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فرهنگی و هنری

میزبانی
تاالر اندیشه از
«ملکیها» و «سنا»

گروه موسیقی محلی «ملکیها»  15تیرماه روی صحنه رفته و به اجرای قطعات لری میپردازد.
گروه موسیقی سنتی «سنا» نیز  16تیر  1396برگزار خواهد شد و شامل بازسازی قطعاتی از دوره قاجار و همچنین
ساختههایی از «رضا پرویززاده» سرپرست و آهنگساز این گروه خواهد بود .هر دوی این کنسرتها ساعت  21برگزار میشود
و عالقهمندان میتوانند برای تهیه بلیت با شماره تلفن  09381573809تماس بگیرند و یا از طریق سایت ایران کنسرت
اقدام کنند .این دو کنسرت به تهیهکنندگی «مجید فالحپور» برگزار خواهد شد و «آیدا امیریمقدم» مدیریت اجرایی آنا را
بر عهده خواهد داشت.

ون
ن َو ا ْل َق َل ِم َو ما َی ْس ُط ُر َ

روز چهاردهم تير ماه به پيشــنهاد انجمن قلم
ايران و تصويب شــوراي فرهنــگ عمومي ،به
عنــوان ( روز قلم ) در تقويم رســمي جمهوري
اسالمي ايران به ثبت رسيد.
پیشینه روز قلم
البته توجه به قلم در ســرزمین ما پیشینهای
دیرینه دارد  .ســدهها پیش در ایران باســتان،
تیرگان (ســیزدهم تیرماه) یکــی از مهمترین
جشــنهای ایران باســتان بوده که آیینهای
مخصوصی داشته و یکی از آنها پاسداشت قلم
بوده اســت .یکی از دالیلی که برای این جشن
ذکر شده ،این اســت که در این روز ،هوشنگ،
پادشاه پیشدادی ایران ،نویسندگان و کاتبان را به
رسمیت شــناخت و آنان را گرامی داشت ،مردم
جشــن گرفتند و آن جشن به یاد ارجمندی قلم
بر جــای ماند .دلیل دیگری هــم که برای این
جشن ثبت شده ،این است که به نوشت ه ابوریحان
بیرونی ،سیزدهم تیرماه ،روز ستاره تیر یا عطارد
اســت و چون عطارد ،کاتب ســتارگان اســت،
میتوان سیزدهم تیرماه را روز نویسنده نامید.

پس از انقالب نیز نویســندگان و شــاعران
سرشناســی چون محمدعلی ســپانلو سیزدهم
تیرماه را به عنوان روز قلم و نویســنده پیشنهاد
دادند ،تا اینکه چهاردهم تیرماه از جانب انجمن
قلم به عنوان روز قلم نامگذاری شد .با این حال
این مناســبت هنوز چندان در میان مردم و حتی
اصحاب قلم و اندیشه شناختهشده نیست.
تاریخ نوشتن
تاریخ نوشتار ،حداکثر به بیست هزار سال پیش
باز می گردد و با محدود ســاختن به نظامهای
نوشــتاری مد ّون ،رقمی حدود شش هزار سال
پیش را نشــان میدهد  .این ارقام و آمارها فقط
تخمینی اســت از سوی کاوشــگران علمی ،در
صورتی که بدون شک پیشرفتی از سوی جوامع
گوناگون ،بدون کمک خــط و زبان امکانپذیر
نبوده است.
از جمله موادی که برای نوشتن به کار میرفته
سنگ ،چوب ،پوســت حیوانات ،برگ درختان،
اســتخوان ،موم ،ابریشم ،پنبه و کاغذ را میتوان
نام برد .در طول تاریخ ،نوشتن به دو صورت بوده

است :یک دسته خطوطی را در برمیگرفت که
با اســتفاده از ابزارهای تیز چون سوزن ،چاقو و...
نوشتاری ،کنده کاری میشد .دسته دیگر شامل
خطوطی است که به وسیله قلم پر ،قلم نی ،قلم
مو و ...و با استفاده از جوهر بر سطح ماده نوشتاری
ترسیم می گردید .گفتنی است نسخه برداری از
نوشــته ای بر ســنگ یا فلز به طور منطقی ،در
نهایت به اختراع چاپ انجامید.
قلم چیست؟
قلم ،زبان عقل و معرفت و احساس انسانها و
بیان کننده اندیشه و شخصیت صاحب آن است.
قلم ،زبان دوم انسانهاســت .هویت ،چیستی و
قلمرو قلم بسیار گســترده تر از آن است که در
بیان بگنجد .هرگونه رشد و پیشرفت ،پیروزی و
آرامش و معرفت و شــناخت ،ریشه در قلم دارد.
تمدنهــا ،تجربههای تلخ و شــیرین و علوم با
نوشتن ماندگار میشوند.
هــر کس می تواند قلمی را بین انگشــتانش
بفشرد و فرمانش دهد که بنگارد و هر آنچه را از
مخیله صاحب انگشت تراوش می کند ،بنویسد.
قلــم ،تخریب می کند .می ســازد .واقعیتها را
آشکار میکند .آشکارها را نهان میکند .به واقع
قلم ،معجزه ای جاودان است.
قلم مدرن
در آغاز قرن بیســتم ،کســی این تردید را به
خود راه نمــی داد که قلم و کاغذ را مهمترین و
مؤثرترین ابزار ذخیره سازی اطالعات بداند؛ زیرا
در آن زمــان جوامع از نظر اقتصادی و فکری به
جامعههای کاغذ مدار تبدیل شده بود .اما پایههای
این بــاور پس از چندی به لرزه درآمد و با ظهور
رایانه ،رشد ســریع فناوری اطالعات ،تلویزیون،
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ستون یاد

استفادههای گوناگون از میکرو فیلم ،میکرو فیش
و ابزارهای الکتریکی ،برتری بیرقیب کاغذ و قلم
سنتی ،به طور جدی به مبارزه طلبیده شد.سوگند
خداوند در قرآن به نام قلم ،گویاترین شــاهد بر
شرافت و قداست آن است.
همان طور که در طول تاریخ ،شکل ظاهری
قلم عوض میشده اســت ،روز به روز همراه با
صنعت رو به رشد نیز تغییر می کند .اگر چه هنوز
کتاب خانههای الکترونیکــی و ادارههای بدون
کاغــذ و قلم و جامعههای بــدون کتاب نیامده
است و شاید هرگز نیاید ،ولی موقعیت ابزار و مواد
نوشتنی از بنیاد دگرگون شده است .این دگرگونی
در ظاهر قلمها و نوشــتهها ،نه تنها از ارزش قلم
و صاحبان آن نمیکاهد ،بلکــه به دلیل انتقال
لحظهای نوشتهها ،هرآینه مسئولیت و وظیفه قلم
را صدچندان میکند.
جایگاه قلم در اسالم
ســوگند خداوند در قرآن به نام قلم ،گویاترین
شاهد بر شرافت و قداست آن است« :ن َو الْ َقلَ ِم
ون؛ سوگند به قلم و آنچه نویسند ».در
َو ما َی ْس ُط ُر َ
جایی که خداوند ،صاحب هســتی به آفریده ای
از آفریدههای خود قسم یاد میکند ،بشر در چه
جایگاهی میتواند از ارج و منزلت آن سخن براند.
در نخستین ارتباط وحیانی رسول خدا صلی اهلل
علیه و آله با مبدأ هستی در غار حرا ،سخن از قلم
به میان میآیــد ،تا جایی که خداوند خود را این
گونه معرفی می کند« :الَّذی َعلَّ َم بِالْ َقلَ ِم؛ آن که
با قلم آموخت».
با ســیری در زندگی پیامبر و امامان علیهم
السالم میتوان توجه و اهتمام عملی به نوشتن
را از متن ســیره آنان دریافت .این قدرشناســی

به حدی بود که گاه موجب آزادی اســیران کفار
میگشت .در صدر اســام ،پس از پایان برخی
جنگها ،پیامبر دستور می فرمود اسیرانی که به
ده نفر از مسلمانان خواندن و نوشتن بیاموزند ،آزاد
شــوند .این عمل در جامعه محروم از تمدن آن
دوره ،زیباترین و مؤثرترین پیام برای ارج نهادن
به جایگاه قلم و علم بوده و هست.
امتيازهاي قلم
«قلم» ســه امتياز دارد که در «بيان» آنها را
ي بينيم:
نم 
 .1باقي بودن:
ي کند و نوشــته باقي اســت.
ســخن فرار م 
امير مؤمنان علي عليهالســام در سخن جالبي
ميفرمايد« :دانش را با نوشــتن در بند کنيد» تا
باقي بماند و از کفتان نرود.
 .2دقيق بودن:
ً
بيان و سخن معموال دقيق نيست .اگر قرار بود
کتابي که هزار ســال پيش نوشته شده ،زباني به
ما ميرسيد و در جايي نوشته نميشد ،هيچگاه
به طور دقيق به ما نميرسيد و در واقع ما کتاب
ديگري را پيش روي خود ميديديم.
 .3عميق بودن:
مطالب نوشــته عميق و فکر شــده است؛ در
حالي که به طور معمول ســخنان ،بدون تأمل
گفته ميشــود و کم محتواست .نويسندگان گاه
يک ساعت فکر ميکنند و يک خط مينويسند،
ولي در سخن نميتوان آن دقت را رعايت کرد.
عالمه طبرســي رحمة اهلل علیه در اين مورد
مينويسد«:بيان دو گونه است :بيان زبان و بيان
قلم .بيان زبان ،با گذشت زمان کهنه ميشود و
از بين ميرود ،ولي بيان قلم تا ابد باقي است».

برگزار ی نخستین جشنواره ملی شعر جامعه پزشکی

وزارت بهداشــت ،درمان و آموزش پزشکی در راستای
شناخت و ارج نهادن به پزشکان و شاغالن مرتبط با علوم
پزشــکی اعم از دانشجویان ،پرستاران و  ...که در عرصه
شعر ،قلم را به هنر میآمیزند ،جشنواره «نبض واژهها»
را برگزار میکند .کانون ادبی زمستان با مدیریت سجاد
عزیزی آرام با نظارت و حمایت وزارت بهداشــت ،درمان
و آموزش پزشکی مســئولیت برگزاری این جشنواره را
برعهده دارد.
موضوعات جشنواره:
ترانه  ،شعر کالسیک  ،شعر نو
هیأت اجرایی جشنواره:
هیأت داوران:
الف) داوران شــعر کالســیک عبارتنــد؛ از آقایان )۱
غالمرضا طریقی)۲ ،بهروز یاسمی )۳محمدرضا شالبافان
ب) داوران بخش شــعر نو عبارتند از؛ آقایان )۱هرمز
علیپــور )۲گــروس عبدالملکیان و )۳خانــم مهرنوش
قربانعلی

ج) داوران بخش ترانه عبارتند از؛ آقایان )۱عبدالجبار
کاکایی)۲ ،اهورا ایمان )۳کامران رسولزاده
مقررات عمومی:
شــرکت کنندگان اعم از پزشــکان و دانشــجویانمیبایســت فرم ثبت نام را تکمیل و اطالعات درج شده
را تایید کنند.
اشــعار ارســالی از آثار شخص شــرکت کننده درجشنواره باشد.

جزئیات کنسرت وکاپال با مهمانی فرانسوی

سرپرست گروه آوازی تهران (وکاپال) که قرار است با یک
مهمان فرانسوی اولین اجرای سال جدید خود را به صحنه
ببرند .پمپیدو ،مهمان این برنامه مدرس کنســرواتوار ملی
پاریس در رشتههای رهبری کر ،خوانندگی و موزیکولوژی
است.
در تماسهایی که بعد از این مالقات با یکدیگر داشتیم،
او بــرای حضور و اجرا در ایران ابــراز عالقه کرد .من نیز
دوســت داشــتم این اتفاق رخ دهد و از تجربه فردی تازه
استفاده کنم .بنابراین از پاییز سال گذشته ،رایزنیها را آغاز
کردیم و پمپیدو برای این ســفر با سفارت فرانسه در ایران
نامهنگاری کرد .این رهبر فرانســوی  ۱۴تیرماه به تهران
خواهد آمد و ما  ۱۵تیر ،اولین تمرین خود را برگزار خواهیم
کرد .عمرانی سرپرست گروه آوازی تهران با بیان اینکه این
گروه قصد دارد بعد از هفت ســال ،تجربهای را که دوست
داشته است ،بار دیگر تکرار کند ،گفت :ما بهدنبال فرصتی
بودیم که رپرتوار اجازه حضور نوازنده مهمان را در کنار گروه

ش رو ،بهنام ابوالقاسم (نوازنده پیانو)،
بدهد .در کنســرت پی 
بابک صفرنژاد (نوازنده سازدهنی) و نیوشا بریمانی (نوازنده
کمانچه) در کنار ما هنرنمایی خواهند کرد.
عمرانلو با بیان اینکه قصد دارند از یک استعداد جوان در
این کنسرت رونمایی کنند ،اظهار کرد :ما استعداد جوانی را
ش رو از آن رونمایی خواهیم
کشف کردیم که در کنسرت پی 
کرد؛ کیا رکنی ،جوان آیندهداری اســت که چند اثر را با ما
اجرا خواهد کرد .او همچنین از برگزاری یک مسترکالس
با حضورهانری پمپیدو در زمان حضورش در ایران خبر داد.
ش رو اعضای گــروه آوازی تهران در
در کنســرت پیــ 
بخش ســوپرانو شــامل نازنین روستا ،ســلماز جوانبخت،
پگاه عینکچی ،پریسا دلفانی ،در بخش آلتو شامل مهگل
صفــدری ،یلدا نوری ،صدف بهرام جاویدی ،در بخش تنور
شامل فرهاد خزری ،علی مسیبی آالشتی ،نوید ناصحیفر،
محمدرضا ســیدی و در بخش باس شامل نوید یزدانیان،
محمد حقیقی و فرزاد امیدی هستند.

اپرای عروســکی خیام به کارگردانــی بهروز غریبپور
اجرای خود را از  25تیر در تاالر فردوســی بنیاد فرهنگی
هنری رودکی آغاز میکند .اپرای عروسکی خیام اثری با
پژوهش ،طراحی ،نویسندگی و کارگردانی بهروز غریبپور
اســت که از  25تیر ســاعت  19در تاالر فردوسی روی
صحنه میرود .معتمدی اجرای آواز نقش خیام را به عهده
دارد و وحید تاج و اسحاق انور ،مهدی امامی ،رها یوسفی،
حامد فقیهی ،بهرنگ عجم و ...دیگــر آواگران این اثر را
تشکیل میدهند.
دیگر عوامل این اپرا عبارتند از:
امیر بهزاد (آهنگساز) ،فرنوش بهزاد (رهبر ارکستر) ،علی

پاکدست ،مریم اقبالی (دستیاران کارگردان).
اپرای عروســکی «خیام» جدیدترین پروژه گروه تئاتر
«آران» و آغاز رپرتوآر اپراهای عروسکی این گروه است.

آغاز اجرای «اپرای عروسکی خیام» از  25تیر

 هرگونه تخلف در موارد فوق موجب حذف شــرکتکننده از جشنواره خواهد شد و تبعات قانونی مربوطه را
در پی دارد.
شرایط ارسال آثار:
 ثبت نام و دریافت کد رهگیری فقط از طریق سایتجشنواره نبض واژهها به نشانی اینترنتی زیر میسر خواهد
بودwww.jph-iran.com :
 فرمت فایل آثار ارســالی باید در PDF/WORDباشد.
 هر فرد شــرکت کننده در هر بخش از جشــنواره،میتواند همزمان در تمام موضوعات (شــعر کالسیک -
شعر نو – ترانه) آثار خود را ارسال کند.
جوایز:
 به نفــرات اول در هر بخش و هــر موضوع تندیسجشنواره ،لوح تقدیر و جایزه نقدی تعلق میگیرد.
 به نفرات دوم در هر بخش و هر موضوع لوح تقدیر وجایزه نقدی تعلق میگیرد.

 به نفرات ســوم در هر بخش و هر موضوع لوح تقدیرو جایزه نقدی تعلق میگیرد.
 به نفرات چهــارم تا دهم در هر بخش و هر موضوعلوح تقدیر جشنواره تعلق میگیرد.
تقویم جشنواره:
 مهلت ارسال آثار حداکثر تا پایان پانزدهم مردادماه ۹۶است.
 مراســم اختتامیــه و معرفی برگزیــدگان در تاریخ ۲۷شــهریور  ۹۶با حضور مسئوالن عالیرتبه وزارتخانه
و با حضور شــاعران و هنرمندان برجسته کشور برگزار
میشود .برای نفرات راه یافته به مرحله نهایی ،دعوتنامه
ارسال خواهد شــد .حضور برگزیدگان در مراسم پایانی
الزامی است و عدم شرکت در این مراسم به منزله انصراف
از جشنواره تلقی خواهد شد .برای کسب اطالعات بیشتر
و آگاهی از ســیر برگزاری جشنواره با عضویت در کانال
نبض واژهها به نشــانی @ NabzeVajehhaاقدام
کنید.

بررسی و نقد
آثار «احمد پوری» در
گالری «آس»
آثار «احمد پوری» مترجم و نویســنده سرشــناس
ایرانی در جدیدترین برنامه گالری «آس» تهران تحت
عنوان « 10شــب 10 ،نویســنده» در ساعت  ۱۸روز
پنجشنبه  ۱۵تیر ماه جاری نقد و بررسی میشود.
در جدیدتریــن برنامــه گالــری «آس» تهران به
مدیریت دکتر کامران هروی ،تحت عنوان « 10شب،
 10نویســنده» آثار ادیبان ایرانی مورد نقد و بررســی
قرار میگیرد و در نخســتین شب نیز ،آثار احمد پوری؛
مترجم و نویسنده سرشــناس ایرانی با حضور احسان
رضایی و رامبد خانلری به میزبانی «مهام میقانی» در
ساعت  ۱۸روز پنجشــنبه  ۱۵تیر ماه جاری در گالری
«آس» تهران نقد و بررسی میشود.
احمد پوری؛ مترجم و نویســنده مطرح کشورمان در
 ۲۳فروردین  ۱۳۳۲در تبریز متولد شد؛ در سال ۱۳۵۶
جهت ادامه تحصیل به اســکاتلند سفر کرد و مدرک
لیســانس خود را از دانشگاه عالی اســکاتلند دریافت
کرد .وی همچنین مدرک فوق لیســانس خود را نیز از
دانشــگاه نیوکاسل انگلستان دریافتکرد و پس از آن
در سال  ۱۳۶۷به ایران بازگشت.
«تو را دوســت دارم چون نان و نمــک» و «دنیا را
گشتم بدون تو» ســروده ناظم حکمت« ،در بندر آبی

چشمانت» از نزار قبانی« ،مرغ عشق میان دندانهای
تو» از فدریکو گارســیالورکا و «گزیده اشــعار شــل
سیلوراســتاین» ،آثار شاعرانی همچون؛ «آنا آخماتوا»،
«پابلو نرودا»« ،یانیس ریتسوس» و «آن سکستون»،
رمانی از «میخائیل بولگاکف» و چند مجموعه داستان
دیگر ،تعدادی از آثاری هســتند کــه با ترجمه «احمد
پوری» از نویســندگان و شــاعران سرشناس جهان
منتشر شدهاند .نخســتین رمان تألیفی او نیز در سال
 ۱۳۸۷با عنوان «دو قدم اینور خط» منتشر شد.
گالــری «آس» تهران به مدیریــت دکتر «کامران
هروی» در خیابان شــریعتی ،باالتر از قیطریه ،جنب
بانک پارسیان ،پالک  ۱۸۳۱واقع شده است.

ن فیلمهای ۲۰۱۷
«فروشنده» در رتبه چهارم لیست بهتری 
وب ســایت متاکریتیکت در فهرست بهترین
فیلمهــای اکــران شــده در ســال  2017فیلم
«فروشنده» را در جایگاه چهارم قرار داد.
غیرانگلیســی جوایز سینمایی اســکار شد ،در
فهرست  ۲۵وب سایت معروف «متاکریتیک» که
بر اساس باالترین امتیاز منتقدین سینمایی مرتب
شده است با امتیاز  ۸۵از  ۱۰۰در رتبه چهارم قرار
گرفت.

تمامی فیلمهای حاضر در این فهرست از تاریخ
اول ژانویه تا  ۳۰ژوئن در سینماهای آمریکا اکران
شــدهاند و باالترین امتیازها را از سوی منتقدین
ســینمایی دریافت کردهاند« .متاکریتیک» ،وب
سایتیســت که فیلمها را بر اساس نظر منتقدان
سرشناس جهانی رتبهبندی میکند و به آنها امتیاز
میدهد .در این فهرســت مستند «به او مورگان
میگفتیم» ساخته «کاسپر کالین» با امتیاز  ۹۰در

رتبه نخســت قرار گرفته و پس از آن فیلمهای
«راننده کودک» بــه کارگردانی «ادگار رایت» و
کمدی رمانتیک «بیمار بزرگ» ســاخته «مایکل
شووالتر» با امتیاز مشــابه  ۸۶در رتبههای دوم و
ســوم قرار گرفتهاند .از جمله فیلمهای مطرحی
که در این فهرســت پائینتر از فیلم «فروشنده»
قرار گرفتهاند میتوان به «فارغالتحصیلی» ساخته
«کریســتین مونجیو» ،انیمیشن «زندگی من به

عنوان یک کدو سبز» ،درام فنالندی «شادترین
روز در زندگی اولی ماکی» از «جوهو کوسمانن»،
«خریدار شــخصی» از «اولیور آســایاس» ،فیلم
اکشــن «لوگان» به کارگردانی «جیمز منگولد»،
«فریبخورده» ساخته جدید «سوفیا کاپوال» ،فیلم
ابرقهرمانی «زن شــگفتانگیز» و فیلم «اوکجا»
ســاخته «بونگ جون-هو» از کره جنوبی اشاره
کرد.

هنرمندی که مادر کودکان
خیابانی بود
الهام رئیسیفراد نبه  -روزنامهنگار
در گفتوگو با روزنامه ســرمایه گفته بود« :آدمها
نمیمیرند ،عدم حضور جسمانی مرگ نمیآورد ،نگاه
حقیقت طلب این آدمهاســت که نگهشــان میدارد،
برای همین است که من هرگز برای دیدن کاوه بر سر
مزار نمیروم .کاوه رفتنی نیست ،چشمانش را همیشه
زنده ،وام داده به تصاویری که دنیا را تکان دادهاست».
نامش همیشــه زیــر ســایه حاشــیههای زندگی
گلســتان محو و کمرنگ بود اما خودش انســان محو
و کمرنگی نبود.
مریم فخر اعظم تقوی شــیرازی زاده(  -۱۳۰۴درگذشــته تیر  ۱۳۹۱تهران) معروف به
فخری گلستان ،سفالگر ،مترجم و فعال حقوق کودکان ایرانی بود.
او در سال  ۱۳۰۴متولد شد و در  ۱۷سالگی با پسرعموی خود ،ابراهیم گلستان ،نویسنده
و فیلمســاز معروف ایرانی ،ازدواج کرد .وی را جزو نخستین کسانی میدانند که در تهران،
اقدامهایی را در جهت ســر و ســامان دادن به وضعیت کودکان خیابانــی انجام داد .او تا
ســالها مدیر پرورشــگاهی بود که به تربیت فرزندان معتادان میپرداخت .او در سالهای
اخیر ســفالگری میکرد و چند نمایشگاه انفرادی از آثارش برگزار کرده بود .او همچنین از
سوی دوساالنه سفالگری مورد تقدیر گرفتهاست« .فیل» ،نوشته اسالومیر مروژک ،نویسنده
شین آمریکا» از ترجمههای فخری
لهستانی ،و «کسی مرا نمی شناسد؛ صدای کودکان زاغهن 
گلســتان است .او مادر کاوه گلســتان ،عکاس و مستندساز بود که در عراق کشتهشد .وی
از ســالها قبل تا هنگام مرگ ،جدا از ابراهیم گلســتان زندگی میکرد .فخري گلستان در
ميانههاي هشــتمين دهه زندگي ،در كارگاه سفال اش چرخ را مي چرخاند و مي چرخاند،
هر چند وقت يك بار ،درســت در آخرين روزهاي سال هم نمايشگاهي در گالري گلستان
برپا مي كند ...مي گويد« :گل و مجســمه ســازي آرامش عجيبي به من مي دهد ».او در
ی زندهبودن
ی را برا 
ســال  ۱۳۷۴در مجله توقیف شده "زنان" یادداشتی با عنوان "سفالگر 
میخواهم ن ه برای زندگی" نوشته بود.
اما اين تنها بخشي از فعاليتهاي فخري گلستان طي اين سالهاست ،خانم گلستان
جزو اولين كساني است كه در تهران در سالهاي دور اولين گامها را براي سروسامان دادن
به وضعيت كودكان خياباني برداشــت .ايشــان تا پيش از اين در هيچ شاخه هنري فعاليت
نداشت و در دوران حياتشــان مسئوليت پرورشگاهي را بر عهده داشت كه فرزندان افراد
معتاد را تربيت ميكرد و تمام اين سالها افرادي تحصيل كرده را به جامعه تحويل داد .او
بعد از انقالب به شكل خودآموخته به هنر سفالگري روي آورد و به طرز باورنكردني هنري
مدرن داشــت .ايشان در فاصله اين سالها حدود  10نمايشگاه انفرادي در گالري گلستان
و در چند بينال تخصصي نيز حضور داشــت و سال گذشــته نيز از سوي بينال سفالگري
مورد تقدير قرار گرفت.
او در روز  ۱۶تیر  ۱۳۹۱در تهران در سن  ۸۷سالگی درگذشت.
لیلی گلســتان مدیر گالری گلستان به گفتهاســت که مادرش بعد از انقالب از سن ۵۰
ســالگی به سفالگری پرداخت و آثارش را چند بار به نمایش گذاشت .لیلی گلستان کهولت
سن و ضربه مرگ کاوه را علت درگذشت مادرش ذکر کردهاست.
«ایشــان بیماری خاصی نداشت ،اما از مرگ پســرش ،کاوه گلستان ،ضربه بزرگی خورد
کــه فکر میکنم عالوه بر کهولت ســن ،تحمل داغ فرزند یکــی از اصلیترین دالیل مرگ
ایشان بود».
لیلی گلستان گفت به درخواست مادرش ،مراسم تدفین او در جمعی کوچک و خانوادگی
برگزار شد.

کتابخانهای برای زندگی بهتر

دریاچه

نویسنده :بنانا یوشیموتو
ترجمه :مژگان رنجبر
انتشارات :کوله پشتی
کتاب دریاچه یک داستان ژاپنی اثر بنانا یوشیموتو است.
دریاچــه در بین نامزدهــای نهایی جایزه ی ادبی آســیا
سال  ۲۰۱۱قرار داشــته است.در قسمتی از پشت جلد کتاب
میخوانیم:
در حالی که “دریاچه” عناصر زیادی را به نمایش میگذارد
که باعث شهرت بنانا یوشیموتو شده است ،شخصیتهای سرزنده اما غیر عادی ،نثری روان و
در عین حال گونه گون ،طرحی داستانی جدی همراه با آهنگ حرکتی شاد و امیدوارانه ،یکی
از اسرارآمیزترین داستانهایی است که او تاکنون نوشته است.
داستان کتاب دریاچه
دریاچه روایت شــکل گیری رابطه میان دو جوان اســت کــه در آپارتمانهای مجزا که
پنجرههایشان روبه روی یکدیگر قرار دارد زندگی میکنند.
ناکاجیما و چی هیرو کم کم عاشق همدیگر میشوند ،اما نه یک عشق آتشین و پرشور بلکه
یک عشق آرام که به مرور زمان شکل میگیرد.
هر دو شخصیت داستان انسانهایی تنها هستند با پیشینه خاص که به هم دل میبندند.
این کتاب داستان عشق به خانواده ،والدین و فرزندان هم هست و این که این روابط چگونه
میتوانند زندگی هر فردی را به صورت کامل عوض کرده و تحت تأثیر خودش قراد دهد.
داستان کتاب دریاچه کمی معماگونه و رازآلود میباشد و خواننده را درگیر خود میکند.
درباره کتاب
دریاچه یک عاشقانه آرام از نوع عشقهای عجیب و غریب ژاپنی است.
ناکاجیما و چی هیرو دو همسایهاند که پنجرههایشان رو به روی یکدیگر باز میشود و همین
آغاز دوستی و عشق آنهاست.
ناکاجیما که گذشتهای تلخ و مبهم دارد در رابطه با چی هیرو دچار حاالت خاصی است که
داســتان با تأکید بر آن حاالت و عشق عجیب ناکاجیما به مادر مردهاش به رمزگشایی و گره
گشایی آن میپردازد.
دریاچه داســتان انسانهای معمولی اطراف ماســت که مهم نیستند اما سعی میکنند در
محیط اطرافشان رنگ و بویی از خودشان را برجای بگذارند.
انسانهایی که به هم نزدیک میشوند اما از دوریها در آغوش یکدیگر میترسند و شاید
یوشیموتو راوی عشق و خوشبینی در عصر کج خلقی و رفتارهای مکانیکی باشد.
قسمتهایی از کتاب دریاچه
اندک اندک ،در هر بار به اندازهی یک اینچ فاصلهی بین ما کمتر میشــد .من همیشــه
دوســت داشتم نزدیک پنجره باشم و اهمیتی نداشت که هوا چقدر سرد باشد .از این رو حتی
در طی زمســتان ،من و او مدام برای هم دســت تکان میدادیم .من میگفتم« :امروز حالت
چطوره؟» «خوبم ».من نمیتوانستم صدایش را بشنوم ،اما میتوانستم لب خوانیاش را بکنم.
و او لبخنــد میزد .این موضوع به گونهای بود که انگار جایی که ما در آن زندگی میکردیم،
سرنوشــت خاصی را برای ما مقدر کرده بود ،و احساســاتی را به ما میبخشید که هیچ کس
دیگری نمیتوانست در آن سهیم شود .در طی روزهایی که میگذشتند ،ما همیشه حواسمان
به پنجر ه یکدیگر بود ،و به همین خاطر کمابیش این گونه احساس میشد که داشتیم با هم
زندگی میکردیم .وقتی چراغهای خان ه ناکاجیما خاموش میشــد ،من به این فکر میافتادم
که شاید دیگر وقتش است که من هم برم و بخوابم .آن هنگام هنوز باور داشتم ،خیلی بیشتر
مکان شــادی است؛ سرشــار از صدای خانوادههایی که با هم شام
از اکنون ،که دنیا ضرورت ًا ِ
رفتن شوهرش را به سر کار میبیند،
میخورند ،لبخن ِد روی چهر ه یک مادر هنگامی که صبحِ ،
گرمای ســاطع شــده از فر ِد محبوبِ کنارتان به هنگامی که در نیمههای شــب از خواب بر
میخیزید .هیاهوی آنجا و عطر قهوه و صدای تعداد بیشماری از افراد جوان ،حسی از منگی
خفیف در من باقی گذاشت ،چون مدتها بود که از این چیزها به دور بودم .به ذهنم رسید که
اگر من روح بودم ،این محیط چیزی بود که بیشــتر دلم برایش تنگ میشد :هیاهوی عادی
و روزمر ه زندگی .مطمئنم که ارواح ،آرزوی احمقانهترین و پیشپاافتادهترین چیزها را دارند.

