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اذان صبح فردا 5/43

خواب زمستانی «کاناپه»

کیانوش عیاری :این روزها صحبتهایی است درباره سریال «روزهای ابدی» آقای شمقدری و
مقایسه با فیلم من (کاناپه) که من از این فضا به اینجا رسیدم که خوشحالم آقای شمقدری این کار را
کرد و با هر تعریفی ،کاری که آقای شمقدری کرد یک گام رو به جلوست« .کاناپه» یک خواب زمستانی
است .به واسطه یک سوءتفاهم چهار ،پنج ساله که مسأله حجاب است .در این فیلم ما موهای
بازیگران زن را با نمره  ۴زدیم و کالهگیس گذاشتیم که فقط در کنار محارم و خلوت خودشان در خانه
کاله گیس داشته باشند و اتفاقاتی که برای این فیلم افتاد ،عجیب است.

طلوع آفتاب فردا 7/11

امام زمان(عج) :هیچ عملی همانند نماز ،بینی شیطان را به خاک ذلّت نمیمالد و او را
ذلیل نمیکند ،پس نماز بخوان و بینی شیطان را به خاک بمال.
من ال یحضرهالفقیه ،جلد ،۱ص۴۹۸

نــــگاره

سهیل محمدی

#ترامپ

د ر روز مراســم تحلیــف
ر ئیسجمهــوری جدیــد
هشتـگ ا مریــکا و آخریــن روز
حضــور ترامــپ در کاخ ســفید کاربــران ایرانــی
هم با هشــتگ ترامــپ درباره این روز نوشــتند.
عفــو  ۷۳نفــر از ســوی ترامــپ از جمله اســتیو
بنن استراتژیســت ســابق کاخ ســفید مسألهای
بــود کــه خیلیهــا بــه آن پرداختنــد و در کنــار
اینهــا نوشــتههایی را دربــاره عملکــرد ترامــپ
و پیشبینــی اوضــاع امریــکا و جهــان بــدون
حضــور او میخواندیــم« :ژانــر اینایی کــه هنوز
و همچنــان فکر میکنــن ترامپ به کاخ ســفید
برمیگــرده! ایــن حجــم توهــم زدن و توهم به
خــورد فالوئر دادن دلیلش چیــه؟»« ،این خط

ایــن نشــون .دانشــمندانی که بعد از ســه ماه از
پیــروزی بایــدن و شکســت ترامــپ تــازه امــروز
بــهپایان ترامپ تــن دادند «از فردا تــا روز رفع
تحریم ها» با همان قاطعیتی که درباره ماندن
ترامپ و پرپر شــدن بایــدن میگفتند ،خواهند
گفت برجام مرده و تحریمها رفع نمیشــوند و
بایــدن از ترامپ بدتره»« ،این همه تانک برای
یک مراســم ســوگند ســاده؟! چطور ســالهای
قبــل ایــن اتفــاق نمیافتــاد ،در حالی کــه اصالً
برنامهای برای تظاهرات نیست ،ترامپ خوب
اســب تــراوا را وارد ایالتها کــرد»« ،زمامداری
ترامــپ عصر امروز رســماً پایــان مییابد .او در
ایــن دوره چهارســاله فقــط و فقــط یــک حرف

چرا فیلتر نکردی؟

ا ع ـ ـ ا م جــرم دادســتان
قــوه قضائیــه علیــه وزیــر
ماجرا ارتباطــات بهدلیــل فیلتــر
نکردن اینســتاگرام خبری بود کــه مورد توجه
کاربــران ایرانــی شــبکههای اجتماعــی قــرار
گرفــت .ایــن خبــر را خیلیهــا بازنشــر کردنــد
و دربــاره فیلترینــگ و مشــکالتی کــه بــا فیلتر
شدن اینستاگرام برای کسب و کارهای خانگی
پیــش میآیــد نوشــتند« :آذری جهرمی قراره
بره دادگاه جواب بده چرا اینســتاگرام را فیلتر
نکرده اســت»« ،شکایتصداوســیما ازآذری
جهرمــی بهخاطر محدود نکــردن پهنای باند
اینترنت بینالمللی ،فیلتر نکردن اینستاگرام
و مســدود نکردن فیلترشکنها .حس میکنم
مــا فقــط ســوژههای صفحاتــی از یــک کتــاب
داســتان طنــز در قــرن  ۲۱هســتیم« ،»...بــا
ایــن شــکایتی کــه از آذری جهرمی شــده باید
قیــد کل اینترنــت رو از  ۱۴۰۰به بعــد بزنیم»،
«ســؤال ایــن نیســت کــه وزیــر ارتباطــات چرا

زمستان کرونایی

از صحبت های این فیلمساز در برنامه «شبهای هنر» شبکه چهار

نمایشگاه مجازی ،رهاورد دنیای تکنولوژی برای عرصه کتاب

ایــن روزهــا شــاهد برپایــی نخســتین نمایشــگاه
مجــازی کتــاب تهــران در ســطح کل کشــورمان
یادداشت
هســتیم ،اتفاق خوبی که میتــوان آن را رهاوردی
از پیشــرفتها و امکاناتــی دانســت کــه تکنولوژی
در اختیارمــان گذاشــته اســت .هرچنــد کــه نیاز به
اطالع رســانی بیشــتری دارد؛ خــود مــن بــه رغــم
پیگیــری اخبــار حــوزه کتــاب اطــاع چندانــی از
فرهاد حسن زاده
آن نداشــتم .بنابرایــن در فرصــت باقــی مانــده
نویسنده
تــا آخریــن روز میزبانــی ناشــران از کتابدوســتان
در ایــن رویــداد حوزه نشــر میتــوان کتابدوســتان
بیشــتری را از برپاییاش مطلع کرد .اما گذشــته از اهالی رسانه و مجریان
برگــزاری این نمایشــگاه که میتوانند با تبلیغات بیشــتر مــردم را متوجه
رویــداد تــازه عرصــه نشــرمان کننــد توصیــهای هم بــرای والدیــن جوان
دارم؛ پــدر و مادرهایــی کــه طــی این چنــد روز خواهان خریــد کتاب برای
کودکان و نوجوانان خود هســتند میتوانند سری به فهرست آثار برگزیده
تشــکلهایی چون شــورای کتاب کودک یا حتی فهرست الکپشت پرنده
بزنند .از این طریق میتوانند با خیال آســودهتری آثار اســتاندارد را برای
فرزنــدان خــود خریــداری کننــد .بگذاریــد اشــاره مختصری هــم به چند
کتاب تازه خودم داشــته باشم که
مــاه گذشــته روانه کتابفروشــیها
شــدهاند؛ کتاب هایــی کــه بــرای
گروه سنی کودک منتشر شدهاند.
«شــنگل و منگل و چنگل» عنوان
ایــنمجموعــهچهــارجلــدی
اســت کــه بــا تصویرگــری فاطمه
خســرویان و از ســوی انتشــارات
نردبــان در اختیــار عالقهمنــدان
قرار گرفته اســت .این مجموعه با
محتوایی آموزشــی نوشــته شــده که در آنها هدف صحبــت درباره برخی
مهارتهــای زندگــی آن هم با مخاطبان کم ســن و ســال بوده اســت .به
درســت زد :اوبامــا بیهــوده و بــه اشــتباه تالش
داشــت دموکراســی غربــی را به کشــورهایی در
دیگــر نقاط جهان از جملــه خاورمیانه تحمیل
کنــد« ،».حاال کــه ثانیه شــمار انداختید بگم که
ترامپ تا کمتر از  4ســاعت دیگه کاخ ســفید رو
تــرک میکنــه .از کاخ ســفید میره پایــگاه هوایی
انــدروز و از اونجا میره فلوریدا»« ،ترامپ رفت.
خــدا را شــکر که جهــان از شــر یک پوپولیســت
کــه مدعــی کدخدایی قلعه جهانــی بود راحت
شــد»« ،مردی کــه تهدید کــرده بــود  52نقطه
ایــران را بمبــاران میکنــد ،رفــت« ،».ترامــپ
بزرگتریــن بازنده تاریخ اســت .واقعــاً میراثش
هم بــرای امریکا تنها تضعیــف امریکا در همه
زمینههــا بــود .چــه داخلــی چــه خارجــی ...در
حــوزه اقتصــادی داخــل امریــکا هم
واقعــاً کار خاصــی نکــرد .اصالً درک
نمیکنــم برخی هــی میگویند برای
خودشون خوب بود .خودشون شاید
آقازادههــای ترامــپ باشــند البتــه»،
«امــروز روز مــرگ سیاســیترامــپ
اســت ،روز ســکته سیاســی مخالفان
داخلــیبرجــام هم نزدیک اســت»،
«هنــوز هــم کامــاً بــاورم نمیشــود
کــه یــک آدم خطرنــاک ،جانــی و
نژادپرست به زباله دان تاریخ پرتاب
خواهــد شــد .چهــار ســال تلــخ گذشــت .بــرای
همــه ما دوران دشــواری بود و حاال به ســاعات
پایانــی این کابوس نزدیک میشــویم .زنده باد
دموکراسی!»« ،مســخرهتر از این چیزى نیست
که افراد هر غلطى خواســتن انجام دادن و حاال
دقیقه نود که ترامپ کاخ ســفید را ترک میکند
آنهــا را عفــو کرده ،افــرادى نظیر اســتیو بنن که
ســم خالصاند براى هــر جامعــهاى»« ،با این
عکسهایی که این روزا از امریکا منتشــر میشــه
دیگــه بــه جــای کاخ ســفید بایــد گفت پــادگان
ســفید»« ،هرکی از کنار کاخ ســفید رد شده بود
و یه سالمی کرده بود رو ترامپ
عفو کرد».

شهروند
مجـــازی
یگانه خدامی

اینســتاگرام رو فیلتر نکرده ،ســؤال اینه که چرا
تلگــرام رو فیلتــر کــرده؟!» ...« ،اعــام جــرم
کــرد علیــه آذری جهرمــی؟ بــا فیلتــر کــردن
تلگــرام چی بهدســت آوردین جــز اینکه فقط
فروش فیلترشــکنو چند برابر کردین؟ هرچی
کــه نمیتونیــد روش کنترل داشــته باشــید رو
فیلتر میکنید؟»« ،طرف با فیلترشکن اومده
تــو توئیتــر فیلتــر شــده میگــه از قــوه قضائیــه
متشــکریم که آذری جهرمی رو بهدلیل فیلتر
نکردن اینستاگرام به بازپرسی احضار کرده»،
«خبر اومده دادستان کل علیه وزیر ارتباطات
بــرای فیلترنکــردن اینســتاگرام اعــام جــرم
کــرده ،اینکــه فیلتــر تأثیــر داره یا نــه رو بحثی
ندارم روش ،ولی خدا به داد کسب و کارهایی
کــه ضربه میخورن برســه»« ،برنــا گفته آذری
جهرمی به دادســرای فرهنگ و رسانه احضار
شــده چرا تا حاال اینســتا رو فیلتر نکــرده! چرا
پهنای باند شــبکههای پیام رســان خارجی رو
کم نکرده و». ...

حرکات شفابخش

ایــن روزهــا اســتفاده از حــرکات مــوزون و
هنر و
ریتمیــک ( )DMTبهعنــوان طــب مکمل
روان
در دنیا طرفــداران خاص خــودش را دارد.
ایــن روش درمانی که تحت عنوان حرکت
درمانــی نیــز در جهــان شــایع اســت در
اواخــر ســالهای  80بــه دنیا معرفی شــد.
درمانگرانی در امریکا و انگلیس و آلمان با
استفاده از این روش فرصتی را برای تخلیه
شهرزاد عبدیه
هیجانات و کاهش آالم روحی و روانی افراد
روانشناس
فراهــم آوردنــد و دیــری نپایید کــه حرکت
درمانــی در همــه جهان طرفــداران زیادی
پیــدا کــرد .در حرکت درمانی؛ بــدن به ابزاری برای بیان احساســات
افــراد تبدیل میشــود و افــراد بدون نیاز به کالم و بــا حرکاتی در تک
تک اعضای خود از چشــم و صورت تا دست و پا برونریزی خواهند
داشــت .الزاماً همیشــه حرکات از پیش تعیین شــده نیستند و حتی
میتواننــد کامالً فی البداهه و آنی باشــند .در واقــع گویی ذهن ما در
اندامهایمــان بــه حرکت درمیآید و فریاد ســرمیدهد ،در خود فرو
مــیرود ،به خود میپیچد و آرام میگیرد .حرکت درمانی بهصورت
گروهی یا فردی قابل اجرا اســت و ســن و سال نمیشناسد ،کودک و
پیــر و جــوان میتوانند از مزایــای آن بهره ببرند و در پیــچ و تاب تن،
ذهن و جسم توأمان فرصتی برای ترمیم و آرامش و تمرین بیابند.
حرکــت درمانــی در واقع چیــزی فراتر از تحرک بدنی اســت .در این
شــیوه بدن ابزاری برای بیان احساسات میشود .در حرکت درمانی
فرآیندهــای عاطفــی ،شــناختی ،اجتماعــی و جســمانی ترکیــب و
یکپارچه شده و احساسات و حاالت روانی با حرکتهای ریز و درشت
ماهیچهها و اندامها نمایش داده میشــوند .حرکت درمانی نه تنها
در سالمت جسمانی مؤثر است بلکه در کاهش اضطراب و استرس
و داشتن حس بهتر نسبت به خود کاربرد دارد و با تکیه بر پژوهشها
میتوان ادعا کرد که این روش به نوعی باعث پیشگیری از بروز برخی
بیماریهای جســمی و روانی میشود .از سوی دیگر بهعنوان روشی
در کنار ســایر شــیوههای درمانی در بهبود و کاهش مشــکالتی مانند
افســردگی ،اضطراب ،عــدم اعتماد به نفس ،پرخاشــگری ،ناتوانی
در برقــراری تعامل مثبت با دیگــران و ...کاربرد دارد .اگرچه انســان
امــروزه هنوز در ابتدای راه بهرهگیری از حرکات موزون بهعنوان یک
روش علمــی ،درمانــی و طــب مکمل قــرار دارد و همچنــان نیاز به
پژوهشهای بیشــتری اســت اما بشــر از دیرباز از حرکات مــوزون در
م مختلف خود بهره برده است .به طور مثال در برخی از قومها
مراس 
و قبیلهها از حرکات موزون توأم با موســیقی بــرای دور کردن جنها
و ارواح خبیثه اســتفاده کرده و میکنند .در ســال  2004در پژوهشــی
در امریکا مشــخص شد حرکت درمانی میتواند میزان پرخاشگری
کــودکان را تا حدود زیادی کاهــش دهد .در پژوهش دیگری تأثیرات
مثبت این روش در کنترل آلزایمر مشخص شد.

رغــم آن که من هــم معتقدم ادبیــات کارکرد صرفاً آموزشــی نــدارد اما
میتوانــد به عنوان یکی از اثرگذارترین ابزارهــا در این زمینه به کار گرفته
شــود .متأسفانه نویســندگان کودک و نوجوان ما از نگرانی آنچه برچسب
آموزشی نویسی بر آثارشان حک شود سراغ کارکردهای اینچنینی ادبیات
نمیروند .اینکه گاهی به منظور آموزشــی به ســراغ ادبیات برویم ایرادی
ندارد؛ دغدغهمندیهای اینچنینی بهطور قطع در ذهن همه نویسندگان
وجــود دارد امــا گویــا اغلب میترســند که به دســت کم گرفتــن بچهها از
طریــق پند و اندرز دادن متهم شــوند .این همواره یکــی از تابوهایی بوده
که نویســندگان مــا را از این قبیل آثار دور کرده ،در حالــی که ادبیات ابزار
قدرتمندی اســت که کمــک میکند کودکان و حتی بزرگســاالن را متوجه
برخــی ضرورتهــا کنیم .بازگردیم به مجموعهای که اشــاره شــد ،شــاید
بپرســید چرا به ســراغ این داســتان قدیمی رفتهام؟ ســرزمین و فرهنگ
ایران از گذشــتههای دور با قصهها و افســانهها عجین شده ،داستانهایی
برآمــده از فرهنگ شــفاهیمان که نســلهای متعددی را بــا خود همراه
کردهاند .در این بین «بزک زنگولهپا» یکی از قصههای عامیانهای اســت
کــه ایــن چهار کتــاب با نگاهــی به قصــه آن ،اما به شــکلی امروزی شــده
پیــش روی کــودکان قــرار گرفته اســت .بخشــی از ســاعتهای شــبانهروز
بچههای امروز به دلیل مشــغلههای کاری والدینشــان در تنهایی ســپری
میشــود ،در ایــن حیــن ممکــن
اســت خطرهایــی در کمیــن آنان
باشــد که تالش کــردهام در خالل
داستانهای این مجموعه بچهها
را از وجودشــان آگاه کنم .آشنایی
کودکان با خطراتــی که گاه انتظار
آنان را میکشــد منجر به آگاهی و
از سویی واکنش صحیح میشود.
 ا ایی ـ ـ نم ج م و ع ـ ـ ه
داســتان ه
بــانامهــای«گــرگبدجنــس
دوستداشتنی»« ،کجا را باید سم بزنیم؟»« ،گوریل ترسناک در راهپله»
و «طوطی روی خرپشته» پیش روی کودکان قرار گرفتهاند.

نمایشگاه مطلوب کتاب

برگــزاری نمایشــگاه کتــاب بــدون گزافــه از میــان همــه
نمایشگاههای رنگارنگی که همه ساله برگزار میشود ،شاید
یادداشت
بــرای بســیاری از کتاببــاران و کتابخوانــان و کتابدوســتان
بهترین و دلپذیرترین خاطرات آنان باشد ،فضایی آمیخته با
نسرین محمدی طرح و جلد ،بوی کاغذ و مرکب ،مسابقات فرهنگی متعدد،
روزنامه نگار پخش نماهنگهای جالب ،حضور همه اقشــار از هر سن و
سال و موقعیت فکری و مالی و حضور مخاطبان فرهیخته
و صاحبقلمانــی که آثاری را خلق کردهاند ،رویــدادی که بدون اغراق میتواند هر
کشور را گامی به جلو بیندازد و فضایی که هر بینندهای اعم از تحصیلکرده و کمسواد
را مجذوب و به ســوی خود میکشــاند .سالهاســت که وقتی از برگزاری نمایشــگاه
مطلوب و درخور ناشران و مخاطبان سخن به میان میآید ،پیشنهادها و انتقادات
بیشماری مطرح و به چالش کشیده میشود اما در هر حال باز هم شاهد مشکالت
عدیدهای در این حوزه بوده و هستیم که به نظر میرسد منطق تشکیل چنین رویداد
فرهنگی از جهت برگزاری در فضاهای عمومی و حضوری باید اصالح شود .امسال
و در شرایط ویژه کشور که بیماری کرونا امان مردم و مسئوالن را بریده است ،فرصتی
دســت داد تــا به این واســطه دید عمیق و جدیتری را نســبت به حــوزه مطالعه و
توسعه کتاب و کتابخوانی شاهد باشیم و با امید به آیندهای روشن بتوانیم چشمانداز
ش روی حوزه نشر شاهد باشیم و انتظار داریم این گامهای اولیه آنالین
جدیدی را پی 
در معرفی و فروش کتابهای ناشران محکمتر و با برنامهریزی دقیقتر ادامه یابد،
چرا که وقتی هر فرد یا مجموعهای کار دنبالهداری را شروع میکند ،عالقهمند است
تا در طی مسیر ،کار را ارتقا و رشد دهد .برگزاری نمایشگاه هم از این قاعده مستثنی
نیست اما نکته مهم تبیین جایگاه نمایشگاه در فرآیند فعالیتها و اقدامات علمی
و فرهنگی کشــور اســت .شاید به صالح باشد اول طرح و نقشهای دقیق از مجموعه
فعالیتهای نمایشــگاه مجازی از نگاه کارشناســان ترسیم شــود ،سپس نسبت به
برگزاری ادواری آن اقدامات جدیتری انجام شــود و رضایتمندی بیشــتر ناشران و
مخاطبان کتاب را فراهم کند .اما آنچه باید د ر مورد کارکرد نمایشگاه درنظر گرفته
شود ،تعریف چند آیتم برای مأموریت برگزارکنندگان آن است.
نخســت آنکه فرصت دسترســی راحت و حداکثری به منابع مکتوب را در فضای
مجــازی برای کاربــران فراهم و در مرحله دوم امکان حضــور حداکثری آثار داخلی و
منابع معتبر خارجی را ایجاد و در مرحله ســوم تخفیف و تسهیالت مالی بویژه برای
مخاطبان اصلی و فصلی و دائمی نمایشگاههای ادواری و ساالنه کتاب را فراهم آورد.
تفاوت نمایشــگاه مجازی تهران امســال با فروشگاه و نمایشــگاههای سالهای
گذشــته که در آن شاید ناشرمحور بودن مالک برگزاری بود ،به این شکل هویدا شد
که معاونت فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشــاد اســامی و خانه کتاب با ثبت و ایجاد
سامانهای جامع از کتب کلیه ناشران کتاب این امکان را بهوجود آورند که جویندگان
و دوستداران کتاب بدون حضور در نمایشگاه یا فروشگاه کتاب با مشاهده فهرست
موجود منابع هر یک از ناشــران راحتتر بتوانند به منابع موردنظرشــان دسترسی
پیدا کرده و با نویســنده و ناشــر مورد عالقه خود ارتباط مجازی برقرار نمایند ،آنچه
مســلم است بررسی وضعیت برگزاری نمایشگاه موضوعی است که همواره محل
اختالف بســیاری از دســتاندرکاران این حوزه بوده و هســت اما آنچه حائز اهمیت
اســت ،روزنه امیدی اســت که برای فعاالن فراهم شــده و امید اســت که در گســتره
برگزاری سراسری و بینالمللی تداوم یابد.

عکس نوشت
تماشــاخانه ســنگلج بعــد از چندمــاه تعطیلی بــا اجرای
نمایش «لبخند باشکوه آقای گیل» بهکارگردانی میکائیل
شهرســتانی کارش را آغــاز کــرد .ایــن نمایش بــا رعایت
پروتکلهای بهداشــتی مانند تبســنجی از تماشاگران،
ضدعفونــی کردن تمــام بخشهــای تماشــاخانه پیش و
پــساز اجــرا ،حفــظ فاصلهگــذاری اجتماعــی و با نصف
ظرفیت تاالر نمایشــی روی صحنه رفت .در اولین شــب
اجرای ایــن نمایش تصاویــر هنرمندان پیشکســوت تئاتر
کــه پیــش از این نمایــش «لبخند باشــکوه آقــای گیل» را
اجــرا کرده بودند بــرای حفظ نام و خاطره آنهــا روی صندلیها قرار گرفت .این نمایش به نویســندگی اکبــر رادی و کارگردانی میکائیل
شهرستانی تا  ۲۷بهمن هرشب ساعت  ۱۸در تماشاخانه سنگلج اجرا میشود.

محمدرضا سعدی
(رضا کیانیان) :غربت
مثل سرطان پوست
میمونه؛ میشه با کرم و
 ۱۰۰تا چیز دیگه مخفیش
کرد و نشونش ندی ولی
آخرش توی پوست و
گوشت و استخونت
نفوذ می کنه و از پا در
میاردت…

به نام
تاریخ

یک بوس کوچولو
نویسنده و کارگردان:
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اکبــر زنجانپور :بازیگر تئاتر ،ســینما و تلویزیون ســال
 1323در چنیــن روزی بــه دنیــا آمــد .اکبــر زنجانپور
ب ــازی در تئاتــر را از ســال  1345آغــاز کــرد و در
نمایشهایــی ماننــد «چــوب زیر بغــل»« ،نگاهی از
پــل»« ،آغــاز نه چون گذشــته»« ،شــهر کوچــک ما»« ،بامهــا و زیر
بام ها»« ،مالقات بانوی سالخورده» و «شنل» بازی کرد .سال  49با
بازی در فیلم «بیتا» وارد سینما شد و در این سالها در فیلمهایی
ماننــد «تشــکیالت»« ،رفتــار»« ،روز دیدنــی»« ،طالــع ســعد» و
«پــل خواب» او را دیدهایــم .زنجانپور در ســریالهای زیادی مانند
«آتــش بدون دود»« ،عطر گل یــاس»« ،آوای فاخته»« ،تنهاترین
سردار»« ،والیت عشــق»« ،آواز در باران»« ،مختارنامه»« ،فرات»
و «تنهایــی لیــا» هم بازی کرده اســت .او صداپیشــه هم بوده و در
فیلم «شعله» به جای جبارسینگ صحبت کرده است.
ســارا بهرامی :بازیگر ســینمای ایران ســال  1361به
دنیــا آمــد .ســارا بهرامــی بــا بــازی در نمایشهایی
ماننــد «راهزنــان»« ،متولــد « ،»1361اگــر« ،»...هم
هوایی» و «مخمصه» مطرح شد و با بازی در سریال
«پروانه» به شــهرت رسید .سال  1388با بازی در فیلم «تهرون»
وارد ســینما شــد و پــس از آن در فیلمهــای «آیینههــای روبه رو»،
«یک عاشقانه ساده»« ،من دیه گو مارادونا هستم»« ،خانهای در
خیابــان چهلویکم»« ،ایتالیا ایتالیا»« ،دارکوب»« ،جمشــیدیه»،
«ســرکوب» و «لتیان» بازی کرد که برای بازی در «دارکوب» برنده
سیمرغ بلورین بهترین بازیگر نقش اول زن شد.
ســالروز تولــد غالمحســین امیرخانــی خوشــنویس ،خســرو
گلســرخی شاعر ،اردشیر صالحپور نویســنده و کارگردان ،کوروش
نریمانــی نمایشــنامه نویــس و کارگردان ،رضا فــؤادی کارگردان و
بازیگــر ،غالمرضا عزیــزی بازیگــر و کارگردان ،رحمان هوشــیاری
نمایشنامه نویس ،ژان مورو بازیگر فرانسوی ،فرزاد فرخ خواننده،
دیویــد وارک گریفیــث کارگــردان امریکایــی ،شــهرام شــفیعی
داســتان نویس ،هانــری دوپــارک آهنگســاز فرانســوی ،بنــی هیل
کمدین انگلیسی ،جف کونز مجسمه ساز امریکایی ،جینا دیویس
بازیگر امریکایی ،کن لئونگ بازیگر امریکایی و جری ترینور بازیگر
امریکایی هم امروز است.
ëëدرگذشتها
عــارف قزوینــی :شــاعر و تصنیف ســاز ایرانی ســال
 1312در چنیــن روزی درگذشــت .عــارف قزوینــی
متولــد  1259بــود و نخســتین تصنیفــش را در 18
ســالگی نوشــت و زمانــی کــه مشــروطه خواهــی در
ایران شــکل گرفــت با غزلهایش به موفقیت مشــروطیت کمک
کرد .تصنیفهای او بیشــتر حال و هوای میهن پرســتانه داشتند و
دربــاره اوضاع زمانه بودند« .از خون جوانــان وطن الله دمیده»،
«ای امــان از فراقــت امــان»« ،از کفم رها شــد مهــار دل»« ،جان
برخــی آذربایجــان بــاد» و «دل هــوس ســبزه و صحرا نــدارد» از
مشهورترین تصنیفهای عارف قزوینی است.
ابوالحســن نجفــی زبــان شــناس و مترجــم ،داریــوش رفیعی
خواننده ،جرج اورول نویســنده انگلیســی ،کیــکاووس جهانداری
نویسنده و مترجم ،محسن ســلیمانی نویسنده و مترجم ،الکسی
پیرون نمایشنامه نویس فرانســوی و سیسیل ب دومیل کارگردان
امریکایی هم در چنین روزی درگذشتند.
 3ëëبهمن
ëëتولدها
بهمن فرمان آرا :کارگردان و فیلمنامه نویس ایرانی
سال  1320در چنین روزی به دنیا آمد .بهمن فرمان
آرا سال  1351نخستین فیلم بلندش را بهنام «خانه
س از آن در ســال  1353با
قمــر خانم» ســاخت و پــ 
فیلم «شــازده احتجاب» منتقدان از او استقبال کردند« .سایههای
بلنــد باد»« ،بــوی کافور ،عطر یــاس»« ،خانــهای روی آب»« ،یک
بوس کوچولو»« ،خاک آشــنا»« ،دلم میخــواد» و «حکایت دریا»
فیلمهای دیگری اســت که توســط فرمان آرا کارگردانی شــدند که
بــرای «خانــهای روی آب» برنده ســیمرغ بلوریــن بهترین فیلم از
جشــنواره فیلم فجر شــد .او نمایش «مردی برای تمام فصول» را
هم کارگردانی کرد که سال  1393روی صحنه رفت.
مهــران دوســتی :گوینده مطــرح رادیو ســال 1335
متولد شــد .مهران دوستی از ســال  1359گویندگی
در رادیــو را آغــاز کــرد و اولین کســی بود که از ســال
 60گوینــده برنامههای جبهه شــد .صدای دوســتی
را در برنامههای «راه شــب»« ،مجله بامــدادی»« ،هزار پنجره»،
«نشــانی»« ،عصر پرتقالی»« ،رادیو من» و بخش نیمروزی رادیو
پیــام شــنیدیم .او چند ســال بهعنــوان گوینده برتر رادیو از ســوی
اتحادیــه رادیــو تلویزیونــی آسیا-اقیانوســیه انتخاب شــد .مهران
دوستی سال  1394درگذشت.
فاضل جمشــیدی خواننده ،ســینا حجــازی خواننــده ،گوتهولد
افرایــم لســینگ نویســنده آلمانــی ،جیــم جارمــوش کارگــردان
امریکایــی ،احمــد حبیــبزاده کارگــردان ،محمدرســول صادقی
نویسنده و منتقد ،یوهان آوگوست استریندبری نمایشنامه نویس
ســوئدی ،نظامالدیــن کیایــی صدابــردار ،غزاله زرینزاده شــاعر،
جلیل صفربیگی شاعر ،مریم کرباسی شاعر ،کاظم کریمیان شاعر
و لرد بایرون نویسنده انگلیسی هم متولد امروز هستند.
ëëدرگذشتها
هیــث لجــر :بازیگــری کــه او را بــا نقش «ژوکــر» در
فیلــم «شــوالیه تاریکی» میشناســید ،ســال 2008
در چنین روزی درگذشــت .هیث لجــر متولد 1979
بود و بعد از بازی در چند سریال تلویزیونی در دهه
 90میــادی وارد ســینما شــد و در فیلمهایی مانند «دو دســت»،
«میهن پرســت»« ،مهمانی هیوال»« ،داســتان یک شوالیه»« ،ند
کلــی» و «کازانــوا» بــازی کــرد .لجــر با بــازی در فیلم «کوهســتان
بروکبک» برای جوایز اســکار و گلدن گلوب نامزد شــد و «شــوالیه
تاریکــی» در ســال  2008لجر را برنده اســکار بهتریــن بازیگر مرد
کرد که این جایزه پس از درگذشتش به خانوادهاش اهدا شد.
ســالروز درگذشــت یــداهلل نجفــی صدابــردار و جین ســیمونز
بازیگر امریکایی هم امروز است.

