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تمدید مهلت ارسال اثر به دومین جشنواره 
نخ و نگاره هیما

مهلت ارســال اثر به دومین جشــنواره »نخ و نگار 
هیمــا« تا 17 مردادماه تمدید شــد. شــنواره »نخ و 
نــگار هیما« بــا تأکید بر ظرفیت هــای موجود میان 
هنرمندان و پیشکســوتان عرصه دوخت های سنتی 
و کاربــردی بودن ایــن هنرها برگزار می شــود و در 
همین راســتا طی فراخوان منتشر شده در اسفندماه 
ســال گذشــته، از تمامــی هنرمندان رشــته های 
طراحــی لباس، ســوزن دوزی، دوخــت و زیورآالت 

ســنتی دعوت به همکاری شــده اســت.  دومین جشــنواره »نخ و نگار هیما« با 
هدف شناسایی و معرفی هنرمندان و پیشکســوتان کشورهای عضو اکو در حوزه 
دوخت های سنتی به منظور باالبردن ســطح دانش و مهارت های این رشته کهن 
و افزایــش تعامالت میان هنرمندان برگزار می شــود. عالقه مندان می توانند برای 
 شــرکت در این رویداد به نشانی اینترنتی هیما، صفحه اینستاگرام نخ و نگار هیما 
و صفحه اینستاگرام هیما مراجعه کنند. ارسال رزومه و تصویر هنرمندان به همراه 
آثار و مشخصات شــامل نام و طراح اثر، تکنیک اجرا و مجری آن ضروری است و 
آثاری که در نخستین نمایشگاه نخ و نگاره حضور داشته اند، امکان شرکت دوباره در 

دومین نمایشگاه را ندارند.

امین زندگانی به »دکتر نون« پیوست
بــه گروه  امیــن زندگانی 
نمایــش »دکتــر  بازیگــران 
نون« پیوســت. هادی مرزبان 
کارگردان ایــن نمایش که از 
هفته گذشته بار دیگر تمرین 
آن را از ســر گرفته اســت، از 
پیوســتن امیــن زندگانی به 
گروه بازیگران این نمایش خبر 

می دهد و امیدوار اســت با وجود شرایط دشــوار کرونایی ، طلسم اجرای نمایش 
»دکتر نون« شکسته شود. این کارگردان تئاتر به ایسنا می گوید: فعال مشغول تمرین 
هســتیم. در حال حاضر حضور در تمرین تئاتر از خودگذشتگی زیادی می خواهد 
که بچه های ما این عشــق را دارند و از جان مایه می گذارند. او که پیش از این در 
نمایش هــای »تانگوی تخم مرغ داغ«، »پایین، گذر ســقاخانه« و »بنگاه تئاترال« 
با زندگانی همکاری کرده، از همکاری دوباره خود با این بازیگر بســیار خوشــنود 
است و یادآوری می کند: سال هاست یکدیگر را می شناسیم و با هم همکاری داریم. 
خوشــبختانه همکاری جدیدمان هم بسیار رضایت بخش است و امین زندگانی در 
نقش »دکتر نون« در کنــار صدرالدین زاهد، در نقش »دکتر مصدق« زوج هنری 
خوبی را تشــکیل می دهند. مرزبان امیدوار است که این اثر نمایشی اوایل مهر ماه 
در تاالر اصلی مجموعه تئاتر شهر روی صحنه برود. او که از 17 سال پیش سودای 
اجرای این اثر نمایشــی را در سر داشته، اضافه می کند: این نمایش در هر مقطعی 
دچار موانع و مشکالتی شد و تازه ترین بن بست ما هم کروناست. از سال ۹۸ که بار 
دیگر تمرین آن را از سر گرفتیم، هر بار به دلیل شرایط کرونایی، از اجرا باز ماندیم 
ولی امیدوارم این بار واقعا طلسم اجرای این نمایش شکسته شود. به گفته او، قرار 
اســت به زودی گروه بازیگران این نمایش کامل شود. نمایش »دکتر نون زنش را 
بیشتر از مصدق دوست دارد« که بر اساس داستانی از همین نام از شهرام رحیمیان 
اجرا می شــود، بستری عاشــقانه و سیاســی دارد که در خالصه داستان آن آمده: 
»اسفندیار و ملک تاج از کودکی چنان به هم عالقه مند بودند که دقیقه ای از یکدیگر 
جدا نمی شــدند و عشق آتشین آن دو به ازدواج انجامید. حال در کودتای 1۳۳۲از 
اسفندیار )دکتر نون( که از یاران نزدیک و وفادار دکتر مصدق است، خواسته می شود 
مصاحبه ای ضد نخست وزیر انجام دهد که با مخالفت او مواجه می شود. اسفندیار 
به زندان می افتد و ساواک برای انجام مصاحبه به انواع شکنجه متوسل و هر بار با 
مقاومت دکتر نون رو برو می شود تا اینکه پای ملک تاج به میان می آید و جدال میان 

عشق و وفاداری به نخست وزیر آغاز می شود...«

اعالم نامزدهای نهایی یک بخش جایزه اندرزگو
نامزدی هــای نهایی بخش 
»روایت تاریخ و تاریخ شفاهی« 
دومیــن دوره جایزه شــهید 
معرفی  اندرزگــو  ســیدعلی 
شدند. به گزارش ایسنا به نقل 
از دبیرخانه دومین دوره جایزه 
شهید علی اندرزگو،  سه نامزد 

نهایی بخش »روایت تاریخ و تاریخ شفاهی« این دوره از جایزه  از بین 1۳7 کتاب 
ارزیابی شده توسط داوران معرفی شدند. بر این اساس داوران این بخش سه کتاب 
»از رضانام تا رضاخان« نوشــته هدایت اهلل بهبودی از انتشارات مرکز پژوهش های 
سیاســی، »روز آزادی زن« نوشته سمیه ذوقی از انتشارات راهیار و »گوهر صبر« 
نوشته طیبه پازوکی از انتشارات سوره مهر را منتخبان بخش روایت تاریخ و تاریخ 
شــفاهی معرفی کردند که در روز اختتامیه از این آثار تقدیر خواهد شد. بر اساس 
اعالم، »این آثار در حــال حاضر در معرض رأی جمعی از نخبگان حوزه روایت و 
رســانه قرار گرفته اســت که با تجمیع آرای هیئت نخبگان این بخش، از نفر اول 

به طور ویژه تقدیر خواهد شد.«

»عشق بدون تجریش« نقد می شود
رمان »عشق بدون تجریش« نوشته جواد ماه زاده نقد 
می شود. به گزارش ایسنا، نشست هفتگی شهر کتاب در 
روز سه شنبه )1۹ مرداد( ساعت 11 صبح به نقد و بررسی 
رمان »عشق بدون تجریش« اختصاص دارد که با حضور 
عالیه عطایی، فرشته نوبخت، علی شروقی و جواد ماه زاده 
به صورت مجازی برگزار می شود. عالقه مندان می توانند 
این نشست را از اینستاگرام مرکز فرهنگی شهر کتاب به 
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و صفحه  این مرکز در سایت آپارات پیگیری کنند. در خبر برگزاری این نشست 
آمده است: رمان »عشق بدون تجریش« نوشته جواد ماه زاده است که توسط نشر 
مانوش منتشــر شده است. ماجرای این رمان درباره نوجوان های پسر و دختری 
است که در یک محله زندگی می کنند و در حال بلوغ جسمی و روانی، تجربه های 
فردی و اجتماعی مرتبط با سن شان را از سر می گذرانند. هر کدام نوعی دلدادگی 
و دلبســتگی عاطفی را تجربه می کنند و نقاط مشترکی که با هم دارند، آن ها را 
به یکدیگر پیوند داده است. داستان سه دوست در آغاز دهه  1۳7۰ در تهران، از 
نســل بچه های کوچه و خیابان، فیلم را هم در سینما می بینند و هم پای ویدئو. 
عشق را هم در کوچه و راه مدرسه می جویند هم در عکس های مجالت. آدم های 
این داستان با همه رفاقتی که با هم دارند، پایان کاری متفاوت را انتظار می کشند.  
»عشق بدون تجریش« ششمین رمان جواد ماه زاده بعد از »خنده را از من بگیر«، 

»اللمونی«، »وداع در ال مارتینو«، »ریحانه دختر نرگس« و »باغ رویان« است.

نخستین شماره »نوشتار« رسید
نخستین شماره مجله »نوشتار« ویژه کتاب، نشر و ترویج 
گفتمان علم منتشــر شد. به گزارش ایسنا به نقل از روابط 
عمومی سازمان انتشــارات جهاددانشگاهی، این مجله که 
تاکنون دو پیش شــماره از آن نیز منتشر شده به تحلیل، 
بررســی و نقد فرآیندهای موجود در حوزه کتاب، نشــر و 
ترویج گفتمان علم اختصاص دارد. در هر شماره از این مجله 

در قالب پرونده ویژه، آثار یکی از اندیشمندان معاصر نقد و بررسی می شود که شماره 
نخست مجله به آثار و پروژه فکری دکتر محمدعلی اسالمی ندوشن پرداخته است. 
سرمقاله این شماره با عنوان »تأملی درباره جهان اینترنتی، مطالعه و پریشان خاطری« 
تأمالتی را درباره وضعیت کنونی و پیش  روی مطالعه در جهان جدید شامل می شود. 
در بخش گفت وگوی این مجله، مصاحبه های تخصصی با استادان دانشگاه ها و  ناشران 
دانشگاهی با عنوان های »فانتزی نشر دانشگاهی در علوم انسانی و اجتماعی«، »قانونی 
۵۰ســاله اما ناشناخته«، »علم در خأل به وجود نمی آید«، »غفلت تاریخی از تدوین 
دستور زبان فارسی« و... انجام شده است. در بخش کتاب شناسی این مجله تعدادی 
از تازه ترین کتاب های ایران و جهان به تفصیل معرفی شده است. »حکایت نقدی که 
خوب است اما برای همسایه«، »روشنفکری که دغدغه دین داشت«، »از مراسم های 
بی ســروصدا تا حاشیه های دنباله دار« و »جنجالی ترین برندگان »نوبل« ادبیات« از 

جمله عنوان های بخش رویداد این مجله است.

اخبار کوتاه

انتشار

ژاله علو مانند پدربزرگ خوشنویسش، خطی نیکو نداشت 
ولی خداوند ذوق ادبی و صدایی گیرا به او بخشید تا در وادی 

فرهنگ و هنر این سرزمین ماندگار شود.
به گزارش ایسنا، امروز  - 1۴ مرداد - سالروز تولد ژاله علو 
است، بازیگری که هم برایمان »سیندرال« را تماشایی کرد و 

هم با ابهت »خاله لیال« مجذوب مان ساخت.
او سال 1۳۰۶ در محله سنگلج و در خانواده ای زاده شد 
که فرهنگ برایشان اهمیت داشت. پدرش گرچه ارتشی بود 
ولی ذوق هنری داشت  و این چنین بود که دخترک همین 
که کمی خواندن آموخت، پدر دیوان ســعدی و حافظ را به 
دستش داد. شاید همین آشنایی با شعر و ادب بود که سبب 
شــد سال ها بعد شبانگاهان در میانه خواب برخیزد، شعری 

بگوید و دوباره چشم بر هم بگذارد.
ژاله علو در کنار بازیگری در سرایش شعر هم دستی دارد 
و بعضی شــعرهایش در اوایل دهه ۵۰ در مجالت منتشــر 

شده اند .
درس و مشــق را در دبســتان »نواختــران« در خیابان 
شــاهپور آغاز کرد و دوره متوســطه را در مدرسه »خسرو 
خاور« گذارند. مدتی به دانشسرای مقدماتی رفت و به دلیل 

عالقه به کار هنری، هنرستان هنرپیشگی  را انتخاب کرد.
در هنرستان هنرپیشگی نزد استادان بزرگی مانند هایک 
گاراگاش، دکتــر نامدار که اســتاد فن بیــان بود و خانمی 
سوییسی که استاد بدن و حرکت بود، مشغول نوآموزی شد.
در همین هنرســتان با چهره هایی همانند محمد نوری، 
معز دیوان فکری و ... هم شاگردی شد و اولین حضور روی 

صحنه تئاتر را تجربه کرد.
در زمانی که بسیاری از خانواده ها، حضور فرزندان بویژه 
دختران شان را در فضای هنری برنمی تافتند، پدر و مادر ژاله 
علو اطمینان داشتند دختری که پرورده اند، به خطا نمی رود 

و به او فرصت دادند تا توانمندی اش را بروز بدهد.   
طوســی حائری، معلــم ادبیات دانشســرای مقدماتی ، 
نخستین کســی بود که صدای خوش این دختر نوجوان را 
کشــف کرد. او که خود جزو اولین گویندگان زن در رادیو 
بود، به دانش آموز نوجوان خود پیشنهاد کرد که گویندگی 
در رادیــو را بیازماید. ژاله علو اولین حضورش را در رادیو با 
اعالم برنامه ها آغاز کرد و بعدها در این خانه ماندنی شــد. 
فضای صمیمیانه رادیــو او را نیز همچون دیگر همکارانش 

پا گیر کرد.
در دوره شــکوه خیابــان اللــه زار که چــراغ تئاترها و 
ســینماهایش پر فروغ بود، ژاله علو اولین تجربه های جدی 

خود را در حوزه تئاتر در تئاتر فردوسی به انجام رساند.
خودش درباره این دوره در گفتگوی تاریخچه شــفاهی 

سایت ارته ) سایت تاریخچه شفاهی هنرمندان ( گفته  است 
: »عبدالحسین نوشــین )پدر تئاتر نوین ایران( رفته بود و 
گروهش دنبال همکار بودند و دکتر نامدار مرا معرفی کرد.«

مدتی بعد در تئاتر »تهران« می خواســتند نمایش »آغا 
محمد خــان« را بروی صحنه ببرند کــه دنبال او رفتند و 
برای بازی در نقش »امینه«، خواهر فتحعلی شاه و برادرزاده 
آغا محمد خان انتخابش کردند. بعدتر در نسخه سینمایی 
بــه کارگردانی صادق و منصــور بهرامی هم همین نقش را 

بازی کرد.
او عــالوه بر فعالیــت در تئاتر فردوســی و تهران برای 
همکاری به تئاتر فرهنگ هم دعوت شد و در این تئاتر هم 
دو ســه نمایش کار کرد. در همین تئاتر بود که هنرمندانی 
چون هوشنگ سارنگ، بدری هورفر، علی اصغر گرمسیری، 
لرتا هایراپتیان، نوشین و ... جدیت در کار را به او آموختند. 

برای آنان تئاتر هرگز َسرَسری نبود.
سال ۲7 به طور جدی تری کار خود را در رادیو ادامه داد. 
اولیــن نمایش رادیویی اش با پرویز خطیبی بود و بعد از آن 
با مهدی قاســمی، نصرت اهلل محتشم، عزیز اهلل حاتمی هم 

همکاری کرد.
در همکاری با محتشم برنامه »داستان شب« را پایه ریزی 
کردند.  علو از اولین داستان شب با محتشم کار کرد و پای 

ثابت نمایش رادیویی شد. با وجود برنامه هایی مانند »داستان 
شــب« و نمایش های رادیویی، کار رادیــو رونق گرفت و او 
نیــز این فضای گرم را خانه خود دید و در کارهای رادیویی 

پرشماری حضور پیدا کرد.
ســال ۳۳ با محتشم ازدواج کرد، پیوندی که چهار سال 
دوام داشــت و سال ۳۸ به جدایی رسید تا اینکه سال ۴۴ با 

یک مهندس شرکت نفت ازدواج دوباره ای داشت.
گرچه در رادیو تصویر هنرپیشه دیده نمی شد ولی او در 
برابر میکروفن رادیو هم همان بود که روی صحنه. آن چنان 
که خود گفته اســت: »مقابل میکروفن هرگز ادای گریه در 
نمی آوردم. اول به باور خودم فکر می کردم و بعد هم به باور 
مخاطب.خنــده ام هم واقعی بــود.«  در دهه ۴۰  به عنوان 
کارگردان رادیویی هم فعال شد و بتدریج دوبله را هم آزمود 

و آنجا نیز ماندگار شد.
ژاله علو که به نسل طالیی دوبلورهای ایران تعلق دارد، در 
سینما و تلویزیون گویندگی های بسیار کرد. از مشهورترین 
بازیگرانی که او به جایش صحبت کرده، می توان از ســوفیا 

لورن نام برد.
دهه ۵۰ برای او با ســرایش شــعر همراه شــد.او که در 
کودکی با سعدی و حافظ و مدتی بعد با موالنا دمخور شده 
بود، در این دهه شروع به سرایش شعر کرد و چند شعرش 

در کتاب زنان شاعر ایران منتشر شد.
ورودش به ســینما با اسماعیل کوشان رقم خورد. همان 

استاد دوران نوجوانی، نامدار او را به کوشان معرفی کرد.
کوشــان آن زمان میترا فیلــم را راه انــدازی کرده بود. 
»طوفان زندگی« اولین فیلمی است که با آن ، حضور مقابل 
دوربین سینما را تجربه کرد و بعدها با کارگردانانی همچون 

هوشنگ کاووسی، علی کسمایی هم کار کرد.
بازی در فیلم «طوقی« ســبب همکاری او با علی حاتمی 
شد. همچنانکه در فیلم »صدای صحرا« هم با نادر ابراهیمی 

همکاری کرد.
علو در ســال های بعد از انقالب با بــازی در فیلم هایی 
مانند »زمان از دست رفته« به کارگردانی پوران درخشنده، 
»مهمان مامان« ساخته داریوش مهرجویی، »روز واقعه« کار 
شهرام اســدی، »آدم برفی« به کارگردانی داود میرباقری، 
»سلطان« کار مسعود کیمیایی، »جنگ نفتکش ها « ساخته 
محمــد بزرگ نیا و ... حضور خود را روی پرده نقره ای تداوم 
بخشــید. با بازی در نقش خاله لیــال در مجموعه »روزی 
روزگاری« در کنار خسرو شکیبایی یکی از خاطره انگیزترین 
بازی های خود را رقم زد. مجموعه ای که به کارگردانی امراهلل 
احمدجو که بســیار مورد توجه قــرار گرفت  و بعدتر هم با 
همین کارگردان »تفنگ سرپر« را کار کرد که البته به اندازه 

»روزی روزگاری« مورد توجه قرار نگرفت.
بازی در آثاری مانند »بی بی یون« کار حســین پناهی، 
»این خانه دور اســت «کار مشترک مســعود رسام و بیژن 
بیرنگ، »امیر کبیر« به کارگردانی سعید نیک پور، »روشن تر 
از خاموشــی« ساخته حســن فتحی، »گرگ ها «کار داود 
میرباقــری،» گالش های مادربزرگ« بــه کارگردانی بهمن 

زرین پور بخش دیگری از کارنامه پر و پیمان هنری اوست.
او با سرپرســتی گروه گویندگان سریال »سال های دور 
از خانه« یا همان »اوشین« موفقیت دیگری برای خود رقم 
زد، مجموعه ای که بعد از گذر سالیان همچنان در خاطره ها 

زنده است.
اما ژاله علو فقط برای نسل های قبلی خاطره ساز نیست. 
او از جمله گویندگانی است که برای کودکان دیروز و حتی 

امروز خاطراتی زیبا خلق کرده است.
به واسطه فعالیت امثال او بود که روزهای کودکی مان را 
با تماشای انیمیشــن هایی مانند  »زیبای خفته«، »تام بند 
انگشتی«،»جادوگر شــهر زمرد«، »پینوکیو«، »سیندرال«، 
»گربه های اشرافی«، »سفید برفی و هفت کوتوله«، »جک 
و لوبیای ســحرآمیز« و نیز مجموعه هایــی مانند »بامزی، 
قوی ترین خــرس دنیا«،»رامکال« »جزیره ناشــناخته« ، 

»دهکده حیوانات«، »الفی اتکینز« و ... رنگین ساخت.

برای تولد ژاله علو

 خاطره سازی از »سیندرال« تا »خاله لیال«

محمد عزیزی معتقد است دست برداشتن از انتشار 
یک کتاب مفید برای جامعه به معنی رخ دادن فاجعه 
فرهنگی است و این موضوع باید برای دولتمردان یک 
هشدار باشد.  محمد عزیزی نویسنده، شاعر و مدیر نشر 
روزگار، مشکل اصلی ناشران را گرانی کاغذ دانست و به 
هنرآنالین گفت: ابتدای سال جدید، اولین شوک وارد 
شــده به ناشران خبر گران شــدن کاغذ با بندی 7۰۰ 
هزار تومان بود. هر چه کاغذ داشتیم مصرف شده است 
و برای یک کتاب کوچک در شمارگان محدود هم باید 
1۰ بند کاغذ تهیه کنیم. در حال حاضر کاغذ به بندی 
۶۵۰ هزار تومان رســیده. وقتی کاغذ بندی ۶۵۰ هزار 
تومان باشد برای نشر یک کتاب ۲۰۰ صفحه ای حدود 
1۵ بند کاغذ نیاز اســت. اگر فقط هزار جلد هم کتاب 
تولید شــود باید حدود 1۰ میلیــون تومان پول کاغذ 
پرداخت کنیم. این در حالی اســت که مقوا و صحافی 

هم به همین شکل گران است.  
او با بیان این که تولید یک کتاب ۲۰۰ صفحه ای در 

شــمارگان هزار عدد نزدیک به 17-1۸ میلیون هزینه 
دارد، تصریــح کرد: به عالوه این کــه باید حق التالیف 
و حق الترجمــه را هــم پرداخت کرد. طبیعی اســت 
این محاســبات ناشــر را هر چقدر هم فعال باشد و به 
فرهنگ و گسترش آن اهتمام داشته باشد وادار می کند 
حتی به طور موقت دســت از این فعالیت بردارد. دست 
برداشتن از انتشار یک کتاب مفید برای جامعه به معنای 
رخ دادن یک فاجعه فرهنگی اســت و این موضوع باید 
برای دولت مردان یک هشدار باشد. عزیزی توجه جدی 
و ویژه  به مسئله انتشار کتاب را از سوی دولت خواستار 
شــد و ادامه داد: دولت باید به کمک ناشران بیاید مثال 
کاغذ و مقوا را مثل سابق در اختیار ناشران قرار بدهد به 
اندازه ای که واقعا نیاز دارد. هر ناشــر از هر کتاب خوب 
حداقل 1۰۰۰ تا 11۰۰ نسخه چاپ کند. کاغذ را بدون 
این که ناشر معطل شود در اختیارشان قرار دهد. االن 
شرکت هایی که کاغذ وارد می کنند اول از ناشران پول 
می گیرند بعد کاغذ را تحویل می دهند که گاهی دو یا 
ســه ماه زمان می برد. این موانع باید برداشــته شود و 
واردات کاغذ مثل سابق دست خود وزارت ارشاد باشد 
به جای شــرکت های خصوصی. یا وقتی از ناشــر پول 

گرفتند حواله کاغذ را هم زمان صادر کنند.
او اضافه کرد: حتی دولت به ناشران فرصت کوتاهی 
بدهد و مثال بگوییــد ۲۰۰ بند کاغذ تحویل می دهیم 
یک سوم پول را بدهید و باقی را طی دو سه فقره چک 

برای چند ماه پرداخت کنید. 

فرهاد تیمورزاده با اشاره به اهمیت طرح های فصلی 
فروش کتاب گفت:  مســاله  این جا اســت که برخی از 
کتاب های ناشــران به ویــژه در حوزه های تخصصی و 
دانشــگاهی به کتابفروشــی ها راه پیدا نمی کنند. به 
گزارش ایسنا، مدیر انتشارات تیمورزاده درباره برگزاری 
طرح های توزیع یارانه کتاب از طریق کتاب فروشــی ها 
)طرح هــای فصلی فروش کتــاب( اظهار کــرد: اگر 
کتابفروش کتاب را بفروشــد به چرخه اقتصادی ناشر 
هــم کمک می کند و او می توانــد کتاب های جدید و 
تجدید چاپی خود را روانه ویترین کتابفروشی ها کند 
و به همین دلیل کل صنعت نشر از آن بهره مند شود. 
او با اشاره به اهمیت برگزاری طرح های حمایتی برای 
اهالی نشــر، افزود: اما مســاله  این جا است که برخی 
از کتاب های ناشــران به ویــژه در حوزه های تخصصی 
و دانشــگاهی به کتابفروشــی ها راه پیــدا نمی کنند. 
تیمورزاده با مطرح کــردن این که طرح های حمایتی 
با هدف حمایت از ناشــران و کتابفروشــان در قالب 
طرح های فصلی اهمیت ویــژه ای دارند، بیان کرد: در 
حوزه کتابفروشی و نشر طرح نمایشگاه مجازی کتاب 
برای ناشــران و طرح های فصلی فــروش کتاب برای 
کتابفروشــان از جمله اقدامات خیلی خوب به شــمار 
می آیند. این ناشــر تاکید کرد: البتــه این به آن معنا 
نیســت که قرار است این طرح ها همه مشکالت حوزه 
نشــر را برطرف کنند زیرا کتابفروشــان هم خودشان 
باید از روش هــای مختلف مخاطبان خــود را جذب 

و شناســایی کنند و با آن ها ارتباط داشــته باشند و 
تازه های نشر را به آن ها اطالع دهند. او با بیان این که 
متاســفانه چنین کارهایی در میان کتابفروشان دیده 
نمی شــود،  اظهار کرد: سال ها است که کتابفروشان به 
شیوه ســنتی فعالیت می کنند و تجربه نشان می دهد 
آن هایی که از طریق فضای مجازی و فروش اینترنتی 
فعالیت دارند موفق تر هســتند. او همچنین به اجرای 
طرح تابســتانه کتاب اشــاره کرد و گفــت: در طرح 
تابســتانه کتاب 1۴۰۰ که این روزها در حال برگزاری 
است، بودجه و سقف خرید رشد داشته و قطعا چنین 
اقداماتــی تاثیر بســزایی در افزایــش ورود کتاب به 
خانه های مردم دارد. به گفته تیمورزاده، البته استقبال 
مردم نشان می دهد که حد فاصل بین سطح مورد نیاز 
مردم از کتاب با موارد دیگر خیلی زیاد است زیرا وقتی 
مردم برای معیشــت دچار سختی هستند پول زیادی 
برای خرید کتاب ندارند و ممکن اســت طرح به هدف 

نهایی خود نرسد.

راه نیافتن کتاب های تخصصی به کتابفروشی هادولت به ناشران کمک کند تا کتاب از نفس نیفتد 

اثری از آوا طباطبایی با عنوان »رقص مرگ« 
در رویدادی آنالین در هند به نمایش درآمد.

آوا طباطبایی چنــدی پیش اثر ویدئوآرتی 
را در یک رویداد آنالیــن در هند نمایش داد. 
طباطبایی در گفت وگو با هنرآنالین درباره این 

تجربه گفت: مــن دعوت نامه ای از گروه هنری 
Hexxyduxxybox در هند دریافت کردم 
که در همکاری با مرکز راه رزیدنسی در ایران، 
رویدادی را با عنوان »بعد از غم و مرگ« برگزار 
می کردنــد و من ویدئوآرتی بــا عنوان »رقص 

مرگ« را ارائه کردم که از لحاظ مضمون با این 
رویداد مرتبط بود. 

ایــن رویداد در دو دوره اخیر به دلیل کرونا 
به صورت آنالین برگزار شده و هر روز تعدادی 
از فیلم هایی کــه هنرمندان برای فســتیوال 
ارســال کرده بودند بــه نمایــش درمی آمد. 
طباطبایی ادامــه داد: در ســال های اخیر در 
حوزه پرفورمنس، ویدئــوآرت و فتو ویدئوآرت 
کارهایی دربــاره وضعیت زاینده رود انجام داده 
بودم و در این اثر نیز به پل های اصفهان بعد از 

خشک سالی توجه داشتم. 
پل هــا زمانی که رودخانه جریان دارد محل 
زندگی آبزیان و تولیدمثل آن ها است، اما وقتی 
رودخانه آب ندارد زیر پل محل تجمع معتادان 
و بی خانمان ها اســت و ناهنجاری های رفتاری 

زیادی آنجا رخ می دهد. او با بیان اینکه در این 
ویدئوآرت به پل های سنتی مانند سی وسه پل 
و پل خواجو توجه نداشــته است، افزود: روی 
این پل ها رفت و آمد انسانی زیاد است و تحت 
کنترل هســتند، اما سایر پل ها که محل عبور 
ماشین هســتند و زیر آن ها آب جریان ندارد 

چنین اتفاقاتی رخ می دهد.
پل های ســیمانی که مــورد توجه من قرار 
گرفته بود در زیر سقف آن ها بافتی وجود دارد 
که مانند ردیف قبرهای خالی است که بر روی 
زمین حفر شده اند. من پرفورمنسی در آن محل 
اجرا کردم و از آن فیلم برداری شد و پس از آن 
بافت شــبکه ای روی سقف را با تدوین فیلم به 
پاییــن آوردیم و انگار من بــر روی قبرها و در 

میان آن ها مشغول اجرا هستم.

 به طور کلی در آثارم به قضیه مرگ هم از 
لحاظ زیست محیطی و هم هنجارهای اجتماعی 
و رفتارهــای آدم ها که تحت تاثیر این اتفاقات 

است می پردازم.
فعالیت های خود  طباطبایی درباره ســایر 
گفــت: در دومین فســتیوال ملــی هنرهای 
دیجیتــال، یک مقاله با عنوان »مصورســازی 
اطالعــات به روش هنــری« ارائــه کردم که 

پذیرفته و ثبت شد.
در این مقاله به نحوه ثبت اطالعات ادارات، 
شرکت ها و... پرداختم که از نمودارهای مختلف 
استفاده می کنند. ما این کار را به شیوه هنری 
با تصویر و موشن گرافیک انجام دادیم تا شکل 
آن جذاب تر شده و برای مخاطب قابل فهم تر 

باشد.

روایت آوا طباطبایی از نمایش اثر ویدئوآرت در جشنواره آنالین هند 

 رقص مرگ در بی آبی

پــروژه بلندپروازانه طراحی ۲1۳ دســت 
کیمونــو و اوبی )لبــاس ســنتی ژاپنی ها و 
کمربنــد همــراه آن( به تعداد کشــورهای 
شــرکت کننده در المپیک ۲۰۲۰ توکیو پس 
از شش سال همزمان با آغاز بازی ها به پایان 

رسید.
به گزارش هنــر آنالین،  »پروژه کیمونو« 
ایــده شــرکت ژاپنی »تصویر یــک دنیا« به 
ریاست یوشیماســا تاکاکورا، طراح و هنرمند 
ژاپنی اســت که ماه اوت ســال ۲۰1۴ کلید 
خورد و قرار بود تابســتان گذشــته به پایان 
برســد اما به دلیل شــیوع کرونا و تاخیر در 
برگــزاری بازی هــای المپیک، به تابســتان 
۲۰۲1 موکــول و بــا شــعار »هماهنگی و 

یکپارچگی« رونمایی شد.

هر دســت لبــاس در این پــروژه با الهام 
گرفتــن از ســنت ها و فرهنگ ۲1۳ کشــور 
شــرکت کننده در المپیــک توکیو طراحی و 
اجرا شده و به رسم ژاپنی ها دو تکه است؛ یک 
تکه لباس ســنتی و قدیمی مردمان سرزمین 
آفتــاب تابان یعنی کیمونــو و تکه دیگر یک 
قطعــه پارچه کــه به آن اوبی یا ساشــی به 
معنی کمربند پهن می گویند. برای به نتیجه 
رساندن هر دســت کیمونو و اوبی ویژه یک 

کشور ۲۰ هزار دالر هزینه شده است.
گرچه امسال ۲۰۵ کشــور در رقابت های 
المپیــک ۲۰۲۰ توکیو شــرکت کرده اند اما 
برای کره شــمالی پیش از انصراف از حضور 
در بازی ها هم یک لبــاس کیمونو و کمربند 
پهن طراحی شــده اســت. ضمــن اینکه هر 

کدام از کشورهای زیرمجموعه بریتانیا شامل 
انگلیس، اســکاتلند، ولز و ایرلند شمالی هم 
یک دســت لباس ویژه خود در پروژه کیمونو 
دارند. کشور جزیره ای نیووی و شهر واتیکان 
هم که کمیتــه المپیک مســتقل ندارند، از 

حاضران در پروژه کیمونو هستند.
بــا اینکــه ابتدا قــرار بــود کیمونوها در 
جریان بازی های المپیــک توکیو به نمایش 
عمومی درآیند اما گسترده تر شدن فراگیری 
ویــروس کرونا این برنامــه را به هم زد. حاال 
ســازمان دهندگان پروژه کیمونو می خواهند 
این ۲1۳ دســت لباس ســنتی را در اکسپو 
۲۰۲۵ به نمایش بگذارند که چهار سال دیگر 

در شهر اوزاکا برگزار می شود.
ارزش هر دســت لباس بــا کمربند پهن 

رقمــی در حدود 1۸ تا ۲۰ هزار دالر اســت. 
تقریبا تمام کیمونوها را هنرمندان و طراحان 
ژاپنی با الهام گرفتن از ویژگی های اقلیمی و 
فرهنگی هر کشور و سرزمین طراحی کرده اند 
و کار بافتن و دوختن پارچه ها یک و نیم تا دو 
سال زمان برده است. در این میان، کیمونو و 
اوبــی فلســطین کار گروهــی از آوارگان و 

پناهجویان فلســطینی اســت که اشغالگران 
صهیونیســت آنها را از خانه و کاشــانه خود 

رانده اند.
طرح کیمونــو ایران برگرفته از ســیمرغ 
است؛ پرنده افســانه ای و اسطوره ای فرهنگ 
ایرانی که نوع بلورین آن را در جشنواره فیلم 

فجر به برگزیدگان جایزه می دهند.

 شش سال زمان و میلیون ها دالر هزینه

طراحی ۲۱۳ دست کیمونو به نشانه تمام کشورهای حاضر در المپیک


