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روز

معاون هنری حوزه هنری مطرح کرد:

فرهنگ ،منطق ،رسانه
امــروزه بــا ظهــور پدیدههایــی مثــل
رســانههای جمعــی کــه موجــب
افزایــش ســرعت و ســهولت تبــادل
اطالعات شدهاند ،افرادی که دانش
محمد رضا
و توانایــی بازی بــا لغــات و مفاهیم را
واعظ
دارند به راحتی مــی توانند به اذهان
عمومی در راستای مقاصدشان جهتدهند.
در ایــن رهگــذر می تــوان بــا فرا گیــری علــم منطق و
آموزش مهارتهــای تفکر نقادانــه به شــهروندان ،از
افتادن به دام چنین سودجوییهایی جلوگیریکرد.
ا گر تفکــر را به معنــای رســیدن از امــور معلوم بــه امور
مجهول تعریف کنیم ،منطق ابزاری اســت کــه ما را از
خطا در اندیشــیدن مصون م ـیدارد .بدیــن صورت
که یک اســتدالل منطقی معتبر باید دارای دو شرط
باشد :اول اینکه مقدمات و دالیل ارائه شده صحیح
باشــند و دوم اینکه نتیجه مورد نظــر از این مقدمات
طبق اصــول منطقــی حاصــل شــود .تفکــر انتقادی
توانایــی گــردآوری و ارزیابــی اطالعــات بــه شــیوهای
منطقی،بیطرفانهوعمیقاست،بهطوری کهبتوان
به نتیجه موجه از طریق دالیل معقول دستیافت.
حال ا گر فــردی به هنــگام اقامه یک ادعــا ،آ گاهانه یا
ناآ گاهانه از ارائه دلیل(به عنوان مقدمات استدالل)
بــرای ادعای خــود طفــره رود یــا جمالتی نامربــوط را
به عنوان دلیل بــرای توجیه ادعای خــود ارائه کند یا
در اعمال قواعــد و اصول منطقی بــر مقدمات جهت
نتیجهگیــری دچــار خطــای صــوری شــود ،مرتکــب
مغالطه یا همان سفسطه شده است.
ا گر توجه کرده باشید بسیاری از کارشناسان فوتبال،
گزارشــگران ورزشــی تلویزیــون و بعضــا مدیــران و
مســووالن وقــت دو باشــگاه اســتقالل و پیــروزی بــه
هنگام بررس ـیهای کارشناســانه خود تا کیــد زیادی
دارند که از این عبارت استفاده کنند« :ا گر استقالل و
پرسپولیس قوی باشند ،تیم ملی ما نیز قوی خواهد
بود ».ایــن جملــه از نظر منطقــی یک مغالطــه بزرگ
است .در ادامه توضیح خواهم داد که چرا؟
جمله ذکرشــده نمونه یک گزاره شرطی کاذب است
و حاوی این معناســت کــه هرگاه تیمهای اســتقالل
و پیــروزی قــوی باشــند ،ضرورتــا تیــم ملــی نیــز قوی
خواهد بود؛ به عبارت دیگر ،ا گر تیم ملی قوی نباشد،
تیمهــای اســتقالل و پیــروزی قــوی نبودهانــد؛ امــا
بــه راحتــی میتــوان بــا ذ کــر یــک مثــال نقــض صدق
گزاره مــورد نظر را مورد مناقشــه قــرار داد .بــرای مثال
میتــوان بــه مقاطعــی از تاریــخ فوتبــال ایران اشــاره
کــرد کــه ا گرچــه تیمهــای اســتقالل و پیــروزی قــوی
نبودهانــد و در ردهبنــدی
لیــگ در ردههای پایینی
قــرار داشــتهاند ،امــا تیــم
ملی نتایج خوبی را گرفته
اســت .مثال آشــکار و دم
دستیاینادعالیگسال
در مغالطه
گذشــته( )94-93اســت
عوامفریبی
کــه در ردهبنــدی نهایــی
شخص سعی
اســتقالل در رده ششــم
میکند از
و پیــروزی در رده هشــتم
راه تحریک
قرار گرفــت ،اما تیــم ملی
احساسات
فوتبال ایران از نظر کیفی
و گرفتن نتیجه در شرایط
نوعی تصدیق
جمعی بهدست خوبی قرار داشت .عالوه
بر این ،در موقعیت فعلی
آورد
کــه بیشــتر بازیکنــان تیم
ملــی فوتبــال ایــران یــا در
باشگاههای خارجی توپ میزنند و یا در باشگاهای
داخلی به غیــر از اســتقالل و پیروزی بــازی میکنند و
تنها و تنها چهار بازیکن از این دو تیم در آخرین لیست
اعالم شــده از طرف کارلوس کی روش قرار گرفتهاند،
میان قوی بودن استقالل و پیروزی و قوی بودن تیم
ملی چنین ارتباطی برقرار کردن خارج از منطق و فهم
متعارف است.
از طــرف دیگــر در یادداشــت گذشــته توضیــح دادم
هنگامی که یک فرد ادعایی را مطــرح کند و به جای
ارائه دلیــل بــرای توجیه ادعــای خود به احساســات
متوسلشــود ،در علم منطق این کار مغالطه توسل
به احساسات نامیده میشود .حال ا گر مدیر باشگاه
یا یکی از مسووالن و بازیکنان یکی از دو تیم استقالل
و پیــروزی ،عمــدا یــا ســهوا ،در صحبتهای خــود با
صراحت و قطعیت تمام چنین ادعایی را بیان کند ،او
نیز مرتکب مغالطه توسل به احساسات شده است.
در حقیقــت ،این فرد با بیــان چنین گزاره شــرطی ،از
طریق توســل به احساســات ملیگرایانه مــردم ،دارد
عوام فریبی میکنــد تا نوعی تصدیق جمعی نســبت
بــه نتیجه مطلــوب خــود بهدســت آورد .بــرای مثال
شــرایطی را در نظر بگیرید که یکــی از دو تیم مذکور به
خاطر داشتن مشکالت مالی شدید در شرایط خوبی
قرار ندارد و مدیر این باشگاه در یکی از رسانهها با بیان
چنیــن گــزارهای قصــد دارد هیجانات و احساســات
ملیگرایانــه مردم را برانگیــزد تا از این طریــق بتواند با
فشار وارد کردن بر مسووالن وزارت ورزش که متولیان
این دو تیم هســتند امتیازات مالی خوبــی بگیرد .در
این شرایط ،از آنجا که مردم تعلق خاطر زیادی به تیم
ملی کشور خود دارند و همواره میخواهند تیم ملی
کشورشان قوی باشد با شــنیدن این ادعا تحت تاثیر
قرار گرفته و مســووالن وزارت ورزش و دیگر مسووالن
دولتی را تحت فشــار قــرار میدهند و از آنهــا وا گذاری
امکانات مالی بیشــتر بــه ایــن دو تیم مذکــور را طلب
میکنند .این مغالطه در ذیل مغالطههای توسل به
احساسات ،مغالطه «عوام فریبی» نامیده میشود.
قتــر ،در مغالطه عوامفریبی شــخص
بــه عبــارت دقی 
به جــای اقامه اســتدالل بــرای اثبــات ادعــای خود،
ســعی میکند از راه تحریــک احساســات و هیجانات
جمعی و توسل به عواطف و جو حا کم ،نوعی تصدیق
جمعی نســبت به نتیجه مطلوب خود بهدست آورد
به طوریکه بــه تک تــک افراد گــروه چنین القا شــود
که آنها با پذیرش آن عقیده ،بــه نوعی یگانگی با گروه
رسیدهاند و این یگانگی به آنها امنیتخاطر و قدرت
میدهد.

خبر

هفتههنر انقالب،یکثروتاست
معاون هنــری حوزه هنــری گفت :حــوزه هنری
بهاری دارد که مــا از آن غفلــت کردهایم .باید به
هفته هنر انقالب که با بهار طبیعت هم مقارن شده است
به عنوان یک ثروت نگاه کنیم.
به گزارش ایســنا ،فاضل نظری در دیــدار نوروزی رییس،
هنرمندان و کارکنان این نهاد انقالبی با بیان اینکه تمام
بخشهای حوزه هنری اعضای یک پیکر هستند ،اظهار
کرد :باید به این طرز تفکر برسیم که هر عضوی از این نهاد
ا گــر کارش را خــوب انجــام دهــد ،تاثیــر آن در بخشهای
دیگر نیز دیده خواهد شد.
وی ادامــه داد :حــوزه هنــری را میتــوان بــه یــک مزرعــه
تشبیه کرد و ممکن است برداشت محصول از این مزرعه
با زمان مواجه شود یا آفتهایی داشته باشد.
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هنرمندانــی در حــوزه هنــری رشــد
کردهاند که وقتی به شرایط امروزشان
نــگاه میکنیــم ،مــی بینیــم کــه هیــچ
تناســبی بــا ارزشهــای مدنظــر حوزه
هنری ندارند.
اما در عیــن حال هنرمندان بســیاری
هــم وجــود دارنــد که حــوزه هنــری به
داشتن آنها افتخار میکند.
نظــری همچنین گفت :مال ک ارزشــیابی ما جشــنوارهها
نیســتند ،امــا موفقیــت در جشــنوارهها میتوانــد یکــی از
نشــانههای موفقیــت هنرمنــدان حــوزه هنــری باشــد و
در ســالی که گذشــت این موفقیت به عددی ســه رقمی
رسید و بیش از  100هنرمند حوزه هنری در جشنوارههای

مختلــف مو فــق بــه کســب مقــام
شدند.
معــاون هنــری حــوزه هنــری بــا اشــاره
بــه اینکــه در ســال  95تغییراتــی در
برخــی برنامههای حــوزه هنــری ایجاد
خواهــد شــد ،عنــوان کــرد :برگــزاری
برخــی جشــنوار هها بــه ســال آینــده
موکول میشــود و برخی جشنوارههای
دوسالیانه نیز سالیانه میشوند.
وی درباره هفته هنر انقالب نیز اظهار داشت :حوزه هنری
بهاری دارد که ما از آن غفلت کردهایم.
باید بــه هفته هنر انقــاب که با بهــار طبیعت هــم مقارن
شده است به عنوان یک ثروت نگاه کنیم.

امســال شــورای معاونان حوزه هنری و رییــس این نهاد
تصمیم گرفتهانــد تا در یک هفتــه و در قالب ویــژه برنامه
گســتردهای ،هفتــه هنــر انقــاب در حــوزه هنــری برگــزار
شود.
نظری تصریح کرد :در این هفته محصوالت ،دستاوردها
و برنامههای حوزه هنری به مخاطبان معرفی میشود و
برنامههای ادبی ،موسیقایی ،سینمایی ،تجسمی و ...
خواهیم داشت.
همچنیــن در ایــن هفتــه هنرمنــدان انقالبــی بر ســر مزار
شــهدا ،بــه ویــژه شــهید آوینــی حضــور پیــدا میکننــد و
بــا حضــور در بــارگاه مطهــر حضــرت امــام خمینــی (ره)،
بــا آرمــان هــای آن امــام راحــل تجدیــد بیعــت خواهنــد
داشت.

فرهنگ و هنر
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حمایت رسانه های مکتوب عیدانه کتاب را نونوار کرد

استاناصفهاندر صدر فروشنوروزی کتاب ایستاد

اسـتقبال از طرح عیدانه کتاب و فروش خوب کتابفروشـی ها در کشـور موضوعی است که توجه صاحب نظران
و کارشناسـان زیـادی را بـه خود جلب کرده اسـت .همچنین قـرار گرفتن اصفهان در صدر اسـتان ها در این
آمار و پیشـرو شـدن آن مسـاله ای اسـت که نمی توان نسـبت به آن بی تفاوت بود .عالوه بر اینکه باید به این نکته
توجـه داشـت کـه اسـتان اصفهـان چنـدی پیش در طرح «کتابفروشـی به وسـعت ایـران» نیز رتبـه اول پرفـروش ترین ها
را کسب کرده بود .مساله ای که نیاز به واکاوی دارد و طرح این موضوع را بیشتر پیش روی ما می گذارد.
آیا اصفهان واقعا در صدر قرار دارد ؟
در طــر ح عیدا نــه کتــاب در  31ا ســتان و بــا مشــارکت
 327کتابفرو شــی 286 ،هــزار و  744نســخه کتــاب
از ســوی  103هــزار و  168نفــر خر یــداری شــده
است.
در این طرح که با هدف اختصــاص یارانه خرید کتاب به
صورت مستقیم از سوی دولت به مردم اجرا شد ،استان
اصفهــان بــا  59کتابفروشــی فعــال و بــا  18هــزار و 574
خریدار توانست باالتر از استان تهران با  86کتابفروشی،
در مقام نخســت پرفروش ترین استان بر اســاس خریدار
قرار بگیرد.
اختالف بین این دو استان پنج هزار خریدار است ،اما آیا
این اختالف نشــان دهنده میزان فروش بیشتر کتاب در
اصفهان نسبت به پایتخت چند میلیونی است ؟

باید فکری برای معرفی کتاب های ناشناخته تر بشود
مدیر کتاب فروشی زمان بر این عقیده است که این اختالف
نباید باعــث فریب بشــود.زاهدی معتقد اســت :اختالف به
وجود آمــده دالیــل متعــددی چــون تعطیــل بودن نســبی
پایتختدر 15روز ابتدایسال،عدمشرکت کتابفروشیهای
شــهر تهران در ایــن طرح بــه دلیل آنکــه در طول ســال خود
طرحهایاینچنینیبسیاریدارند،در فروشپایینپایتخت
بی تاثیر نیســت .از طرفی با توجه به موارد ذکر شــده و اینکه
انتشــارات بزرگی چون چشمه  ،کتاب فروشــی های نیاوران
و فرشــته در این طرح نبــوده انــد ،نمی تــوان به آمــار فروش
کتــاب در تهــران اســتناد کــرد .او در مــورد ایــن طــرح ادامــه
میدهد:میزان فروش کتابدر اینطرحقطعابرمیزانفروش
درنمایشگاه کتاباثرمی گذارد.البتهوجودچنینطرحهایی
سببمیشوداقشار مختلفبار دیگربا کتابارتباطبگیرند.

قابل

ا گرچه با توجــه به اطالعات محــدودی که نســبت به کتاب
وجود دارد ،کتاب های اسم و رسم دار و مشهور بیشتر فروش
می روند و باید فکــری برای معرفی کتاب های ناشــناخته تر
بشود.
موفقیت ،تصادفی نیست
مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسالمی اســتان اصفهان در مورد
موفقیت طرح عیدانه کتاب معتقد است  :این طرح نشان
از پتانسیل باالی موجود در استان اصفهان در زمینه کتاب
دارد .میزان اســتقبال از این طرح را نباید به پای توریســتی
بودن شهر اصفهان نوشت .چرا که استان اصفهان در طرح
«کتابفروشیبهوسعتایران»نیزرتبهاولپرفروشراداشت،
این نشــان از برخورد فرهنگی مردم اصفهان بــا کتاب دارد.
در اینکه موفقیت تصادفی نیست شکی نباید داشت.
حبیب رضا ارزانی در پاسخ به این سوال که برای رونق گرفتن
امر کتاب در اســتان چــه برنامــه هایی از طــرف اداره ارشــاد
اسالمی تدوین شده است ،اظهار داشت  :طرح هایی چون
فروش فصلی و برپایی نمایشــگاه کتاب در شــهریور تدوین
شــده اســت .در طرحی نیز ســعی داریم در قدم اول ناشران
پر کار و فعال را شناسایی و بعد معرفی کتاب به همراه ناشر
صورت بگیرد.

حمایت رســانه های مکتوب بــه موفقیت این
طرح کمک کرد
مدیر کتابفروشــی مهرگان که جایگاه نخست کشور را از
نظر فروش به خود اختصاص داده اســت بــا بیان اینکه
همه بار این طــرح را بر روی کتاب فروشــی ها انداختند
مــی گویــد  :ا گــر مــوج ایجــاد شــده توســط رســانه های
مکتوب مثل روزنامه و مجالت در کنار موج نخبگان در
شــبکه هــای اجتماعی نبــود چنیــن اســتقبالی از طرح
بهمیاننمیآمد.اوحرفهایشرابا گلهاز عدمهمراهی
صدا و ســیما بــا ایــن طــرح اینطــور ادامــه می دهــد :در
حالی کــه هر دقیقــه چندین تبلیــغ پفــک و خوردنی در
شــبکه های ســیما پخش مــی شــود ،واقعــا این ســوال
مطرحاست کهچراصداوسیمااز اینطرح کهیکطرح
ملی و فرهنگی است ،حمایتی نکرد!
وی اضافــه مــی کنــد :بــا وجــود اینکــه اســتقبال از ایــن
طــرح بــرای کتابفروشــی مــا رضایــت بخــش بــود ،ا گــر
اطالع رســانی بهتــری توســط متولیــان انجام می شــد
استقبال می توانست بیشــتر از این مقدار در کل کشور
باشــد .فتاحی در پاســخ بــه این ســوال که آیــا این طرح
توانست اقشار مختلف را در گیر کند ،اینطور می گوید :تا
حدی این اتفاق افتاد و پای افرادی که تا از محیط کتاب
فروشی ها جدا بودند دوباره به کتاب فروشی ها باز شد.
او در ادامه محســنات این طرح می گویــد :فروش نیمه
اول فروردین همواره بسیار پایین بوده است؛به واسطه
این طرح فروش فروردین کتاب فروشی های حاضر در
طرح چندین برابر شده است .او در پاسخ به این سوال
که طــرح های تخفیــف داری آیا به رشــد کتاب فروشــی
شــما کمک مــی کند ،اظهــار داشــت :مــا در ایــن مدت
ســعی کردیم عــاوه بر داشــتن فــروش اینترنتی ،بســته
کامل رشته های فنی مهندسی را همواره برای مشتری
مهیا کنیم .وجود طرح های تخفیف دار که سبب موج
های اینچنینــی شــود در فروش موثر اســت ،امــا فروش
کتاب فروشی ما در طی سال به واسطه مجموعه کامل
کتاب هایی که در رشــته های مختلــف جمع کرده ایم
تضمین شــده اســت .فتاحــی دلیــل در صدر ایســتادن
کتاب فروشــی مهرگان در این طرح را اینگونه بر شــمرد:
هفتاد ســال اســت که در این حوزه فعالیت مــی کنیم و
مردم ما را می شناســند؛ بنابراین عجیب نیســت که به
سراغ ما آمده اند و در صدر ایستادیم.
پرفــروش تریــن کتــاب هــای کشــور کــدام کتاب
ها بودند
گفتنی اســت کتاب« بیشــعوری» با هزار و  402خریدار ،
«شــازده کوچولو» بــا  843خریــدار و «چرا باید بســم اهلل
بگویم؟» با  815خریدار ،ســه کتاب پر فــروش این طرح
بوده اند.

ردیابی

روز

افتتاحسینمافلسطیناصفهان
در هفته هنر انقالب اسالمی
سینما فلسطین اصفهان پس از چهار ماه
بازســازی ،در ســاعت  17بعدازظهــر روز
چهارشــنبه  25فروردین مــاه همزمان بــا هفته هنر
انقالب اسالمی افتتاح می شود.
بــه گــزارش روابــط عمومــی حــوزه هنــری اســتان
اصفهــان ،ســینما فلســطین در روز چهارشــنبه بــا
حضــور برخــی از مســووالن و مدیــران عالــی رتبــه
کشــور و اســتان در میــان جمعــی از هنرمنــدان و
سینمادوستان اصفهانی رســما بازگشایی و افتتاح
خواهد شد.
در آیین افتتاح این سینما که از ساعت  17بعدازظهر
در ســینما فلســطین برگــزار مــی شــود در نماهنگی
مراحل مختلف بازســازی و چگونگی روند ســاخت
این سینما به نمایش درخواهد آمد.
سینمای مذکور در نخستین روزهای فروردین سال
 1395کار خود را با نمایش فیلم « ابد و یک روز» آغاز
کرد و با توجه به موقعیت مکانــی و فضای مطلوب،
مــورد اســتقبال مخاطبــان اصفهانــی و مهمانــان
نــوروزی قرارگرفــت .گفتنــی اســت ایــن ســینما که
در خیابــان چهاربــاغ عباســی اصفهــان قــراردارد در
ســال های قبل کاربــری خود را بــه عنوان ســینما از
دســت داده بود و تنها برای اجــرای تئاترصحنه ای
استفاده می شد و هم ا کنون پس از سال ها تعطیلی
بازسازی و افتتاح می شود.

حسن نجفی درگذشت
حســن نجفــی ،شــاعر و مترجــم زبــان
انگلیسی درگذشت.
به گزارش ایســنا ،نجفی که به زبان انگلیســی شــعر
میگفت و عمده شــعرهایش را در مــدح ائمه اطهار
(ع) سروده است ،در سن  83سالگی از دنیا رفت.
شــعرهای او در مناســبتهای مختلــف مذهبی در
رسانههای انگلیســیزبان داخلی و خارجی منتشر
شــده اســت که از جمله ایــن رســانهها میتــوان به
کیهان اینترنشنال اشاره کرد .از این شعرها سه جلد
کتاب نیز منتشر شده است.
حسن نجفی دارای مدرک دکتری ادبیات انگلیسی
بود و عالوه بر ترجمه کتابهای مختلف ،قرآن کریم
را به انگلیسی ترجمه کرده است.
وی ســالها پیش بــه دلیــل ترجمه شــعرهای امام
خمینی (ره) به انگلیسی مورد تقدیر قرار گرفت.
دکتر حسن نجفی که سالهای اخیر در قم سکونت
داشت ،در قبرستان بقیع این شهر به خا ک سپرده
شد.

تفاهمنامهای برای عرضه
«بهترین داستانهای جهان»
«بنیاد ادبیات داستانی» طی تفاهمنامه ای
«بهترین داستانهای جهان» را در نمایشگاه
کتاب عرضه میکند.
به گزارش ایســنا،گزیده بهترین داستانهای قرون
 19و  20جهــان بــه انتخــاب ،ترجمــه ،تالیــف و بــا
مقدمهای از احمد گلشیری که پیش از این از سوی
انتشــارات «عصر داســتان» به چاپ رســیده بود در
اجرای نخســتین مرحلــه از تفاهمنام ه «بنیاد شــعر
و ادبیات داســتانی ایرانیــان» و «انتشــارات علمی،
فرهنگی» به چاپ دیگر رسید.
بنا بر اعالم بنیاد شــعر و ادبیات داســتانی ایرانیان،
ایــن کتــاب کــه در برگیرنــده داســتانهای کوتاهی
از والدیمیــر نابا کــوف ،کارلــوس فوئنتــس ،ریچــارد
براتیگان ،گابریل گارسیا مارکز ،ریمون کارور ،هاروکی
مورا کامــی ،آلیــس وا کــر ،ما کســیم گورکــی ،جــک
لنــدن ،محمدعلــی جمالــزاده ،بــزرگ علــوی ،آلــن
رب گریه ،ارنســت همینگوی ،آلبرت کامو ،فرانتس
کافــکا ،جیمــز جویــس ،آنتــوان چخوف،فئــودور
داستایفسکی ،لئون تولستوی و  ...است ،در آستانه
بیست و نهمین نمایشــگاه بینالمللی کتاب چاپ
و در ایــن نمایشــگاه ،عرضــه میشــود.این کتــاب،
پیشتــر در اواخــر ســال  92و در پنــج جلــد از ســوی
انتشارات عصر داستان منتشر شده بود.

کتابی از ولی شیراندامی
منتشر شد

در آثار نازلی عباسپور ببینید؛

نیوشاتوکلیان:

پرسشهاییاز زمانوخاطره در حضور عکس

عکاسی کهزنانمحور آثارشهستند

«چرا عکس ها و حافظه ها گر می گیرند ؟»
یک :برای نابود کردن یاد و خاطره ها
دو  :تا اتفاقات تلخ فراموش بشوند
سه  :تا بپوشانند
چهار :شاید علتی برای یک شروع باشند
بیانیه «مجموعه خاطرات ســوزان» را با ســوال شــروع
می کند و در ادامه گزینه هایی مطرح می شوند.
از نازلی عباسپور حرف می زنیم ،او که صاحب مجموعه
خاطــرات ســوزان اســت ،ســوالش را بــه ســمت زمــان
و خاطــره در حضــور عکــس مطــرح مــی کنــد و ســعی
می کنــد نســبت ایــن ســه را با یــک ســوال به جــان هم
بیندازد.

او ا یــن کار را در مجمو عــه هــای دیگــرش چــون
«نوســتالژیک» نیــز تکرار مــی کنــد .در کار هــای عباس
پور آنگاه که به سمت انسان متمایل می شود سعی در
ایجاد نوعی پرسش می شود که نسبت فرد با مفاهیمی
چون زمان چگونه اســت ،امــا کار هــای او در این زمینه
خالصه نمی شــود و کارهایی با پرداخت به طبیعت نیز
دیده می شود .او در طبیعت به دنبال بازنمایی نمی رود
و ســعی در پرداخت راز آلود نسبت به طبیعت می کند .
او عناصری چون باد و انعکاس نور را به خدمت می گیرد
تا راز بیشتری بر طبیعت بیفزاید.
آدرس ســایت نازلــی عباســپور بــه ایــن صــورت اســت:
nazli-abbaspour.com

بنویسم نیوشا توکلیان بخوانیم تنها عکاس زن ایرانی در
معتبرترین آژانس عکس دنیا مگنوم فوتو.
در مــورد اعتبــار آژانس عکــس مگنــوم الزم نیســت زیاد
حرف بزنیم .تاثیر این آژانس بر پیکره عکاسی انکارناپذیر
اســت .فوتوژورنالیســم در مگنــوم معنــا پیدا مــی کند.
تحوالت تاریخی در مگنوم ثبت شده اند.
حافظه بسیاری از کشور ها در این آژانس یافت می شود.
این جمله ها به دور از هیچگونه اغراقی گفته شدند ،ا گر
عکاسی مادر می خواســت  ،مادری بهتر از مگنوم فوتو
پیدا نمی کرد .کمی بــه جمالت گفته شــده فکر کنید،
می توانید در نظر بگیرید عضو شــدن در چنین آژانســی
چقدر می تواند سخت باشد .نیوشا توکلیان از پس این

کار سخت بر آمده و توانســته به این امپراطوری راه پیدا
کند .او به واسطه پرداختش به موضوع زن در کشورهای
مختلف چون ایران ،عراق و سوریه وارد این آژانس شده
اســت .عکس هایش به واســطه پرداخت هــای جامعه
شناختی به سوژه ها ،قدرت می گیرند آنجا که عکس ها
از زیســت زنــان ایرانــی و محرومیــت زنــان ســوریه و
عــراق خبر مــی دهــد .برخــورد او بــا چنین ســوژه هایی
بیواســطهومســتندگونهاســت،ســعینمی کنــدالمان
های زیادی را در عکس بگنجاند ،او برای بیان واقعیت
بــه صراحــت و خالصــه گویــی در عکــس متوصل شــده
اســت .آدرس ســایت توکلیــان بــه ایــن صــورت اســت:
www.newshatavakolian.com

کتاب «تحلیــل کارگردانی مرگ پیشــهور»
نوشته ولی شیراندامی منتشر میشود.
به گزارش ایســنا ،این کتاب کــه دومین کتاب مورد
حمایت «موسسه هنرمندان پیشکسوت» است به
زودی در انتشارات نمایش به چاپ میرسد.
«تحلیــل کارگردانــی مــرگ پیشــهور» کــه نــام آن نیز
برگرفتــه از یک نمایشــنامه معــروف اثر «آرتــور میلر»
اســت ،به قلم پیشکســوت هنرهای نمایشی ،ولی
شــیراندامی دربــاره اجراهای داخلــی و خارجی این
نمایشــنامه و همچنین اجراهای خود این هنرمند
از این اثر برجســته هنری در طول یــک عمر فعالیت
نمایشی به رشته نگارش درآمده است.
این کتاب که به گفته ولی شیراندامی در ابتدا اثری
نزدیک به  100صفحه بود و با اضافه شدن عکسها
و مطالب مرتبط با موضوع ،به  600صفحه رسیده،
قرار است با تیراژ دو هزار نسخه عرضه شود.
بنا بر اعالم ،این کتاب دومین اثر نوشتاری از اعضای
موسسه هنرمندان پیشکسوت است که با حمایت
این موسسه تولید و عرضه میشود.
پیـــشتر کتــــــاب «بینقــــــاب» نوشتــــــه خســــرو
حکیمرابط نیز با حمایت این موسسه منتشر شده
است.

