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دانش آموزان روزهای کرونا

پریسا نوراللهی

سیامک صفری :نباید تسلیم این شرایط شویم

کرونا بر تئاتر هم مانند همه چیز اثر گذاشته و این چنین است که تئاتر ،دیگر زندگی طبیعی خود را ندارد؛ سالنهای اجرا یا
تعطیل هستند یا با محدودیتهای زیادی فعالیت میکنند .این محدودیتها به مشکالت همیشگی تئاتر ما اضافه
شده و به مقوله آموزش هم تحمیل شده است ،ولی ما نباید تسلیم این شرایط شویم .باید راهکاری برای تداوم
زیست تئاتر بیابیم .پیش از کرونا امکانات آموزشی مثل کتاب ،ویدئوهای آموزشی درباره موضوع های گوناگون
تئاتری مانند بازیگری ،کارگردانی ،طراحی صحنه یا موضوع های تئوریک مانند تاریخ تحول صحنه ،شیوههای اجرا
و  ...داشتهایم ولی این مجموعه را در کنار آموزشهای حضوری در کالس تجربه کردهایم؛ در این مدت به این نتیجه
ت در آن یک
رسیدم که در مقوله آموزش ،فعالً چارهای جز روی آوری به فضای آنالین نداریم که قطعاً خالقی 
ضرورت است؛ شکل آنالین هم به نوعی مانند برگزاری یک دوره حضوری است چون هنرجویان و معلم در
آن حضور دارند ،با این تفاوت که افراد از هم دور هستند و انرژی و گرمای تمرین در پالتو وجود ندارد.

ت و گوی این بازیگر تئاتر با ایسنا
بخشی از گف 

تجربهای خوب برای نشر و اهالی کتاب

برپایــی نمایشــگاه مجــازی کتــاب تهــران یکــی
از اتفاقــات خــوب اســت کــه کرونــا بهرغــم همه
یادداشت
آســیبهایی کــه بــ ه دنبــال داشــته ســبب شــده
اســت .خواهناخــواه زندگــی و جهــان امــروز در
حــال حرکت بهســوی بهرهمنــدی هرچه بیشــتر
از دنیــای تکنولــوژی و رهاوردهــای آن اســت،
منتهــا کرونــا همانطور کــه طی این ماههــا بارها
دربارهاش گفته شده این روند را سرعت بخشید.
ویدا اسالمیه امســال کرونــا و محدودیتهای حاصــل از آن به
مترجم لغو برپایی ســی و ســومین دوره نمایشــگاه کتاب
تهــران انجامیــد؛ اتفاقــی کــه هــم مخاطبــان را از دسترســی ســاالنه به
تازههــای نشــر محروم کــرد و هم آســیب مالی زیادی برای ناشــران به
دنبال داشــت .نمایشــگاه مجازی کتاب تهران باهدف جبران بخشی از
ایــن آســیب ،برای هر دو طیف ناشــران و مردم برگزار شــد که به گمان
مــن برپایــی موفقــی هم داشــت ،شــاید برخــی از مــردم طــی روزهای
نخســت این نمایشــگاه با مشــکالت و کاســتیهایی روبهرو شدند اما در
کل اتفــاق خوبی بود ،هرچند که خود من دسترســی راحتی برای خرید
کتاب به ســایت نمایشــگاه داشتم؛ در کنار طرح برخی گالیهها باید این
را نیــز در نظر داشــت که زمان کوتاهی پیــش روی مجریان برگزاری آن
بــوده و از طرفــی در بحث امکانــات و زیرســاختهای مخابراتی هم با
محدودیتهایــی روبــهرو بودنــد .بــا احتســاب ایــن مــوارد مــن ،چه در
جایــگاه مخاطــب و چه در جایگاه یکی از اهالی نشــر نظر مثبتی به این
نمایشــگاه دارم؛ طی این مدت از سر عالقهمندی و کنجکاوی خبرهای
مرتبــط بــا نمایشــگاه را پیگیر بــودهام ،تا جایــی که من متوجه شــدهام
هــم ناشــران فروش بــه نســبت مطلوبی داشــتهاند و هم مــردم از این
نمایشگاه راضی بودهاند؛ کم و کاستیهایی هم در میان بوده ،اما برای
نخســتین دوره به نظر میرســد تجربه خوبی را پشــت ســر گذاشتهایم،

#مهرداد-میناوند

درگذشــت مهــرداد میناونــد
فوتبالیســت ســابق تیــم ملــی
هشتـگ و پرســپولیس شــبکههای
اجتماعی را تقریباً یکدســت غصه دار کرد .واکنشها
به درگذشــت او دیروز هم ادامه داشــت و خیلیها به
مســائلی مانند مراسم تشــییع او و آشتی علی دایی و
علــی کریمی که میناوند آرزویش را داشــت ،شــرایط
بیمــاری کرونــا در روزهــای اخیــر و زندگــی میناونــد
پرداختند .کاربران زیادی هم درباره نگرانی برای علی
انصاریان که او هم بهدلیل ابتال به کرونا بستری است
میپرداختند و بههمین بهانه از مسئوالن درخواست
میکردنــد واکسیناســیون را ســریعتر آغاز کننــد« :آقا
مهــرداد میناونــد! علــی دایــی و علی کریمــی با هم
آشــتی کردن ،ولی همــون طور که گفتــی ،عمرت قد
نداد اما قد عمرت بود که اینها رو آشتی داد« ،».آیتم
فوتبال  ۱۲۰رو برایمهرداد میناوند دیدم...کلی اشک
ریختــم و دلــم کبــاب شــد ...ولی بــا اختالف عــادل و
تیمش با کلصداوسیما اختالف سطح دارند ...مرده
شــور هرچی مدار رو ببرنــد که نمیتونیم لذت ببریم
از ایــن نابغــه حوزه رســانه»« ،شــمام مثــل من فکر
میکنید کــه کرونایمهرداد میناوند وعلی انصاریان
کرونای انگلیسی بوده؟ آخه این
درگیری  ۸۵درصدی ریه خیلی
عجیب نیست؟»« ،روح و جسم
مهــرداد میناوند ســالها قبل از
ظهــور کرونا پژمــرد .او ابتدا یکی
از مظلومــان تعــرض بــه حریم
خصوصی اســت و آن گاه یکی از
قربانیان بحرانواکســن کرونا»،
«مــرگمهــرداد میناونــد یعنی
کرونا هنوز بیخ گوشمونه و تموم

و کم نشــده ،یعنی در حالی که دنیا مشغول واکسینه
شدنه ما مشغول تماشای مرگ عزیزانمون»« ،علی
انصاریــان کــه ایشــاهلل خــوب میشــه ،ولــی چجــوری
میخــوان بهش بگنمهــرداد میناوند رفــت»« ،برای
نســل ما که آلبوم خاطراتمان پر اســت از عکسهای
شما ،رفتنتان از این دنیا بخشی از زندگی و عمر ما را با
خود میبرد.نسل امروز حق دارد ناراحتی عمیق ما از
رفتنتان را درک نکند« ،»..میناوند نماد نسلی بود که
نه زندگیش دســت خودش بود نه مردنش»« ،واقعا
برنامههــای تلویزیــون ارزش داره که ایــن افرادی که
یــه عمر تــو اون مملکت زحمت کشــیدن تــا بهجایی
رســیدن و حــاال بایــد لذتش رو ببــرن رو تــو جوونی به
کشــتن بــده!؟« ،»فکــرش و هــم نمیکــردممهرداد
میناوند هم بره ،انگار همین دیروز بود که وسط نوشتن
مشقهای مدرسه صدای گزارشگر فوتبال اسمش و
بــرای اولین بار به گوش من آشــنا کــرد»« ،دلم پیش
علی انصاریانه .کاش خوب بشه .خیلی واسهمهرداد
میناونــد غصه خوردم ،طاقــت این یکی رو نــدارم،».
«اگه زودتر واکســن زدن رو شروع میکردین االن حتماً
وضعیت بیمارستانای ما و حال کادر درمانمون خیلی
بهتــر بود ومهــرداد میناوند هم زودتر به بیمارســتان
بــرای پیگیــری بیماریشــون
مراجعــه میکــردن و شــاید االن
هنوز ایشــون رو داشــتیم .خیلیا
بهخاطــر تــرس از آلودگــی بــه
بیمارســتانها نمیــرن»« ،اگــه
امروز تماشاچی میتونست بره
استادیوم دقیقه  25بازی نصف
ورزشــگاه میگفتنــد :میناونــد.
نصــف دیگه:
روحت شاد».
شهروند

کارتهای بانکی مسدود

مسدود شــدن کارتهای بانکی
ماجرا تعــدادی از مهاجریــن افغــان
بازتـــــــاب زیــادی در شــبکههای
اجتماعی داشت و خیلیها به آن انتقاد کردند .البته
اعالم شــد که کارتهای بانکی  ۲۰درصد از مشتریان
اتباع خارجی که هنوز کد اتباع خود را به بانک اعالم
نکردهاند مســدود شــده و بانکهای عامــل یک ماه
دیگر به این گروه از مشــتریان بانکی فرصت دادهاند
تــا کد اتبــاع خــود را به بانــک اعــام کنند .امــا اینکه
بیخبــر این تصمیم اجرا شــده آن هم در شــرایطی
کــه بهدلیــل شــیوع کرونــا از کارتهای بانکی بیشــتر
اســتفاده میشــود باعث شــد انتقادها ادامه داشــته
باشد« :کسانی که چنین تصمیمهای قاطعی و غالباً
هــم پیاپــی بــرای مهاجریــن میگیرند ،خوب اســت
یک بار خودشــان را تصور کنند که در مطب پزشــک،
در داروخانه ،در بیمارســتان ،در ســفر یا در هر حالت
اضطــراری دیگــری ،در لحظــه پرداخــت بــا کارت
بانکی ،متوجه شــوند که حســاب بانکیشان مسدود
شــده ایــت»« ،بعــد از خبــر مذاکره بــاطالبــان و جو
بدی که تو افکار عمومی افغانستانیها بهوجود اومد
یکهو با مســدود کــردنکارت بانکی بــرایمهاجرین
افغانســتانی بدون اطالع قبلی باعث تشدید فضای
بــد شــبکههای اجتماعی میشــید»« ،مامانــم رفته
خرید ،کارت بانکی پدرم دســتش بوده .کارت کشیده
بانــک صادرات کارت رو مســدود کــرده .تو خانه پول
نقد نیســت .مامهاجران افغانســتانی پول خودمون
رو نمیتونیــم ازش اســتفاده کنیــم .بخــدا ایــن کار

مجـــازی
یگانه خدامی

درســت نیســت مســئوالن عزیز»« ،یک کارت بانکی
دارم مخصــوص یکــی از دوســتهای افغانــم ،هــر
چند وقت یه بار حساب خودش رو مسدود میکنند،
میاد کارت منو میگیره .ظاهراً باز حسابهاشــون رو
مســدود کردن»« ،دیروز دوســتم از ایران پیام داد که
کارت بانکی خانواده افغان که بهشون کمک میکنم
مسدود شــده .گفت فعالً براشــون چیزی واریز نکن.
ایــن چه وضعیتیه واقعاً؟ این خانــواده اینقدر فقیره
کــه واقعــاً بــه همــون دوزار پــول دسترســی نداشــته
باشــه نمیدونم حتی قراره چــی بخورند« ،».فرآیند
گرفتن کارت بانکی تو ایران تقریباً شبیه به همه جای
دنیاست یعنی اگه یه افغانی تو سوئد هم غیر قانونی
زندگی کنه قطعاًنمیتونه کارت بانکی بگیره»« ،وقتی
کارت بانکی یک ایرانی رو تو خارج میبندن دویســت
تا خبرگزاری رپرتاژ میزنن حــاال چرا بانکهای ایران
کارت چند هزار افغانســتانی رو بســتن؟ واقعاً زشــته
این کارا و باید سریع مشکلشون برطرف بشه»« ،شما
گــزارش عملکرد ارائه بــده که ایــران دارای رتبه برتر
فــان در خــوش رفتاری با مهاجران اســت ،در عمل
واقعاً این چنین است؟ آقای مسئول خبرداری برای
چندمیــن بــار کارت بانکــیافغانســتانیها مســدود
میشــود و ســرگردان میشــوند؟ چهار دهه است که
میزبان مهاجرین هســتیم و دریــغ از  ۴تجربه به درد
بخــور!»« ،ایــن روزهــا که خریــد و فروش بــا پول نقد
در خیلی از فروشــگاهها ممکن نیســت مسدودشدن
کارت بانکی مهاجران افغانستانی برای چندمین بار
اون هم بدون اطالع قبلی یعنی چی؟»

چرا باید تئاتر داشته باشیم؟
اینکه کرونا تمام جان آخرین ســال قرن را گرفت و
در اینکه این بلیه مختص به کشــور ما و تئاتر نیمه
جان ایران نبوده شکی نیست .کرونا در سراسر دنیا
یادداشت
کاری کــرد کــه شــاید تا صد ســال آینــده هیچکس
نتواند این قتل عام جمعی را انجام دهد اما سؤال
اینجاســت که آیا واقعاً باید به معنی واقعی کلمه
از کرونــا فــرار کنیم و شــرط عقــل را با زیــادهروی و
بســتن چشــمها به روی واقعیــت فراموش کنیم؟
کهبد تاراج پاندمی و فراگیری کرونا حاال بیش از یکســال است
کارگردان تئاتر که میهمان ناخوانده جهان شــده و شاید شش ماه
دیگر و شاید بیشتر هم بماند ،ولی باید بدانیم نداشتن تئاتر یا مرگ تئاتر
از پاندمــی کرونــا هم فجیعتر اســت .در حالت عادی و ســامت جامعه
اگر بخواهیم نقش تئاتر را بررســی کنیم باید اول ســراغ توســعه فرهنگ
را بگیریم .در جوامع توســعهیافته یا در حال توسعه ،تئاتر از ارکان اصلی
و تحولآفریــن نهاد اجتماعی محســوب میشــود و این نهــاد اجتماعی
در راســتای رفع نیازهای انســانی و اجتماعی ،ضمن تعامل با ساختارها
و هنجارهای جمعی ،با هنرآفرینی و خلق آثار نمایشــی به تجلی زیبای
حقایــق و بیــان جــذاب انگیزهها و احساســات مردم میپــردازد و کارکرد
عمیق و فراگستر خود را هم به عنوان آینه حیات جمعی و هم بهعنوان
الگوی زندگی اجتماعی بروز میدهد .شواهد و تجارب هنرهای نمایشی
در تاریخ گذشــته و کنونی حاکی از آن اســت که تئاتر به عنوان وســیلهای
مؤثــر و کارآمــد بــرای تقویــت تالشهای معیشــتی و دفاعی یــا تحکیم
مبانی حقوقی ،اجتماعی شدن ،قانونپذیری و نظم و انضباط اجتماعی
در قالــب نمایشهــای متنــوع ،جــذاب و آگاهیبخــش ،مــورد اســتفاده
مســئولین جامعــه قرار گرفته اســت .درحقیقــت زمانی تئاتــر و هنرهای
نمایشــی به جایگاه حقیقی خود نزدیک میشوند که مردم تئاتر را برای
ی اســت که تئاتر
خود تئاتر دوســت بدارند و تحقق این آرزو درســت زمان 
با فرهنگ ،ادب ،تعالی افکار و احساســات انســانها و روحیات و وجدان
جمعی جامعه ســروکار داشــته باشــد و رویکرد آن بهگونهای باشد که به
معنای حقیقــی خود ،یعنی تجلی حقیقی ویژگیهــای ضروری مردم و
روشنگری و تحولآفرینی آن نزدیک شود .وقتی چنین مردمی با فرهنگ
و هنرمند در جامعه فزونی یافته و هنردوستی و فرهنگپذیری رواج پیدا
کنــد ،امکان ایجــاد جامعهای فرهنگــی و آرمانی افزایــش خواهد یافت.
در چنین شــرایطی تئاتر منزلتی فراخور رســالت خود داشــته و از نقش و
جایگاهــی واال در میــان تودههای مردم ،بویژه نخبــگان برخوردار خواهد
بود .وقتی تئاتر در سیستم آموزشی جایگاهی ندارد پس چطور قرار است
دنبال نقشــی سازنده و بزرگ برای آن باشیم؟ سالنها بسته باشند! من
اما به عنوان کسی که بارها کرونا اجرای «یاماها» را لغو کرد دلسرد نشدم
و منتظــر مانــدم و هنرمندان تئاتر یاد گرفتهاند توقع نداشــته باشــند .ما
بدون هیچ توقعی ســراغ این اژدهای چند ســر رفتهایــم و میخواهیم با
اجرای نمایش و زنده نگاه داشــتن تئاتر ،به قدر وســع و اندازه خود امید
را به زندگی آدمها برگردانیم .تا چه پیش آید .حاال همه میدانند همان
طور که ابتدای این یادداشت آمد ،کرونا یکسال است چراغهای نمایش
ماندن بیش از حد ،شــاید تا ســالیان دراز
را خاموش کرده و این بیفروغ
ِ
عواقب داشــته باشــد و امید که هر چه زودتر بســاط این منحوس جمع و
تئاتر ایران پا برجا بماند.

شاید طی روزهای نخست ،برخی مردم با مشکالتی روبهرو شده باشند
اما در عوض این نمایشــگاه ســبب شــد کــه دیگر خبــری از گیرکردن در
شــلوغی خیابانها نباشــد و خیلی راحت بتوانیم با چند کلیک ساده از
همانجایی که نشستهایم ،چه در خانه و چه از محل کارمان کتابهای
مورد نظر را خریداری کنیم،البته تردیدی نیســت که دراین بین ارســال
رایگان کتابها و از سویی تخفیفهای اعمالشده هم نقشی مثبت در
تشــویق مردم داشــتهاند .امیدوارم طی ســالهای آینده ،بعد از کنترل
کرونا نیز همچنان شاهد برگزاری نمایشگاه مجازی کتاب در کنار شکل
فیزیکی آن بهعنوان مکملی مؤثر باشــیم .بههرحال زندگی شــتابزده
امروز به شکلی شده که شاید برای همه مردم امکان مراجعه حضوری
به نمایشــگاه فراهم نشــود ،هرچند کــه خواهناخواه نمایشــگاه فیزیکی
جذابیتهــای خــاص خود را هم بــرای مردم و هم بــرای عالقهمندان
کتاب دارد؛ اینکه ما اهالی نشر به شکلی رودررو فرصتی برای تعامل با
خوانندگان خود پیدا کنیم اهمیت بســیاری دارد .بنابراین این دو شیوه
برپایــی نمایشــگاه میتواننــد با همراهی مســئوالن و اهالی نشــر برگزار
شــوند و مردم بنا به عالیق و شــرایط خود اســتفاده از هر یک را انتخاب
کنند .نکته دیگری که در کنار برخی گالیهها در برپایی نمایشگاه مجازی
کتاب نمیتوان از آن صرفنظر کرد این اســت که این اقدام ســبب شد
دســتاندرکاران متوجه نقــاط ضعف در بهرهمنــدی از فضای مجازی
بشــوند؛ تــا تجربهای حاصل نشــود ایرادهای کار مشــخص نمیشــود.
بااینحــال اگــر بــرای ســالهای بعدی هــم شــاهد برگزاری نمایشــگاه
مجــازی کتاب باشــیم امیــدوارم مســئوالن تا حد ممکن شــیوه ارســال
فعلی را بهبود ببخشند؛ در شرایطی که پشت سر گذاشتیم ،اگر خریدار
از چند ناشــر کتــاب خریداری میکرد مأموران پســت آنها را به دفعات
مختلف به دست او میرساندند .اگر بشود ارسالها در دفعات کمتری
انجــام شــود از ایــن طریــق حجــم کاری کمتــری هم بــه اداره پســت و
کارکنان آن تحمیل میشود.

«نخستین گاو» را ببینید
«نخستین گاو» ( )First Cowیکی از فیلمهای
مهم امسال است .یک فیلم شاعرانه که حتی
پیشنهاد
مفاهیم خشــن را هم با تغزل روایت میکند.
مفهمــوم دوســتی بین دو مــرد آغاز
بــا
فیلــم
ِ
میشــود و به لحنی کنایهآمیز در مورد مفهوم
ســرمایهداری میرســد ،اما تغزل را در روایت
کنار نمیگذارد .کوکی آشــپزی است که با یک
گروه شکارچی همراه شده.
شــکارچیها دنبــال پوســت ســگ آبــی
معینکریمالدینی
مستندساز هســتند .کوکــی برعکــس همراهانــش خشــن
نیســت .قرار نیســت در شــکار حیوانی شــرکت کند ،ســاکت اســت و
موقــع چیــدن قارچ طــوری رفتار میکنــد که انگار خــودش جزئی از
طبیعــت اســت .همین روحیــه باعث رفاقتــی عمیق بیــن او و یک
چینی فراری از دست گروهی روس تبار میشود .کارگردان تصمیم
ِ
گرفته فیلم را با قاب مربع نشان دهد.
ایــن قاب بخوبــی در خدمت مفهــوم فیلم قرار گرفتــه .در نیمه
فیلم حس میکنیم قاب مربع انگار چارچوبی است که کوکی را در
تنگنای مناسبات سرمایهداری قرارداده و جهان اطراف او را نفسگیر
جلــوه داده اســت .رفاقــت
بیــن دو مــرد از دو نــژاد به یک
ایــد ه بکــر منجــر میشــود .آنها
میخواهند با اســتفاده از شــیر،
شــیرینی خوشــمزهای درســت
کننــد .امــا در آن منطقــه فقــط
یــک گاو وجــود دارد و آن گاو
متعلق بــه مرد متمولی اســت
کــه بــه نــژاد خــودش و گاوش
بســیار مغرور اســت و آنها باید
شــبها شیر گاو مرد ثروتمند را
بدون اجازه او بدوشــند و روزها
نوعی شــیرینی درســت کنند که
همــه مــردم آن منطقه عاشــق
طعمش میشوند.
فیلــم بــا ریتــم کنــدش بــه مــا فرصــت تفکــر میدهــد .کوکی و
دوســتش برای تحقق بخشیدن به رؤیاشان باید دزدی کنند آن هم
از مردی که از گاو تنهایش هیچ بهره اقتصادی نمیبرد و آدمهایی
شبیه کوکی را آدمهایی بیمایه به حساب میآورد .کوکی و دوستش
در دام عنصــر حــرص میافتنــد و دزدی را رهــا نمیکننــد .حــرص
مفهومی اســت که در طول تاریخ ،مســیر زندگی خیلــی از آدمهای
طبقــه متوســط و ضعیــف جامعــه را از ریل خــارج کــرده و کوکی و
دوســتش هــم دچار همین فرمــول تکراری میشــوند .فیلم به طرز
جســورانهای پایان خیلــی از خرده روایتها را نشــان نمیدهد .این
خساســت در نشان دادن وقایع به لحن شاعرانه فیلم کمک زیادی
کرده است.
فیلــم «نخســتین گاو» را ببینیــد و از چیدمــان اســتادان ه مفاهیم
متعدد در زیرالیههای خط اصلی داستان لذت ببرید.

مــوزه هنرهای معاصر تهران پس از  ۳۰ماه تعطیلی و بازســازی با برگزاری دو نمایشــگاه
عکس «ارمغان» و «عکاسی مفهومی» کارش را دوباره آغاز کرده است.
نوشت
در نمایشــگاه «ارمغــان»  ۱۳۵اثــر از  ۴۲هنرمنــد مانند پروانــه اعتمادی ،پرویــز تناولی،
پرویز کالنتری ،جعفر روحبخش ،حســین زندهرودی ،حســین کاظمی ،حســین محجوبــی ،رضا بانگیز،
رضــا مافــی ،ژازه تباتبایی ،ســهراب ســپهری ،عباس کیارســتمی ،علیاکبــر صادقی ،علیرضا گلســتانه و
غالمحســین نامی که از آثار اهدایی مجموعه منیژه میرعمادی به موزه هنرهای معاصر تهران است و ۲۶
اثــر از  ۱۵هنرمند از آثار گنجینه موزه که متناســب با آثار اهدایی مجموعه میرعمادی اســت ،به نمایش
گذاشته شده است.
نمایشــگاه «عکس مفهومی» هم گزیدهای از گنجینه عکس موزه هنرهای معاصر تهران اســت که ۱۸
اثــر از  ۱۳هنرمند از جمله دنیس اپنهایم ،برند و هیال بکر ،گروان الک ،گوردون ماتا کالرک ،ادوارد روشــا،
جرج و گیلبرت ،جان گروور و ...در آن به نمایش گذاشته میشود.

رؤیاهای قدیم
رؤیاهای خوبی بودن،
به نتیجه نمیرسیدن ولی
خوشحالم که اونا رو داشتم .
پلهای مدیسون کانتی
کارگردان :کلینت ایستوود

11ëëبهمن
به نام
در ســیصد و هفدهمیــن روز از ســال  99هــم از
تاریخ
چهرههای فرهنگی و هنری یاد میکنیم که تولد یا
درگذشتشان در برگه تقویم امروز ثبت شده است.
ëëتولدها
محمدعلی لقا :نوازنده برجســته ســاز فلوت سال
 1321در چنیــن روزی بــه دنیــا آمــد .محمدعلــی
لقا از نوجوانی با ســاز فلوت آشــنا شــد و از عباس
خوشدل نواختن این ساز را یاد گرفت .خانواده لقا
با موســیقی موافق نبودند و او در هنرستان موسیقی تحصیل نکرد
اما پساز گرفتن دیپلم دور از چشم خانواده در ارکستر کودکان رادیو
مشــغول به کار شــد .پساز مدتی تحصیل در رشــته موسیقی را در
دانشــکده هنرهای زیبای دانشــگاه تهران آغاز کرد و از ســال 1337
مشــغول بــه کار در تلویزیون شــد .او نوازنده ســاز فلوت در ارکســتر
سمفونیک تهران ،ارکستر وزیری و ارکستر ملی ایران بود و در طول
سالهای فعالیتش مدرس موسیقی در هنرستانها و دانشگاه هنر
بود .سال  1392مدرک درجه یک هنری به او اهدا شد.
رضا گــوران :کارگــردان تئاتــر ســال  1358به دنیا
آمــد .رضا گــوران ســال  1381اولین نمایــش را با
نــام «شــب آوازهایــش را میخوانــد» کارگردانــی
کــرد« .مــی خــوام بخــوام»« ،یرمــا»« ،هملت» و
«مــرداب» دیگر کارهایی اســت که با کارگردانی گــوران روی صحنه
رفتند که برای «یرما» جایزه بهترین کارگردانی را از جشــنواره تئاتر
فجر گرفت .فیلم «سرکوب» نخستین تجربه گوران در سینما بود که
با استقبال هم مواجه شد.
ریچــارد براتیــگان :نویســنده مشــهور امریکایــی
ســال  1935به دنیا آمد .ریچــارد براتیگان کودکی
ســختی داشــت و بــرای فــرار از ایــن ســختیها
از کودکــی مینوشــت .در  21ســالگی نخســتین
مجموعه شعرش را منتشر کرد و پس از چاپ چند مجموعه شعر
نخســتین رمانش را با نام «ژنرال متفقین ،اهل بیگ سور» نوشت.
مشــهورترین رمانش یعنی «صید قزل آال در امریکا» را ســال 1961
نوشــت امــا این رمان در ســال  1967منتشــر و آنقدر موفق شــد که
زندگی براتیگان را که در فقر مطلق میگذشت نجات داد .پساز آن
رمانهای «در قند هندوانه»« ،ســقط جنین» «هیوالی هاوکالین»،
«بــارش کاله مکزیکــی»« ،در رؤیای بابل»« ،پس باد همه چیز را با
خود نخواهد برد» و «یک زن بدبخت» ،داستان کوتاه «اتوبوس پیر
و چند داستان دیگر» و مجموعه اشعار «لطفاً این کتاب را بکارید»،
« 30ژوئــن 30 ،ژوئــن»« ،پادشــاهی دوم» و «دری لــوال شــده بــه
فراموشی» از او منتشر شد .براتیگان سال  1984درگذشت.
کریستین بیل :بازیگر امریکایی که با بازی در نقش
بتمــن او را میشناســید امروز  46ســاله میشــود.
کریســتین بیل ســال  1986با فیلم «آناستازیا ،راز
آنا» وارد سینما شد و با بازی در فیلم «امپراطوری
خورشــید» در ســال  1987مورد توجه قرار گرفــت« .هنری پنجم»،
«جزیــره گنــج»« ،روزنامه فروشــان»« ،شــاهزاده یوتالیــد»« ،زنان
کوچــک»« ،تصویــر یــک بانــو»« ،مأمــور مخفــی»« ،رؤیــای نیمــه
شــب تابســتان»« ،روانی امریکایی»« ،ماندولین کاپیتــان کارولی»
و «قصــر متحرک هــاول» دیگر فیلمهایی بودند که بیــل را در آنها
دیدیــم و پــس از آن با بازی در فیلم «بتمن آغاز میکند» در ســال
 2005وارد مرحلــه تــازهای از کارش شــد و بــا بــازی در نقش بتمن
درخشید .بیل پس از آن این نقش را در فیلمهای «شوالیه تاریکی»
و «شــوالیه تاریکی برمی خیزد» هم بازی کــرد و البته در فیلمهای
«3:10بــه یومــا»« ،مشــت زن»« ،خــروج :خدایــان و پادشــاهان»،
«شــوالیه جامهــا»« ،دشــمنان ملــت»« ،رکــود بــزرگ»« ،قــول» و
«موگلــی» هــم بازی کــرد .بیل جایزه اســکار بهتریــن بازیگر نقش
مکمل مرد را برای فیلم «مشت زن» گرفت.
والتر ســویج لندور نویسنده و شاعر انگلیســی ،جان آیرلند بازیگر
کانادایــی ،جیــن هکمــن بازیگــر امریکایی ،ونســت ردگریــو بازیگر
انگلیسی ،فیل کالینز موسیقیدان امریکایی ،فیلیپ گلس آهنگساز
امریکایی ،علی عرب بازیگر و کارگردان ،کامران پارســینژاد داستان
نویس و مجید ذاکری شاعر هم متولد امروز هستند.
ëëدرگذشتها
مصطفیاسالمیه:مترجم و نمایشنامه نویس سال
 1394در چنین روزی درگذشت .مصطفی اسالمیه
متولــد  1320بود و در  19ســالگی و همزمان با آغاز
فعالیت سعید نفیسی در رادیو به این رسانه رفت
و مشــغول نقش خوانی رادیویی شــد .او از ســال  1339در مؤسســه
انتشــارات فرانکلین و تحت نظارت نجف دریابندری نمونه خوانی
و همــکاری در ترجمه را آغاز کرد« .چهار نوشــته درباره کوبیســم»،
«تاریــخ هنر مدرن نقاشــی»« ،بالتــازار و بلمونــد»« ،تئاتر تجربی»،
«ماجــرای شــگفت انگیز دیویــد نیوســام» و «اویدیپــوس» از آثاری
اســت که با ترجمه او منتشــر شــدند .اســامیه با نوشتن سرگذشت
چهرههایی مانند نیما یوشــیج و محمد مصدق شــهرت دارد که با
نامهای «به کجای این شب تیره» و «فوالد قلب» منتشر شدند.
سالروز درگذشت مشیر همایون شهردار موسیقیدان ،فرانسیس
پولنک آهنگســاز فرانســوی ،پیر بول نویســنده فرانســوی ،سیدنی
شــلدون نویســنده امریکایــی و جان بری آهنگســاز انگلیســی هم
امروز است.

