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پروردگارا! کسى که از محبّت خود بهرهمندش نکردى ،زیان کردهاست.
بحاراالنوار ،ج  ۹۵ص  ۲۲۶ح۳

نــــگاره

سهیل محمدی

منوچهر محمدی :برای بازگشایی سینما نیاز است اقداماتی صورت بگیرد

اگربخواهیمهنجارسینمارفتنرادرمردمایجادکنیموبهشکلنسبتاًطبیعیبرگردانیمنیازاستکهاقداماتیصورتگیرد.اینکهفقطسینمارابازکنیم
خیلیراهگشانیستوبخصوصبدترینحالتایناستکهخدایناکردهاوضاعدوبارهبدترشودوآنوقتاینبازوبستهکردنسینمابرایخود
سینما،پرسنلومدیریتش،سرمایهگذاراندرعرصهسالنوسینمادارانپیامدهایمنفیبیشتریدارد؛بنابراینبایدتأمل
کردتابهاطمینانویقینبیشتریرسیدوببینیموضعیتبهسمتثباتپیشمیرودیاخیر.البتهدرحالحاضر
وضعیتاینطوراستکهعدهایسینماهارابازکردندودیگرانهماگراحساسکنندشرایطکمیبهسمت
عادیشدنحرکتمیکندسالنهایخودرابازمیکنند.بهنظرمنهمفضایجشنوارهبسیارمیتواندکمک
کند.سینمادارهاوصاحبانفیلمهااینهمهضرروخسارتراتحملکردند،اگرچندهفتهدیگرهمصبر
میکردندکهباتبوتابوهیجانجشنوارهبازگشاییانجاممیشد،شایداتفاقدرستتریرخمیداد.
تهیه کننده سینما و مدیر پردیس سینمایی زندگی و مگامال با ایسنا درباره شرایط
بازگشایی سینماها صحبت کرد.

اطالع رسانی رسانه قدیمی در دوران سخت کرونا
بسته شدن دائمی حساب توئیتر ترامپ

رادیو گفت...

به دلیــل مســئولیتی در رادیــو دارم و در برنامه
«پارک شــهر» در رادیو تهران هر روز مطبوعات
جهــان را بررســی میکنــم و نگاهــی دارم بــه
یادداشت
ســایتهای روزنامههــای مختلــف دنیــا بــه
زبانهــای مختلــف .از زمانی که ویــروس کرونا
همــه گیــر شــد رســانهها در سراســر جهــان در
ایــن زمینــه بســیار خــوب فعالیت کردنــد البته
مشــکالت و آســیبهایی هــم وجــود داشــت.
مهمتریــن مســأله چندگانگــی و اطالعــات گاه
آلبرتکوچویی
نویسندهوگوینده
متناقض بود چون حتی دانشمندان درباره این
رادیو
ویروس شــناخت کافی نداشــتند و بــا پدیدهای
غریــب رودر رو میشــدند کــه هــر بار بــه رنگی
در میآمــد .البتــه پس از مدتی حقایق مســتندی دربــاره این ویروس
به دســت آمــد و طبیعتاً شــکل منظمتــر ،مســتدلتر و علمیتری به
خــود گرفــت .در این شــرایط میتوانم بگویــم رادیو نقــش مهمی در
زمینه آگاهســازی و اطالعرســانی داشــت .به خصوص در حوزه اطالع
رســانیهای خــاص دربــاره پروتکلهــای بهداشــتی ،حفــظ فاصلــه
اجتماعی ،شستن دستها و استفاده از ماسک که شاخصهایی برای
در امان ماندن از کرونا شدند.
تصور میکنم رادیو به نســبت تلویزیون مؤثرتر
بــود بــه دلیل اینکــه رادیــو را میشــود همه جا
شنید .پشــت فرمان خودرو و هنگام پیاده روی
و از وســایل مختلــف میتوانیــد رادیــو را گوش
کنید و ســهلالوصلتر اســت و بــه همین دلیل
اثــر ماندگارتــری داشــت .از ســوی دیگــر مردم

#دربی

دربی تهران باعث شد فضای
شــبکههای اجتماعــی کمــی
هشتـگ از کرونــا و واکســن و مســائل
اقتصــادی فاصله بگیرد و فوتبالی شــود ،هرچند که
حتــی بهنظر فوتبالیها هم دیروز شــور و حال دربی
نســبت به ســالهای گذشــته کمتر بود .بــا این حال
کری خواندنها میان هــواداران دو تیم دیروز به اوج
خود رســید و خیلیها از کاربران میخواستند نتیجه
را پیشبینی کنند .در کنار اینها کاربران زیادی هم به
برگــزاری دربی در آلودگی هــوا پرداختند بخصوص
اینکه مدیرعامل شرکت کنترل کیفیت هوای تهران
گفته بود بهتر است بازی لغو شود« :روزهای منتهی
به دربی از بس فشار ،استرس و اضطراب کشندهای
رو تحمــل میکنــم کــه ســر هــردربــی آرزو میکنم
کاش هــوادار معمولی فوتبال بــودم ،طرفدار عادی
کــه راحت و ریلکس میشــینه بازی رو نــگاه میکنه.
از شدت اســترس چندتا بازی رو نگاه نکردم و حتی
سابقهداشتهبیندونیمهازاستادیوماومدمبیرون»،
«سالهای پیش وقتیدربی برگزار میشد ،ملت سر
کار استرس داشتن که تو ترافیک برگشت گیر نکنن.
االن فقــط اســترس خالــی دارن« ،».آدم حســودی
نیستم ولی به کسی که هنوز دغدغه ذهنیش یه تیم
فوتباله واقعاً حســودیم میشــه»« ،خدا رو شکر از دو

هوا نداریم

آلودگــی هــوا همچنــان ادامــه
دارد و دیروز در تهران شــاخص
ماجرا
آن بــه  ۱۹۲رســید .شــرایط
شهرهایی مانند اراک و قم و اصفهان هم بهتر نبود
و بههمین دلیل مانند روزهای گذشــته نوشتههای
زیادی دربــاره آلودگی هوا و اثرات آن میخواندیم:
«شــمار کشــتههای روزان ه کرونــا در تهــران ۱۷ :نفر.
شــمار کشــتههای روزانهآلودگی هــوا در تهــران۱۱ :
نفــر .واقعیت ،بهطرز هولناکی عیان اســت؛ شــرح
نمیخواهــد»« ،هــوا خیلی کثیفــه و جالبتر اینکه
شــبها خیلی آلودهتر هم میشه .یعنی تایمی که
قرارهبدناستراحتکنه.صبحهابسختیوخستگی
اگه بلند میشین مال همین هوای کثافته»« ،اینکه
آلودگــی هــوا رو اعــام میکنــن چــه فایــدهای داره
دقیقــاً؟ وقتــی از یه حدی عبور میکنــه ،واقعاً خود
آدم متوجه میشــه ،چه نیازیه بــه اعالمش؟ مثالً از
مســئوالن میپرســن راهکارتــون بــرای آلودگی هوا
چیــه؟ میگــن نمایشــگر نصب کردیم و شــاخص
اعالم میکنیم .خب خســته نباشــید ،واســه رفع و
رجوعش یــه کاری بکنیــد« ،».ده روزه ســوزش گلو
و چشــم درد دارم ...از امــروز ســرفه و تنگــی نفــس
اضافــه شــده ...اگه یه کاری نکنید هممــون زیر این
الیــه دود و آلودگی میمیریم! یکــی زودتر بهخاطر

بازگشت «روزگار جوانی»

مرحله سخت قبل از شروع دربی عبور کردیم؛ اولى
دورهمی بازیکنایاستقالل وپرسپولیس تو لواسون
به صرف شــام به منظور همدلی و مهربانی ،قبل از
اینکه تو بازی جفت پا برن تو حلق هم .دومى عکس
پروفایــل تلگــرام که تو یــک دایره قرمز یــا آبی رنگ
نوشته دربی را میبریم»« ،اکثر نهادهای بهداشتی و
سالمتی خواستن به علت شدت آالیندگی و خطرات
زیاد دربی کنسل بشه»« ،دربی تهران پوچتر از اونیه
که فکرشو بکنید؛ دو تیم با مالکیت مشترک که فقط
در مقابل هم طرفدار دارن و اکثر مواق ع هم بیشتر از
تیم خودشون طرفدار تیمی هستن که مقابل رقیب
همشهریشــون بازی میکنه و چون پایتخت نشین
هســتن و دولتــی ،رســانه و مطبوعات و صداوســیما
تمامقد در خدمتشون هســتن .همین»« ،فرمودند
از فعالیتهای سنگین ورزشی در هوای آلوده پرهیز
کنیــن بعــد اومــدن امــروز توی ایــن هوای مســموم
دربی برگزار کردن»« ،تهران مجدد در شرایطبسیار
ناســالم با شــاخص  .۲۰۰تازه میخوان با اینکیفیت
هــوای افتضاح،دربــی برگــزار کنن»« ،بــازم میگم،
امــروزدربــی عجیبی رو شــاهد خواهیم بود .حســم
میگــه»« ،اقالًدربی و ببرید یــه کم حال مون خوب
شه»« ،توی این هوا میخواندربی
برگزارکنن؟»
شهروند

مجـــازی
یگانه خدامی

خفگــی ،یکی دیرتر بهخاطر ســرطان« ،».هموطن
تــوی ایــن هوا «ســیگار و قلیون» نکــش .دوتا نفس
عمیق بکش« ،»...شــاخص آلودگی هوا رســیده به
 ۱۹۲وداریــم خفه میشــیم ،این موضوع تنها و تنها
 ناکارآمــدی برخــی مســئوالن مــا رو نشــون میده و
ربطی بــه هیچ موضوع دیگری نــداره« ،»...یه خبر
خوب براتون دارم .حداقل تا  ۱۰روز آینده که خبری
از بــارون و بــاد نیســت .رســماً تنها امیدمــون برای
حل مشــکل آلودگــی هوا شــده امدادهــای الهی»،
«شــاخص آلودگی هوا در تهران به ۱۹۲رسیده .فکر
کنم انتظار زیادی دارم از مســئوالن برای واکنش»،
«فعالً بهترین برنامه واســه رفع آلودگی هوا اینه که
پیشبینی هوای تهران رو نگاه کنیم ببینیم کی باد
و بــارون میاد»« ،واقعاً کســی در برابر این وضعیت
هــوا پاســخگو نیســت؟! صد رحمــت به کرونــا بابا
خفــه شــدیم« ،».آنچــه از ناتوانی شصتســاله ما
در مهاربحــران آلودگی هــوا و ترافیک غمانگیزتر،
غیراخالقیتر و نگرانکنندهتر است؛ انداختن توپ
در زمین مــردم و مظلومنماییمافیــای خودرو به
بهانه ســوزاندنمازوت اســت« ،».میگن وضعیت
کرونــای تهــران از نارنجی بــه زرد تغییر کــرده ولی
وضعیت آلودگیهوا از قرمز به بنفش تغییر کرده.
آدمنمیدونهکالنشهرهیا رنگینکمونه».

همیشــه به رادیــو اعتمادی خاص داشــتهاند .روزنامههــا را به عنوان یک
سند پذیرفتهاند اما رادیو را به عنوان یک منبع مستند و علمی باور دارند
و هنوز هم وقتی صحبت از خبری میشود میگویند« :رادیو گفت »...این
تکیــه کالم بســیاری از مــردم و به خصوص نســل دیروز اســت چون برای
آنها خبر رادیو خبر مستند ،مستدل و علمی است .در شرایطی که یورش
شــبکههای اجتماعی و شــایعات در زمینــه بیماری کرونا بیــداد میکرد و
همه گیری شایعات درباره کرونا مخرب تر از خود کرونا بود ،رادیو توانست
با این اطالعات مستند موفق عمل کند .بسیار میشنویم که گفته میشود
در عصر شبکههای اجتماعی رسانه هایی مانند رادیو و روزنامه ها کارکرد
خــود را از دســت دادهانــد اما من در برابــر این باور و نظر کــه در جامعه و
حتی در رسانهها رسوخ پیدا کرده نظر متفاوتی دارم .نه رادیو و نه روزنامه
ها اعتبار خودشــان را در برابر شــبکههای اجتماعی از دست نداده اند .به
گمان من شــکل و نحوه حضور رادیو و روزنامهها عوض شده و با دهه 30
و  40متفاوت شده است .روزهایی که دوران اوج رادیو و روزنامه بود و آنها
تنها رســانههای جامعه بودند و نقش متفاوتتری داشــتند و رســمیتر و
آراستهتر بودند .اما در دهههای اخیر شکل حضور و ظهور رادیو و روزنامه
عوض و دگرگون شد و رادیو صمیمیتر شد و روزنامهها مردمیتر شدند.
هنــوز هــم به ســبب اعتبار و ارزشــی کــه روزنامههــا و شــبکههای رادیویی
رادیــو دارند میتوانند مرجعــی موثق و معتبر
باشــند و هنــوز هم اعتبــار خودشــان را در برابر
شــبکههای اجتماعــی دارنــد .مــن شــبکههای
اجتماعی را پاره ورقهایی میدانم که هرکسی
به آنها دسترسی دارد و در حقیقت حبابهایی
بیشــتر نیســتند و برخالف رادیو و روزنامه فاقد
ماندگاری هستند.

دنبالهسازی در صنعت فیلم و سریال ،رسمی متداول،
سایه
اما اســتوار بر منطق اســت .در امریکا و کشــورهایی مثل
روشن
ترکیــه کــه صاحــب صنعــت سریالســازی هســتند و
مخاطب واقعی و ارقام و آمار قابل استناد برایشان مهم
و حیاتی اســت ،معموالً دنبالهســازی در مواردی اتفاق
میافتــد که اثر هم دارای کیفیت و جذابیت باشــد ،هم
کشــش برای تبدیل شــدن به فصلهای متعدد بعدی
داشــته باشــد .در ایران ،اغلب دنبالهسازیها در سینما
محدثه واعظیپور و تلویزیــون با شکســت مواجه شــده ،نمونههای موفق
روزنامهنگار انــدک ثابت میکند ما یا نمیدانیم برای چه اثری باید
پی دنبالهســازی باشــیم ،یا هوش و ســلیقه تماشــاگر را
دســتکم میگیریم یا ماجراهایی پس پرده دنبالهســازی وجود دارد که از آن
بیخبریم .در ســینما ،معموالً فروش یک فیلــم مهمترین دلیل برای تولید
قســمت دوم و سوم آن اســت ،اما اغلب دنبالهها به اندازه نمونه اول کیفیت
ندارنــد« .نهنگ عنبــر ( »1ســامان مقدم) ،یک فیلــم تجاری مفرح بــود ،اما
«نهنگ عنبر  »2بیشــتر بر پایه لودگی اســتوار بود .کارگردان هرچه خالقیت و
بامزگی داشت در بخش اول خرج کرده بود و در «نهنگ عنبر  »2جز لحظاتی
مفرح ،با فیلمی کســالت بار مواجــه بودیم .در میان انبوه ســریالهایی که در
این سالها به فصل دو و سه رسیدهاند ،داستان «پایتخت» (سیروس مقدم)
بــا بقیه فــرق دارد و میتــوان آن را نمونه موفقی از دنبالهســازی در تلویزیون
برشمرد ،اگرچه روند صعودی این سریال در فصل پنجم و ششم متوقف شده
اما با این همه ،هنوز جذاب و دیدنی است.
ایــن روزها خبر از ســاخت فصل ســوم «روزگار جوانی» منتشــر شــده اســت.
ســریالی که اواخر دهه هفتاد از شــبکه تهران پخش شــد .آن روزها شبکه تهران،
فضایی متفاوت و متنوع داشت .اغلب سریالهای جذاب ،برنامهها و مسابقهها
در این شــبکه روی آنتن میرفت و تماشــاگر باالیی هم داشــت« .روزگار جوانی»
یکــی از آنهــا بود ،شــاپور قریب و اصغر توســلی (تهیهکننــده) کارگردانهای این
مجموعه بودند و فیلمنامه فصل اول را اصغر فرهادی نوشته بود .امتیاز فصل
اول مجموعه توجه به زندگی چهار جوان شهرســتانی بود که در تهران دانشــگاه
میرفتند و در آپارتمانی ،همخانه بودند« .روزگار جوانی» تصویری تقریباً واقعی
از دنیــای جوانهــای آن روزهــا ،زندگی دانشــجویی و گرفتاریهایش بود .ســری
دوم «روزگار جوانی» به اندازه ســری اول با اقبال مواجه نشــد و توسلی بعدها در
«دختران» (با بازی آتنه فقیهنصیری ،سحر ولدبیگی و حمیرا ریاضی) کوشید به
نوعی موفقیت «روزگار جوانی »1را با شخصیتهای دختر زنده کند ،اما آن سریال
هم به اصطالح گل نکرد.
حــاال و در اواخــر دهــه  90کــه وضعیــت سریالســازی در تلویزیــون تقریبــاً
ناامیدکننده شده ،توسلی قرار است دنباله سریالی را بسازد که یکی از مهمترین
ارکان موفقیتــش یعنی اصغر فرهادی را ندارد ،جدا از این با گذشــت زمان ،تیم
بازیگریمحبوبآنروزها،بهمیانسالیرسیدهاند،سلیقهوذائقهمخاطبعوض
شــده اســت و شــاید نتوان الگویی که دو دهه پیش به موفقیت و جذب مخاطب
رســیده دوبــاره تکرار کــرد .روی کاغذ و بر اســاس دانش و تجربه ما ،فصل ســوم
«روزگار جوانــی» نــه تنها خاطره خــوب فصل اول را زنــده نمیکند بلکه ممکن
است ما را در حسرتی مضاعف فرو ببرد ،با این همه صبر میکنیم و چشم به راه
دستپختتازهاصغرتوسلیمیمانیم.
معموالً شــخصیتهای
واقعــی و داســتانهای
عکس نوشت کشــورهای مختلــف
الهامبخش ســاخت انیمیشنها میشــوند ،اما
این بار شــخصیت محبوب یک انیمیشن تبدیل
به روباتی غول پیکر شــده اســت .براساس روبات
انیمیشــن ژاپنی «جنگجوی گاندام» یک روبات
 ۱۸متــری بــ ه نــام «گانــدام» ســاخته و در شــهر
یوکوهومــای ژاپن رونمایی شــد که قرار اســت به
صنعــت گردشــگری ژاپن که بــا شــیوع کووید۱۹
آســیب دیــده ،جــان تــازهای دهــد .انیمیشــن
«جنگجــوی گانــدام» از دهــه  ۱۹۷۰میــادی بــا
موضوع روباتهای جنگجــوی غولپیکر در ژاپن
ساخته شد و از انیمیشنهای محبوب این کشور و
جهان است.

آثار تصویرگران برگزیده جایزه
هانس کریستین آندرسن را ببینید

مــوزه ملــی هنــر و ادبیــات کــودک
پیشنهاد کانــون پــرورش فکــری کــودکان و
نوجوانــان ،نمایشــگاهی از آثــار
تصویرگــران ایرانــی کــه برگزیــده
جایــزه هانــس کریســتین آندرســن
هستند ،برگزار کرده است.
در ایــن نمایشــگاه  ۳۴اثــر تصویرگــری از فرشــید
مثقالی ،نســرین خســروی ،پژمان رحیمیزاده ،فرشــید
شــفیعی و محمدعلــی بنیاســدی نامزدهــای نهایــی
جایــزه هانــس کریســتین آندرســن بــه نمایش گذاشــته
شــده اســت .فرشــید مثقالی تنهــا برنــده ایرانــی جایزه
هانس کریســتینآندرسن است و سایر هنرمندان نامزد
دریافت این جایــزه بودهاند .نمایشــگاه آثار تصویرگری
تــا پایان بهمن ســال ۱۳۹۹روزهای شــنبه تا چهارشــنبه
از ســاعت  ۸:۳۰تــا  ۱۴:۳۰بــا رعایت دســتورالعملهای

بهداشــتی در مــوزه ملــی هنــر و ادبیــات کــودک کانــون
برقــرار اســت .موزه ملی هنــر و ادبیات کــودک کانون در
مرکــز آفرینشهای فرهنگی هنری کانون پرورش فکری
کودکان و نوجوانان است.
مخاطبــان ایــن آثــار میتواننــد عکــس هــای ایــن
نمایشــگاه را در پایــگاه خبــری کــودک و نوجــوان کانون
پرورش فکری به نشانی  kanoonnews.irببینند.
جایــزه هانــس کریســتین آندرســن که بــه نوبل
کوچــک معــروف اســت هــر دو ســال یــک بــار بــه
مجموعه آثار یک نویســنده و یــک تصویرگر ،برای
یــک عمــر فعالیــت حرفــهای در حــوزه ادبیــات
کودک ،از ســوی دفتر بینالمللی کتاب برای نســل
جــوان اهدا میشــود؛ معیار انتخاب نویســندگان و
تصویرگــران حــوزه ادبیات کودک ،تــداوم در تولید
ادبیات کودک ،خلق آثار بدیع ،اصیل و هنرمندانه
و داشــتن ســهمی پایدار در پیشــبرد ادبیات کودک
جهان است.

با هم ساکت ماندیم،
سکوت دو نفره ،آدمها
را خیلی به هم نزدیک
میکند
خداحافظ گاری کوپر
رومن گاری
مترجم سروش حبیبی

 23ëëدی
به نام
تاریخ امــروز زندگی و آثــار چهرههای بــزرگ ادبی ادبیات
ایــران را مرور میکنیم که متولد امروز هســتند یا در
چنین روزی درگذشتهاند.
ëëتولدها
محمدعلــی جمالــزاده :پــدر داســتان کوتاه فارســی
ســال  1270در چنین روزی به دنیا آمد .محمدعلی
جمالــزاده در دوران جنگ جهانی اول با مجله کاوه
در برلین که از ســال  1916منتشــر میشد ،همکاری
کرد .نخســتین مجموعه داســتانهای کوتاه ایرانی را سال  1300بهنام
«یکی بود و یکی نبود» در برلین منتشــر کرد و پس از آن داســتانهای
«عمو حســینعلی»« ،ســر و ته یه کربــاس»« ،دارالمجانین»« ،زمین،
اربــاب ،دهقان»« ،صندوقچه اســرار»« ،تلخ و شــیرین»« ،شــاهکار»،
«قصههــای کوتاه برای بچههای ریش دار»« ،قصه ما به ســر رســید»،
«صحرای محشر»« ،هفت کشور»« ،کهنه و نو» و «آسمان و ریسمان»
از او منتشر شدند .جمالزاده بهدلیل عالقه به ادبیات کتابهای «گنج
شــایان»« ،چندنامه سعدی یا گلســتان نیکبختی»« ،قصه قصه ها»،
«فرهنــگ لغــات عوامانه»« ،سرگذشــت حاجــی بابابــی اصفهانی»
و «انــدک آشــنایی بــا حافــظ» را هــم نوشــت و منتشــر کــرد .او ســال
 1965نامــزد دریافت جایزه نوبل ادبیات شــد .جمالزاده ســال 1376
درگذشت.
محموداعتمادزاده :نویسنده و مترجمی که بیشتر او
را با نام «م.ا .به آذین» میشناسید سال  1293متولد
شــد .محمود اعتمادزاده جزو دانشــجویان اعزامی
ایران به فرانســه در سال  1311بود و پس از بازگشت
به ایران مدتی در نیروی دریایی مشــغول به کار شــد .در همان دوران
مقالههایی برای نشریههایی مانند «مردان کار» مینوشت اما بهدلیل
اینکه کارکنان ارتش ممنوع القلم بودند آنها را با نام مستعار «م.ا .به
آذین» منتشــر میکرد .او در اواخر دهه  30سردبیر مجله ادبی صدف
و هفته نامه کتاب هفته و نشریه پیام نو شد .در این سالها داستان هم
مینوشت و سال  1323مجموعه داستانی از او بهنام «پراکنده» منتشر
شــده بود .نخســتین رمان بلندش «دختر رعیت» نام داشت و پس از
آن «نقش پرند»« ،مهره مار»« ،قالی ایران»« ،شــهر خدا»« ،میهمان
این آقایان»« ،از آن سوی دیوار»« ،کاوه»« ،از هر دری »...و «نامههایی
به پسر» را نوشت .اعتمادزاده آثار بسیاری از نویسندگان بزرگ جهان
مانند رومن روالن ،بالزاک و شکســپیر را به فارســی ترجمه کرد و «بابا
گوریــو»« ،زنبــق دره»« ،زن ســی ســاله»« ،جان شــیفته»« ،شــاه لیر»،
«زمین نوآباد»« ،دن آرام»« ،هملت»« ،فاوست» و «استثنا و قاعده»
از آثار معروفی هســتند که با ترجمه او منتشر شدند .اعتمادزاده سال
 1385درگذشت.
هاروکــی موراکامــی :نویســنده مشــهور ژاپنی ســال
 1949در چنین روزی متولد شــد .پدر و مادر هاروکی
موراکامــی ادبیــات ژاپنی تدریــس میکردنــد و او از
کودکــی بــا ادبیات و آثــار مطرح نویســندگان جهان
آشنا شد .وقتی  29ساله شد شروع به نوشتن داستان کرد و «به آواز باد
گوش بسپار» اولین رمانش بود که در سال  1979منتشر شد .رمانی که
موفق شد و موراکامی را به ادامه کار تشویق کرد .پس از آن رمان «پین
بال  »1973را نوشــت و با «ســرزمین عجایب بیرخم و پایان جهان»
در ســال  1985بیشتر شــناخته شــد .پس از آن از ژاپن مهاجرت کرد و
رمانهــای «برقص ،برقص ،برقص»« ،چوب نــروژی»« ،جنوب مرز،
غرب خورشید»« ،سرگذشت پرنده کوکی»« ،کافکا در کرانه»« ،پس از
تاریکی» 1« ،کیو  »84و «ســوکورو تازاکی بیرنگ و ســالهای زیارتش»
و مجموعه داســتانهای «پس از زلزله»« ،فیل ناپدید میشود»« ،بید
کــور ،زن خفته»« ،مــردان بدون زنان» و کتاب «وقتــی از دویدن حرف
میزنم از چه حرف میزنم» را نوشت و منتشر کرد .موراکامی در این
ســالها جایزه جهانی فانتزی ،جایــزه فرانک اوکانــر و جایزه فرانتس
کافکا را به دست آورده است.
نصراهللقادری نمایشنامه نویس و کارگردان ،نصراهللمردانی شاعر،
فردیــن خلعتبری آهنگســاز ،جوزپــه د ریبرا نقاش اســپانیایی ،شــارل
پرونویســنده فرانســوی ،جکلندن نویســنده امریکایی ،دیویدمیچل
نویســنده بریتانیایی ،پاکســیما مجوزی داســتان نویس ،غالمحســین
نصیریپــور شــاعر ،محمــد علیــزاده خواننــده و زیــن ملــک خواننده
پاکستانی هم متولد امروز هستند.
ëëدرگذشتها
سید جعفر شهیدی :مورخ و پژوهشگر و رئیس مؤسسه
لغــت نامــه دهخــدا ســال  1386در چنیــن روزی
درگذشت .سیدجعفر شهیدی متولد سال  1297بود و
در فقه و علوم دینی تحصیل کرد و همزمان به ادبیات
هم بســیار عالقه داشــت .علی اکبر دهخدا پس از آشــنایی با شــهیدی از
او دعــوت بــه همکاری کــرد و او را کم نظیر خواند .او ســالها در مؤسســه
لغت نامه دهخدا فعالیت کرد و پساز درگذشــت محمد معین رئیس
این مؤسســه شــد .از جعفر شــهیدی کتابهایی مانند «جنایات تاریخ»،
«مهدویت و اسالم»« ،شرح لغات و مشکالت دیوان انوری»« ،عرشیان»،
«شرح مثنوی دفتر چهارم ،پنجم و ششم» به جا مانده است.
ســالروز درگذشــت آگاتا کریستی نویســنده انگلیســی و ایرج گرگین
گوینده تلویزیون هم امروز است.

