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اذان صبح فردا 5/45

تالش میکنیم تئاتر از مشاغل گروه  3به گروه  2منتقل شود

قادر آشنا :ستاد ملی مقابله با کرونا تصویب کرد که تصمیمگیری درباره فعالیتهای تئاتری به عهده وزارت
ارشاد و وزارت بهداشت گذاشته شود .تاکنون دو جلسه در وزارت کشور داشتهایم و در مجموع روند را مثبت
میبینم و امیدوارم این اتفاق رخ بدهد .البته قرار شد جلسه سومی را برگزار کنیم .در حال حاضر که جشنواره
تئاتر فجر با  50درصد ظرفیت سالنها ،میزبان تماشاگران تئاتر است اما از باب احتیاط ،تالش میکنیم تئاتر
از مشاغل گروه  3به گروه  2منتقل شود تا اگر خدای نکرده وضعیت تهران از نظر ابتال به کرونا تغییر کرد و از زرد
به نارنجی رسید ،تئاتر دوباره تعطیل نشود .در حال حاضر ،محدودیت ساعت  6وجود ندارد و البته سالنهای
تئاتر هم همانند دیگر مکانها تابع محدودیت تردد بعد از ساعت  9هستند.

طلوع آفتاب فردا 7/13

حضرت زهرا (س):
اّول باید در فکر مشکالت و آسایش همسایه و نزدیکان و سپس در فکر خویشتن بود.
بحاراال نوار :ج  ،43ص  ،82ح 4

نــــگاره

سهیل محمدی

خطر آلودگی هوا

از صحبتهای مدیرکل هنرهای نمایشی با ایسنا

برخی ملزومات پیش روی نشر ادبیات داستانی دینی

ادبیــات داســتانی دینی ،بویــژه در عرصه کودک
و نوجــوان طــی یکــی -دو دهــه نخســت بعــداز
یادداشت
انقالب با رشــد کیفی و کمی قابلتوجهی مواجه
شــد .آنچنانکــه از اوایــل دهــه شــصت بهمــرور
شــاهد افزایش تعداد نویســندگان فعال در این
حــوزه شــدیم؛ اتفاقــی کــه توجه بیشــتر ناشــران
در خصــوص کار جــدی درباره ادبیات داســتانی
نادر قدیانی
دینــی را هم به همراه داشــت .بهعنوان ناشــری
ناشر و از رؤسای
کــه سالهاســت دغدغــه انتشــار آثــار خــوب و
پیشین اتحادیه ناشران
اســتاندارد داســتانی دینی دارد توصیــهای برای
و کتابفروشان تهران
جوانترهایــی دارم کــه یا تازه به ایــن حوزه قدم
گذشــتهاند یا خواهان آغاز فعالیت خود هســتند .نکتهای که بر اســاس
تجربه خودم بر آن تأکید بسیاری دارم؛ اینکه قبل از انتخاب آثار دست
به تشــکیل گروه کارشناســان بزنند تا انتشار کتابهای داستانی دینی از
دریچه بررسیهای این افراد رخ بدهد .البته دراینبین فراموش نکنند
که حتماً به ســراغ نویســندگان و منتقدان باتجربه ادبیات دینی بروند؛
هرچنــد کــه تشــکیل گروههــای کارشناســی بررســی کتــاب از ملزومات
انتشــار آثــار در همــه حوزهها اســت و تنهــا به ادبیــات داســتانی دینی
محــدود نمیشــود .بااینحــال رعایــت آن بــرای موضوعــات دینی به
ســبب حساســیتهای بیشــتر از اهمیتــی بهمراتب جدیتــر برخوردار
اســت .متأســفانه برخی افــراد ،چه در جایگاه ناشــر و چه نویســنده در
شــرایطی به سراغ داســتانهای دینی میروند که اطالعی از ملزومات
آن ندارند؛ از سوی دیگر یکی از آسیبهایی که متوجه آثار جای گرفته

فوت و فن قصهگویی برای کودکان

 #قطعی_برق

قطع بــرق دیــروز هــم ادامه
داشــت و عــاوه بــر تهــران
هشتـگ در شــهرهای تبریــز ،ارومیــه،
کرج و قم هم شــاهد خاموشــی بودیم.مانند روز
سهشــنبه دربــاره این موضوع شــاهد نوشــتههای
مختلفــی در شــبکههای اجتماعــی بودیــم کــه از
مشــکالت بــی برقــی مینوشــتند .پــس از اینکــه
مدیرعامل شهرکهای صنعتیتهران استخراج
رمزارز وبیت کوین را دلیل قطعبرق اعالم کرد و
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق قم هم گفت
که تعداد ماینرهای غیرقانونی در این استان زیاد
و مصرف برقشــان بشدت باالست ،شاهد اظهار
نظــر کاربران دربــاره این موضوع بودیــم« :با 121
تمــاس گرفتــم گفتم :بــرق کوچه ما یک ســاعته
قطعــه ولــی اون طــرف خیابون بــرق داره .گفت:
 ۵دقیقه دیگه حل میشــه ۵ .دقیقه بعد برق اون
طرف رو هم قطع کرد»« ،برق قطع شده اینترنت
قطــع شــده بچه امتحان داره شــوفاژا ســرد شــده
گوشی شارژ کم داره اینترنت همراهم که هیچی»،
«کلی کار داریم و بله برق نداریم« ،».امســال چه
جــوری مصرف گاز باالتــره؟! هیچ مدرســهای باز
نیســت ،ادارات نصف نیمه میرن ،صنایع هم که
کوچکتر شــدن مثل هر ســال»« ،اســتاد داشــت
میگفــت به من ربطی نــداره برقتون بره امتحانو
میگیرم برق خودشــون رفت»« ،گفته میشــه ۸

هوا نیست

دیروز آلودگی هوای تهران به
اوج خــود رســید وســخنگوی
ماجرا شــرکت کنتــرل کیفیت هوای
تهــران اعــام کــرد کــه شــهروندان این شــهر از ۸
صبح سهشنبه تا  ۸صبح چهارشنبه ( ۲۴دی ماه)
با شاخص  ،۱۷۴آلودهترین هوای امسال را تنفس
کردند و ظهر هم اعالم شــد شاخص آلودگی هوا
در  ۱۰ایســتگاه از مــرز  ۱۸۰گذشــته اســت .بــا ایــن
خبرهــا و هوایــی که مردم تنفــس میکردند اصالً
عجیب نبود که بســیاری از نوشتهها در شبکههای
اجتماعی درباره این موضوع باشد« :امروز صبح
وارد تهــران شــدم و بــدون
ذرهای اغــراق ،لحظاتــی از
روز رو بــه مــرگ ناشــی از
آلودگی هوا فکر میکردم»،
«اعضــای شــورای شــهر
تهــران کجان؟ شــاید اولین
تلفــات ایــن آلودگــی هــوا
شــدن وگرنــه این حجــم از
بیتفاوتــی و کــمکاری اصالً
توجیــه دیگــهای نــداره،».
«وقتی بی برنامه با ساخت
و ساز غیراستاندارد جلویباد رو در منطقه چیتگر
مسدود میکنند خود اون منطقه هم میشه نقطه
آلــوده .بیچاره ســاکنان منطقه که با هــزاران امید
ســاکن اونجاها شدند»« ،مصاحبه تمثیلی ۲۰۳۰
بــا مردم- :از وقتی برق قطع شــده من بیشــتر به
پدرم سر میزنم- .آلودگی هوا باعث شده بیشتر
پیش خانوادهام باشم و بهشون توجه کنم- .کاش
قطعــی بــرق دائمی بشــه»« ،تا چنــد وقت پیش
باید ماســک میزدیــم از کرونا نمیریــم ،حاال باید
ماســک بزنیم از آلودگی هوا نمیریــم»« ،یادمون

درصدبیت کوین دنیا در ایران اســتخراج میشه و
همیــن میزان نیاز به  ۴برابــربرق مصرفی تهران
داره .بــا ایــن تفاســیر حســاب کنیــد مــا چطــوری
صرفهجویــی کنیــم کــه لطمــهای بــه اســتخراج
بیتکویــن شــما نخــوره؟»« ،قطع برق و مســأله
غامــض کالس اول آنالیــن« ،».میــزان خســارت
قطــع بــرق مناطــق مختلــف کشــور به اقتصــاد و
کســب و کارها چقدر اســت؟ مســئولیت این زیان
بــه عهده کیســت؟»« ،هــزاران مدرســه تعطیله،
هتلهــا تعطیلــه ،اســتخرها و مجموعههــای
آبــی تعطیله ،دانشــگاهها تعطیله ،شــهربازیها
تعطیله و رستورانها هم  ۹شب به بعد تعطیلن.
چــرا کمبــود بــرق و گاز داریــم؟»« ،امــروز مامانو
بردم دکتر و برق قطع بود .ساختمان پزشکان که
ظلمات بود به کنار نمیشــد از آسانســور استفاده
کــرد .بنــده خدا با ایــن زانوهای مشــکل دارش به
ســختی چند طبقه رو اومده باال»« ،پدربزرگ من
تنفســش مشــکل داره و اکســیژنش میــره زیر .50
برق که نباشــه دســتگاه اکسیژنشــم کار نمیکنه»،
«الاقل یه نیم ســاعتبیت کوین استخراج نکنید
تــا مــا موبایالمونو شــارژ کنیــم»« ،قبــاً میگفتن
وقتــی برق میره کجا میره؟ االن دیگه معلومه :تو
حلــقبیت کوینی ها!»« ،جــدولقطعی برق هم
نمیدن الاقل ببینیم چه ســاعتی
از روز قراره سرگردون شیم».

شهروند
مجـــازی
یگانه خدامی

نــره آســمون چــه رنگــی بــود...؟!»« ،تهــران چه
خبره؟! من خودم شــمال زندگــی میکنم ولی با
دیدن عکسها و فیلمها واقعاً دلم برای مردمی
کــه بــا ایــن آلودگــی وحشــتناک زندگــی میکنــن
میســوزه»« ،بــا ایــن وضع هــوای تهــران ،خدای
نکــرده ،یــه ســال بعــد طوفــان ســرطان خواهیم
داشت« ،».االن سه تاماسک زدم دوتا برایکرونا
یکی هم برایهوای تهران ولی موندم با ســوزش
چشم چه کنم»« ،عکسهایی که امروز ازآلودگی
هــوای تهــران دیــدم ،قلبــم رو مچاله کــرد .دیگه
نفــس کشــیدن هــم امکانپذیر نیســت»« ،هوای
تهــران داره به ســمتی میره
که کم کــم بایــد نورافکن با
خودمــون ببریــم بیــرون»،
«تهــران امــروز آلودهتریــن
هــوای تاریــخ خــودش را به
ثبــت رســوند! از هیــچ کس
هم صدایــی درنیومد .پس
پیــش بــه ســوی آلودگــی
بیشــتر« ،».از ایــن اتوبــوس
بنزهــا بــود قدیــم خــودش
قد یه نیــروگاه دود میکرد،
بعــد یه ســری ترمینال بود کــه هی از اونــا میومد
تــوش و میرفــت .تو خط قــم تهران هــم اینا کار
میکــرد .االن هوا بوی همون ترمینــاال رو میده،».
محترم تهــران و حومه.
ســاکنین
«ســؤال جدی از
ِ
ِ
ترافیــک
مردمــان ایــن شــهر از
سالهاســت کــه
ِ
ِ
آلودگی شدی ِد هوا اقال در  ۵ماه از
سنگین دائمی و
ِ
ِ
داشتن درآم ِد خوب
سال بشدت رنج میبرند .آیا
ِ
به خطر افتادن جدی ســامت را توجیه میکند؟
روز بــه روز هــم بدتر و آلودهتر میشــود»« ،تهران
چشم انتظار مدیریت «بادی».

از جــادوی قصههــا و ادبیــات غافــل نشــوید.
هنر و
داســتانها فقــط وســیلهای بــرای ســرگرمی و
روان
وقــت گذرانی مــا انســانها نیســتند و فقط یکی
از هنرهــای هفتگانــه محســوب نمیشــوند بلکه
دریچهای هســتند به سوی روح و روان ما؛ ابزاری
کــه اگر درســت و بجــا انتخــاب شــوند میتوانند
زندگــی انســان را متحــول کــرده و بــه آن جهت
بدهند.
شهرزاد عبدیه
قصه ابزاری اســت که هر پدر و مادر و مربی
روانشناس
میتوانــد در تربیت ،پیشــگیری از کژرفتاریها
و اصــاح رفتارهــای بچههــا از آن بهــره ببــرد.
اگــر فرزندتــان قصه دوســت دارد پس با زبــان قصه وارد شــوید و از
معجزه قصــه درمانی و قصه گویی در تعامل با او بهره ببرید .قصه
درمانــی فــوت و فنهای خــاص خــودش را دارد که در صــورت نیاز
میتوانیــد با کمک یک درمانگر از آن اســتفاده کنیــد اما قصه گویی
هــم معجزههای خــودش را دارد .پس با دقت کتابهای داســتانی
متناســب بــا ســن فرزندتان انتخــاب کنیــد و از همان کودکــی او را با
قصه آشنا کنید.
حتــی خودتان هم میتوانید قصه بســازید فقط کافی اســت کمی
خالق باشــید و از اســتعارهها و تشبیهها در قصهتان استفاده کنید .اگر
میخواهیــد مفهــوم یا نکتــهای را به کودکتــان بیاموزیــد آن را با زبان
قصه برایش تعریف کنید .متناسب با سن او ،شخصیتهای داستان
را انتخــاب کنید .این شــخصیتها حتی میتواننــد از بین حیوانات یا
خوراکیها هم انتخاب شــوند حاال محتوایی که میخواهید فرزندتان
را با آن آشــنا کنید انتخاب کنید مثالً مســواک زدن یا حمام رفتن .در
قصه از اســتعاره و تشــبیه اســتفاده کنیــد مثالً نگرانــی را میتوانید به
گلولــه برفی تشــبیه کنید کــه مدام بزرگ و بزرگتر میشــود و کم کم
کنترلش از دســت ما خارج میشــود .حواســتان باشــد کــه المانهای
داســتان حتماً باید برای کودک آشــنا باشند مثالً کودکی که در منطقه
گرمسیر زندگی میکند و تصوری از برف و گلوله برفی ندارد؛ داستانی
بــا این محتــوا بــه دردش نمیخورد .تــن صدایتــان را در خالل قصه
گویــی مــدام تغییــر دهیــد و یــک قصهگــوی فعــال باشــید تــا کودک
ترغیب شــود قصــه را گوش بدهــد .مثالً اگــر فرزندتان بــرای روز اول
مدرســه دچار نگرانی و استرس شده است ،میتوانید داستان بچهای
را برایــش تعریــف کنید که نگرانی مشــابهی دارد و بعد وارد مدرســه
میشــود و با دوســتهای جدیدی آشنا شده و باســواد میشود و یک
معلــم مهربــان دارد .همــه اینهــا را در قالب قصه و بهصــورت کامالً
غیرمســتقیم از ماههــا قبل از شــروع مدرســه برای کودکتــان تعریف
کنید .حواســتان باشــد که کودکان نیاز به تکرار دارند پس تنها با یکبار
تعریف کردن یک داستان انتظار معجزه نداشته باشید.
اگــر ســاختن قصــه برایتــان ســخت اســت اصالً نگــران نباشــید؛
کتابهــای خوب زیادی در بازار وجود دارد که میتواند کمک کننده
باشــد .حتی گاهی میتوانید قصه را تمام نکنید و از کودک بخواهید
آخــر قصــه را خــودش حــدس بزنــد و برایتــان تعریــف کند بــه این
ترتیــب او هــم فرصتی برای تخلیــه هیجانات و پــرورش خالقیتش
خواهد داشت.

عکس نوشت

بــه مناســبت ایــام شــهادت
حضــرت زهــرا(س) نمایــش
مذهبــی «کوچــه بنی هاشــم»
بهصــورت آنالین در نمایشــگاه
سوگواره تجســمی «کوچه بنی
هاشــم» قــم بــه اجــرا درآمــد.
ایــن نمایــش بــه نویســندگی
محمدرضــا شــاهمردی و
کارگردانی هــادی افضلی تا ۲۸
دی هــرروز از ســاعت  19تــا 21
اجرامیشودوباتوجهبهشرایط
کرونااجرایآنآنالینوازطریق
صفحه اینســتاگرام نمایشــگاه
بیســتمین ســوگواره کوچه بنی
هاشمامکانپذیراست.

در ایــن عرصه میشــود برخی کپیبرداریهای بیکیفیت اســت .البته
این مســأله هم تنها خاص کتابهای دینی نیست اما اهالی کتاب باید
بدانند که نباید بدون برخورداری از تجربه و تخصص الزم ،دست روی
ایــن حوزه بگذارند .اینجا دیگر فقط بحث آســیبی که کپیبرداریها به
صاحبان اصلی اثر میزند در میان نیست؛ آثار غیراصولی و کپیبرداری
ناقص به مخاطبان هم آســیب جدی میزند و قــادر به اثرات مخربی
اســت .حاال دراینبین اگــر بحث کودکان و نوجوانان در میان باشــد که
با مســألهای بهمراتــب جدیتر طــرف خواهیم بود .بــه گمانم والدین
جوان میتوانند در انتخاب آثار برای کودکان و نوجوانان خود به ســراغ
فهرستهایی بروند که هرازگاهی از سوی نشریاتی همچون مجله رشد
منتشــر میشــود .جشــنوارهها هم اغلب نقــش خوبــی در معرفی آثار
اســتاندارد دارند؛ هرچند کــه عمده توجه مجریان آنهــا به موضوعات
دیگــر اســت .از همیــن رو بهتر اســت کــه برنامه ریــزان جشــنوارهها به
حــوزه ادبیات داســتانی دینی هــم توجه بیشــتری کنند .از ســوی دیگر
عالقهمنــدان چــه بــرای مطالعه خود و چــه فرزندانشــان میتوانند به
ســراغ آثار نویســندگان و ناشــرانی برونــد که پیشتر کتابهــای آنان را
خواندهاند و اعتمادشان جلب شده است .باوجود برخی اما و اگرهایی
که در ارتباط با آثار منتشــر شــده در این حوزه به آنها اشــاره شــد با این
حال نمیتوانم منکر آثار خوبی بشــوم که هرازگاهی شــاهد تألیف آنها
از ســوی نویســندگان هستیم؛ جالب اســت که برخی از این نویسندگان
ســن و سال بســیار کمی هم دارند .از همین رو معتقدم با برنامهریزی
جدیتر و قدری همراهی میان دســت اندرکاران فرهنگی و اهالی نشــر
میتوان ارتقای بیشتری را در این حوزه رقم زد.

داستانی تخیلی که نمیتوانید زمین بگذارید

ایــن روزهــا ســخت مشــغول نوشــتن
فیلمنامه هســتم .فیلمنامه جنبه اقتباسی
پیشنهاد
دارد و طبیعی اســت که باید کتاب بخوانم
تــا بنویســم .یکــی از آثــاری را کــه بهتازگی
خوانــدهام و ذهنــم را درگیــر کــرده اســت
بــه مخاطبــان نوجــوان پیشــنهاد میکنم.
«پریانههای لیاسند ماریس» نوشته طاهره
ایبــد .این کتــاب ســبک رئالیســم جادویی
ابراهیم فروزش دارد و نویســنده بخوبــی توانســته دنیــای
فیلمساز
واقعــی را به مجــازی پیوند دهــد .از جنگ
و ســتیز خیر و شــر بگویــد و کودکان را فاتح این میــدان کند .این
کتاب  432صفحــهای فضایی رمزآلود دارد و مبتنی بر فرهنگ
بومی برای نوجوانان است .داستان پر از حادثه و هیجان است.
«پریانههای لیاســند ماریس» غافلگیرکننده اســت و خواننده را
بــا ماجراهای غیرقابــل پیشبینــی مواجه میکند .ایبــد در این
کتــاب داســتانی تخیلــی را روایــت کرده اســت که چیــزی کم از
نمونههای مشــابه خارجی ندارد .وقایع این داســتان در جنوب
اتفــاق میافتــد .مردم جنــوب نگاه خاصــی به دریــا دارند آنها
باورهــای افســانهای دارند و وجود موجودات افســانهای در دریا
را باور دارند .داستان در بندر سیراف ،یکی از بنادر ایران باستان
(بوشــهر امروز) میگذرد .شــبح دریــا « ِمن ِمنداس» شــبیخون
میزنــد و قصــد دارد
دریــا را بــه تســلط
خــود درآورد .لیانــا و
ادریــس کــه خواهر و
بــرادر هســتند باید 7
مروارید الجــوردی را
از تــه دریــا پیــدا کنند
تــا شیشــه عمــر ایــن
شــبح را بشــکنند.
جنــگ و ســتیزی
شــروع میشــود و
آنها میتوانند بر شــر
پیروز شــوند .البته در
ایــن نبرد پای شــخصیتهای دیگــری هم در میان اســت ،دی
صبرا ،ماهیان ،پریهای دریایی و ...به نوجوانان عزیز پیشــنهاد
میکنــم حتماً این کتــاب ماجراجویانه را بخواننــد ،برای اوقات
فراغتشــان پیشــنهادی ســرگرمکننده است .داســتانش آنقدر
کشــش دارد کــه اطمینــان دارم وقتی کتاب را به دســت بگیرید
آن را زمیــن نمیگذاریــد .جذابیــت داســتان آنقــدر هســت کــه
کانون پرورش فکری کودکان تصمیم گرفته «پریانههای لیاسند
ماریــس» را تبدیــل به فیلم کنــد .در مجموع پیشــنهاد میکنم
به کتابهای روز و نویســندگان جوان مراجعــه کنید .کتابهای
خواندنــی بســیاری پیــدا میکنید .حــوزه نوجوانان نویســندگان
مبرز و خوبی دارد چون از نگاهی میآید که نو اســت و میتواند
به روز باشد.

اکنون فاطمه دیگر
دختر خانواده نیست.
او جانشین عبداهلل،
عبدالمطلب ،ابوطالب
و خدیجه است( .اُ ّم
أبیها) چه کنیهى مناسبى!
مام پدر .او باید وظیفهى
مادرش را عهدهدار شود.
باید براى پدرش هم دختر
زندگانی حضرت زهرا (س)
و هم مادر باشد.
سید جعفر شهیدی

 25ëëدی
به نام
ëëتولدها
تاریخ
صدیقتعریف :خواننده موسیقی اصیل ایرانی سال
 1335در چنیــن روزی بــه دنیــا آمد .صدیــق تعریف از
دوران نوجوانــی به موســیقی و تئاتر عالقه داشــت و «به
یاد طاهرزاده» در ســال 1362اولین اثر خوانندگی او بود
که توســط گروه شــیدا و بــا نام «چــاووش  »10اجرا شــد.
ســال  1364چند تصنیف کوتاه برای سریال «بوعلی سینا» خواند اما با
خواندن موســیقی ســریال «امام علی (ع)» در سال  1375شناخته شد
و پــس از آن آلبوم های «آبگینه»« ،ماه بانو»« ،کردانه»« ،ماه عروس»،
«خیالانگیز»« ،مهتاب» و «عارف شیدا» را از او شنیدیم.
اســتیونســودربرگ کارگردان امریکایــی ،مجیدجعفری کارگــردان و
بازیگر ،نیلوفربیضایی نمایشــنامه نویس و کارگردان ،ماهچهرهخلیلی
بازیگــر ،مجیدکاظمزادهمژدهی نمایشــنامه نویس و کارگــردان ،وحید
شریفیان شاعر ،سیدعلیلواسانی شاعر ،برتموریسو نقاش فرانسوی و
جیسونبیتمنبازیگرامریکاییهممتولدامروزهستند.
ëëدرگذشتها
بهمنجاللی:عکاس مطرح ایرانی سال 1388در چنین
روزی درگذشــت .بهمــن جاللــی در ســال  1323به دنیا
آمده بود و عکاسی را به صورت تجربی یاد گرفت .جاللی
در جریان مبارزات مردم در جریان وقایع انقالب اسالمی
و جنگ تحمیلی عکسهای بســیار زیادی گرفــت که جزو مطرحترین
عکسهای آن دوران هستند .کتابهای «هنر آفریقای سیاه»« ،روزهای
خون ،روزهای آتش»« ،آبادان که می جنگد»« ،عکاسی سیاه و سفید»،
«خرمشهر»و«گنجپیدا»مجموعهعکسهایجاللیهستند.
همفریبوگارت بازیگر امریکایی ،سیدباقرمظفرزادهرودسری مترجم،
علیدشتینویسندهومترجم،مهدیسمسارمترجم،کریمچمنآراپدر
نشر موســیقی ایران ،آلن زیکمن بازیگر انگلیسی ،غالمرضا طباطبایی
بازیگر،سانازکیهانبازیگر،محمداحمدپناهیسمنانیپژوهشگرادبیات
فولکلور و ژان آگوســت دومینیــک انگر نقاش فرانســوی هم در چنین
روزیدرگذشتند.
 26 ëëدی
ëëتولدها
افســانهبایگان :بازیگر زن ســینمای ایران ســال  1340در
چنین روزی به دنیا آمد .افسانه بایگان در 11سالگی برای
نخستین بار در فیلم کوتاه «بوق» بازی کرد اما کارش را به
صورت جدی از سال 1360با بازی در سریال «سربداران»
آغاز کرد و با بازی در فیلم «گمشده» وارد سینما شد .پس از آن در فیلم
های «دبیرســتان»« ،تشــکیالت»« ،بگذار زندگی کنــم»« ،طوبی»« ،دو
فیلم با یک بلیت»« ،مریم و میتیل»« ،مجازات»« ،خواهران غریب»،
«نابخشوده»« ،مرد عوضی»« ،جهان پهلوان تختی»« ،طوطیا»« ،کافه
ســتاره»«،کنعان»« ،سوپراســتار» و «نــگار» و ســریالهای «تنهاتریــن
ســردار»« ،ســرنخ»« ،روزهــای زندگــی»« ،پیامــک از دیار باقــی»« ،روز
حسرت»« ،وضعیت سفید» و «پریا» بازی کرد.
ســالروز تولد ژانباتیســتمولیر نمایشنامه نویس فرانســوی ،جواد
افشــار کارگردان ،الکســاندر ســرگییویچ گریبایدوف نمایشــنامه نویس
روس ،اسیپماندلشتام شاعر و نویسنده روس ،ناظم حکمت شاعر و
نمایشــنامهنویس ،ماریاشل بازیگر اتریشی ،رابرتسیلوربرگ نویسنده
امریکایی،آدامجونزموسیقیدانامریکایی،رجیناکینگبازیگرامریکایی
و طاهریپرنیان شاعر هم امروز است.
ëëدرگذشتها
حســین محب اهری بازیگر ،دلــورس اوریــوردان خواننده ایرلنــدی ،رکن
الدینخسروی نویسنده و کارگردان تئاتر ،فرانسیسآلکمبل نویسنده و شاعر
بریتانیاییونبیخزرینویسندهوشاعرآذربایجانیدرچنینروزیدرگذشتند.
 27 ëëدی
 ëëتولدها
سهیلمحمودی شاعر و مجری ،محمدرضاحیاتی گوینده ،سیدجواد
هاشمی بازیگر و کارگردان ،مجیداخشابی خواننده ،رزیتاغفاری بازیگر،
مزدکانوشــهزبان شــناس و پژوهشــگر ،ژولسوپرویل شــاعر و داستان
نویس فرانسوی ،طهحسین ادیب مصری ،ایثلمرمن بازیگر و خواننده
امریکاییوآندرهآجیمزبازیگرامریکاییمتولدامروزهستند.
ëëدرگذشتها
رودلکروتزر نوازنده فرانســوی ویولــن ،کاروللمبارد بازیگر امریکایی
و آرتــورتوســکانینی آهنگســاز و موســیقیدان ایتالیایی در چنیــن روزی
درگذشتند.
 28ëëدی
ëëتولدها
جاللالدینکزازی :نویسنده و شاهنامه پژوه شناخته شده
سال  1327در چنین روزی به دنیا آمد .جالل الدین کزازی
از دوران دانشگاه درباره شاهنامه فردوسی تحقیق می کرد
و کتابهایی مانند «از گونه ای دیگر»« ،مازهای راز»« ،رویا،
حماســه ،اســطوره» و «نامه باســتان» را در این زمینه نوشــت .البته آثاری
مانند «رخســاره صبح»« ،دیر مغان»« ،پارسا و ترسا» هم درباره خاقانی،
حافظ و عطارشناســی دارد .او از چهرههای ماندگار زبان و ادبیات فارســی
است و به استفاده از واژههای فارسی سره در نوشتههایش شهرت دارد.
جیمکری:کمدین مشهور جهان امروز 59ساله می شود.
جیم کری با بازی در فیلم «پگی سو ازدواج کرد» شناخته
شد و «ماســک»« ،احمق و احمقتر»« ،درغگو دروگو»،
«نمایــش ترومــن»« ،مــرد روی مــاه»« ،چگونــه گرینچ
کریسمس را دزدید»« ،بروس قادر»« ،درخشش ابدی یک ذهن چاک»
و «ســرود کریســمس» از دیگر فیلمهای مطرح جیم کری اســت .او به
عقیدهبسیاریازمنتقدانیکیازبهترینکمدینهایتاریخسینماست.
ارشــدتهماســبی نوازنده تار ،رســولنجفیان بازیگر و خواننده و ایرج
بقاییمرنانی نویسنده و شاعر در چنین روزی به دنیا آمدند.
ëëدرگذشتها
همایونخرم:نوازنده ویولن و آهنگساز مطرح ایران سال
 1391در چنیــن روزی درگذشــت .همایــون خــرم متولد
 1309بود و در  10ســالگی در کالسهای ابوالحســن صبا
شــرکت کرد و از  14ســالگی نوازنده رادیو شــد .او در طول
ســالهای فعالیتــش آهنگســاز بســیاری از تصنیفهای مطــرح مانند
«غوغای ســتارگان»« ،پیک ســحری»« ،سرگشــته»« ،دلم شکســتی»،
«طاقتم ده»« ،اشک من هویدا شد»« ،آتش» و آلبومهای «تنها ماندم»
و «رسوای زمانه» بود.
سالروزدرگذشتعبداهللبوتیماربازیگرسینماودوبلورهمامروزاست.

