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تالش داریم جشنواره تئاتر فجر صاحب اساسنامه شود

حسین مسافرآستانه :یکی از برنامههایم ،برگزاری مستمر جلسات شورای سیاستگذاری جشنواره است و در این جلسات حتماً
در زمینه نگارش اساسنامه کار خواهیم کرد و امیدوارم به جمعبندی برسیم تا اگر اساسنامه هم نشد ،دستکم به آییننامهای
دستیابیم .سال  84هم که دبیری جشنواره فجر را بر عهده داشتم ،بهصورت شخصی و با توجه به تجربه دورههای پیشین،
اساسنامهای نوشتم ولی در دورههای بعدی هر یک از دبیران برنامههای خود را دنبال کردند .البته مسلماًنمیتوان هر دوره
جشنواره را بهصورت سلیقهای برگزار کرد بلکه الزم است سازماندهی داشته باشیم و دبیر بر اساس سیاستگذاریهای
کالن ،برنامه اجرایی بدهد .در حال حاضر ترکیب خیلی خوبی در شورای سیاستگذاری داریم .این نکته را هم باید
در نظر داشت که بحث شورای سیاستگذاری علمی است نه سلیقهای .شورا سیاستهای کالن فرهنگی را تبیین
میکند که انجام این کار هم بر عهده افراد باتجربه است همچنان که در تمام دنیا هم اینگونه است.
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امامحسین(ع):
باگذشتترین مردم کسى است که با وجود قدرت ،گذشت کند.

نــــگاره

سهیل محمدی

بخشی از صحبتهای مسافرآستانه
که به تازگی مسئولیت دبیری چهلمین دوره جشنواره تئاتر فجر را بهعهده گرفته اس 
ت

ماهیهای قرمز را در قفسهای شیشهای محبوس نکنیم

#آلودگی_هوا
بعد از بارندگــی و وزش باد
در آخــر هفته دوبــاره هوای
هشتـگ تهــران و شــهرهای بــزرگ
آلوده شــد .هرچنــد کاربران
بهدلیــل نزدیکــی به عید و حــال و هوایش کمتر
از قبــل بــه ایــن مســأله میپردازنــد اما بــاز هم
سردردها و حال و احوال بد ناشی از آلودگی هوا
نمیگذارد این ماجرا فراموش شــود« :میبینم
که همه سرگرم آخر سال هستن و یادشون رفته
چه هوای کثیفی داریــم میخوریم تو تهرون،».
«اینجــا هوا یه جــوری کثیفه که آلودگــی بنزینی
نیســت ،گرد و غبار هم نیســتِ ،مه هم نیســت!
معلوم نیســت چیه»« ،جمعه بارون زد و دیروز
و امروز تار شــده از آلودگی .این سرعت عمل در
گند زدن به هوا هنر میخواد واقعاً»« ،آقا هوای
تهران آلودهســت یا مه شده؟! نوشته برای گروه
حســاس اما من احســاس میکنم مه شده .اگه
واقعــاً آلوده باشــه میتونــم یه رابطه مســتقیم
بیــن تصمیــم من بــرای پیــادهروی در یــک روز
خــاص و آلودگــی هــوا در اون روز پیــدا کنــم!»،
«راهکار رفع آلودگی هوا؛ مردم نفس نکشــند»،
«به نظرم ضربالمثل «آسمون همه جا همین

چهارشنبه سوری

دیروز چهارشــنبه ســوری بود و
ماجرا حال و هوایش را در شبکههای
اجتماعــی هــم میدیدیــم.
هرچند که امسال بهدلیل شیوع کرونا کم رونقتر از
قبل بود .خیلیها که اطالعاتی درباره پیشینه این
جشــن داشتند ،دربارهاش مینوشتند و بعضیها
هم از آداب و رسوم خودشان میگفتند یا از ترقه و
نارنجکهای این روزها .کاربرانی هم به حرفهای
فرمانده نیروی انتظامی که گفته بود هرگونه تجمع
در چهارشــنبه سوری بهدلیل شــیوع کرونا ممنوع
است ،میپرداختند« :سوری معنای سرخ میدهد

جشــن ســوری کــه در گاهشــماری جدیــد ایرانی
و
ِ
چهارشنبه ســوری خوانده میشود به باورمهرداد
تداوم جشــنهای آتشــی است که جادوی
بهار در ِ
گرم شدن زمین را میطلبد« ،».چهارشنبه سوری
بدون کاربیت و پیت حلبی و دارت معنی نداره،».
«مــردم دل و دمــاغ چهارشنبهســوری هــم دیگه
ندارن»« ،چهارشــنبه سوری پارسال که وسط اتاق
از رو شــمع پریــدم ،امســالم خدا بزرگــه»« ،جراح
بــودم و صحنههایــی دیدم که کمتر کســی تحمل
دیدنشــون رو داره .یکجا کــم آوردم یکجا بریدم و
برای فرار ،ثانیه شــماری می کردم.از نزدیک درد،
رنــج ،التمــاس ،تــرس آدم هــا رو تــو بیمارســتان
ســوانح ســوختگی شــهید مطهــری ،دیــدم .اکثراً
جــوان و نوجــوان .شــانس زنــده بودنشــون از

رنگه» واســه قبل از آشــنایی بشــر با آلودگی هوا
بــوده»« ،حاال که ملت درگیر صف مرغ و گرونی
شــب عید و کرونا و هزار کوفت دیگهان ،حداقل
مازوت نسوزون این شب عیدی؛ خفه شدیم!»،
«ایــن چیــزی کــه هــوای تهــران رو دربرگرفتــه،
آلودگیــه یــا غبار یا چــی؟ اگه آلودگیه ،کــه واقعاً
تأســفباره؛ بالفاصلــه بعــد از بــرف و بــاد و یــه
هوای تمیز ،اســتعداد خیلی خوبی داریم که در
کمتر از  ۲۴ســاعت ،اینطور گند بزنیم به هوا»،
«پس چــرا هوای تهــران اینقدر آلوده شــده،»...
«ایــن کرونــا کنــار همه بدیــاش یه جنبــه مثبت
خیلــی خوبــم داشــت ،اونــم اینکــه باعث شــد
ماســک بزنیم یکم کمتر هــوای بد تهران و کرج
بره تــو ریههامــون« ،».امروز هــوا عجیب کثیف
بــود عجیــبهــوای تهران آلوده اســت ،ســطح
انتظــارت رو بیــار پاییــن نفــس نکــش دیگــه»،
«تــا امــروز بــاور نمیکــردم هــوای آلــوده بتونــه
چنین ســردرد و تهوعی درست کنه .چطور توی
تهــران زندگی میکنید؟»« ،مجــری برنامه :هوا
آلودهســت چه باید کرد؟ میهمــان :مردم کمتر
نفس بکشن تا کمتر هوای آلوده
تنفس کنن».
شهروند

مجـــازی
یگانه خدامی

ظاهرشون مشخص بود»« ،دلمچهارشنبه سوری
میخــواد .چندســال پیش خونه دوســتم ســمت
ایران شناســی بود ،ته کوچههاش یه فضای دنج و
خوبی داشــت ،آتیش بازی می کردیم .بعد چادر
به سر میرفتیم قاشق زنی .یا بچگیمو میخوام که
مامانــم یکم از موهامو کوتــاه می کردو مینداخت
تــو آتیــش و میپریدیــم»« ،یــه روز یــه شــاتگان
میخــرم ،چهارشــنبه ســوری میــرم تــو خیابــون
میزنــم مغــز هرکی جلو پــای بقیه ترقــه میندازه
رو میپاچــم رو زمیــن به خــدا»« ،برخــاف خیلیا
نه هیچ وقت از چهارشــنبه ســوری خوشــم اومده
نــه هیــچ وقــت بهــم خــوش
گذشته»« ،پلیس اخطار داده
به علت امکان شیوع ویروس
کرونــا بــا هــر تجمعــی بــرای
چهارشــنبه ســوری برخــورد
میکنــه .امــا در عــوض شــما
میتونــی بشــینی در فضــای
بسته اتوبوس ،هواپیما و قطار
و بــری ســفر« ،».اینکــه چــرا
چهارشنبه سوری در سهشنبه
اســت ،چون در اســاطیر ایران
باســتان و شــاهنامه گــذر ســیاوش از آتــش بــرای
اثبــات پاکدامنیــش بــه دســتور پــدرش در غروب
آخرین سهشنبه(بهرام شید)ســال اتفاق میفته و
کیکاووس از چهار شنبه تا جمعه رو اعالم جشن و
ســرور میکنه و فلسفه از آتش پریدن هم بهخاطر
پاک شدنه« ،».دوستی در تذکری به جا گفت :انگار
پلیــس بــا هرگونه تجمعی مشــکل نــداره .تجمع
مــرغ ،روغــن ،متــرو و ...فقــط تجمــعچهارشــنبه
سوری مشــکل داره!»« ،چهارشنبه سوری تو اهواز
مثــل یک فینــال میمونه .بــه این صــورت که کل
ســال در حال جنگ هســتیم اگر زنــده بمونیم به
فینــال این تورنمنت که زمان برگزاری اون آخرین
شــب چهارشنبه سال هســتش راه پیدا میکنیم و
اگر توی این فینال زنده بمونیم عیدمون مبارکه».

رشد ابتذال در موسیقی ،دالیل و زمینه ها

قرنــی کــه گذشــت موســیقی ایران فــراز و نشــیبهای
بســیاری را تجربــه کــرد و هــر دوره آن بیانگــر اتفاقــات
تــازهای بــود کــه میتوانــد درسهــای بســیاری بــه مــا
یادداشت
بیاموزد .اما درخصوص موسیقی پاپ که حوزه فعالیت
شخصیام بوده است ،باید بگویم در این سالها شاهد
تغییر و تحوالت متفاوتی در این نوع موسیقی بودهایم
و بــا یــک مرور کوتاه بر تاریخچه موســیقی پــاپ از دهه
 30تــا امروز خواهید دید آنچه امروز دســتاورد این ژانر
قاسم افشار از موســیقی اســت بــا تعریفی کــه از این نوع موســیقی
خواننده موسیقی پاپ وجــود دارد بســیار متفاوت اســت .درواقــع کارهایی که
درآن برهــه زمانــی با عنوان موســیقی پاپ در دهه  40تولید شــد آثــاری بودند
کــه حــس عجیــب زیبایــی در مخاطب بــه وجــود مــیآورد و هر شــنوندهای را
مجذوب خود میکرد و بهتر اســت بگویم شــعر و ترانه ،ملودی ،تنظیم و حتی
خوانندههای آن دوران هم نوع فعالیتشــان با نسل امروزیها بسیار متفاوت
بود و این تفاوت بسیار آشکار است و هیچ تشابهی با موسیقی دهه  80و بعد از
آن نداشــته و ندارد و اصالً قابل قیاس نیســت و حتی هزاران ســر و گردن باالتر
از آن بــوده اســت کــه البته این نــگاه برخاســته از تعهدی بود کــه هنرمندان به
مردم و جامعه خود داشــتند و آثارشــان را با وســواس و آگاهی بیشتری منتشر
میکردنــد چیــزی که در این دوره کمتــر وجود دارد یا هرگز دیده نمیشــود .اما
در دهه  70موســیقی پاپ نسبت به امروز شــرایط بسیار بهتری داشت و شاهد
اتفاقــات خوبی بودیم در واقع آن دوران بســتری فراهم کردند که موجب شــد
موســیقی پاپ به شکوفایی برسد و در سبک ،اسالید و نوع موسیقی هنرمندان
آن دوران تحوالت بسیار خوبی انجام گرفت و بعد از انقالب و نگاهی که به این
ژانر موسیقی وجود داشت هنرمندان موسیقی پاپ آغازگر شکل دیگری از این
نوع موســیقی بودند اما متأســفانه به مرور زمان این موسیقی به حال خود رها
شــد و آرام آرام به ســمتی رفت که خوشــایند نیســت .هر آنچه امروز به عنوان
موسیقی پاپ تعریف میشود و روی صحنه میرود بسیار متفاوت با موسیقی
پاپــی اســت که از دهــه  40و حتی بعد از آن شــاهدش بودیم .آن زمان شــعر و
ترانهها بامحتوا بود و ملودیها از قاعدهبندی و اصول درســتی برخوردار بودند
و همین امر موجب شــد مردم ارتباط خوبی با آثار آن دوران داشــته باشــند اما

سیاه و رقصنده

این آخرین ســتونی است که در سال  1399مینویسم
و مصــادف شــده اســت بــا روزی کــه دیــروزش
ضدآفتاب
چهارشنبهســوری بــوده و در این ســال ویــروسزده از
مرغوب
روی آتش پریدهاید و سرخی آتش را گرفتهاید و زردی
ستون چهارشنبه بــه آتش دادهاید .در ایــن چند ماه آخر چندین و چند
اتفــاق ناگــوار را پشــت ســر گذاشــتم و همــان وقتها
بود که درگیر نوشتن پادکســت «بنگاه شادمانی» هم
بــودم .غم و شــادی توأمان و کنار هم .بعــد به یکی از
قســمتهای این پادکســت رســیدم که درباره حاجی
بهاءالدینمرشدی فیروز است .بعد بود که صدای مرتضی احمدی برایم
داستاننویس
زنده شــد که میخواند« :سالی که گذشت سال بد بود
ســالی بد و بد ز بد بتر بود ،ای سال برنگردی بری دیگه برنگردی» این صدای
انتهــای ســالهای همه ما ایرانیان اســت؛ زمانی که حاجــی فیروزها با پیراهن
قرمز و روی سیاه با دایره زنگی توی خیابانها میروند و میرقصند و از سال بد
میگویند .درست عین همان سال بدی که احمد شاملو در شعرش میگوید:
«ســال بد ،سال باد ،ســال اشک ،سال شک ،سال روزهای دراز و استقامتهای
کم ،سالی که غرور گدایی کرد ،سال پست ،سال درد »...اما همه اینها را نوشتم
تا برســم به همین حاجی فیــروز .خیلیها را دیدهایم که روی ســیاه کردهاند و
نقــش حاجــی فیروز را بازی کردهاند .ســعدی افشــار ســیاهباز معــروف دوران
مــا میگفــت «حاجی فیروز بــودن خودش تخصص میخواهــد و میگفت او
نتوانســته هیچوقت حاجی فیروز باشد» .در فیلمهای سینمایی هم دیدهایم
کسانی را که حاجی فیروز شدهاند .یکی از قدیمیترین فیلمهای سینمایی که
حاجی فیروز را در آن میبینیم فیلم «پرســتوها به النه بر میگردند» ســاخته
مجید محســنی اســت که در سال  1342ساخته شده است؛ در این فیلم مجید
محسنی نقش پدری را بازی میکند که دست فرزندش را میگیرد و از روستا او
را به شهر میآورد تا در شهر تحصیل کند و برای تأمین مخارج زندگی دست به
هرکاری میزند؛ یکی از کارها همین حاجی فیروز شــدن است؛ در صحنهای او
سیاه شده و دارد میرقصد و ترانه حاجی فیروز را میخواند که« :حاجی فیروزه
و ســالی یه روز» .از همین جای نوشته میخواهم سر ماجرا را ب ه سمت مجید
محســنی کج کنم و از او بنویســم ،نویسنده و کارگردانی که بسیار بسیار دغدغه
فرهنگ و آیینهای ایرانی را داشت؛ کسی که مدام در فیلمهایی که مینویسد
و کارگردانی میکند و در آنها نقش اول را بازی میکند بخشی از فرهنگ ایران را
به نمایش میگذارد .اصالً او به سینما آمده تا آداب و رسوم را زنده کند ،آداب و
رسومی که در دهه چهل همچنان اجرا میشدند و محسنی میداند که ممکن
اســت زمانی برســد که تنها خاطرهای از آنها بر جای مانده باشد .این است که
همه فیلمهایش را طوری میســازد که مثالً موســیقی فولکلــور را زنده کند ،یا
طوری میسازد که پیشپردهخوانی را زنده کند ،یا همین حاجی فیروز را و حتی
مروت و مردانگی در میان مردم را مثل سوژه فیلم «الت جوانمرد» .این ستون
ادای احترامی اســت به مجید محســنی یا مرتضی احمدی یا پرویز خطیبی یا
نصرت کریمی و دیگرانی که خوب بلد بودند از ســنتهای ما فیلم بســازند و
کار کننــد و برای ما به یادگار بگذارند که حاال مثالً تصویری از فرهنگ مردم در
سال  1342داشته باشیم؛ تصویری که وقتی وارد قرن تازه شدیم میگوییم ما
در قرن پیش این شکلی بودیم.

عکس
نوشت

موزه عکاســی در بــرج آزادی تهران افتتاح شــد و همزمان با آن
نمایشگاه عکس «سفرههای هفتسین» هم افتتاح شد.
این نمایشــگاه شــامل  ۶۲تابلو از  ۴۷هنرمند اســت کــه در تاالر
آیینــه بــرج آزادی بــه نمایــش درآمــد و در آن منتخبــی از آثــار
برگزیدگان  ۵دوره مســابقات عکاسی از ســفرههای هفتسین
را میبینیــم کــه آثــار هنرمندانــی مانند حســن غفــاری و آلفرد
یعقوبزاده هم در میان این عکسها قرار دارد.

امروزه با موضوع دیگری روبهرو شدهایم و با اطمینان میگویم تنها مبحثی که
در موسیقی پاپ این دوران رعایت نمیشود و مورد توجه نیست ،شعر و ترانه
بوده این درحالی اســت که مهمترین مقوله یک موسیقی ،ترانه است اما جای
تأسف که نادیده گرفته شده و ترانههای بسیار سخیف و ضعیف با ملودیهای
تکراری و بی ســرانجام به موســیقی ما ورود کردهاند و این انحراف در موسیقی
به عقیده شخصی من ابتدا تغییر نگاه مدیران فرهنگی بویژه رسانه ملی ایران
به هنر است و با ایجاد یک روند رو به جلو تالش کردند سلیقه شنیداری مردم
را تغییر بدهند .رســانه ملی با پخش آثار موســیقی بی محتوا و با سر کار آوردن
یکســری خواننده با عنوان هنرمند ،خوراکی به مردم رســاند که در شــأن مردم
فرهنگ دوست کشورمان نیست البته در این زمینه فضای مجازی هم بی تأثیر
نبوده و بر این باورم که موسیقی مبتذل ما مدیون و وامدار فضای مجازی است
در واقع اگر فضای مجازی وجود نداشت ،موسیقی مبتذل به این سرعت رشد
نمیکرد و این بســتر ســکوی پرشــی بود برای یک تعداد از دوستان که در حد و
اندازه خوانندگی نیستند و خود را اینگونه معرفی میکنند .اعتقاد من این است
که همه نوع موســیقی ،کالســیک ،پاپ ،ســنتی و حتی رپ باید شنیده و منتشر
شــود اما بر اســاس یک فرم و چارت مشــخص که قابل شــنیده شــدن باشــد و
فرهنگ و هنر فاخر ایران را زیر سؤال نبرد البته این فرصت همچنان هم وجود
دارد و میتوان سر و سامانی ایجاد کرد و اگر متولیان ،مدیران فرهنگی یا مدیران
بخش خصوصی بخواهند ،میتوان کارهای خوب را به گوش مردم رساند مانند
آنچه امسال در جشنواره موسیقی فجر انجام گرفت و بسیار خوشحال شدم در
این جشــنواره حضور داشــتم و ای کاش ویروس منحوس کرونا نبود و با حضور
دلگرم کننده مردم این اتفاق شکل میگرفت بنابراین اگر متولیان فرهنگی ما
بخواهند این کارها دیده و شنیده خواهد شد و بار دیگر دوستان قدیمی و جدید
در جدول جشــنواره قرار میگیرند .امیدوارم برای همه همنســلیهای من هم
این اتفاق بیفتد و متولیان فرهنگی همچنان کمک خود را در این زمینه داشته
باشند .اما درخصوص امسال ،سالی که برای همه مردم دنیا و بویژه هنرمندان
به ســختی گذشت باید بگویم دراین سال کرونا ضربه شدیدی بر هنر وارد کرد
بخصوص بخش موســیقی و نوازندگان که قشــر ضعیفتر این حوزه هســتند و
هنوز هم زخمهای این آسیب بزرگ التیام نیافته و باید صبر کرد تا این ویروس
منحوس برای همیشه دست از سر دنیا بردارد.

به مناسبت سالروز خجسته میالد اباعبداهلل الحسین(ع)

طلوع خورشید حماسه از افق شهادت

ابا عبداهلل الحسین(ع) سومین پیشوای شیعیان
جهان پس از رســول گرامی اســام(ص) و یکی
آیین
از دو اختــر تابناک آســمان عصمــت و طهارت
اســت که دودمان نبــی اکــرم(ص) از آنان باقی
اسماعیل علوی مانده و خداوند مردمان را به دوســتی ومحبت
دبیر گروه پایداری آنــان فرمان داده و یکی از دو امانت گرانســنگی
اســت که هرکه از آنان پیروی کند در دنیا آزاده و
درآخرت سربلند و اهل نجات و رهایی خواهد بود.
امــام حســین(ع) در کانون دانــش و فضیلت و محبت وتقــوا ،دیده به
جهــان گشــود و در دامان پاک و مطهر پدر و مــادری همچون علی(ع)
و فاطمه(س) رشــد ونمو یافت و از سرچشمه زالل حکمت و معرفت
و فضایل بلند اخالقی ومهر ومحبت تغذیه نمود ،بهگونهای که ادب و
هدایت و شــکوه وعظمت و شجاعت را از آنان به ارث برد و شایستگی
رهبری حماســیترین واقعه را یافت و ورود فضایل انسانی را در طول
تاریخ به جریان درآورد.
ســیره نگاران و مورخــان در بیان هیچ موضوعی همانند فضایل اهل
بیت پیامبر و مقام برجسته علمی و معنوی آنان و برخورداری شان از
مجموعه کماالت ،تا این حد همسو و هماهنگ نبودهاند .این یکدلی
و اتفاق نظر به بخشی از اصول و مبانی ازجمله بیان صریح قرآن در
مــورد جایگاه ویژه اهل بیت برمیگــردد .کالم وحی به صراحت اهل
بیــت پیامبر را از هرگونه پلیدی مبرا دانســته و آنان را همان نزدیکان
نبــی اکرم(ص) معرفی کرده اســت که دوســتی و محبتشــان پاداش
رســالتی اســت که خدای متعال به بشــریت ارزانی داشته است .امام
حســین(ع) بیتردیــد از زمــره اهــل بیت نبی مکرم اســام به شــمار
آمــده و بــه تصریــح قــرآن از مجموعه پلیدیها پیراســته اســت .آن
حضــرت از برجســتهترین مراتب مجد وشــرف و کرامــت برخوردار و
از همتی واال ،شجاعتی تحسین برانگیز ،عفو و بخششی زائد الوصف
بهرهمنــد بــود و گنجینــه علــم ودانــش بهشــمار میآمد .زبانــی گویا
داشت ،همواره جانب مظلوم را میگرفت و به یاری حق میشتافت
و بــه مقابله بــا ظلم و ســتم میپرداخــت .امام حســین(ع) در عین
جایــگاه رفیع معنوی ،متواضع و فروتن بود.عدالتخواهی ،شــکیبایی
وبردباری ،پاکدامنی و جوانمردی ،ورع و تقوا و دیگر صفات برجسته
از ویژگیهای حضرتش بود.
امام حســین(ع) پیشــوای آزادگان و نامش با حماســه و ذلتناپذیری
همراه است .از اینرو همواره در طول تاریخ الگوی زندگی شرافتمندانه
بــوده وآغــاز و فرجــام بســیاری از خصــال نیــک محســوب میشــود.
تابناکتریــن و کامــل تریــن چهره انســانی که پرخــروش و توفنده در
برابر ظلم ایستاد و سنت ذلتناپذیری و از خود گذشتگی در راه آرمان
و عقیده را برای نســلهای بعد به یادگار نهاد .حرکتش در یک نیمروز
آنچنان وجدان تاریخ را به لرزه درآورد.
قیام ونهضت آن حضرت آتشفشــانی بود که در تاریخ ،زلزلهای بزرگ
بهوجود آورد و وجدان واماندگان از یاری حق را بیدار ساخته و حاکمان
مستبد و خود رأی را از ادامه طغیانشان پرهیز داد.

باید یاد بگیریم
دوستیمونو با
آدمها تا موقعی
که زندهاند نشون
بدیم ،نه بعد از
مردنشون.

گتسبی بزرگ
اسکات فیتس جرالد
ترجمه :کریم امامی
نشر :نیلوفر

27ëëاسفند
به نام
در برگه تقویم سیصد و شصت و سومین روز از
تاریخ
سال نامهای بزرگی از دنیای ادبیات ثبت شده
است .چهرههای شناخته شدهای که امروز بهانهای برای خواندن
درباره آنهاست.
ëëتولدها
مهدی آذریزدی :امروز نود و نهمین ســالروز تولد
نویسنده «قصههای خوب برای بچههای خوب»
اســت .مهدی آذریزدی از کودکــی در کارگاههای
جوراب بافی کار میکــرد و پس از اینکه صاحب
کارگاه جوراب بافی تصمیم به تأســیس دومین کتابفروشــی شــهر
یــزد گرفــت او را بــرای کار به کتابفروشــی منتقل کــرد .آذریزدی با
کتاب آشنا شد و پس از اینکه به تهران آمد در چاپخانه محمدعلی
علمی مشغول به کار شد .سال  1335به فکر سادهنویسی قصهها
بــرای کودکان افتــاد و اولین جلد «قصههای خــوب برای بچههای
خــوب» بــا همین فکر شــکل گرفــت .این کتــاب در  5جلد منتشــر
شــد و  5کتــاب کوچک تــر هم با نــام «قصههای تــازه از کتابهای
کهن» نوشــت« .گربه ناقال»« ،گربه تنبل»« ،مثنوی برای بچه ها»،
«قصههــای ســاده»« ،تصحیــح مثنــوی» و «قند و عســل» از دیگر
کتابهای آذریزدی اســت .او ســال  1343بــرای «قصههای خوب
بــرای بچههــای خوب» جایزه ســازمان جهانی یونســکو را گرفت و
بهدلیل اینکه نخســتین نویســندهای بود که به فکر نوشتن داستان
بــرای کودکان و نوجوانان افتاد لقــب «پدر ادبیات کودک و نوجوان
ایران» را گرفت .او  18تیر سال  1388درگذشت و اکنون این روز به
نام روز ملی ادبیات کودک و نوجوان نامگذاری شده است.
عبدالحســین زریــن کوب :ادیــب ،تاریــخ نگار،
نویســنده و مولوی شــناس مشهور ســال 1301
در چنیــن روزی بــه دنیــا آمــد .عبدالحســین
زرینکوب در رشــته ادبی تحصیل کرد و پس از
پایان دبیرستان مشغول به تدریس شد .در همین دوره نخستین
کتابش را ب ه نام «فلســفه شــعر یا تاریخ تطور شــعر و شاعری در
ایران» نوشــت و منتشــر کرد .او پس از تحصیل در رشــته ادبیات
فارســی در دانشگاه همراه چهرههایی چون محمد معین ،پرویز
ناتل خانلری ،غالمحســین صدیقی و عباس زریاب خویی برای
مشــارکت در طرح ترجمه مقاالت دایرة المعارف اسالم دعوت
شد .زرین کوب بیشتر با کتابهایش درباره تاریخ اسالم و مولوی
شناخته میشود .او در  4کتاب «بامداد اسالم»« ،کارنامه اسالم»،
«دو قرن سکوت» و «تاریخ ایران پس از اسالم» به بررسی تاریخ
اسالم پرداخت« .شــرح قصیده ترساییه خاقانی»« ،نقد ادبی»،
«شــعر بــیدروغ ،شــعر بینقاب»« ،ســیری در شــعر فارســی»،
«حدیــث خــوش ســعدی»« ،نامورنامــه»« ،فن شــعر ارســطو»
و «دیــدار بــا کعبه جــان» کتابهای زریــن کوب دربــاره ادبیات و
«ارزش میراث صوفیه»« ،از کوچه رندان»« ،سّر نی»« ،پله پله تا
مالقات خدا»« ،بحر در کوزه»« ،صدای بال سیمرغ» و «در قلمرو
وجدان» از آثار او در زمینه تصوف و عرفان هستند .عبدالحسین
زرین کوب سال  1378درگذشت.
اســماعیل زرین فر :نوازنده ویولن و کمانچه و از
آهنگسازان مطرح ایران سال  1280متولد شد.
اســماعیل زرین فر از  7ســالگی نواختن ویولن
و کمانچــه را از دایــی اش یاد گرفــت .او پس از
آشنایی با علینقی وزیری که در نظر داشت آن زمان مدرسه عالی
موسیقی را تأسیس کند در این مدرسه ثبتنام کرد و مدتی بعد
بهصورت مکاتبهای از اســتادی در بیــروت هارمونی را آموخت و
پس از تأسیس رادیو نوازنده رادیو شد .زرین فر عالوه بر نوازندگی
آهنگســازی هم میکرد و حدود  400قطعه موســیقی ســاخت و
همراه ابوالحســن صبا ،روحاهلل خالقــی  22صفحه ضبط کرد .او
سال  1371درگذشت.
رویــا تیموریان :بازیگر ســینما و تئاتــر و تلویزیون
ایــران ســال  1337در چنیــن روزی بــه دنیا آمد.
رویــا تیموریــان کارش را ســال  1358با بــازی در
نمایشهایی مانند «تندس»« ،کتیبه» آغاز کرد و
پس از آن در نمایشهای «آبی به رنگ دریا»« ،مریم و مرداویج»،
«بــاغ آلبالــو»« ،معرکه در معرکــه»« ،بینوایان»« ،هرا»« ،عروســی
خــون»« ،خانه برنارد آلبــا» و «بازرس» بازی کرد .او ســال  1367با
بازی در ســریال «رعنا» مطرح شــد و ســال  1373با بــازی در فیلم
«حسرت دیدار» وارد سینما شد .پس از آن تیموریان را در فیلمهایی
مانند «مرد بارانی»« ،شراره»« ،زندان زنان»« ،قارچ سمی»« ،کافه
ستاره»« ،سنتوری»« ،شیرین»« ،پستچی سه بار در نمیزند»« ،چه
خوبــه که برگشــتی»« ،بــرف»« ،خانــه دختــر» و «خداحافظ دختر
شــیرازی» و سریالهای «شبحی در تاریکی»« ،شب دهم»« ،دوران
سرکشــی»« ،لبــه تاریکــی»« ،مدار صفر درجه»« ،ســاعت شــنی»،
«شیخ بهایی»« ،شمس العماره»« ،یه تیکه زمین»« ،نفس گرم»،
«دیوار به دیوار»« ،حوالی پاییز» و «سرباز» دیدیم.
ســالروز تولد مجتبی میرزاده نوازنــده کمانچه و ویولن ،فاطمه
واعظی خواننده ،شــهرام حقیقت دوست بازیگر و مهدی رئیس
المحدثین داستان نویس هم امروز است.
ëëدرگذشتها
حسینکاظمزادهایرانشهرنویسنده و حسینمونسادیبمصری
هم در چنین روزی درگذشتند.

