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پرده نقرهای

درباره نگارخانه «هنر جدید» که تکهای از وجود ژازه تباتبایی بود

ظهور یکگالری ایرانی درقاب هنرمدرن
علیرضا بخشی استوار

میگویند هــوش چیــزی فراتر
از اســتعداد اســت .زمانی که کارنامه
برخی از هنرمندان شناختهشــده را
مقابل چشــمانت میگیری ،آنچه آنها
را متفاوت میکند انتخابهایی است
که در دورههــای مختلف زندگی خود
داشتهاند که درنهایت سیمایی از یک
آرتیسترابهنمایشگذاشتهاست.
ژازه تباتبایی این ویژگی را دارا بود؛
مردیکهبانویسندگیفعالیتخودش
راآغازکردوبعدتربهعرصههایمختلف
هنر قدم گذاشت و در مجسمهسازی و
نقاشی به شهرت رسید .ژازه هم مانند
چند هنرمند دیگر در عرصه هنرهای
تجسمی اقدام به گشایش گالری کرد.
گالری «هنر جدید» کــه به اندازه خود
یکی از مهمترین فضاهای نمایش آثار
هنری بود در ادامه گالــری «آپادانا» و
«استتیک» ،سومین گام بلند در عرصه
گالریداریالبتهدرشکلخصوصیآن
بهشمارمیآید.
این گالری کــه  60ســال پیش و
در ابتدای دهه 40شمســی برپا شــد
و همزمانی بســیاری با ظهــور برخی
هنرمندانمعروفبه«مکتبسقاخانه»

از دل تاالر ایران یا قندریز داشت .همه،
گالری کــه ژازه تباتبایی بنیــان آن را
گذاشــته بود یک گالری هنری ایرانی
میدانستند .آنچنان که بخش زیادی
از آثار مدرنی که توســط این جریان و
هنرمندانشخلقمیشدبسیاروابسته
به عناصر و المانهایی از تاریخ و هویت
مردم ایران بود که در یک چهره نو شده
درقالبهنریمدرنبهمجموعهدارانو
بهاصطالحهنردوستانخارجی،عرضه
وفروختهمیشد.
در بســیاری از متــون کــه درباره
گالری «هنر جدید» صحبت شده ،آن
را جایگزینی برای دو گالــری آپادانا و
استتیکعنوانکردهاند.دوگالریکهبه
زعمبسیاریازهنرمندانکهآنسالها
را درک کــرده بودند با معنــا و کارکرد
واقعی گالــری هنــری در دنیا فاصله
زیادی داشــتند .البته این جمالت که
گالری«هنرجدید»نخستیننگارخانه
ایرانی بود که به یکی از پاتوقهای اصلی
اهالیفرهنگوهنرتبدیلشدوبسیاری
از هنرمندان و نویسندگان آن دوره به
آنجا رفت و آمد داشتند ،جمالتی است
که برای بررســی درســت آن فکت یا
نشانهایموجودنیستوبیشترسخنانی
که در اینباره گفته میشــود سخنانی
کلیگو اســت .اما یقیناً ژازه تباتبایی
با روحیه چند وجهی کــه در خلق اثر

آثار نقاشی و مجسمه ژازه
در موزهها و کلکسیونهای
شخصی مانند موزه لوور در
پاریس،موزهمتروپولیتن
نیویورک ،موزه هنرهای
معاصرتهران،نگارخانه
سیحون در تهران ،پریوات
کلکسیوندرآلمانوحتی
مجموعهشخصیجیمی
کارتر قرار دارند

هنری داشــت ،به عنوان یک آرتیست
این فضا را هم به بخشــی از آرت یا هنر
خود تبدیــل کرد .این کــه این گالری
چــه هنرمندانی را معرفی کــرده و آیا
موجبرشدجریانسقاخانهشدهاست
یا خیر را هم اگر تنها یک فرضیه بدانیم،
صرف آن که از این فضا مجســمههای
متفاوت ژازه بیرون آمده باشــد برای
هنر ایران کافی است .مجسمههایی که
بدون شک معرف و تصویر بالفصل ژازه
هستندوخیلیبیشترازنقاشیهاودیگر

آثارش شناخته شــدهاند .البته به گواه
اسناد هم شــهرت امروز او بیشتر برای
فیگورهایخالقانهومجسمههایفلزی
است که با جفتکاری فلزات ضایعاتی
یا ماشــینآالت صنعتی و اتومبیلها
ساخت ه اســت .فیگورهای بد ترکیبی
که زمانه مدرن و زندگی گیر افتاده در
میان ماشین را به بهترین نحو و بسیار
پیشروبهتصویرمیکشد.اودرمقابلاین
هنرنماییدرمجسمهسازیامادرنقاشی
صورتیلطیفترراخلقمیکندوبربستر

رنگهای لطیف چشمنواز ،شیرزنها
و خورشیدها را خلق و بعد از آن بارها و
بارهاتکرارمیکند.
آثارنقاشیومجسمهژازهدرموزههاو
کلکسیونهایشخصیمانندموزهلوور
در پاریس ،موزه متروپولیتن نیویورک،
موزه هنرهای معاصر تهران ،نگارخانه
سیحوندرتهران،پریواتکلکسیوندر
آلمان و حتی مجموعه شخصی جیمی
کارترقراردارند.
ژازهتباتباییباحضورمستمردرچهار

کتاب

گزارشی از کتابخانه انجمن حمایت از کودکان کار؛

کودکانیکهمحکوم بهخواندن«شب سراب» وآثار کسرویهستند!

مهســا کالنکی ،خبرنگار ایبنــا میگوید:
«کتابخانه«انجمنحمایتازکودکانکار»مانند
اینکودکانمظلوماستوبسیاریازاینکتابها
بهسنینبزرگترهااختصاصدارد.برایمثالآثار
کسروییاکتابهاییمانند«شبسراب»«،هنر
درمان»«،کلیلهودمنه»،هومر،تاریخمشروطه».
درادامهگزارشاوراازاینکتابخانهبخوانید:
پیدا کردن «انجمن حمایت از کودکان کار»
در کوچه پس کوچههای خیابان مولوی تهران
سخت است .در میان ساختمانهای قدیمی در
نهایت ،تابلویی کوچــک را میبینیم« :انجمن
حمایت از کودکان کار» .بچههای داخل محوطه
بیشترهفتتا10سالههستندواکثریتهمدختر.
ازشلوغیوسروصدامشخصاستکهکتابخانه،
در این محوطه مکان مورد عالقهشــان است .در
ابتدای ورود به کتابخانه عکسی آشنا خودنمایی
میکند :تصویر زندهیاد توران میرهادی .کسی
که عمر باارزشــش را برای شورای کتاب کودک
و فرهنگنامه کودکان گذاشت و عاشقانه بچهها
رادوستداشت.
کتابخانه بچهها متراژ بزرگی ندارد ،اما همین
هم کافی است تا این کودکان را سر شوق بیاورد.
قبلازورودبهکتابخانهقطعاانتظارداریدبامکانی
روبروشویدکهکتابهایگروههایسنیکودکان
را به صورتی شکیل در کنار هم قرار داده است ،اما
متاسفانهاینگونهنیستودراینمیانکتابهایی
است که نه خواندش مناسب درک کودکان است
و نه محتوایش مناسب سنشان .برای مثال آثار

فیلم کوتاه «قرمزآبی» منتخب
سهفستیوال ایتالیا و ترکیهشد

کسروییاکتابهاییمانند«شبسراب»«،هنر
درمان»«،کلیلهودمنه»،هومر،تاریخمشروطه.
ظاهرا ماجرای گذاشــتن کتابها در این
قفسهها از این قرار است که بخشی از کتابها
را مردم اهدا کردهانــد و متصدیان برای اینکه
کتابخانهها خالی نماند آنها را داخل کتابخانه
قرار دادهاند بــه امید جایگزینــی آثاری بهتر
برای کودکان و نوجوانان .راستش را بخواهید
بچهها بیشتر در این محیط دلشان میخواهد
کاردستی درســت کنند ،نقاشــی بکشند و
کمتر به ســمت مطالعه کتــاب میروند .اما
وقتی میخواهند کتابــی را انتخاب کنند آثار
علمی  -تخیلی را بیشتر دوست دارند .زمانی که
گزارشم را درباره کودکان کار آغاز کردم دوست
داشتم به این موضوع بپردازم این کودکان آیا
کتاب میخوانند؟ اگــر کتاب میخوانند چند
ســاعت در روز؟ اما وقتی وارد کتابخانه شدم
با دیدن کتابهــای کهنه کــودکان و وجود
کتابهای چند برابر سن آنها همه چیز برایم
تغییر کرد و این بار زاویه دیدم را به این سمت
چرخاندم که چرا کودکان کار از داشتن حداقل
یک فضای کتابخوانی محروم هستند.
آثارعلمی؛انتخاباولکودکان
صدای «خانمخانــمِ» بچهها لحظهای قطع
نمیشود با دیدن ضبط صوت همه دوست دارند
صحبت کنند .به بچهها در کتابخانه شیر و کیک
میدهنــد و این بچهها همه شــیر و کیک خود
را-واگرهممیوهایبههمراهدارند-بهمنتعارف

میکنند؛یعنیهمهداراییخودرا.دوستدارمبا
همه آنها صحبت کنم اما فرصتم کم اســت و از
برخیازآنهامیخواهمکهداوطلبشوند.
زینبکالسدوماستمیگوید«:بیشترکتاب
داستانمیخواندوغیرازاینکتابخانهدرخانههم
کتابمیخواند».الههوصدفهمچهارمدبستان
هستند میگویند از مجلهای که برای عید نوروز
خواندهاندتصمیمگرفتهاندروزنامهدیواریدرست
کنند .الهه میگوید کتابهای «سپیدبرفی» و
«زیبای خفته»« ،ماجراهای تام بند انگشتی»،
«جشنتولدجیمبدجنسه»راخواندهاست.
بچهها میگویند که دوســت دارند کتابخانه
و کتابهایشان مرتبتر از این باشد .میگویند:
«کتابهاحسخوبیبهآنهامیدهندومطالبی
بهآنهامیآموزد».توحید 12سالهاست؛موهای
بور و چشــمهای قهوهای روشن دارد .از کودکان
کار است که پیش از این در حوالی پارک هرندی
ماســکزنی میکرده اســت ولی حاال در این
کتابخانه بیشتر درس میخواند و اگر قرار باشد
کتابیرابخواندقطعاکتابعلمیاست.
مژگان 11سالداردودرکالسچهارمابتدایی
اســت؛ لهجهاش به مردم افغان شــباهت دارد.
میگویدقبالدرجوراببافیکارمیکردهدوست
داردکتابهایبزرگترهارابخواند.
کتابهایدورریختنیرااهدانکنید!
اما کار اصلی این کتابخانــه بر گردن ملیحه
جعفری ،سرپرست کتابخانههای مراکز انجمن
حمایت از کودکان کار اســت .جوان است و در
برابر بچهها بسیار صبور .او میگوید :کتابهای
ارسالی از سمت مردم و انتشارات مختلف ابتدا به
مرکز مولوی وارد میشود و سپس با توجه به رده
سنی کودکان در مراکز مختلف تقسیمبندی و
ارسال میشود .استفاده از کتابخانهها برای تمام
کودکان آزاد است ،هر کودکی اعم از کودکان کار
ویاسایرکودکاناجازهدسترسیبهکتابخانههارا
دارند و همچنین آموزگاران انجمن از کتابهای
موجوداستفادهمیکنندوانجمنبرایکتابخوانی
کودکانوسایراعضامحدودیتیقائلنمیشود.
اما او در پاسخ به این پرســش که چرا بیشتر
کتابها مناســب رده ســنی کودکان نیست؟
میگوید :اغلب کتابهای موجود برای رده سنی

«ب» و «ج» هســتند ،زیرا اکثر کودکان ســواد
خواندن متوســط دارند که البته با آموزشهای
کاربردیروزبهروزدرحالپیشرفتهستند.
جدای از اینکه بخش زیادی از کتابها توسط
انجمن کودکان کار تهیه میشود ،بخشی دیگر
توسطمردمبهمراکزاهدامیشود.خانوادههااغلب
کتابهاییکهدرخانهداشتهاند،برایکودکانشان
بودهاسترابهانجمناهدامیکنند.گاهیبرخی
مردم؛کهالبتهدرصدشانکمتراست،انجمنهارا
شبیهبهمکانیمیبینندکهمیتوانندوسایلدور
ریختنیخودرابهآنجاببرند.بارهاشاهدبودهایم،
کتابهایی پاره و کثیف و یا اســباب بازیهایی
خرابرابهانجمناهداکردهاندودیدناینصحنه
ها جدای از اینکه برای پرسنل ناراحتی به همراه
دارد،باعثتضییعوقتکادرانجمنمیشود.
سرپرستکتابخانههایمراکزانجمنحمایت
ازکودکانکارمیافزاید:مسئلهایناستکهفضای
کتابخانه ها مخصوصا برای کودکان آسیب ،باید
شــادابتر و کتابهای موجود در قفسهها قدرت
جذب کودک به سمت خود را داشته باشند ،این
همه ،بسته به تصویرگری جذاب ،داستان هایی
نو و خالقانه ،ایدههایی برتر برای کتابها که این
روزها اکثر انتشــارات کودک به خوبی این امر را
متوجهشدهاندوماشاهدیمکتابهایباکیفیتی
درکشورمنتشرمیشوندکهتمامردههایسنیرا
پوششمیدهند.همانطورکهگفتهشدکتابهای
بسیاریبهانجمنارسالمیشودولیچوناغلب
مناسبسنکودکاننیستند،بهناچارازقفسهها
کنارگذاشتهمیشوند.
او در ادامه از مردم و موسسات و شرکتها و
انتشاراتی که به صورت تخصصی برای کودکان
فعالیت میکنند مانند کانــون پرورش فکری

دههنقاشیومجسمهسازیایراننقش
ویژهایداشتوبارویکردبهموضوعهایی
مثلنقشهایسنتی،جلوههایدیداری
فرهنگمردم،افسانهها،شعرها،مظاهر
زندگــی شــهروندی و ...بــه نوعی در
کارهایش بازنگــری حیات اجتماعی
معاصربهچشممیخورد.
این هنرمند در زمینههای مختلفی
از جمله نویسندگی ،کارگردانی ،شعر،
نقاشی و مجسمهسازی فعالیت داشت.
او خود در اینباره گفته است« :یک روز
نویســندهام و یک روز نقاش .از خواب
برمیخیزم و یک روز شــخص دیگر و
این آتش درون من همیشه هست ،ولی
من قالب را هر روز یکجور مییابم .باید
حرفیداشت،شکلبیانپیدامیشود».

کــودکان و نوجوانــان ،کتاب تاک ،موسســه
پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان ،کارگاه کودک،
کتابهایبنفشه،نردبان،افق،دیبایه،امیرکبیر،
فندق ،پرتقال ،سروش و سایر انتشارات ها دعوت
میکند تا کودکان کار و آسیب را تنها نگذارند.
تمام کودکان را مانند فرزندان خودشــان مورد
لطف و محبت قرار دهند و کتاب هایی باکیفیت
را در اختیار انجمنهایی که برای حقوق کودک
فعالیت میکنند قرار دهند و آنها را در این راه
دشوار همراهی کنند.
بچههایکارکتابهاینودوستدارند
اوضاع امروز کشــور که به دلیل درگیر شدن
با کرونا شرایطی بحرانی را تجربه میکند ،برای
کودکانیکهجزدرخیابانهاوازسرنادیدهگرفته
شدن ،دیده نمیشــوند و برای کودکانی که در
میان زبالهها تنها کودکی را فراموش نمیکنند
که زندگی کردن را هم از یاد میبرند ،دشــوارتر
و خطرناکتر اســت .بنا بر قانون مبــارزه با کار
کودک در ایران نیز یکی از مســائل جدی در
حوز ه حقوق کودکان است که توفیق آن عالوه
بر مبارزه با فقر ،جنگ و تبعیض طبقاتی در گرو
مشارکت نهادهای عمومی ،مسئولیتپذیری و
آگاهی همه سطوح جامعه ،افزایش دانش فنی
متخصصان و فعاالن مربوطه به ویژه نهادهای
سیاستگذار ،قانونگذار و جامع ه مدنی است.
گویــا این بچههــا در میان همساالنشــان
غریبهاند؛ گاهی انگاری چهرهشــان به کودک
میماند ،آنها شرایط بزرگتر از سنشان را درک
میکنند .در این شــرایط تنها خوشحالیشان
مکانهاییمانندیککتابخانهاست؛کتابخانهای
که در آن کودکی را لمــس کنند نه کتابهای
کهنه و دوراندیختنی بزرگساالن را.
 ...و روز که به ظهر رسید بچهها کتابخانه را
جارو کردند و طی کشیدند .بعضی کتابها را
سر جایشان گذاشــتند و بعضی دیگر ب ُردند تا
بخوانند و رفت تا فردایی دیگر.

فیلم کوتاه «قرمز
آبی» ()Blue Red
به کارگردانی احسان
نصری و تهیهکنندگی
اکرم خوشــوقت در
کمتــر از یــک هفته
منتخب سه فستیوال
در ترکیه و ایتالیا شد .به گزارش ایلنا ،این فیلم،
منتخب دو فستیوال Newyork-istanbul
و  Golden Bridge Istanbulشد و همزمان
فینالیست سومین سالِ جشــنواره بینالمللی
 Assurdoمیالن-ایتالیــا و مورد تحســین از
سمت داوران این جشنواره قرار گرفت.
در خالصه داستان فیلم «قرمز آبی» آمده است:
«باتمامتضادهاوتفاوتهامیشودهمرنگشدوبه
اتحادرسید،میشودقرمزوآبیتلفیقشودهمچون
بنفش،برایرسیدنبهیکهدف».
عوامــل فیلــم «قرمــز آبــی» عبارتنــد
از تهیهکننــده :اکرم خوشــوقت ،نویســنده و
کارگردان :احسان نصری ،بازیگران :صادق ادهم،
امیرعلی رزاقنیــا ،پانیا رزاقنیــا ،تصویربردار:
مرتضــی امینــی ،صدابــردار :احمــد بحری،
طراحصحنه و لباس :سحر منتظری ،طراح گریم:
امیرحسین کیامرادی و موسیقی :نورا نیازی.

گردشگری

تدوین شیوهنامههای اجرایی
سفرهای عتباتعالیات

شیوعویروسکرونانهتنهابرسفرهایتفریحی،
ی داشته بلکه
نمایشگاهی ،و کاری آثار سوء بسیار 
سفرهای زیارتی و عتبات عالیات را نیز متأثر کرده
و تورهای زیارتی را به تعطیلی کشانده است .حال با
تحققهرچنداندکامامداومواکسیناسیونویروس
کرونا معاون عتبات عالیات سازمان حج و زیارت از
آمادگیبرایازسرگیریاعزامزائرانایرانیبهعراق
خبر داد و گفت :اگر این سفرها با موافقت ستاد ملی
کروناودولتعراقازسرگرفتهشود،بستههایمتنو ِع
زیارت آســان و ارزان عرضه خواهد شد .به گزارش
روابط عمومی سازمان حج و زیارت ،حجتاالسالم
والمســلمین صحبتاهلل رحمانی گفت :بیش از
یک سال از شیوع ویروس کرونا در جهان میگذرد
و در این مدت ،شاهد آســیبهای متعدد بودهایم
که یکی از آنها تعطیلی سفرهای زیارتی بود .او با
اشارهبهبرخیاقداماتانجامشدهدرمدتتعطیلی
سفرهایزیارتی،اظهارکرد:بازنگریدرنحوهاعزام
و جذب زائران ،با هدف جــذب حداکثری زائران،
توجه به زیارت آســان ،ارزان و در دسترس و ارائه
خدماتمناسبوباکیفیتازجملهایناقداماتبود.
او در ادامه بیان کرد :امیدواریم با اهتمام به رعایت
شیوهنامههایتدوینشده،شاهداعزامدوبارهزائران
به عراق باشیم که البته نظر نهایی برای اعزامها به
عتباتعالیاتمنوطبهتاییدستادملیمقابلهباکرونا
است.سالمتزائرانمهمتریناصلبرایازسرگیری
سفرهای عتبات عالیات اســت .اهتمام به موضوع
سالمت زائران در این دوران موجب شد تا پروتکل
و شیوهنامه بهداشــتی از سوی کارشناسان وزارت
بهداشت،سازمانحجوزیارتوهیأتپزشکیتهیه
شودکهبعدازتدویناینشیوهنامهدراختیاروزارت
بهداشــت و امور خارجه و متعاقب آن ،کشور عراق
قرارگرفتتاپسازتوافقدوطرفبارعایتبندهای
مختلف آن ،اعزام از سر گرفته شود .رحمانی تاکید
کرد :ســازمان حج و زیارت آمادگی کامل از حیث
امکاناتوبرنامهریزیهایاجراییبرایازسرگیری
اعزامها به عتبات عالیــات را دارد ،اما منوط به نظر
نهاییستادملیمقابلهباکروناوآمادگیطرفعراقی
برایپذیرشزائراستکهامیدواریمباشیوهنامههای
ارائهشده دو طرف موافقت کنند و سفرها در زمان
کاهش شرایط بحران کرونا با رعایت پروتکلهای
بهداشتیوبهصورتمحدودانجامشود.

