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نــــگاره

ایمان نوری نجفی

#استیضاح_ترامپ

اســتیضاح دونالــد ترامــپ
رئیــس جمهــور ســابق
هشتـگ امریــکا بــرای دومیــن بــار
رأی نیــاورد . ۵۷ســناتور ،پــس از  ۴روز بحــث
بــراســتیضاح دومترامــپ ،رأی بــه محکومیــت
او دادنــد و  ۴۳ســناتورهم رأی تبرئــه بــه رئیــس
جمهــوری پیشــین دادنــد و ایــن خبــر بازتــاب
زیادی در شــبکههای اجتماعی داشت و خیلیها
دربــاره ایــن رأی و نتیجــه آن در سیاســت امریــکا
مینوشــتند« :اســتیضاح ترامــپ رأی نیــاورد و او
از اتهام تحریک برای شــورش تبرئه شــد .سیرک
دموکراســی در امریــکا باالخــره تمــوم نشــد،».
«ســنای امریکا جلســه اســتیضاح دونالد ترامپ،
رئیــس جمهــور ســابق امریــکا را دربــاره ماجرای
یــورش بــه کنگــره امریکا برگــزار کــرد .در نهایت،
ســنای امریــکا ترامــپ را از اتهامــات تبرئــه کــرد.
معنــی دموکراســی رو هــم فهمیدیــم»« ،ترامپ
ســر مخالفانش را کاله گذاشت! اول گفت اگر مرا
اســتیضاح کنیــد حزب تشــکیل میدهــم ،آنها از
تــرس او را تبرئــه کردنــد ،همین که خــرش از پل
گذشت رفت حزب «میهنپرست» را بنیانگذاری
کرد»« ،رأی نیاوردناستیضاح ترامپ درمجلس
ســنا به اتهامتحریک به شــورش و تبرئه شدنش
ایــن معنــی رو میــده کــه شــکاف در درون امریکا
جدیتــر از چیزیــه کــه خیلیهــا فکــر میکنــن و
ایــن کشــور بــا ســرعت هرچــه تمامتر به ســمت

آنفالوی تیم

بــازی تیــم اســتقالل مقابــل
ماجرا ســپاهان حواشــی زیــادی
داشت .با قهر محمود فکری
از نشســت خبــری ،کاربــران فوتبالی شــروع به
نوشــتن دربــاره او کردنــد و ایــن اظهارنظرهــا
دیــروز و همزمان با انتشــار این خبــر که فکری
صفحه رســمی باشگاه استقالل و بازیکنان این
تیــم را در اینســتاگرام آنفالــو کرده ،بیشــتر هم
شد« :خوشحالکنندهترین خبر فوتبالی امروز،
آنفالو کردن صفحه رســمی باشگاه و بازیکنان
توســط محمــود فکــری بــود؛ دیشــب قبــل از
خواب گفتــم کاش صبح با خبــر اخراج فکری
شروع بشــه .ولی فعالً به همینشم راضیام،».
«محمود فکری رفتنش هم مثل بچههاســت،
بازیکنــای اســتقالل رو تــوی اینســتاگرام آنفالو
کــرد .کاش بعــد از اینکــه
رفتی بزرگ بشی الاقل،».
«خبر کوتاه بود و دردناک:
فکــری باشــگاه اســتقالل
را آنفالــو کــرد»« ،همینــو
میخواســتید؟ آنفالــو
تــون کنه؟ایــن کارا چیــه
بــا محمــود میکنیــن»،
«محمــود فکــری صفحه
رسمی باشــگاه استقالل و
بازیکنان را در اینســتاگرام
آنفالــو کــرد! نــروووووووو
تــو هــم نمیتونــی دووم
بیــاری نــرو»« ،حــاال کــه
محمود فکــری قهر کرده،
به نظرم باشــگاهاستقالل

بی توجهی به پروتکل های بهداشتی

وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی :شرایط روز  ،خالقیت هنری را دامن زد

در یک سال اخیر که شرایط بیماری کرونا دشواریهایی را برای همه عرصهها از جمله فرهنگ و هنر پدید آورد،
هنر و از جمله موسیقی با جامعه همدلی و همراهی کرده و به تناسب ویژگیهای این دوران خالقیتهایی در
موسیقی بروز کرد و هنرمندان گرانقدر تجربههایی رقم زدند که جریان موسیقی را تداوم بخشید .سیوششمین
جشنواره موسیقی فجر فرصتهایی را براساس شرایط جدید و شیوههای متناسب با این روزگار برای اجرای
گروهها و هنرمندان موسیقی و استفاده مخاطبان فراهم آورده است .توجه به حوزههای مرتبط با موسیقی
مانند ترانه و تولیدات رسانهای تخصصی موسیقی با برگزاری «جایزه ترانه» و «جایزه موسیقی و رسانه» بیانگر
نگاه و رویکرد جامع به عرصه موسیقی و حوزههای پیرامون است .بخش رقابتی جشنواره هم فرصتی
است تا با ارزیابی کارشناسی و تخصصی تولیدات موسیقی ،داشتههای کمی و کیفی و نیازهای این عرصه،
شناسایی و مورد گفتوگو و نقد قرار گیرد.

ی و ششمین جشنواره موسیقی فجر /ایرنا
بخشی از پیام سیدعباس صالحی به س 

امیدواری به احیای سینما
برگزاری سیونهمین جشنواره فیلم فجر ثابت کرد
بــا برنامهریزی مناســب میتــوان چراغ ســالنهای
یادداشت
ســینما را روشــن نگه داشــت .پایبنــدی مخاطبان و
مدیران ســینما به رعایت شــیوهنامههای بهداشتی
نشــان داد که فعالیت ســینماها در وضعیت شیوع
کرونا مسألهســاز نیست و میتوان سالنهای سینما
را بــه محــل امنــی بــرای فیلــم دیــدن تبدیــل کرد.
در ایامــی کــه فعالیت رســتورانها ،کافی شــاپها و
غالمرضا موسوی مراکــز خریــد حتی بازار بــزرگ آن هم بــا آن میزان
تهیه کننده سینما جمعیــت باال پابرجاســت ،تجربه جشــنواره نشــان
داد تعطیلی ســالنهای ســینما تصمیم منطقی نبوده است .خوشبختانه
هم جشــنواره این فرصت را فراهم کرد و هم ســینماداران همت کردند تا
پس از چند ماه تعطیلی شاهد فعالیت کمخطر سالنهای سینما باشیم.
از ســوی دیگر استقبال مردم از فیلمهای جشنواره گویای این واقعیت بود
که ســینما رفتن و فیلم دیدن برای جامعه هنوز مقبولیت دارد .انتظار این
اســت که بعد از جشــنواره این فرصت فراهم شود که اکران عمومی سینما
هــم با اقبــال روبــهرو باشــد .طبیعتاً ایــن اتفاق پیــش از هر چیــز به جلب
اعتماد مخاطب نســبت به امنیت محیط سینما نیاز دارد .صاحبان سینما
همانطور که در ایام جشنواره تمام موارد بهداشتی را به شکل دقیق انجام
دادند ،باید به رعایت شــیوهنامههای بهداشــتی پایبند باشــند .الزم اســت
برای حفظ سالمت مخاطب همچون ایام جشنواره دقیقترین نظارتها از
تب سنجی و الزام به استفاده از ماسک در سالن سینما و نظارت بر آن حتی
در زمان نمایش فیلم انجام شود .فارغ از مقید بودن به دستورالعملهای
بهداشتی نکته مهم بعدی این است که چه فیلمهایی باید اکران شود .به
ایام نوروز نزدیک میشویم و در ایام باقیمانده تا سال نو و اکران نوروز الزم

اجازه بدهید کودکان
در هوای تفکر نفس بکشند

ایاالت متحده ســابق پیــش میــره»« ،رأی دادگاه
ســنای امریــکا سیاســی بــود در تنهــا زمانــی کــه
نباید سیاســی میبود .تشــکیالت سیاسی ،پرونده
سیاســی ،دادگاه سیاســی ولــی رأی دادگاه نبایــد
سیاســی میبود ،رأی باید براساس حقیقت داده
میشــد کــه متأســفانه  ۴۳نفــر از اعضــای هیأت
منصفه براساس مالحظات سیاسی رأی دادن،».
«هواداران ترامپ بالفاصله پس از پایان نمایش
اســتیضاح ،ترند کــردن هشــتگ  Trump2024را
آغــاز و حمایــت همهجانبــه خــود از وی را اعالم
کردند« ،».عصبانیت «نانسی پلوسی» از شکست
مجــدد دموکراتهــا در اســتیضاح پرزیدنــت
ترامپ :این ســناتورهای بزدل نتوانستند در برابر
کاری کــه پرزیدنت انجــام داد بایســتند»« ،تبرئه
ترامــپ از اســتیضاح فقــط یــک نتیجــه خواهــد
داشت ،آشــوب/اختالف سیاسی و شورش مجدد
در جامعــه« ،».بــا رد اســتیضاح ترامــپ و نســبتاً
قطعــی بودن شکســت اقتصــادی بایــدن به نظر
میاد باید  4ســال دیگه منتظر ریاســت جمهوری
ترامــپ احتمــاالً بــا حزبــی غیــر از جمهوریخــواه
باشــیم و اون دوره ترامــپ احتمــاالً آخریــن میخ
بر تابوت لیبرال دموکراســی امریکا خواهد بود،».
«توی تاریخ اسم ترامپ یادگار میمونه به عنوان
تنها رئیس جمهوری که تو تاریخ دو بار استیضاح
شــد ،حــاال یک ســری هــل این ننــگ تاریخــی رو
باعث افتخار میدونن».

کودکان همراه با خودشناسی و شناخت محیط ،روز
سنگ
به روز دادهها و اطالعات بیشــتری کســب میکنند.
کاغذ
قطعاً در هر مرحله از رشد نیاز به یادگیری خاص با
قیچی
توجه به نیازهایشان وجود دارد؛ اینکه کودک بتواند
و البته فضایی هم برایش مهیا شــود تا با تفکرهای
مختلف آشــنا شــود و همینطور با شخصیتهای
گوناگون و دیدگاهشان ،مواردی است که میتواند بر
زندگی آنها تأثیر بگذارد و باعث شود چگونه دیدن
توجو
نلی محجوب و طرح مســأله ،چگونه استدالل کردن و جس 
فعال فرهنگی حوزه را درک کننــد .کــودک در هــر دوره از زندگــیاش
ادبیات کودک و نوجوان
برداشــت ،اســتدالل و تحلیل خودش را از اتفاقات
پیرامون و مسائلاش دارد.
حتماً ادبیات و کتابخوانی تأثیری ژرف و گســترده بر زندگی کودک خواهد
داشــت؛ کودکــی کــه بــا کتــاب و مفاهیــم گوناگــون آشــنا میشــود ،دامنه

شهروند
مجـــازی
یگانه خدامی

و بازیکنهــا بــه نظرش احترام بــذارن و بذارن
کــه بره و بــراش آرزوی موفقیت کنن تو مســیر
جدیــدش»« ،پرسپولیســیا بایــد بــرن جلــوی
باشــگاه اســتقالل ،بــرای مونــدن فکری شــعار
بــدن»« ،وقتی بعد از برداســتقالل ،ازمحمود
فکری ســؤال فنی پرســیده میشــه میگه« :تیم
مــا صدر جدوله ،این چه ســؤاالتیه» وقتی بعد
از باخــت اســتقالل ،از محمــود فکــری ســؤال
فنی پرســیده میشــه میگــه :چطــور موقع برد
ایــن ســؤاال رو نمیپرســید؟»« ،کال جــز بــه بــه
و چــه چه کســی حــق نــداره ســؤالی ازمحمود
فکری بپرســه .هرسؤالی بپرســی میشی اجیر
شــده و دشــمن اســتقالل .حــاج محمــود بــه
خــدا نتیجه نگرفتن بــا این همه ســتاره خیلی
ســخته»« ،خــارج از ضعفهــای کادر فنــی
استقالل بهنظرم محمود
فکری اسطورشــونه و باید
بهش فرصــت بدن ،هنوز
چیــزی از دســت نرفتــه»،
«نیــم فصل ازت حمایت
کردیــم آقــای فکــری؛
فــک کنــم کافــی باشــه و
وقتــت تمومــه .خــودت
اســتعفا بــده لطفــاً»« ،یه
تیکه مصاحبــه بعد بازی
محمــود فکــری رو دیدم.
خبرنــگاره یــه ســؤال فنی
میپرســه ازش .یهــو بلند
میشــه میــره ،میگــه چــرا
وقتــی میبریــم از ایــن
سؤاال نمیپرسید؟»

واژگانی ،شــناختی و شخصیتی متفاوتی خواهد داشت .وقتی کتابی برای
بچهها میخوانیم تا با توجه به نیازها و درکشــان از آن لذت ببرند و این
امــر بدون اجبار باشــد مطمئناً کــودک ارتباط بهتری با موضــوع و محتوا
توگو را ایجــاد کنیم و بچههــا این امکان
خواهــد داشــت ،اگر فرصــت گف 
را داشــته باشــند که آزادانه نظرشــان را مطرح کنند و تحلیل خودشــان را
ارائــه بدهند ،این باعث ایجاد مشــارکت آنها در جمــع خواهد بود ،باعث
توگوی جمعــی خواهد بود و بواســطه این
اعتمــاد بــه نفس بیشــتر و گف 
دیده شــدن و اطالعــات ترغیب به مطالعه در آنهــا افزایش پیدا میکند.
اما باید حواسمان باشــد انتخاب کتاب به گونهای باشد که لذت مطالعه
را بــه همراه داشــته باشــد و البتــه فرصت تفکــر و تعبیر خالقانــه در نظر
گرفتــه شــده باشــد ،باید ســلیقه کــودک را در نظــر بگیریــم و همینطور
کتابــی کــه کنجکاوی او را تحریــک کند و لذت خواندن را به همراه داشــته
باشد .کودک وقتی بتواند با گروه همساالن و بزرگترها بواسطه دانستهها و
دریافتهایش از کتابها صحبت کند قطعاً ترغیب به خواندن میشود؛
کودکــی که بــا موضوع کتاب همدلی و همراهی پیدا میکند و با آن ارتباط
میگیرد امکان الگویابی خواهد داشت؛ با قرار دادن موضوع ها و الگوهای
متفــاوت ،مســائل مختلــف و شــیوههای مختلــف در طرح و حل مســأله
شــخصیتها در مواجهه با موضوع و مســأله ،کودک میتوانــد روبه روی
خود تفاوتها را درک کند و همینطور دیدگاهها را.
مجموعــه فکرهــای بــزرگ بــرای فیلســوفهای کوچــک اخیــراً توســط
انتشــارات شــهرقلم منتشــر شــده اســت .چهار موضوع جذاب این کتاب
شــامل خوشبختی با کمک ارســطو ،برابری با کمک سیمون دوبوار ،تفکر
بــا کمک رنــه دکارت و حقیقت با کمک ســقراط برای کــودکان بهصورت
کتابی تصویری در نظر گرفته شده است .کودکان در این مجموعه عالوه بر
اینکه با متفکرانی بزرگ آشنا میشوند میتوانند خودشان حس متفکری
بزرگ داشــته باشــند .میتوانند درک کنند که فهمیدن این که چه چیزی
باعث خوشــبختی ما و دوستهایمان میشود بسیار مهم است .دانستن
اینکــه آدمهــا حقوق مســاوی و فرصتهای برابــری برای زندگــی دارند،
گفتن حقیقت حتی اگر ســخت باشــد و دانســتن اینکه هر آدمی یک جور
فکر میکند ،همه و همه بســیار مهم هســتند .اجازه بدهیم بچهها بدون
اجبار به متفکرانی بزرگ تبدیل شــوند و راهشــان را پیــدا کنند و با نظرات
مختلف آشنا شوند و آنها را باور کنیم.

اســت بازگشــت مخاطب به ســینما را حفظ کنیم .بایــد بتوانیم فیلمهای
پرمخاطبتــری اکران کنیم« .شــنای پروانه» فیلم منتخب تماشــاگران در
جشــنواره ســال قبل ،گزینهای مناســب برای اکران در این ایام اســت .فیلم
دیگری که قرار است از این هفته به چرخه اکران اضافه شود همین ویژگی
را دارد« .الله» از جذابیتهای خوبی برای جلب مخاطب برخوردار است.
در همین چند روزی که از پایان جشــنواره میگــذرد مخاطبان اقبال خوبی
از نمایش فیلمها داشــتند که امیدواریم این روند حفظ شــود تا فیلمهای
پرمخاطبتر هم میل به اکران پیدا کنند .سازمان سینمایی هم راهکارهایی
جهت حمایتهای تشــویقی برای صاحبان فیلمها و ســینماداران بررسی
کــرده اســت .ابتیاع درصــدی از بلیتهــا میتواند الاقــل هزینههای جاری
ســالنها را پوشــش دهــد .در نهایــت حلقــه ســومی کــه بارها بــر آن تأکید
شــده لزوم اطالعرسانی مناســب از فیلمهای در حال اکران است .از قدیم
صداوســیما در تبلیــغ فیلمهای در حــال اکران کمکهای مؤثری داشــت،
بخش دوم رسالت اطالعرسانی بر عهده تبلیغات محیطی و شهری بود و
بخش سوم آن را فضای مجازی بر عهده داشت .امسال فضای مجازی در
کنار ســینما بود و نقش مهمی در تبلیغ فیلمها داشت .در زمینه تبلیغات
محیطــی امیدواریم شــهرداری تهران که در بازگشــایی ســالنهای ســینما
کمــک مؤثری داشــت باز هم به یاری ســینمای ایران بیایــد .اصوالً با توجه
به اینکه شــهرداریها حامی فعالیتهای فرهنگی هســتند توقع این است
که در شــهرهای مختلف تابلوهایی در اختیار فیلمهــای در حال اکران قرار
بگیرد .انتظار میرود تلویزیون هم با سعه صدر بیشتری نسبت به سینمای
ایران برخورد و بیش از گذشــته امکان بازتاب فیلمهای در حال نمایش را
فراهم کند .در صورت محقق شدن این شرایط و به امید اینکه پیک چهارم
کرونا در راه نباشد به اعتقاد من میتوان امید داشت که احیای سینماها را
در پیش رو داشته باشیم.

به مناسبت سالروز شهادت
دهمین اختر سپهر امامت امام هادی(ع)

ترسیم خط رسالت
با ایجاد «مرجعیت صالح»

نقش امام هادی(ع) در صیانت از مکتب در
شــرایطی دشــوار بســیار قابل تأمل است .آن
آیین
حضــرت از دیــن خاتــم در برابر آســیبهای
کفــر و شــرک و تحریــف و غلــو و ...جلوگیری
اسماعیل علوی نموده و از فروپاشــی امت به مفهوم گسترده
دبیر گروه پایداری آن جلوگیــری کــرد .امام هــادی(ع) از بــدو
مسئولیت رهبری مسلمانان ضمن حراست
از اصالتهای رســالت محمدی(ص) با برنامهریزی درازمدت به
ترویج ارجمندیهای مکتب پرداخت و جمعیتهای بســیاری را
از خطــر انحراف و گمراهی نجــات داد .از جمله ویژگیهای دوران
زندگی امام هادی(ع) نزدیک بودن دوران غیبت است.
ایــن موضوع که در مجموعه تعالیم اســامی از اهمیت زیادی
برخــوردار اســت ،الزمــهاش ،مقدمــات و آمادهســازی جمعهــای
باورمند ،برای ورود بدان بود ،دورهای که مشابه تاریخی نداشت و
ممکن بود پیروان را با پرسشهای بیپاسخ روبهرو کرده در نتیجه
به بیراهههای انحراف سوق دهد.
عباســیان که اخبار عصر غیبت را شــنیده و زمــان آن را نزدیک
میدانســتند آن حضــرت را بــا اجبار از مدینه به ســامرا بــرده و در
محیطی نظامی (عســکری) و در محاصره نظامیان ســکنی داده و
تحت مراقبت شبانهروزی درآوردند.
در چنیــن وضعیتــی امــام هــادی(ع) بهرغــم محدودیتهــا و
ســختگیریها ،بــه مســئولیت مرجــع فکــری و معنــوی خویــش
نســبت به مردم عمل کرده و در دو ســطح مردم عادی و نخبگان
نقشآفرینی کرد.
آن حضــرت بــا ایجــاد و تقویــت شــبکه «مرجعیــت صالح» و
ترســیم خط رســالت از طریق آنــان ،ضمن جــا انداختن موضوع
غیبــت پیــروان مکتــب اهل بیــت(ع) را بــه ارتباط معالواســطه با
پیشــوای دینــی و از طریــق فقیهــان و عالمــان صالــح عــادت داد،
همچنیــن توانســت تا حدود زیــادی محدودیتهــا را بالاثر کرده و
اهتمام بیشتری را صرف تبیین وظیفه پیروان در عصر غیبت کند.
عباسیان که از هر وسیلهای برای دور نگهداشتن امام هادی(ع)
از پیروانش استفاده میکردند ،وقتی به جایگاه و نفوذ آن حضرت
در میان افراد عادی جامعه پی بردند ،ابتدا به شــیوه موازیسازی
بــه ترویــج شــخصیتها و چهرههــای بهظاهــر موجــه و مقــدس
پرداختــه و آنــان را در برابــر اهلبیــت قرار دادند تا ضمن کاســتن
از نفوذ آن حضرت در فهم دین مشــکل ایجاد کنند و با این شــیوه
میان اجتماع مسلمین علیالخصوص پیروان اهل بیت عصمت
و طهــارت(ع) ایجــاد تفرقه و تشــتت نمایند و افــکار عمومی را به
اقطــاب مختلــف ســوق دهنــد .اما بــا تالش امــام هــادی(ع) این
خدعه راه به جایی نبرده و جریان اصلی و اصیل مکتب به مســیر
تاریخــی خود راه یافت و به نســلهای بعدی رســید .عباســیان که
خود را در نتیجهگیری از تالشهایشــان ناکام میدیدند ،سرانجام
دســت بــه جنایــت بــرده و امــام هــادی(ع) در ســوم رجب ســال
254هجــری قمــری را مســموم و به شــهادت رســاندند .شــهادت
مظلومانه امام هادی(ع) تسلیت باد.

همیشهافراد
ساکت را دوست
داشتهام.هیچگاه
نمیفهمیکهدر
حالرقصیدن
رؤیایخودهستند
یادارندسنگینیبار
هستی را به دوش
میکشند.

بخت پریشان /جان گرین
مریم فرادی /نشر هیرمند

 27ëëبهمن
به نام
ســال  1366در چنین روزی شورای گسترش زبان
تاریخ
و ادبیات فارســی با مصوبه شــورای عالی انقالب
فرهنگی تشــکیل شــد .این شــورا که وظیفه امور علمی ،تحقیقی،
سیاســتگذاری و برنامهریزی بــرای آموزش زبان و ادبیات فارســی
به غیرفارســی زبانان جهان را برعهده داشــت ســال  1392با بنیاد
سعدی ادغام شد.
ëëتولدها
غزاله علیزاده :نویســنده ایرانی کــه با رمان «خانه
ادریسیها» او را میشناسید سال  1327در چنین
روزی متولد شــد .مادر غزاله علیزاده شــاعر بود و
او از کودکــی با ادبیات آشــنا شــد .از دهــه  1340با
چاپ داستانهایش در مجلههای مختلف کارش را آغاز کرد و سال
 1356نخستین مجموعه داستانش با نام «سفر ناگذشتنی» منتشر
شــد« .دو منظره» نخستین رمانی بود که در سال  1363از علیزاده
چاپ شد و  7سال بعد «خانه ادریسی ها» را نوشت .کتابی که پس
از مرگ علیزاده جایزه بیست سال داستاننویسی را به دست آورد و
همچنان یکی از مهمترین رمانهای معاصر ایران است .رمانهای
«شــبهای تهــران» و «ملــک آســیاب» و مجموعــه داســتانهای
«چهــارراه» و «تاالرهــا» دیگــر آثــار او هســتند .غزاله علیزاده ســال
 1375و پس از ابتال به بیماری سرطان خودکشی کرد و درگذشت.
معصومــه مهرعلــی مــدرس آواز ،بهــروز وحیــدی آذر نوازنده
ویولــن و رهبــر ارکســتر ،علیرضا مدنــی بازیگر و کارگــردان ،جان
شــلزینگر کارگــردان انگلیســی ،رابــرت فالهرتــی مستندســاز
امریکایــی ،انریکــو کاروســو خواننــده ایتالیایی اپرا ،جین ســیمور
بازیگــر انگلیســی ،محمود امینــی صدابردار و محمــد خواجهپور
شاعر هم متولد امروز هستند.
ëëدرگذشتها
رضــا ژیــان :بازیگــر و کارگــردان ســینما و تئاتــر و
تلویزیون ســال  1381در چنین روزی درگذشــت.
رضا ژیان متولد  1328بود پس از پایان دبیرستان
بــه کارگاه نمایــش وابســته بــه تلویزیــون ایــران
پیوســت و ســال  1347بــا تله تئاتــر «روز مقدس» جلــوی دوربین
رفــت و پــس از آن در ســریالهای «ســرزمین افتخــار»« ،حرف تو
حــرف»« ،مثــل آباد»« ،محله بروبیا»« ،داســتان ریاضــی دانان»،
«محله بهداشت»« ،لطایف الطوایف»« ،پرده عجایب»« ،عاقبت
نقدفروشــی ،عاقبــت نســیه فروشــی»« ،آژانــس دوســتی»« ،زیــر
بازارچــه»« ،آغوشهــای خالی»« ،همســایه هــا» و «خانه پدری»
بازی کرد .نمایشهای «آن ســفر کرده»« ،خاطرات و کابوسهای
یــک جامه دار از زندگــی و مرگ میرزاتقی خــان امیرکبیر»« ،جان
نثار»« ،پاتــوق»« ،قمر در عقرب» و «صورت برداری» و فیلمهای
«چوپانان کویر»« ،ســیاه راه»« ،آتش در زمستان»« ،مرد عوضی»،
«عشــق بدون مرز»« ،مومیایی « ،»3مســافر ری» و «عشق فیلم»
دیگر آثاری است که با بازی ژیان دیدیم.
محمدجعفر محجوب :نویسنده و محقق فرهنگ
عامــه ســال  1374درگذشــت .محمدجعفــر
محجــوب متولــد  1303بــود و در رشــته زبــان و
ادبیــات فارســی تحصیــل کــرد و از ســال 1359
عضــو انجمــن ایرانی فلســفه و علوم انســانی وابســته به یونســکو
شــد .او سالها اســتاد زبان و ادبیات فارســی در دانشگاههای ایران
و دانشــگاههای آکسفورد انگلســتان ،استراسبورگ فرانسه و برکلی
امریکا بود .محجوب نوشتن در مطبوعات را از سال  1327آغاز کرد
و در نشــریههایی مانند ســخن ،یغما و هنر و مــردم در زمینه ادب
فارسی و فرهنگ عامه و پژوهش در داستانهای ایرانی مینوشت.
کتابهــای «آفرین فردوســی»« ،ادبیــات عامه ایــران»« ،از هفت
پیکر تا هشــت بهشــت»« ،تحقیق در احوال و آثار و افکار و اشــعار
ایرج میرزا»« ،درباره کلیله و دمنه» و «نمایش کهن ایرانی» از آثار
اوست .ضمن اینکه کتابهای «آتش» باربوس هانری« ،خاطرات
خانــه مــردگان» داستایوفســکی و «از خودگذشــتگی زنــان»،
«داســتانهای دریای جنوب»« ،سگ سیرک» و «پاشنه آهنین» از
آثار جک لندن با ترجمه او منتشر شد .محجوب ترجمههایش را با
نام مستعار «م.صبحدم» منتشر میکرد.
یوســف فروتــن :نوازنــده تار و ســه تار ســال 1357
در چنیــن روزی درگذشــت .یوســف فروتــن متولد
 1270بــود و از کودکــی بــه موســیقی ایرانــی عالقه
زیادی داشــت .او از شــاگردان درویش خــان بود و
با آموختن ســه تار ،تار ،پیانو ،ویولن و تنبک جایزه تبرزین طالیی را
از او گرفت .یوســف فروتن از اعضای مرکز حفظ و اشــاعه موســیقی
ایرانی و ارکستر انجمن اخوت بود اما غیر از چند برنامه که برای امور
خیریه و کمک به آوارگان و ســیلزدگان اجرا شد و اجرای سال 1346
در حافظیــه شــیراز بــرای شناســاندن موســیقی اصیل ایرانــی ،روی
صحنه حاضر نشد .فروتن با بداهه نوازی از لحاظ متر ،ریتم و ضرب
شــناخته میشود و آثار ضربی او بهعنوان بخشی از رپرتوار موسیقی
ضربــی ایران تدریس میشــود .حســین علیزاده ،داریــوش طالیی،
پرویز مشکاتیان و داوود گنجهای از شاگردان فروتن بودند .از فروتن
یــک دوره ردیــف موســیقی ایرانی با نوای زندگی ســه تار که توســط
سازمان رادیو و تلویزیون ملی ایران ضبط شده به جا مانده است.
ســالروز درگذشت منصور کوشــان شاعر و نویسنده و کارل ریشتر
موسیقیدان آلمانی هم امروز است.

عکس نوشت

لوکیشــنها ،لباسها و وســایل صحنه به کار رفته در فیلمهای
هری پاتــر در تور جهانی نمایشــگاه جدیــد و خالقانه هریپاتر
بازآفرینی میشوند.
این نمایشــگاه ســال  ۲۰۲۲میالدی توســط شــرکت امریکایی
«ایمجین اگزبیشنز» با همکاری اســتودیو فیلمسازی برادران
وارنر برگزار میشــود،البته اکنــون هم طرفداران هــری پاتر با
حضور در پارکهــای دنیای جادویــی هری پاتر در کشــورهای
مختلــف وارد دنیــای دوســت داشــتنی شــان میشــوند امــا
نمایشگاه خالقانه هریپاتر قرار است متفاوت باشد.

