یادداشت

روز

یکمغالطهمتعارف،امانادرست
برای یک ادعای صحیح
امــروزه بــا ظهــور پدیدههایــی مثل
رســان ههای جمعــی کــه مو جــب
افزایــش ســرعت و ســهولت تبــادل
اطالعــات شــد هاند ،افــرادی کــه
محمدرضا
دانــش و توانایــی بــازی بــا لغــات و
واعظ
مفاهیم را دارند به راحتی می توانند
بــه اذهــان عمومــی در راســتای مقاصدشــان
جهتدهند.
در ایــن رهگــذر مــی تــوان بــا فرا گیــری علــم منطق و
آموزش مهارتهــای تفکر نقادانــه به شــهروندان ،از
افتادن به دام چنین سودجوییهایی جلوگیریکرد.
ا گــر تفکر را بــه معنای رســیدن از امور معلــوم به امور
مجهول تعریــف کنیــم ،منطق ابــزاری اســت که مــا را
از خطــای در اندیشــیدن مصــون مــیدارد .بدیــن
صورت که یک اســتدالل منطقی معتبــر باید دارای
دو شــرط باشــد :اول اینکــه مقدمات(دالیــل) ارائه
شــده صحیح باشــند و دوم اینکــه نتیجه مــورد نظر
از این مقدمــات طبق اصول منطقی حاصل شــود.
تفکر انتقــادی توانایی گــردآوری و ارزیابی اطالعات
بــه شــیوهای منطقــی ،بیطرفانــه و عمیــق اســت،
به طوری که بتوان به نتیجــه موجه از طریق دالیل
معقول دستیافت .حال ا گر فردی به هنگام اقامه
یــک ادعــا ،آ گاهانــه و یــا ناآ گاهانــه از ارائــه دلیل(به
عنوان مقدمات اســتدالل) برای ادعای خود طفره
رود و یــا جمالتــی نامربــوط را به عنــوان دلیــل برای
توجیــه ادعای خود ارائــه کند و یا در اعمــال قواعد و
اصول منطقی بــر مقدمات بــرای نتیجهگیری دچار
خطــای صــوری شــود ،مرتکــب مغالطــه و یــا همان
سفسطه شده است.
در این یادداشت میخواهم به دو مغالطه متعارف
در گفتــار و بحــث و جدلهــای زندگی روزمره اشــاره
کنم .یکی از مهمترین آنها مغالطه توسل به ا کثریت
اســت؛ چه در مکالمات متعارف در فضای خانواده
و جامعه و چــه در گفت و گوهای عمومی و شــفاهی
در رســانههای مختلــف ،شــاهد موقعیتها یــی
هســتیم که در آن یک فرد ادعایــی را مطرح میکند
و متعاقبــا هنگامــی که شــنونده از او دلیــل این ادعا
را میپرســد ،فــرد مدعی بــه جــای ارائه دلیــل برای
اثبــات ادعــای خــود بــه
ا کثریتی متوســل میشود
کهچنینادعاییدربارهآنها
صدقمیکند.برایروشن
شــدن موضــوع میتوانید
بــه آرشــیو گفــت و گ وهــای
اگر چه ادعای
برنامــه پربیننــده «نــود »
مجری برنامه
مراجعه کنید.
صحیح به نظر
بــرای مثــال وقتــی کــه در
میرسد ،اما
مسابقاتلیگبرترفوتبال
دلیلی که او
ســال جاری هواداران تیم
برای توجیه
پرســپولیسبــهموجــب
ادعای خود
حکــم کمیتــه انضباطــی
فدراسیونفوتبالاز حضور
بهکار میبرد،
در بــازی پرســپولیس و
صحیح نیست
سیـــــاهجامگانمحـــــروم
شــدند ،مجــری برنامــه
نود برای انتقاد از چنین حکمی و نادرست شمردن
آن میگوید« :شــما یک جای دنیا را ســراغ دارید که
بازی فوتبــال را بدون تماشــا گر برگــزار کننــد؟!» و یا
نمونــه دم دســتی ِتر آن برنامــه نود اســت؛ در یکی از
برنامه ها مجری ادعای صحیحی داشت .ادعای او
عبارت بود از« :هنگامی که چند تیم به طور همزمان
در روز آخر بازیهای لیگ ،احتمال قهرمانی دارند،
مسووالنبرگزاریمسابقاتبایداز جامهاییکشکل
و یکســانی بــرای قهرمــان احتمالــی در شــهرهای
مختلف اســتفاده کنند و این صحیح نیســت که در
هر شــهر از یک جــام با شــکلی متفــاوت در قیــاس با
جامهای دیگر استفاده شود».
نکته مدنظر در اینجاســت که ا گر چه ادعای مجری
برنامه صحیح به نظر میرسد ،اما دلیلی که او برای
توجیه ادعای خود بهکار میبرد ،صحیح نیست.
او از ایــن گــزاره بــه عنــوان دلیــل اســتفاده میکنــد:
«کجای دنیــا دیدهاید کــه چند جام کامــا متفاوت
برای قهرمــان احتمالی بــه شــهرهای مختلف برده
شــود!» بهکارگیــری چنیــن دلیلــی بــرای ادعــای
موردنظر همان مصــداق مغالطه توســل به ا کثریت
اســت .ا گر مجری برنامه قصــد دارد چنیــن ادعایی
را بــرای بیننــدگان خــود موجه جلــوه دهــد ،باید به
چرایی اســتفاده از جامهای یکســان بــرای قهرمان
احتمالی در شهرهای مختلف بپردازد و این صحیح
نیســت که بگوییم چون دیگــران چنیــن میکنند و
یا چنیــن نمیکنند ما نیز چنین میکنیــم و یا چنین
نمیکنیم.
مغالطــه دیگــری کــه میخواهــم در ایــن مجــال بــه
توضیــح آن بپردازم ،مغالطه «توســل به دلســوزی و
جلب ترحم» اســت .در ایــن مغالطه گوینده ســعی
میکند با توسل به احساسات شنوندگان ،از طریق
تاثیری که با جلب ترحم بر روی مخاطب میگذارد،
او را وادار به پذیــرش مدعا کند .برای مثــال در یکی
از برنامههای نقد و بررســی فیلم یکی از شــبکههای
تلویزیونی ،کارشناس برنامه قصد دفاع از فیلم مورد
بحث در آن برنامه را داشــت و ادعــای او این بود که
فیلم مورد بحث ،فیلم خوبی اســت .او برای توجیه
ادعای خود چنین گفت« :فیلم این کارگردان فیلم
خوبی است؛ چرا که در چنین شرایطی که فیلمهای
دیگری در این زمینه ساخته نشده است و امکانات
الزم برای فیلم ســازان وجود ندارد ،باید قدر همین
کارها را دانست و کار چنین کارگردان هایی باید مورد
تمجید و تشویق قرار بگیرد ».در حقیقت ،در چنین
موقعیتی گوینده به منظور توجیه ادعای خود باید
با طرح مشــخصات فرمی و محتوایی فیلم ،از فیلم
موردنظردفاع کندونهاینکهباطرحمسائلغیرمربوط
به فیلــم ،از طریق جلــب ترحــم شــنوندگان ،در پی
دفاع از ادعای خود باشد.

اخبار

سعیدبیابانکی:

«صد درصد »دین دار واقعی را
بررسی کرد

دانشگاه از شعر خالقه و امروز فاصله گرفته است
ســعید بیابانکی میگویــد که«ضعف بــزرگ ما این
است که آنچه در دانشگاه وجود دارد ،از شعر خالقه
و شعر امروز فاصله گرفته است ».او همچنین معتقد است که
«ما عــاوه بــر دانشــکده ادبیــات ،باید دانشــکدهای داشــته
ن نوشتن یاد بدهد».به گزارش ایسنا،
باشیم که شعر و داستا 
این شــاعر درباره ارتباط فضای آ کادمیک ادبیــات با فضای
شعریامروز گفت:ضعفبزرگمااز همینجاآغاز میشود که
شــعری که در دانشــگاهها وجود دارد ،با آنچه که در خارج از
دانشــگاهها بــه عنــوان شــعر خالقه و شــعر امــروز به حســاب
میآید ،فاصله دارد .در واقع اینها نقاط اشترا ک کمی دارند و
بعضی وقتها هم هیچ ربطی به هم ندارند.
او دربــاره فار غالتحصیــان رشــته ادبیات خاطرنشــان کرد:
کسی که لیسانس ،فوقلیسانس و دکتری ادبیات میگیرد،
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ا گر خیلی خوب هم درس خوانده باشد
بــه کســی تبدیــل میشــود کــه تار یــخ
ادبیــات را حفــظ اســت؛ آن هــم تاریــخ
ادبیــات گذشــته کــه ایــن بــرای بیــرون
دانشگاه مناسب نیست.
بیابانکی با بیــان اینکه «باید دانشــکده
شعر و داستان هم داشته باشیم» ،شرح
داد :ما عــاوه بر دانشــکده ادبیات ،باید
ن نوشــتن یاد
دانشــکدهای داشته باشــیم که شــعر و داستا 
بدهد .دانشــجویانی که جذب این دانشــکده میشوند هم
بایدشاعرانونویسندگانباشند.اینافرادبایدبتوانندبدون
کنکور وارد این دانشکده شوند و در فضای آ کادمیک به نیاز
ادبی آنها پاسخ داده شود ،در حال حاضر تنها حوزه هنری و

ارشاد به این نیاز پاسخ میدهد.
این شــاعر دربــاره کارگاههای ادبــی اظهار
کرد :خود من هم تعریف درســتی از کارگاه
نــدارم .کارگا ههــای کوتــاه مثال یــک روزه،
صرفامباحثآموزشیرامطرحمیکنند که
قطعا خروجی زودهنگام نخواهد داشت،
اما در مورد شعر باید در نظر گرفت که یک
هنــر زمانبر اســت .ا گــر هم قــرار اســت به
خروجی فکر کنیم قطعا جوابگو نخواهد بود.این شاعر درباره
تاثیر کارگاهها بــر خالقیت هنرآمــوزان بیان کــرد :کارگاههای
ادبی کوتاه یــک یــا دو روزه میتواننــد در بحث آمــوزش موثر
باشند.ا گریکنویسندهیاشاعردارایذوقوخالقیتباشدبا
شنیدن یک جمله راهش را پیدا میکند .ا گر ذوق و استعداد

هم نداشته باشد که سالها هم در این کارگاهها شرکت کند
بر او اثری نخواهد داشــت ،البته فینفســه کارگاههای کوتاه
مدت اتفاق بدی نیســت.بیابانکی در وا کنش به این اظهار
نظــر منتقــدان کــه میگوینــد «کارگا ههــای داستاننویســی
قلم کارآمــوزان را به مــدرس نزدیــک میکند و هویــت فردی
یبــرد» توضیــح داد :اینکه هر کســی کار
نویســنده را از بین م 
خالقــه انجام دهــد یــک زمینــه میخواهد .هــر نویســنده یا
شــاعری در ابتدای کار به یــک الگو کوتاه مــدت و بلند مدت
نیاز دارد ،هر فردی میتواند الگوی این خالقان باشد .الگوی
کوتاهمدتمیتواندمدرس کالسوالگویبلندمدتشاعران
و نویسندگان بزرگ ایران و جهان باشــد و این فینفسه ایراد
به حساب نمیآید .کسی که ذوق و ســلیقه دارد هم باید در
ابتدای کار راهی را روبروی خودش ترسیم کند.

فرهنگ و هنر

سال یازدهم ،شماره 2660
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اصفهانی ها در سالن رودکی میخکوب شدند

غوغای کلهر در باغسکوت

پارچههـای طـرح سـنتی کـه روی یـک تخـت بـا ارتفـاع کـم ،آبشـاری از رنـگ و طـرح سـاختهاند ،حس
احتـرام و سـکوت و انتظـار بـه آدمـی میدهند .حاال اگـر این تصویر آمیخته باشـد بـه کمانچه و تنبک
و سـنتور و تـاری کـه منتظـر نشسـتهاند روی تخـت بـرای نواختـه شـدن .میکروفونهـا سـادهترین و
مظلومتریـن اجـزای ایـن نمایـش انتظارنـد .تصویر سـاده سـازهای منتظـر ،لحظاتی از قاب سـن تاالر
نسیم
خادمعباس رودکـی ملکشـهر اصفهـان اسـت بـرای ورود هنرمندانـی کـه تماشاچیانشـان تـا لحظه آمـدن نفس در
سـینه حبـس کردهانـد .کیهـان کلهـر ،نقطه مرکـزی این حجـم از احترام و انتظـار اسـت ،نوازنده نامی
کمانچـه ایـران که شکسـتن سـکوت تـاالر رودکی ،بـه ثانیـهای از ورود او به سـن بند شـده .انتظاری طوالنی پشـت این
همه انرژی نهفته ،انتظاری که اعتراض سکوت صحنه کلهر را در دل دارد.
کیهان کلهــر؛ هنرمندی کــه تجربــه چهاربار نامــزدی جایزه
گرمی را دارد ،زیاد با لغو اجرا مواجه شــده است .درست یک
سال پیش در خرداد ماه  94کنسرتش کنسل شد؛ کنسرتی
ت و ویزاو اقامت
که از یک ماه و نیم پیشترش ،مقدمات بلی 
همراهان "بروکلین رایدر" ایاش انجام شده بود ،در روزهای
واپسین پیش از اجرا مجوز اما کن را دریافت نکرد .
وا کنش کلهر بــه این داســتان اعتراضی طوالنی مــدت بود:
دیگردر ایرانبرنامهاجرانمیکنم.زمان گذشتواردیبهشت
امســال ،کلهر تصمیم به برگزاری تور کنســرت در شــهرهای
ایران گرفــت؛ توری که قــرار بود در نیشــابور ،یــزد ،اصفهان،
کرمانشاه و تهران برگزار شود ،در قدم اول در نیشابور لغو شد.

حرکتی که وا کنش های بسیار از ســوی اهالی موسیقی را به
دنبال داشت .علیرضا قربانی گفت :امروز ا گر هنر اصیل این
خا ک را که حاصل قرنها تالش و خون خوردن نیا کان ما تا
امروز بوده است ،قربانی تسویه حسابهای سیاسی کنیم،
بایدمنتظرباشیمتادشمنانمااز همینراهنفوذ،ریشههای
فرهنگیمارابخشکانند.محمدمعتمدی،خوانندهشناخته
شده موسیقی ســنتی نیز در وا کنش به این جریان نوشت:
ا گر مدافعــان ظاهــری فرهنگ و موســیقی ،بجــای انحصار
طلبی و تشکیل مافیا و خارج کردن دیگران از صحنه ،به فکر
رشد و تعالی موسیقی بودند و ا گر مثل دادستان نیشابور به
یک آرمان جمعی ،بیش از منافع شــخصی اعتقاد داشــتند

پیشنهاد

شاید امروز یک پیکر واحد بودیم و موسیقی ما وضع بهتری
داشــت .به راســتی از ماســت کــه بر ماســت .متاســفانه من
نمیتوانم مثــل ضبط صوت فقــط بخوانم .بایــد گاهی هم
ســخن گفت.حتی علی جنتی ،وزیــر وقت فرهنگ و ارشــاد
اسالمی هم به این اتفاق وا کنش نشان داد و آن را در نتیجه
دخالت های دادســتانی دانســت و گفــت  :در این خصوص
بنــده در حــد بضاعت خــود بــا رییــس قــوه قضائیــه مکاتبه
کــرده ام.احتمــاال ایــن خبــر تــن خیلــی از دوســتداران او در
شــهرهای مختلف را لرزاند .اما این طلســم تنها محدود به
تصمیم دادســتانی نیشــابور بود و به دیگر شبهای اجرای
کلهــر بــه واقعیــت پیوســت تا هــم ایــن اســتاد کرمانشــاهی
کمانچه با زادگاه خود دیداری داشته باشد ،هم تاالر وحدت
تهران را پس از گذر ســالها با نوای ســازش آشتی دهد و هم
دوستداران موسیقی اصفهان را سیراب کند.
تــاالر رودکــی اصفهــان نیــز در شــب هــای گذشــته بــا خیــل
همراهــان موســیقی اصفهــان ،میزبــان کیهــان کلهــر و
همراهانششد .کنسرت کیهان کلهرباپوسترفیروزهایاش
کــه نــام پردگیان بــاغ ســکوت را یــدک میکشــید ،بــا درخت
س ـربرآورده از کمانچه کلهر بــه حقیقت پیوســت .نوید افقه
با ســاز تنبک ،علــی بهرامیفرد بــا ســنتور و هــادی آذرپیرا با

روز

تار همراهان اعضــای گــروه «راح روح» بودند کــه در این
سفرها کلهر را همراهی کردند.ورود این چهار نفر به روی
سن و خیل تشویقها ختم شد به سکوتی چند ثانیهای
که با صدای کلهر که به میزبانان اصفهانی اش خوشامد
گفت ،شکست.
تشــویقهای ایــن مــردم عالقهمنــد بــه هنر موســیقی،
دوباره به صحبتهای کلهر پیونــد خورد تا فاصله چند
ثانیهای ســخن تــا نغمه ســاز به ســکوت نگــذرد .اولین
برخورد آرشــه با تارهای کمانچه و انعکاس صدای ســاز
کلهر در ســالن ،همــه را به ســکوت وادار کــرد .این مکان
و این زمــان از معدود موقعیتهایی بود کــه ناخودآ گاه
احترام و اشتیاق درهمآمیخت تا نفسها حبس شود و
هیچ صدایی به جز نوای چهار ساز روی صحنه به گوش
نرسد.هنرنماییاساتیدبیوقفهادامهداشت.خبریاز
فاصله در اجرای قطعات نبود.
کلهــر پیوســته مینواخــت و ســه ســاز دیگــر بــه حرمت
تکنوازی هنرمند چیرهدست  52ســاله کمانچه ایران
همراهی اش مــی کردند .خبری از خســتگی نبود ،کلهر
چنانآرشهاشرامدامبرساز میکشید کهآدمیبههمان
توان سخن میگوید« .سرمســت»« ،پریشان»«،عیبت
مه گین» و قطعه خاطره انگیز «طرقه» برخی از قطعات
اجرایی این کنســرت بودنــد .دو نوازی تــار و کمانچه در
دســتگاه شــور از بخش های فــوق العاده شــنیدنی این
اجرا بود .عالوه بر اینکنه بیشتر گوشه ها در دستگاه شور
و همایون به طرزی بســیار هماهنگ و شــنیدنی گوشه
گردانی شده بود.
یکی از نــکات جالب توجــه در ترکیب و نقش ســازی این
اجرا شخصیت مستقل دادن به سازها و این بود که تنها
نقش هم نوازی نداشتند .
قدرت و صالبت کلهر در ایــن اجرای زنده نشــان داد که
جهانی شــدن این مرد موســیقی بیراه نبوده و نیســت.
همانطور کهایناجراهایزندهاست کهنشانمیدهد
یشــود مــرد جهانی موســیقی
بیجهت نیســت یکی م 
ایران ،یار اســاتیدی چــون شــجریان و علیــزاده و همراه
شجاعتحسینخانهندیو کوارتت کرونوسدر جاده
ابریشم و یویومای چینیتبار آمریکایی.
کلهر تمام احتــرام مخاطبانــش را بــا اجــرای بیوقفه باز
پس میدهــد و زمانــی را در ایــن میان هــدر نمیدهد .و
این اجرای بیبدیل در پایان ،احترام سرتاســری ســالن
رودکــی را بــا همــه هنردوســتانی کــه داخلــش نشســته
بودنــد ،برانگیخت .همــه یکپارچه ایســتاده و یکدل
خشــنود از ســاعتی که در جوار اســتاد کمانچه کردزبان
ایران گذراندهاند ،او را تشویق کردند تا برگهای تقویم
خرداد مــاه  95موســیقی اصفهان ،با خاطــرهای خوش
ورق بخورند.

فرهنگی

سیدحمیدرضا همراه

نهمیــن مجموعــه از هفتهنامــه تصویــری
صــد در صــد ،جمعــه هفتــم خــرداد بــا
محوریت بیان ویژگــی های دی ـندار واقعی به روی
آنتن صدا و سیمای اصفهان رفت.
دکتر سید محسن فاطمی ،متخصص روان درمانی
و خانــواده درمانــی در بخــش گفتوگوی ویــژه این
قســمت از مجلــه تصویــری صــد در صــد بــه بیــان
صحب تهایــی دربــاره مال کهــای د ی ـنداری و
ویژگیهــای افــراد دیــندار پرداخت و گفــت :دین،
مجموعه جامع و پویا برای زندگی فردی و اجتماعی
افــراد اســت ،همچنیــن دیــن فضــای الزم را بــرای
زندگی جامــع یک فــرد ایجاد میکنــد.وی افــزود :از
نظر روانشناختی ،عقل محوری و احساس محوری
دو ُبعد از قابلیتهای ذهنی افراد اســت و انسانها
در ذهنشــان به صورتهــای مختلف ایــن دو محور
را پردازش میکنند ،اما افرادی کــه نقش تبلیغی در
عرصه دیــن را دارنــد ،باید به هــر دو بعد ذهــن افراد
توجه داشته باشند.
ایــن کارشــناس مذهبی با اشــاره به پروژه ســنجش
دینداری در دانشگاه تهران بیان کرد :در فرآیندی
که در این پروژه صورت گرفــت ،تقریبا به این نتیجه
رسیدیم که روند دینداری مردم در چند سال اخیر
در حــال کاهش بــوده ،امــا باید بــه این نکتــه توجه
داشــت کــه برخــی از مولفههــای دیــنداری بــا این
پروژهها قابل سنجش نیست؛ مثال چه طور میتوان
نیت و اخالص انسانها را با ابزار کمی سنجید.
وی رابطــه بیــن شــریعت ،طریقــت و حقیقــت را
منســجم دانســت و بیان کرد :دیــنداری در ظاهر،
رفتــار و کــردار هــر کــس بایــد وجــود داشــته باشــد،
همانطور که دل باید پا ک باشــد ظاهر فرد هم مهم
اســت.فاطمی درباره اهمیت توجه بــه معنویت در
ذات انســانها ادامه داد :نیاز بــه معنویت ،یک نیاز
فطری و عمیق است پس این نیاز در هیچ جای دنیا
افول نخواهد کرد.
این اســتاد دانشــگاه شناســایی مقتضیــات زمان را
امری مهــم تلقی و بیــان کــرد و گفت :ا گــر جامعیت
دیــن تحقــق پیــدا کنــد مــردم در ظا هــر و با طــن
دینداری خود را نشان خواهند داد.
فاطمی بــه آموزش ســواد رســانهای در رســانههای
آمریکایی پرداخت و افزود :ســالهای زیادی اســت
که کارشناسان آمریکایی به موضوع سواد رسانهای
میپردازنــد ،ایــن در حالــی اســت کــه مصرفگرایی
حتی توســط کســانی که ادعای دین داری ندارند،
نقد میشود.
وی بــه تبییــن چالشهــای دیــنداری پرداخــت و
گفت :در دین داری به هر میــزان که جزمیت و تنگ
نظــری داشــته باشــیم ،کمتــر میتوانیــم بــا یکدیگر
ارتبــاط برقــرار کنیم.این کارشــناس مذهبــی ادامه
داد :به هر میزان رابطه کمتری با خدا داشته باشیم
آرامش کمتــری را در زندگی احســاس خواهیم کرد.
فاطمــی دلیــل گریــز از دیــن را چکهــای عاطفــی
اعــام و اظهار کــرد :ممکن اســت بعضــی از آدم ها از
نظر ظاهــری مطابــق ذهنیــات مــا نباشــند ،ولی در
پژوا کهای دینی بسیار قوی عمل کنند.
گفتنی است؛ نهمین مجموعه از هفتهنامه تصویری
صــد در صد ،صبــح چهارشــنبه  12خــرداد از شــبکه
اصفهان بازپخش می شود.

جشن امضای
شهرداد روحانی در اصفهان
مراســم جشــن امضــای شــهرداد روحانــی
باحضور طرفداران این آهنگ ساز برجسته
ایرانی در اصفهان برگزار می شــود.به گــزارش ایمنا،
شهرداد روحانی که در روزهای  9و  10خردادماه برای
برگزاری کنسرت در سالن مجتمع فرشچیان به شهر
اصفهان می آید ،روز  10خردادماه از ساعت  17الی 18
در آموزشــگاه موســیقی زمــان میهمــان طرفــداران
اصفهانی خود می شود.
شــهرداد روحانــی موســيقيدان ،آهنــگ ســاز ،رهبر
اركســتر و يكــی از افتخــارات موســيقی ايران اســت .
سبک موسیقی وی عصر نو بهشمار میآيد .شهرت
روحانــی بیشــتر بــه دلیــل تنظیــم و رهبــری ارکســتر
کنسرت «يانی» اســت که به همراه ارکستر سلطنتی
فیالرمونیــک در فضــای بــاز در پارتنون واقــع درآتن
پایتخــت يونــان انجام شــد .روحانی یک ســمفونی
هم بــرای خليــج فــارس ســاخت کــه ســال  ۱۳۹۱در
تهران اجرا شد.

یادواره«دخترآسمانی»در سالن
اهلالبیت(ع)برگزار میشود
روایتی کم نظیر از واقعه عاشورا

«آه»رابخوانید

کتابخــوان هــا یاســین حجــازی را بــا کتــاب «آه»
می شناســند .روایتــی کمنظیــر و هنــری از واقعه
عاشورا از کتاب «نفسالمهموم»؛ کتابی که بعد چاپش در
خیلیاز مجلسروضهخواندهشد.
«آه» حاصــل بازخوانــی و ویرایــش مقتــل نفــس المهمــوم
است؛ کتابی که بیشــتر نقلهای صحیح مقتل ها و کتاب
های تاریخ را در خود جمع کرده و جزءجزء حادثه شهادت
امام حســین (ع) را از شــش ماه پیشتر تا روز حادثه عاشورا
ثبت کرده و بیش از  50ســال پیش به فارســی ترجمه شده
اســت.حجازی در مقدمــه کتــاب «آه» نوشــته کــه در ایــن
بازخوانــی ،خــط حادثــه را پررنــگ کــرده و بــه ترتیــب وقوع
حادثهها دقت کــرده و آن آدمهایی را که اسمشــان در اول

حادثه یک چیز بود و در طول حادثه یک چیز و در انتها یک
چیز دیگر ،یکی می کند و نقلهای پرا کنــده در جای جای
کتابراتجمیع کردهوردنقلهاییرا کهباهمنمیخوانند،
در کتابهایدیگر گرفتهتانقلمعقولترومشهودتررابیاورد
وتاریخهاراهمخوان کند.
او می گوید« :این کتاب همه تصویر و دیالوگ و نامه اســت؛
گهــا و نام ههــای رد و بــدل شــده میــان
تصویرهــا و دیالو 
شخصیتهای دخیل در حادثه کربالی ســال 61هجری.
یک تصویر ،پــارهاى از یک نامــه یا جمالتى کــه دو نفر باهم
گفتهاند و رفتهاند و کسى آن میان شنیده ،هر کدام تکهاى
از یک «کوالژ» اســت که از چیدن و کنار هم گذاشــتن شــان
مىتوان اصل واقعه را فهمید و یکپارچه کوالژ را دید».

این بازی متفاوت را از دست ندهید

قتلدر کوچههایتهران
«قتل در کوچههای تهران  »2یک بازی دو و نیم
بعدی کالسیک اســت .این بازی در تهران امروز
روایــت میشــود؛ تهــران  .1394بدیــن ترتیــب شــاید
برجستهترینویژگیهنریاینبازیشبیهسازیتهرانروز
و شهرســتانهای اطــراف آن اســت .عکاســی ورامیــن،
گاوداریشهریار،ولیعصر،ادارهآ گاهیخیابانولیعصر(عج)
و حتی محله نازیآباد بخشی از این شبیهسازی محسوب
یشــوند .هجمــه بــاالی مــاده مخــدر صنعتی شیشــه و
م 
سهولت دسترسی به آن با قیمتی ارزانتر از یک پیتزا! این
شــعار بازی «قتــل در کوچههای تهــران  » 2اســت .در این
بازی ،قاتــل (جمشــید فرخی) پــس از مصرف مــواد مخدر
شیشهوتوهمناشیاز آنبهقتلهمسر،دختر10سالهوپسر

نوزادش دست میزند (بر اساس داستان واقعی) .وی پس
از بیرون آمــدن از توهــم متوجه جنایت هولنا کش شــده و
تصمیم میگیــرد افــرادی را کــه وی را در مســیر اعتیــاد قرار
دادهاند به مجازات گناهانشان برساند و آنهایی را که گناه
کردهاندبهبدترینشکلمجازات کند!«قتلدر کوچههای
تهران »2ادای دینی است به فیلم هفت ( )SEVENدیوید
فینچر .سال  ۱۳۸۹اولین شماره این بازی منتشر شد .یک
بازی ا کشن ادونچر و اشــاره و کلیک که توانست در شماره
اول خود موفقیت نســبی داشــته باشــد .حال پس از چند
سال ،شماره دوم آن به پایان مراحل ساخت خود رسیده و
تریلر زیــر اولیــن تریلر از این بازی اســت کــه می توانیــد آن را
مشاهده کنید.

یــادواره «دختــر آســمانی» روز جمعــه 14
خردادماه ساعت  17بعدازظهر در سالن اهل
البیــت(ع) برگــزار مــی شــود .ایــن یــادواره بــا محوریت
گرامیداشــت یاد و خاطره نوجوان نخبــه قرآنی مرحوم
«فاطمه پــرورش»در راســتای تجلیل از برجســتگان و
نخبگان عرصه عفاف و حجاب از سوی کمیته فرهنگ
عفــاف و پوشــش با مشــارکت جامعــه القــرآن اصفهان
برنامــه ریــزی شــده اســت .کســب عنــوان برتــر آزمون
المپیادهای علمی کشور در رشته ادبی ،کسب عنوان
حافظ برتر قرآن در دوره والیت مدارس خاص سال،92
عضــو کانــون نخبــگان جــوان اســتان اصفهــان (طرح
یاران) ،کســب مقــام شــا گرد اولــی در پنــج ســال دوره
دبستان ،گواهینامه طرح فرا گیر حفظ و درک مفاهیم
ســوره هــای قــرآن کریــم ســال ( 89ســمپاد) از جملــه
موفقیتهایایننخبهقرآنیاست.عالقهمندانبرای
حضور در این برنامه می توانند از ســاعت  17بعدازظهر
به محل مرکــز اهل البیــت(ع) واقــع در خیابان نشــاط
مراجعه کنند.

