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فرهنگی و هنری

کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان به عنوان مسوول کارگروه کودک و نوجوان پانزدهمین جشنوارهی بینالمللی امام رضا علیهالسالم فراخوان مسابقه پویانمایی رضوی را منتشر کرد.
فراخوانی
در مسابقه پویانمایی رضوی ،مخاطبان در گروههای سنی  8تا  12سال و  13تا  17سال میتوانند آثارشان را ارایه دهند.
پویانمایی
عالقهمندان برای شرکت در این مسابقه تا یکم خرداد  1396مهلت دارند تا آثار خود را به دبیرخانه جشنواره بفرستند.فراخوان کلی کارگروه کودک و نوجوان پانزدهمین جشنواره امام رضا(ع)
جشنوارهی امام
شامل بخشهای فرهنگی (نشریهنگاری ،کتابسازی ،کاردستی) ویژهی کودک و نوجوان( ،قصهگویی) ویژهی بزرگسال ،ادبی (شعرسرایی) ویژه کودک و نوجوان (داستاننویسی) ویژه کودک
رضا (ع)
و نوجوان و بزرگسال و هنری (سرود ،پویانمایی)ویژه کودک و نوجوان در پایگاه اطالع رسانی کانون به نشانی  www.kanoonnews.irمنتشر شده است.

از نمایشگاه کتاب چه خبر

نشر بان بهتازگي كتابهايي را چاپ يا تجديدچاپ كرده كه
به حوزههاي مختلفي ،از تاريخ عكاسي گرفته تا سينما ،مربوطاند.
«مغز يك صفحه نمايش است» ،عنوان يكي از اين كتابهاست
كه گزيدهاي از مقالههاي ژيل دلوز را دربر گرفته و توســط پويا
غالمي به فارسي ترجمه شده است .اين كتاب كه در فاصلهاي
اندك به چاپ دوم هم رســيده ،متنهايي از دو كتاب «دو رژيم
جنون» و «گپوگفتها» در بر گرفته كه همگي فرمي قطعهوار
دارند .تمام مقاالت ســينمايي «دو رژيــم جنون» و فصل دوم
«گپوگفتها» كه به سينما مربوط است در اين كتاب انتخاب
و ترجمه شدهاند.
عناوين بخشهاي اين كتاب عبارتند از« :سينما يك ،نمايش
نخست»« ،تصوير -حركت»« ،تصوير -زمان»« ،پرتره فيلسوف
در مقام يك سينمارو»« ،انديشه و تصوير»« ،ترديدهايي درباره
امر خيالي»« ،مغز صفحه نمايش اســت»« ،سه پرسش درباره
شش در دو اثر گدار»« ،ســه دايره ريوت»« ،نامه به سرژ دني:
خوشبيني ،بدبيني و ســفر» و «يهودي ثروتمند» .آنطور كه
در توضيحات مترجم آمده؛ ســه متن نخست ،مقدمههايي بس
فشردهاند كه دلوز بر دو كتاب سينمايياش نوشته است و بهعنوان
مقدمهاي براي ورود به جهان ابداعياش« ،تصوير -حركت» و
«تصويــر -زمان» ،عمل ميكند؛ بعــد بهترتيب ،چهار نمونه از
مهمترين گفتوگوهاي دلوز درباره ســينما ،بعضي پرســشها
يــا كجفهميهاي احتمالي درباره كار دلوز در «ســينما يك» و
«سينما دو» را تا حدي روشن ميكنند .سپس ،تكنگاري دلوز بر

نمایشگاه عرضه می کند.
سه رمان فارسی که می توانید در نمایشگاه سراغ
بگیرید
داستانهای خوب از ما انسانهای بهتری میسازد؛ انسانهای
بهتر ،جهان بهتری میسازند؛ همین نوع نگرش ،هر خوانندهای
را وامیدارد تا خود را به خوانش بهترین داســتانها دعوت کند.
اگر در نمایشگاه کتاب ،رمانهای خوب برگزیده میخواهید ،که
شما را دعوت کند به ضیافتی از بهترینهای فارسی ،ما به شما
برگزیدههای ادبیات داســتانی ایران را که مهمترین جوایز ادبی
ســال  95را از آن خود کردهاند پیشنهاد میدهیم؛ برگزیدههایی
که هر کدام گوشهای از زندگی اجتماعی ،سیاسی و تاریخی مردم
این سرزمین را روایت میکنند.
 -1چیدن باد
برای آنها که میخواهند لذت خوانش یک رمان تاریخی خوب
را به خود هدیه بدهند« ،چیدن باد» (نشر روزبهان) بهترین گزینه
است .رمانی از محمد قاسمزاده ،که در سال اخیر توانست جایزه
مهــرگان ادب را به عنوان بهترین رمان ســال از آن خود کند؛
آنطور که در بیانیه دبیرخانه آمده ،این رمان «به دلیل زبان ساده و
روان ،چندصداییبودن اثر و بازگویی تاریخ از دیدگاه همه الیهها
و طبقات مؤثر اجتماع» به عنوان بهترین رمان فارســی انتخاب
شده اســت« .چیدن باد» روایتی است داستانی از تاریخ معاصر
ایران ،گذری داســتانگویانه بر آنچــه در این دورهها روی داده
که به شــیوه اولشخص ،از زبان  ۳۶راوی روایت میشود .دایره
وســیع راویان کتاب ،از محمدعلی شــاه قاجار آغاز شده تا سه
شــاه بعد از او و همچنین پارهای از کسانی که در کنار آنها یا در
برابرشــان بودهاند گسترش پیدا میکند .با این وصف رمان هم
شــرح کلیدیترین وقایع تاریخ معاصر است و هم شرح مبارزه
کســانی که زندگی خود را وقف ایســتادگی در برابر ظلم این
شاهان کردهاند؛ مبارزانی که با وجود وابستگیهایی که به لحاظ
خانوادگی به یکدیگر دارند به طیفهــای گوناگونی از مذهبی
گرفته تا چپ گرایش دارند.
 -2گلوگاه
«گلوگاه» (نشــر صدای معاصر) اولین رمان و سومین کتاب
طیبه گوهری اســت که برایش جایزه هفــت اقلیم را بهعنوان

حمایت  140هنرمند برجسته کشور از حسن روحانی

به نام خداوند جان وخرد
ما هنرمندان و نویســندگان امضا کننده زیر ،با احساس مسئولیت تاریخی نسبت به
شرایط حساس کنونی ،همراه وهمگام با همه اصالح طلبان ،تحول خواهان و خواستاران
سر بلندی و سرفرازی میهن  ،با احترام بیپایان نسبت به تصمیم بزرگ و اخالقی جناب
آقای دکتر محمدرضا عارف که منافع ملی را به منافع شخصی خویش ترجیح داد،به آقای
دکتر حســن روحانی رأی می دهیم و از هم میهنان عزیزمان می خواهیم که با رأی به
جنــاب آقای دکتر روحانی نقش خویش را در کمک به برون رفت کشــور از تنگناهای
موجود ایفا کنند.
عبدالحسین مختاباد -امیر جعفری  -ریما رامین فر  -سحر دولتشاهی -پیمان قاسم
خانی -بهاره رهنما -پگاه آهنگرانی طناز طباطبایی  -خشــایار دیهیمی -آروند دشت
آرای  -اردشــیر رستمی-علی قربانزاده -سامان مقدم  -مرتضی شایسته  -علی کریم
- -منیِژه حکمت  -مهدی کرم پور  -حسین سناپور -ساعد باقری -سهیل محمودی -

عبدالجبارکاکایی -فاطمه راکعی -افشین عال - -ایثار امیرمحجوب -امیر احمدی آریان-
محسن امیر یوسفی -آزاده اخالقی -نورا حق پرست  -فرهاد توحیدی  -بهناز جعفری-
محمد رمضانی -حمید شوراعیان -ایمان صفایی  -امین دوایی  -علی یارراستی -ساسان
ابری  -محمود حسینی زاد  -همایون حسینیان -فریبا جدیکار -شاپور پورامین -جالل
ساداتیان  -ضیاالدین دری -مسعود جعفری جوزانی  -محمد علی حسینی نژاد  -نیلوفر
الری پور -داوود توحید پرست -رضا اعظمیان -محمد حمزه ای - -سعید سهیلی -لیلی
رشیدی -امیر اثباتی  -فریدون عموزاده خلیلی سمیرا علیخان زاده -حدیث لزر غالمی
حسین شیخ االسالم  -افشین هاشمی -امیر مهدی ژوله  -محمد حسن شهسواری -آریا کسایی  -مصطفی رحماندوست  -طاهره ایبد -مهدی حجوانی -بیوک ملکی -پانته
آ واعظ نیا  -خشایار الوند  -مجید برزگر  -مصطفی خرقه پوش -محسن امیر یوسفی-
امیر حسین خورشیدفر  -پوریا پورامین -علی شروقی -مهدی میرمحمدی -زروان روح
بخشان  -آزاده شاه میری -آيدا وثوقی -امیر موبد -مجتبی امینی -میثم یوسفی -علی

جسد «پیکاسو» اثر هنری شد

بهترین رمان ســال به ارمغان آورد .گوهــری پیش از این نیز
برای «و حاال عصر اســت» در دوازدهمین دوره جایزه مهرگان
ادب تحســین شده بود و منتخب اولین دوره جایزه ادبی بوشهر؛
همچنین برای همین کتاب نامزد جایزه گلشیری ،جایزه گام اول
شده بود .رمان «گلوگاه» در سه فصل خونخاک ،خانه شیشهای
و آتش مقدس روایت میشود با دو راوی اولشخص« .گلوگاه»
با زبان و نثری درخور به آسیبشناســی جامعه امروز میپردازد.
روایت با دزدیدهشــدن و محصورشدن حسامالدین همت شروع
میشــود و در ادامه حس در حصربودن به دیگر شخصیتهای
رمان تسری پیدا میکند .شخصیتهای رمان بیآنکه بخواهند
درگیر نوعی سیاســتزدگی تحمیلی میشوند که روند معمول
زندگیشــان را بههم میریزد« .گلوگاه» با پیشبردن چند قصه
موازی با حفظ انســجام ساختاری قصهای خوشخوان و پرتعلیق
را برای مخاطب خود روایت میکند .آنطور که محمد کشــاورز
نیز کشش رمان را مرهون نزدیکی آن به فضای سالهای اخیر
جامعــه میداند« :با اینکه همه ما با این حوادث و وقایع آشــنا
هســتیم اما کسی آن را در قالب داستان و رمان ننوشته بود و با
این دیدگاه قصه آن با همه ملموسبودن ،نو است».
 -3خونمردگی
چهارمیــن کتاب الهام فالح ،برایش جایزه پروین اعتصامی را
به عنوان بهترین رمان سال به ارمغان آورد« :خونمردگی» (نشر
چشمه)؛ داستانی بر بستر جنگ در یک خانواده« .خونمردگی»
از روزگار جنگ آغاز میشــود و تا امــروز پیش میآید :خانواده
داســتان در این بحبوحه با ماجراها و وقایعی روبهرو میشــوند
که بر هویت و زندگیشــان تاثیرات عمیقی میگذارد .پرسش
مهمی که در داســتان با آن برخورد میکنیم نیز در همین نکته
مستتر اســت ،چه کسی حقیقت را میگوید؟ هرچه زمان جلوتر
مــیرود خواننده بــا ماجراها و اتفاقهایی مواجه میشــود که
گاهی تکاندهنده هســتند .پردهها که میافتد روح آدم و چهره
اصلیشان نمایان شده و خواننده درمییابد که چه کسی راست
میگوید و چه کســی دروغ« .خونمردگی» با چنین شــمایلی
ســعی دارد بدون وقفه و با قصهگویی جهانی بســازد که در آن
گذشــتههای نهچندان دور ناگهان احضار شده و به هویتهای
چندالیه بُعدی دیگر میبخشد.

صادقی  -حمید نیکخواه -بهنام صدیقی  -حســین غیاثی -سیاوش اسعدی -احترام
برومند  -آرش صادقی  -مهدی دلخواســته  -ســینا دادخواه  -پدرام رضایی زاده - -
فاطمه ساالروند - -حمید پورآذری  -چکامه چمن ماه  -جواد مقدس -آیدین صمیمی
مفخم -الکا هدایت -نیما عقیانی  -ســاتیار امامی -علی داریا -مناف یحیی پور -علی
اصغر سید آبادی -رضا ساکی -محمد صفاجویی - -افسانه گیویان  -حمیدرضا نجفی
 فریبا نباتی  -هادی حیدری  -میترا بیات -فریبا نباتی  -فاضل ترکمن-رودابه حمزهای -رخســاره قائم مقامی -آریا آرام نژاد -منیره حسینی -مسعود میری -رودابه حمزه
ای -هاشــم باروتی -مزدک موسوی -سمانه نائینی -محمد جاوید-زهرا مداح -بابک
حیدری -معصومه بختیاری -رامیار منوچهر زاده-شــادی قدیریان -علی ناجیان -آيدا
وثوقی -ژینوس تقی زاده  -سهراب کاشانی -حمید اسکندری -رضا صفریان -راضیه
بهرامی -محمد حســین جنتی -جواد زهتاب -محمدرضا طاهری -مرتضی لطفی -
فریدون عموزاده خلیلی  -پریوش نظریه

«جان دوباره» یک نقاش بهنمایش درمیآید

یک هنرمند اسپانیایی تندیسی از جسد پابلو پیکاسو را در اندازهای واقعی و شکل و شمایلی طبیعی ساخت .به نقل از رویترز ،این تندیس را
«یوجینو مرینو» هنرمند اسپانیایی از سیلیکون ،رزین و فایبرگالس و با مو و لباسهای طبیعی ساخته است .جسد «پیکاسو» با همان لباس
کشباف معروفش با راهراه ســفید و آبی در حالی که چشمانش بسته است ،روی یک پایه سنگی قرار داده شده است .این تندیس از «پابلو
پیکاسو» در اتاقی کوچک در موسسه فرهنگی « »Alliance Francaiseدر شهر ماالگای اسپانیا ،زادگاه «پیکاسو» بهنمایش گذاشته
شده و در واقع ،نقطه پایانی یک تور برای مرور زندگی این هنرمند سرشناس است .گرچه ساخت این تندیس اقدامی برای جذب گردشگر به
نظر میرسد ،اما برگزارکنندگان این نمایشگاه مدعیاند ،این اقدام انتقادی بر استفادهی شهر ماالگا از «پابلو پیکاسو» برای اهداف تجاری است.
گروهی از هنرمندان که این نمایشگاه را برپا کردهاند ،اعالم کردند که این پروژه در انتقاد به رشد بیرویه گردشگری در شهر ماالگا اجرا شده
که در آن ،گردشگری بر نیازهای ساکنان اصلی اولویت دارد و واقعیت ،جای خود را به محیطهای ساختهشده برای گردشگران داده است .در
این تور ،بازدیدکنندگان از کلیسایی که «پیکاسو» در آن غسل تعمید داده شده ،مدرسه دوران تحصیل او ،میدان گاوبازی و در نهایت ،تندیس او
دیدن میکنند« .پابلو پیکاسو» که او را بهعنوان بنیانگذار سبک کوبیسم میشناسند ،با گذشت بیش از  ۴۰سال از مرگش هنوز از محبوبترین
و تأثیرگذارترین هنرمندان جهان است .او نقاش ،طراح صحنه ،پیکرتراش و سرامیککار اسپانیایی و یکی از برترین و تأثیرگذارترین هنرمندان
قرن بیستم بود که بهدلیل جستوجوگری ،نوآوری ،پرکاری و اثرگذاری بر هنرمندان معاصران ،او را مهمترین هنرمند قرن نیز میدانند.

نمایشگاه انفرادی آثار نقاشی هما شاکریان با عنوان «جان دوباره»
در گالری «نقش جهان» تهران افتتاح میشود.
افتتاحیه این نمایشگاه ۲۲ ،اردیبهشت  ۱۳۹۶از ساعت  ۱۶تا ۲۱
برگزار میشود.هما شاکریان متولد سال  ۱۳۵۸است ،او نقاشی رنگ
روغن را از سال  ۱۳۷۵آغاز کرد و بهصورت حرفهای از سال ۱۳۹۰
با شــرکت در نمایشــگاه گروهی با عنوان «نقاشیهای واقعگرا»
در موزه هنرهای معاصر اصفهان ادامه داد.او در دومین نمایشــگاه
گروهی با عنوان «سایه روشــن» در گالری «آپادانا» اصفهان در
ســال  ۱۳۹۲شرکت کرد .اولین نمایشگاه انفرادیاش نیز با عنوان
«ترانهی باغ» توســط حوزه هنــری شــهرکرد مردادماه ۱۳۹۳
برگزار شد.نمایشــگاههای انفرادی بعدی او در نگارخانه «شیث»
تهران اســفند  ۱۳۹۳و گالری «آپادانا» اصفهان خرداد  ۱۳۹۴برپا
شــد .در همین زمان ،با بهرهگیری از آموزشهای «رها محسنی
کرمانشاهی» نقاشــیهایش جان دوبارهای گرفت و همچنان این
راه ادامه دارد .این نمایشگاه حاصل آغاز نقاشی رنگ روغن به شیوه
محسنی کرمانشاهی در مدت دو سال است.
«جان دوباره» تا  ۲۷اردیبهشت از ساعت  ۱۶تا  ۲۰در نگارخانه
«نقش جهان» به آدرس نیاوران (باهنر) ،خیابان همایونفر ،کوچه
ســعدی ،کوچه حافظ ،خیابان آیتاهلل محمودی  ،۲پالک  ۹برقرار
است .نگارخانه شنبهها تعطیل است.

«اعتراف» شهاب حسینی مقابل نصیریان در تئاتر شهر
نمایش «اعتراف» به کارگردانی شهاب حسینی و بازی علی نصیریان در تاالر
اصلی مجموعه تئاتر شــهر به صحنه میرود .به نقل از روابط عمومی مجموعه
تئاتر شهر ،تاالر اصلی تئاتر شهر خرداد و تیر ماه سال جاری میزبان عالقهمندان
تئاتر با اجرای نمایش «اعتراف» به کارگردانی شــهاب حسینی ،بازیگر سینما و
تئاتر خواهد بود.
در این اثر نمایشــی که به تهیهکنندگی مسعود صفوی به صحنه خواهد رفت،
علی نصیریان ،شهاب حسینی ،مهدی بجستانی ،پرویز بزرگی ،نیما رئیسی ،صالح
میرزا آقایی ،غزاله نظر ،میثاق زارع ،شهرام ابراهیمی ،ایلیا نصراللهی ،تنی آواکیان

پس از ده سال فیلمبرداری ،مستند «ساز و مهر» به یازدهمین
جشنواره سینماحقیقت رسید.
فیلم مستند «ساز و مهر» از تولیدات مرکز گسترش سینمای
مستند و تجربی به تهیهکنندگی مرتضی پورصمدی و کارگردانی
محســن نظری ،پس از ده ســال فیلمبرداری آماده نمایش شد
تا برای اولین نمایش عمومی راهی یازدهمین دوره جشــنواره
بینالمللی سینماحقیقت شود.
مرتضی پورصمدی پیرامون تولید این فیلم مستند،گفت« :ساز
و مهــر» به زندگی و فعالیتهای اســتاد «ابراهیم قنبریمهر»
میپردازد .او از آخرین بازماندگان و شــاگردان مکتب استاد صبا

و عباس حسنی به عنوان بازیگر حضور دارند.
همچنین احمد ساعتچیان به عنوان دستیار کارگردان ،برنامهریز و مجری طرح،
مجید لیالجی به عنوان طراح صحنه و لباس ،مهدی حســینی آهنگساز و مهسا
همتی مدیر رسانهای در این اثر نمایشی حضور دارند.
«اعتراف» سومین تجربه حضور شهاب حسینی در حوزه تئاتر است .او در سال
 91همراه با احمد ساعتچیان نمایش «مالقات» را در فرهنگسرای نیاوران تهران
به صحنه برده بود و در ســال  87نیز در نمایش «کرگدن» به کارگردانی فرهاد
آییش در تاالر اصلی تئاتر شهر به عنوان بازیگر حضور داشت.

مستندی که پس از  10سال تمام شد

است که عالوه بر نوازندگی ،سازهای مختلف هم میسازد.
وی ادامه داد :اســتاد ابراهیم قنبریمهر از نوادر روزگار است،
چون در فضایی شــهودی از شغل نجاری ســراغ ساخت ساز
میرود و در سن  21سالگی نواختن ساز را فرا میگیرد .او شاگرد
استاد ابوالحسن صبا میشود و دوستی عمیقی میان آنها شکل
میگیرد؛ تا جایی که سلوکی چند ساله با هم داشتند.پورصمدی
افزود :اســتاد قنبریمهر در ادامه فعالیت هنــری خود بیانگذار
کارگاههای سازسازی وزارت فرهنگ و هنر میشود و انقالبی در
سازسازی از ساز هارپ که سازی غربی است گرفته تا سازهای
ایرانی ایجاد میکند .در حال حاضر هم مجموعهای از زیباترین

سازهای ساخته شده توسط او در موزه موسیقی به نمایش گذاشته
شده است.تهیهکننده مستند «ساز و مهر» تاکید کرد :قنبریمهر
هم اکنون در آســتانه  90سالگی اســت و در این مستند ،ما از
کودکی تا کهنســالیاش را روایت میکنیم .او ذخیرهی بسیار
مستند و زنده از  70سال موسیقی ایران است .در این مستند بر
خالف معمول گفتگویی با اطرافیان وی صورت نمیگیرد و تنها
شاهد روایتهای زندگی از زبان خودشان خواهیم بود.پورصمدی
در پایان ،پیرامون چگونگی شکلگیری این مستند توضیح داد:
همســر من بتول قنبریمهر دختر این استاد بزرگوار است و با
توجه به وضعیت جســمی ایشان و گوشهگیری که داشتند ،تنها

ستون یاد

تولد باغچه بان
فرهنگ ایران

از فلسفه تا سینما در نشر بان

كار ژاك ريوت در فيلم «دسته چهارنفره»( ،)١٩٨٨نامهاي از دلوز
به بهانه انتشار كتابي سينمايي از سرژ دني ،و تكنگاري ديگري
بر فيلم دنيل اشميت« ،سايه فرشتگان» ( )١٩٧٦قرار دارند.
ترجمه داســتانهای دیگری از نویسنده مردی به
نام اوه
ترجمه دو رمان دیگر از نویســنده «مردی به نام اوه» توسط
نشر کتاب کوله پشتی در نمایشگاه کتاب تهران صورت گرفت.
رمانهای «بــرت  -ماری اینجا بود» و «مادربزرگ ســام
میرساند و میگوید متاسف اســت» از جمله آثاری هستند که
فردریک بکمن نویسنده سوئدی شناخته شده در بازار نشر ایران،
پس از رمان «مردی به نام اوه» به چاپ رسانده است.
این رمان ها که توسط حســین تهرانی به فارسی بازگردانده
شده اند ،در سی امین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران عرضه
شده اند.
نشــر کتاب کوله پشــتی با  ۲۹۵عنوان کتاب به این دوره از
نمایشــگاه کتاب تهران آمده که از این تعداد ۶۰ ،عنوان ،چاپ
اولی هستند.
به این ترتیب ،چاپ چهارم «مادربزرگ ســام می رســاند و
می گوید متاسف است» و چاپ اول «برت  -ماری اینجا بود»
توسط این ناشر در نمایشگاه عرضه شده اند.
چاپ پنجم رمان «دختری در قطار» نوشــته پائوال هاوکینز با
ترجمه علی قانع که نشــر حوض نقره ،ترجمهای دیگر از آن را
منتشــر کرده ،از دیگر کتابهایی است که کتاب کوله پشتی در
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دخترشان میتوانست رضایت ایشان را برای ساخت مستند جلب
کند .فیلمبرداری مســتند «ساز و مهر» طی ده سال انجام شده
اســت و در این مستند با بیش از  35ســاز مختلف که ابراهیم
قنبریمهر ساخته است ،آشنا خواهیم شد و صدای این سازها و
البته نوازندگی ایشان را خواهیم شنید.عوامل تولید مستند «ساز
و مهر» عبارتند از :پژوهش و خط داســتانی :بتول قنبریمهر؛
تصویربرداری ،صدابرداری و کارگردانی :محسن نظری ،تدوین:
فرشــاد فدائیان؛ عکاس  :نســترن نظری ،تهیهکننده :مرتضی
پورصمدی ،تهیه شــده در :مرکز گســترش سینمای مستند و
تجربی.

الهام رئیسیفراد نبه  -روزنامهنگار

بزرگ مــردان علم و ادب ایران زمین ،پیشــگام حفظ
فرهنگ اصیل و تمدن دیرین ایرانی هستند .در این بین،
جبار باغچه بان ،از معلمان دل سوز و شاعران کشورمان،
با خدمات فراوان ،از جمله تأســیس مراکز آموزشی برای
کودکان ناشنوا ،تأثیر به سزایی در حفظ و پیشبرد فرهنگ
و آموزش به این کودکان گمنام ایرانی داشته است .امروز،
سالروز تولد جبار باغچه بان است.
ایروان قفقاز ،کودکی چشــم به جهان گشود
در شــهر
ِ
که اســم او را جبار گذاشــتند .ج ّد او رضا از اهالی تبریز
بود و پدرش عسکر ،در شــهر ایروان به شغل معماری و
قنادی روزگار می گذراند و در نقل داســتان های کهن و اشــعار شاهنامه تبحر داشت.
نقش مهمی در پرورش
مادربزرگش ،زنی با کفایت و طبیب محل و شــاعر بود .این دوِ ،
اســتعدادهای هنری و خالقیت جبار داشتند .طولی نکشید که این استعدادهای هنری و
خالقیت ها ،جبار را به مرحله ای از کمال و دانایی رساندند و باعث شدند که اندیشمندان
و دانشمندان بزرگ دنیا ،به تحسین و تکریم او بپردازند.
تحصیالت جبار باغچه بان ،به شیوه سنتی و مکتب خانه ای بود و جبار ضمن آموزش
در مکتب خانه ،در کنار پدر کار می کرد .او در پانزده سالگی با مختصر سوادی که داشت،
مجبور به ترک تحصیل شــد و برای گذران زندگی ،مدتــی به قنادی و بنایی پرداخت.
ســرانجام جبار به دنبال تکمیل تحصیالت خود رفت و پس از مدتی ،در مدرسه ای که
در ایروان به ســبک جدید راه اندازی شــده بود ،به معلمی پذیرفته شد .او از خبرنگاران
روزنامه های قفقاز و از فکاهی نویسان به شمار می آمد.
جبــار باغچه بان ،در ســال  1303به دســتور فیوضات رئیس فرهنــگ وقت ،اولین
کودکســتان ایرانی را در تبریز به نام «باغچه اطفال» تأسیس کرد و از همان زمان ،نام
خانوادگی خود را از عســگر زاده ،به باغچه بان تغییر داد .به جرأت می توان گفت که او
در پرورش نونهاالن جامعه ،بهترین باغچه بان بود و اسم با مس ّمایی برای خود برگزید.
باغچه بان ،در سال  1303ش در تبریز به فکر تدریس به ناشنوایان افتاد و کار تدریس
به کروالل ها را با ســه پسرناشــنوا آغاز کرد .باغچه بان در امر آموزش ناشنوایان ،هیچ
گونه تجربه قبلی یا دسترســی به کتاب و مقاالتی در این باره نداشت .او در پرتو تجربه
شــخصی ،به نقش مهم حس بینایی و لمس اشیا در آموزش زبان به ناشنوایان پی برد.
شاید بتوان گفت که جبار باغچه بان ،نخستین کسی است که شعر کودکان را بنیاد نهاد.
او همچنین نخستین نویسنده و ناشر کتاب کودک در ایران است.
جبار باغچه بان ،با تأسیس دبستان ناشنوایان در تهران ،به فکر اختراع دستگاهی افتاد
که کودکان ناشــنوا بتوانند از آن استفاده کرده و قادر به شنیدن باشند .به همین منظور،
در ســال 1312دستگاهی اختراع کرد که ناشــنواها از راه دندان و حس استخوانی ،قادر
به شــنیدن صداها می شدند و این ســمعک ،وسیله انتقال صدا از طریق دندان به مرکز
شــنوایی بود .دستگاه یاد شــده پس از تکمیل ،به نام «تلفن گنگ» در تاریخ  22بهمن
 ،1312به نام جبار باغچه بان در اداره ثبت اختراعات به ثبت رسید.
مرحوم جبار باغچه بان ،در ســرودن شــعر استعداد و قریحه شــگرفی از خود نشان
داده اســت .او با تبلیغ صلح و انســان دوستی در شــعرهایش ،آرزو داشت که دنیا برای
همه ،به ویژه کودکان محیط امن و شــادابی باشد .باغچه بان که دل به تعلیم و تربیت
کودک ســپرده و به نیاز عمیق کودک امروز به شــعر پی برده بود ،خود به شعر کودکان
دوســتی انســان ها بود و در این مورد ،رباعی های
می پرداخت .جبار طرف دار صلح و
ِ
زیبایی از او به جا مانده است:
لیلی نرسد به پای افسانه صلح
بی جا نشدم عاشق و دیوانه صلح
ماهی است به عاشقان مساوی مهرش عشاق خوش اند در حرمخانه صلح
ای غنچه به این سینه چاک تو قسم
ای مهر به روی تابناک تو قسم
ای بلبل من به عشق پاک تو قسم
صلح ملل شاد نگردد دل من
بی ِ

کتابخانهای برای زندگی بهتر

هویت  ،روایت فلسفی

کتاب هویت نوشته میالن کوندار ،نویسنده ای
اهل چک اســت .در ایران او را بیشــتر به خاطر
رمان بار هستی می شناسند.
ن نویس اندیشمند و نوگرای معاصر،
کوندرا رما 
در کشــور چک به دنیا آمد .این نویسنده از سال
 ۱۹۷۵به فرانسه مهاجرت کرد.
برخی رمانها و کتابهای ماندگار او همچون:
جاودانگی ،شوخی ،بار هستی ،هنر رمان به زبان
فارسی برگردانده و منتشر شده است.
هویت ماجــرای زندگی شــانتال و ژان مارک
زمینه این رمان است.
این زن و شوهر یکدیگر را دوست دارند ،شریک
زندگی یکدیگرند ،و جهانی را که نمی پســندند
تنها در پرتو عشق خویش تاب می آورند.
شــانتال به واقع یگانه پیوند عاطفی ژان مارک با جهان اســت ،هیچ کس به جز
شانتال نمی تواند او را از حالت بی اعتنایی برهاند .و تنها با واسطه و به خاطر اوست
که به جهان می نگرد.
شانتال نیز ،از نخستین لحظه دیدار ،شیفته ژان مارک شده است.
روزی شانتال بی آنکه درست مفهوم آنرا بداند ،می گوید :مردها دیگر برای دیدن
من سربرنمی گردانند.
و ژان مارک ،ناراحت و شــگفت زده ،می کوشــد تا احساس و اندیشه شانتال را
دریابد .هرچند در آغاز احســاس حسادت به او دســت می دهد ،سرانجام ،عشقش
چیره می شــود .به نظرش می رسد که شــانتال از غم و اندوه پیرشدن سخن می
گوید .بنابراین برای اینکه او را از افسردگی برهاند ،زیر نقاب یک نفر بیگانه برایش
نامه می نویسد.
درون مایه محوری و مضمون فکری و اساسی کتاب هویت ،نوعی تقالی ذهنی
و تقابل کم و بیش فلسفی است با ناپایداری هستی و زندگی.
قبل از هر چیزی یک توصیه:
مثل بیشتر کتاب ها ،کتاب هویت هم شامل مقدمه ای از مترجم است .اما مترجم
محترم تقریبا تمام داســتان کتاب را در مقدمه شرح داده است .بنابراین توصیه می
کنیم به هنگام مطالعه کتاب از مقدمه چشــم پوشی کنید و در انتهای کتاب آن را
بخوانید .رمان هویت نسبت به دیگر آثار کوندرا از پیچیدگی های کمتری برخوردار
است و به همان نسبت شخصیت ها هم کمتر هستند.
کتاب هویت روایتیســت فلسفی از سوء تفاهماتی که ریشه در عدم شناخت دقیق
انســان ها از یکدیگر دارد و میتواند بزرگترین عشق ها را به سادگی ببلعد و ویران
کند .جدایی و غربتی که در هر حال ما را در بر گرفته و مانع وحدت روح انسانیست
و صداقت محض ،بال رهایی از این تنهاییست.
قسمت هایی از کتاب هویت
اگر در معرض کین و نفرت قرار گیری ،اگر متهم گردی و طعمه دیگران شــوی،
از کسانی که تو را می شناسند ،می توانی انتظار دو نوع واکنش داشته باشی :برخی
همرنگ جماعت می شــوند؛ برخی دیگــر محتاطانه وانمود می کنند که هیچ نمی
دانند ،هیچ نمی شــنوند ،به طوری که تو خواهی توانســت به دیدن آنها و ســخن
گفتن با آنها ادامه دهی .این گروه دوم ،که رازدار و آداب دانند ،دوستان تو هستند.
احساســات وجود دارند و از دست هرگونه عیب جویی میگریزند .می توان خود را
از کاری ،یا از به زبان آوردن ســخنی ســرزنش کرد اما نمی توان خود را به سبب
داشــتن فالن یا بهمان احساس مورد ســرزنش قرار داد ،ولو به این دلیل ساده که
هیچ نوع تسلطی بر آن نداریم.

