روانشناسان میگویند درگیر شدن در یک فرآیند خالقانه
باعث میشــود فرد احســاس کند که به راســتی و به طور کامل زندگی را؛
زندگی میکند .از سوی دیگر زمانی که کار تمام میشود ،دیگران با دیدن
محصول تولید شــده ،ســازنده را مورد تمجید و تحســین قرار میدهند و
این یعنــی افزایش اعتماد بــه نفس برای هنرمندی که با دســتهایش
ســاعتها بافته و کوک زده اســت .وقتی فرد محصولی را تولید میکند؛
مثالً شال دستبافتهاش را به کسی هدیه میدهد؛ حال خوبی را نیز تجربه
میکنــد و حال خوبی را هم به دیگری انتقال میدهد .عالوه بر این حال
خوب؛ هدیه دادن و هدیه گرفتن یعنی برقراری روابط با دیگران که یکی
از ارکان سالمت روان است.
پس زیاد ســخت نگیریــد برای زندگی شــادتر و آرامتر الزاماً نیاز نیســت
بهدنبال اسمهای پرطمطراقی مثل مدیتیشن یا کالسهای هنردرمانی
باشید؛ هرچند آنها هم مؤثر هستند اما گاهی خیلی سادهتر میتوان میل
بافتنیهای مادربزرگ را برداشت و تار و پود زندگی را از نو بافت.

کارشناسان و حتی دلسوزان کشور مطرح میشود ریشه در بومی یا غیربومی
بودن شبکه اجتماعی ندارد که بخواهیم با بومی کردن آن را برطرف کنیم،
بلکه ریشــه در ابزار شــبکههای اجتماعی و فرهنگ جامعه دارد که باید راه
توجو کرد و به جای ســرمایه گذاریهــای بزرگ در
حــل را ،در آن جا جســ 
فناوری فیلترینگ یا ســاخت ریزساختهای شــبکههای اجتماعی ،قدری
هم در آنجا ســرمایهگذاری کرد که مشکالت بهصورت حذف صورت سؤال
حل نشــود و فقط در پاســخ به مشکالت هر بســتر نگوییم آنکه فیلتر است
پس دیگر به ما مربوط نیست.
منظــور نویســنده از ایــن یادداشــت نهــی فیلتــر کــردن یــا عــدم توجــه به
شــبکههای اجتماعــی بومــی نیســت ،بلکه بایســتی ضمن محــدود کردن
مضرات شــبکههای اجتماعی و تقویت ایجابی شبکههای اجتماعی بومی
به این فکر کرد که تمامی مشــکالت شــبکههای اجتماعی با بومی کردن و
محدود کردن حل نمیشــود و بایســتی فکر عمیقتر بــا محوریت نخبگان
برای حل آنها کرد.
آنچه بهعنوان راه حل یا حداقل توصیه از طرف نویســنده میتواند مطرح
شــود این اســت که بایستی مشکالت و چالشهای شــبکههای اجتماعی را
در چند دسته تقسیمبندی کرد ،بعضی این مشکالت و چالشها از جنس
ذات شــبکههای اجتماعی اســت که یا بایســتی آن را پذیرفت یا راهحلی از
جنس خودش ارائه کرد ،بعضی دیگر از این مشکالت قطعاً راه حل ایجابی
دارد و به جای سلب کردن باید به فکر تشویق کردن باشیم در بعضی دیگر
از مشــکالت بایــد به فکــر راه حلهای فرهنگــی و اجتماعی باشــیم و البته
بعضی از مشــکالت و چالشهای شــبکه های اجتماعی با بومی شــدن آن
کمتر میشود ولی قطعاً تمام مشکالت حل نمیشود.

نقشه هوایی عشقآباد
بــرای ورود به قلعه هوش ربــای جاللالدین
مولــوی ،راه کــم نیســت .هــم میتــوان بــا
مراجعــه مســتقیم بــه آثــار اصلــی او از زیــر
پیشنهاد
طاق نصرت عبور کــرد و از دروازههای اصلی
وارد شــد؛ و هم میتوان به شــرحها و تفاسیر
و گزیدههــا و گردآوریهــا آویخــت و از درزها و داالنهــا و دهلیزهای
گوشــه کنارش بــه دژ نفوذ کــرد .آنها کــه در عرصه ادبیــات عرفانی،
صاحــب آب و ملکیانــد و بنیــه و بضاعتی دارند صاف ســراغ اصل
میرونــد و شــهروند دائمی عشــق آبــاد میشــوند .کســانی دیگر که
خیال میکنند در این میدان ،هنوز استخوان سفت نکردهاند ترجیح
میدهنــد واســطه بتراشــند و خاطــرات ســاکنان قلعــه را ورق بزنند
تا اول با نقشــه شــهر آشــنا شــوند و پس از آن به فکر کســب تابعیت
بیفتند .آثاری که «درباره» موالنا هستند از این جنساند .انگار پنجه
میگیرند تا قد مخاطب بلندا بگیرد و پشت دیوار را یک نظر ببیند.
«آکادمــی عشــق» کــه بتازگــی از قلــم شــهابالدین عباســی ریخته
و بــه هنرمنــدی نشــر خــزه قالبگیــری شــده در حکــم نســخهای از
نقشــه شــهری اســت نامش جالل آباد یا عشق آباد اســت .این شهر
دانشــگاهی به گفته عباســی دو معمار دارد :مولوی بلخی و شــمس
تبریــزی .او تعبیــر «آکادمــی عشــق» را با الهــام از عبارت «مدرســه
عشــق» برســاخته کــه در دیوان کبیر آمده اســت« :مدرســه عشــق و
مــدّرس ذوالجــال /مــا چــو طالب
علــم و این تکــرار ماســت ».مؤلف
در ایــن اثــر خوشــخوان و مهربــان،
رفته است سراغ مثنوی ،فیه مافیه،
مکتوبات ،مجالس سبعه و مقاالت
شــمس ،تــا قصههــا و حکایتهــا و
داســتانها و داستانکهای این آثار
را گردآوری و در مواردی بازنویســی
کنــد .اگــر مؤلــف بــه دیــوان کبیــر
هــم ســرک میکشــید و دفتــری از
قصههــای غزلپــوش آن اثــر را هم
به ایــن پنج منبــع میافــزود طبعاً
کاری جامعتر میشــد امــا در همین قواره نیز میتــوان حکم کرد که
کاری بســیار مفیــد و چه بســا بیرقیــب فراهم آورده اســت .او با این
اثر ،انگار خواســته نقشــه هوایی عشــق آباد ادبیات فارسی را ترسیم
کند ،اگرچه محدود و گذرا .نقشــه جامع و تفصیلی شــهر نیســت اما
دقیق و گویاست.
«آکادمی عشــق» البته فقط داستان نامه نیســت .در دو فصل مجزا
بــه شــرح موجــز و گویایــی از زندگی و اندیشــههای مولوی و شــمس
پرداخته است و انگار روی دیوار این آکادمی بزرگ حفرهای باز کرده
کــه اگرچــه کوچک اســت اما یکــی از بهتریــن جاها را برای تماشــای
درون انتخاب کرده است .در«آکادمی عشق» میتوانید مواد و منابع
درسی این مدرسه را در یک مشاهده سریع مرور کنید.
 ëëآکادمی عشق
ëëشهابالدین عباسی
ëëنشر خزه

عکس نوشت

چهل روز از درگذشــت پرویز پورحســینی بازیگر تئاتر ،سینما
و تلویزیون گذشــت و همزمــان با این روز تصویری از ســنگ
مــزار او توســط فرزنــدش منتشــر شــد .پورنگ پورحســینی
فرزنــد زندهیــاد پرویز پورحســینی بــا انتشــار ایــن تصویر در
اینســتاگرامش نوشــت« :دقیقاً چهل شــبانه روز از رفتن پدر
میگذرد؛ و هر چه پیشــتر میرویم ،بیشــتر جــای خالی وجود
نازنینش را احساس میکنیم…»
پرویــز پورحســینی  ۷آذر بر اثر ابتــا به بیمــاری کرونا در ۷۹
سالگی درگذشت.

ادبیات مثل نور
کبریتی است که
در میان تاریکی
روشن میشود.
درست است که
این نور روشنایی
زیادی به محیط
نمیدهد ،اما ما
را متوجه تاریکی
اطراف میسازد.

آشویتس
آنتونیو ایتوربه

 18ëëدی
به نام ëëتولدها
تاریخ نیــکالس کیج :بازیگــر مشــهور امریکایی امروز
 57ســاله میشــود .نیــکالس کیــج بــرادرزاده
فرانســیس فورد کاپوال کارگردان «پدرخوانده»
اســت اما نام خانوادگــیاش را به کیــج تغییر
داد تــا از نام و شــهرت کاپوال اســتفاده نکند .او
بازیگــری را از ســال  1982بــا بــازی در فیلم «اوقــات خوش در
ریجمونتهای» آغاز کرد و فیلم «ترک الس وگاس» در ســال
 1995باعث شــهرت و محبوبیت کیج شــد و برای بازی در این
فیلــم جوایز اســکار و گلــدن گلوب را به دســت آورد .پس از آن
در فیلمهایــی ماننــد «صخــره»« ،تغییر چهــره»« ،هواپیمای
محکومین»« ،شــهر فرشــته ها»« ،اقتبــاس» و «گنجینه ملی»
بــازی کرد« .مــرد خانــواده»« ،هواشــناس»« ،اربــاب جنگ» و
«پیشــگویی» از دیگر فیلمهای مطرحی هستند که کیج در آنها
بازی کرده است.
محمــود گالبــدرهای :نویســنده معاصــر ایران
ســال  1318در چنیــن روزی بــه دنیــا آمــد.
محمود گالبــدرهای از نوجوانی به نویســندگی
عالقــه داشــت و در ســالهای فعالیتــش 33
کتــاب نوشــت که «ســگ کوره پــز» اولین کتابش بود و در ســال
 1349منتشــر شــد .پساز آن «پر کاه» را نوشــت و ســال 1356
داستان «بادیه» او مورد توجه کیارستمی قرار گرفت و براساس
آن فیلمنامه نوشــت« .اســماعیل اسماعیل» داســتانی بود که
بــرای نوجوانان پساز پیروزی انقالب اســامی نوشــت و اوایل
دوره جنگ تحمیلی منتشــر شــد و بســیار هم مــورد توجه قرار
گرفــت« .پرســتوها»« ،دال»« ،صحــرای ســرد»« ،حکومــت
نظامی»« ،ســنگ مثقال»« ،آقا جالل» و «ســفر بــه حجله گاه
عشــق» از دیگــر آثــار او پــساز ســال  1357هســتند .محمــود
گالبدرهای در سال  1391درگذشت.
جیمــز ســاندرز نویســنده بریتانیایــی ،خیــراهلل تقیانیپــور
نمایشــنامه نویــس و کارگــردان ،عظیــم خلیلــی شــاعر ،پروین
نگهــداری شــاعر و روالن توپور نقاش و تصویرگر فرانســوی هم
متولد امروز هستند.
ëëدرگذشتها
امیرهوشــنگ قطعــه ای :دوبلــور کارتونهایی
ماننــد «پروفســور بالتــازار» و «بارباپاپا» ســال
 1390در چنین روزی درگذشت .امیرهوشنگ
قطعــهای متولــد ســال  1315بــود و از ســال
 1332فعالیت هنری را با بازی در فیلم «مشــهدی عباد» آغاز
کــرد .از ســال  1337کار گویندگــی و دوبلــه را آغــاز کرد و ســال
 1340جــزو گروهــی بــود که نخســتین ســریال تلویزیونــی را در
ایران دوبله کردند .او در سالهای فعالیتش به جای بازیگرانی
ماننــد اســتیو مــک کوئیــن ،ســامی دیویــس ،مارتیــن الرنــس،
مارتین شــین ،بن کینگزلی و ویلم دفو صحبت کرد و صدایش
را در فیلمهایــی ماننــد «جــان ســخت»« ،مــرد عنکبوتــی»،
«ســاعت شــلوغی»« ،احمق و احمق تر» و «اربــاب حلقه ها»
شــنیدیم .قطعهای یکی از دوبلورهای برجســته کارتون و راوی
کارتونهای «پروفســور بالتــازار» و «بارباپاپــا»« ،دختری بهنام
نل» و «جیمبو» بود.
آناســتاس ماری کرملی زبان شــناس عراقی ،راد تیلور بازیگر
اســترالیایی و اینگرید تولین بازیگر ســوئدی هم در چنین روزی
درگذشتند.
 19 ëëدی
ëëتولدها

الویــس پریســلی :خواننده و ســلطان موســیقی
راکانــد رول ســال  1935در چنین روزی به دنیا
آمــد .الویس پریســلی از نوجوانی بــه خوانندگی
عالقه داشــت و وقتی در ســال  1951برای ضبط
یک ترانه شخصی به استودیوی سان رکوردز رفته بود مورد توجه
رئیس آنجا قرار گرفت و یک سال بعد نخستین آلبوم رسمی اش
را همان جا ضبط کرد .ترانه «هتل دل شکستگان» در سال 1956
س از آن او جزو ستارگان موسیقی
باعث شــهرت پریسلی شــد و پ 
راکانــد رول بــود .رکــورد اجــرای بزرگتریــن کنســرت جهــان با
کنســرتی که ســال  1973در هاوایی اجرا کرد ،متعلق به پریســلی
اســت چون این کنســرت بهصورت زنده و از تلویزیون پخش شــد
و بیش از یک میلیارد نفر بیننده داشت .او سال  1977درگذشت.
ســالروز تولــد ایــرج جنتــی عطایی ترانه ســرا ،هــواس پلوک
نمایشــنامه نویــس و کارگردان ،هنــری مولر کارگــردان آلمانی،
ویلکی کالینز نویســنده بریتانیایی ،امیلی گرین بالش نویســنده
امریکایــی ،ویلیام هارتنــل بازیگر بریتانیایــی ،ران مودی بازیگر
انگلیســی ،جیمز ســاندرس نمایشــنامه نویس ،کروین متیوس
بازیگــر امریکایی ،الکســاندر ریپلــی نویســنده امریکایی و میالد
عیووق داستان نویس هم امروز است.
ëëدرگذشتها
احمد رســول زاده :دوبلور برجســته ایران سال
 1393در چنیــن روزی درگذشــت .احمــد
رسولزاده متولد سال  1309بود و ابتدا در سال
 1326بازی در تئاتر را آغاز کرد .از ســال 1334
وارد کار دوبله شــد و بهدلیل صدای گرمش دوبلور بســیاری از
فیلمهای مطرح بود و صدای رسولزاده را در فیلمهایی مانند
«عمر مختار»« ،محمد رســول اهلل(ص)»« ،مردی برای تمام
فصــول»« ،کازینــو رویــال»« ،پیرمــرد و دریــا»« ،چگونــه غرب
تسخیر شــد»« ،روزی روزگاری در غرب»« ،لورنس عربستان»،
«مســیر ســبز»« ،دکتر ژیواگو»« ،جن گیــر» و «توت فرنگیهای
وحشــی» و بهجای بازیگرانی مانند آنتونی کوئین ،اورســن ولز،
اسپنســر تریســی ،هنری فوندا ،جک هاوکینز و آلفرد هیچکاک
شــنیدیم .او در انیمیشــن «کتاب جنگل» هم حضور داشــت و
راوی کارتــون بــه یادماندنــی «رابیــن هــود» بــود .در فیلمها و
سریالهای ایرانی هم صدای او را در «کفشهای میرزا نوروز»،
«پدرســاالر» و «دایــی جــان ناپلئون» شــنیدیم و گوینــده ثابت
محمدعلی کشاورز بود.
ابوالفضل لسانی روزنامه نگار هم در چنین روزی درگذشت.

