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 1تازه های باهَمِستان 

 نهاد ایرانیان -برگ ویژۀ آرمان برای معرفی فعالیت ها و سازمان های مردم

 
  رمانتیسیسم انتزاعیش ایرانی پایه گذار مکتب انقکامران خاورانی  

 آمریکا  ۀکنگر ۀمدال کتابخانکنندۀ دریافت 

 
 ۀش و معماری است برخاسته از جامعاکامران خاورانی نق

است.  ویژگی ساکن لس آنجلس  اکنون  که تهرانیهودیان 

 عشقی بی پایان  به فرهنگ و ادب ایران زمیناو  ۀاندیش

از مرزهای ایاالت ، های کامران خاورانی نقاشی ۀآواز.  است

اخیرا کیهان لندن در این مورد  است.متحده فراتر رفته 

گزارشی منتشر ساخته و از جمله فعالیت های کامران 

 ۲۰۱۷در سال ارد اشاره کرده است: خاورانی به این مو

چین، دانشگاه « شن ژن»هنر   میالدی میهمان آکادمی

 المللی ونیز ایتالیا و کنفرانس جهانی هنر بوده و در سال  بین

                                                 
 است.   Communityواژه باهمستان، برساختۀ استاد داریوش آشوری، معادل واژۀ انگلیسی  ۱

https://kayhan.london/fa/wp-content/uploads/2021/08/kamran-khavarani.jpg
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 اثر کامران خاورانی تابلوی آفرینش

هایش در کنفرانس هنری شهر فلورانس ایتالیا مانند آنچه سال پیش از  میالدی هم حضور خاورانی و نقاشی ۲۰۱۸

دلیل درپی کنفرانس هنری فلورانس به شده بود، گشایشگر این گردهمایی فرهنگی بود. همچنین آن در ونیز برگزار 

ای  فرماندار توسکانی ایتالیا، نمایشگاه ویژهه است، هنر اروپا شهر ۀاستقبال هنردوستان این شهر تاریخی که به گنجین

های پکن، هنگ  از کارهای خاورانی در کاخ فرمانداری برپا کرد. این هنرمند تا کنون چهار بار به دعوت دانشگاه

های هنری برای دانشگاهیان و هنردوستان در مورد خاستگاه ذهنی  کنگ و شن ژن به چین سفر کرده و در کنفرانس

 .هایش سخنرانی کرده است نقاشی

المللی روبرو  های هنری بین فرهنگی و خدماتی آمریکا و سازمان -با دعوت و استقبال نهادهای ملی کامران خاورانی

کامران خاورانی در « پرنده آزادی»نصب نقاشی  .آمریکا ۀکنگر ۀچون کتابخان  از جمله از سوی نهاد مهمی ،شد

از جانب این   «Elis Medal of Honor Island» از او برای طرح  آمریکا و دعوت رسمی ۀکنگر ۀکتابخان

 در کند. مدال افتخاری که برای همیشه  ای است که خاورانی با افتخار از آن یاد می نهاد بسیار مهم فرهنگی، مقوله

 :در مصاحبه با کیهان لندن می گوید خاورانی .گرفت تعلق وی خود به هم مدال کی و بست نقش آمریکا کنگره

از کودکی به نقاشی کردن عالقه فراوانی داشتم و در یازده سالگی به آموزش نقاشی روی آوردم و شدم 

شاگرد آقای اصغر پتگر و پس از یکسال به شاگردی نقاش معروف آقای رضا صمیمی پذیرفته شدم. تا 

سیحون راه یافتم که  کردم تا اینکه به محضر استاد هوشنگ زمان ورود به دانشگاه تهران، به تنهایی کار می

https://www.khavarani.com/
https://www.khavarani.com/
https://en.wikipedia.org/wiki/Kamran_Khavarani
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کرد، سعی  هم رئیس دانشکده معماری بود و هم استاد ما؛ هر وقت وی به شهرها و روستاهای ایران سفر می

 .کردم که همراه ایشان باشم و بیاموزم می

کنم،  هرآنچه بر بوم منتقل می اوایل از استاد رضا صمیمی آموخته بودم که طبیعت را کپی کنم! یعنی

ها با استاد سیحون به این تبحر دست یافتم که با سرعت  همزاد طبیعت باشد. ولی در مسافرترونوشت و یا 

هایی از طبیعت را به تصویر بکشم که بازتابی از طبیعت بودند اما عکس آنها نبودند، یعنی دیگر  طرح

نامدار ادب  آغازین که بگذریم، نقاشی من با آموختن از مکاتب سه ۀاز این دور .کردم عکسبرداری نمی

ایران یعنی فردوسی، موالنا و حافظ دگرگون شد و به نوعی تکامل رسید که امروز معرّف من و سبک 

 .نقاشی من است

حال از دیدن  من همواره غرق در مفاهیم اشعار زیبا، دلنشین و نغز این استادان ادب ایران بودم و در همان

گفتم که  شدم و با خود می بست، آزرده می آنها نقش می های مینیاتور که در کنار و یا متن اشعار نقاشی

مانند حضور یک  ،های نامناسبی به کار گرفته شده برای بیان مفاهیم اشعار این بزرگان چرا چنین شیوه

 :در دست و شیخی در کنار او! تا روزی که این بیت حافظ را خواندم که کمر باریک با جام می ۀرقاص

 که علم عشق در دفتر نباشد                 ماییبشوی اوراق اگر همدست 

شوم به  خود می حافظ مرا رهنمون شد و به من آموخت که وقتی از سخن موالنا مست و بی ،این ترتیببه 

ها آمیختم و  کند. در این راه هم، قلم مو را کنار گذاشتم و دستها را به رنگ ام می خلق یک اثر راهنمایی

 .نقاشی در من تکنیک شد این و کردم بیان رقص دستانمها و  مستی را با رنگ

بینیم، نبود؛ ریزش و آمیزش  های آب چنانکه در طبیعت می از آن پس، دیگر باران برای من ریزش قطره

های نخست، این دگرگونی  کند. سال هاست که مفهوم باران و تولّدی دیگر در طبیعت را القاء می رنگ

کردم! ولی دیگران که برای نخستین بار این کارها  معانی و مفاهیم را درک نمیفهمیدم و  کارهایم را نمی

اند و  ها، شعرگونه هستند، آرامبخش دیدند، جملگی به این نکته اشاره داشتند که این نقاشی را می

 ...کنند ای متفاوت بیان می دگرگونی طبیعت را به گونه

 

 را تبریک می گوید.  آرمان موفقیت های  این هنرمند خالق و ارجمند
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 بهمن ۀآشنای ایرانی، زاد نویس نام داستانپور  شهرنوش پارسی

 علوم ۀآموخت دانش و تهران در خورشیدی ۱۳۲۴ سال

 دانشگاه در چینی فرهنگ و زبان و تهران دانشگاه در اجتماعی

 .است فرانسه سوربن

تهران و خرمشهر   در  پور دوران دبستان و دبیرستان را پارسی

کرد و نخستین   آغـاز  نـوجوانی  گذراند. نـویسندگی را از

  بانوان  اطـالعات ۀدر مـجل ۱۳۴۱داستان کوتاهش در سال 

 در «روستایی زنان» ۀبرنام ۀکنند تهیه ۱۳۴۹در سال  .شد منتشر

هر  داشت. بسیار دوست می گوید می که کاری. شد تلویزیون

در اعتراض به اعدام خسرو گلسرخی و  ۱۳۵۳چند در سال 

 سازمان از غالمحسین ساعدی، هوشنگ گلشیری، فریده الشایی و پرویز زاهدی اهلل دانشیان و دستگیری کرامت

های مشکوک  دستگیریرویه و  به اعدام بی»: نوشت بلندش ۀاستعفانام در و داد، استعفا ایران ملی تلویزیون رادیو

 علت بدون آن از پس ماه چهار  «دهم تا به سهم خودم از آزادی و دمکراسی دفاع کنم. اعتراض دارم... استعفا می

 .ماند زندان در توضیح بدون روز ۵۷ و شد بازداشت

دانشور، که سیمین « سووشون»پور و دومین رمان ایرانی پس از  ، نخستین رمان شهرنوش پارسی«سگ و زمستان بلند»

 .نیافت انتشار و چاپ ۀاجاز ۱۳۵۵ سال تا بود، چاپ ۀدرست در همین زمان آماد

 یافتن پی در ۱۳۶۰سال  .های پس از پیروزی انقالب اسالمی، به زندان افتاد پور سه بار دیگر نیز، در سال پارسی

مراه مادر به دیدار خواهرش ه که زمانی مادرش، ماشین در گوناگون سیاسی های سازمان نشریات از هایی نسخه

 بلند داستان. شد زندانی دادگاه،  حکم  یا  اتهام ابالغ بدون رفتند، دستگیر و برای مدت چهار سال و هفت ماه، می
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از زیـر  ۱۳۶۸   خـرداد در شد، نوشته زندان در و دوران این در پور پارسی اثر ترین شده شناخته ،«شب معنای و طوبا»

نسخه از آن  ۲۲۰۰۰کمتر از سه ماه  در و شد، نایاب انتشار اول ۀکه در دو هفت  چاپ بیرون آمد و چنان توفیقی یافت

  به فروش رفت.

 این کرد، زندان ۀپور را روان العاده از آن، بار دیگر پارسی ، و استقبال فوق۱۳۶۹، در سال «زنان بدون مردان»انتشار 

و بازداشت نویسنده و ناشر اثر، چـاپ رمـان دیگر « زنان بدون مردان»یف توق .«اسالمی ضد آثار» ننوشت اتهام به بار

های چاپ مجدد  متوقف، و تمام نسخه  کاره به ناشر تحویل داده شد، نیمه ۶۹، را که در اردیبهشت  «آبی  عقل»او، 

رسماً  پور را ش پارسیشهرنو و لغو را «شب معنای و طوبا» بازنشر ۀرا خمیر کرد. همچنین اجاز« سگ و زمستان بلند»

 القلم و مجبور به ترک جغرافیای ایران کرد. ممنوع

 صحبت بکارت از چرا گفتند من به»: است گفته دین با آن ضدیت اتهام و «مردان بدون زنان» ۀپور دربار پارسی

نگاه من به  که احترامی به مذهب است. در حالی بیزن روسپی در حمام برهنه به نماز ایستاده... این  چرا و ام کرده

  «دلی با مذهب بود. این تصویر نگاهی عرفانی و در هم

ماجراهای ساده و کوچک روح »، «بر بال باد نشستن»، «آداب صرف چای در حضور گرگ»، «های بلور آویزه»

پور است که  اثر دیگر خانم پارسیعناوین چند « خاطرات زندان»و « آسیه در میان دو دنیا»، «شیوا»، «درخت

 .شوند می منتشر نویسنده، با هماهنگی هر بدون آزاد، یا زیرزمینی مرز، برون  هاست توسط ناشران دورن و سال

های سوئدی،  به زبان« طوبا و معنای شب»اند. در این میان  های گوناگون ترجمه شده شماری از آثار شهرنوش به زبان

های رایج در هند(؛ و زنان بدون مردان به  لیایی، اسپانیایی، انگلیسی و ماالیاالمی )یکی از زبانهلندی، فرانسوی، ایتا

 اند. انگلیسى، فرانسه، سوئدى، ایتالیائى، اسپانیائى، هلندى، بلغاری، لهستانی، و پرتغالی ترجمه شده

 در خیال و واقعیت  آمیختن در استثنایی توانایی با است، مدرن ۀپور یک انسان مدرن و یک نویسند پارسی

 های رنگ مانند را سورئال و رئال میان  مرز که ماهرانه چنان آمیزشی. اجتماعی تاریخ بلند ۀای از یک باز زمینه پس

 ۀفاصل در جامعه و خانه و زن سرگذشت روایت با نمونه، عنوان به  ،«شب معنای و طوبا». کند می محو آبرنگ نقاشی

دهد، و  های خود از معنای زندگی قرار می برابر جستجوها و پرسش در را ما اسالمی انقالب  تا مشروطه انقالب میان

سوی تجدد  های جامعه و انقالب را در واقعیت و تخیل از سنت به  مسیر ارزیابی مشکالت اجتماعی و آرمان 

 متون با اش گسترده آشنایی  ۀزایید پور با گذشته و سنت،  های مدرن پارسی وگوی همیشگی داستان آورد. گفت می

 شده که به او کمک  هایی درونی فلسفی نیز هست. اندوخته اش بر آثار  و چیرگی  کهن، دریافت ژرفش از اسطوره
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 داستان  قالب در را دسترس از دور ۀبتواند مفاهیم پیچید -چه مرسوم شده چنان -سنت جای نبرد و تخریب   کرده به

  افتادن مدنیت و مدرنیت در جامعه کمک کند. جا و درک به راه این از و دهد، ارائه خوانندگانش  به

اش را  دستی وقت و دانش و تجربه پور ساکن شمال کالیفرنیاست، و مدتی است با مهربانی و گشاده شهرنوش پارسی

 در حضور ۀتجربدهد. من بخت بلند  مندان به نوشتن قرار می نویسی آنالین در اختیار عالقه های داستان در کارگاه

 و درک ۀدربار -ها را داشتم، و بسیار زیاد از او و نویسندگان حاضر در کالس یاد گرفتم یر این کالساخ ۀدور

. شود می آغاز اکتبر هفدهم ها کالس این بعدی ۀدور .هم داستان های حادثه و ها شخصیت تر ژرف های الیه دریافت

 ید با این نشانی تماس بگیرید:توان می نویسی اسم و کارگاه های برنامه جزئیات از آگاهی برای

shahrnushclasses@gmail.com 

مند به خواندن و نوشتن  پور، بی هر فروتنی و تعارف، بخت بلند هر انسان عالقه حضور در محضر خانم پارسی

 داستان است.

 زندیانماندانا 
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ادبیات باخمن ۀجایز ۀبرند ، نوا ابراهیمی،ایرانی-نویسنده آلمانی  

همجنس گرا  ۀ، داستان فرار یک رقصندپسر عموبرای رمان   

 

  

شده در آلمان و ساکن اتریش برنده جایزه معتبر ادبیات آلمانی باخمن در  ، نویسنده متولد ایران، بزرگ   نوا ابراهیمی

هیأت ژوری گفته، او با رمانش نشان داده که ادبیات چه فضای آزادی را به گزارش دویچه وله، اتریش شد. 

هزار یورویی باخمن برای  ۲۵نوشته نوا ابراهیمی برنده جایزه ” پسرعمو“رمان آلمانی زبان  تواند به نمایش گذارد. می

گراست. هیأت ژوری جایزه ادبی باخمن، رمان  همجنس ۀزبان شد. این رمان داستان فرار یک رقصند ادبیات آلمانی

متن سخت و »در رأی هیأت ژوری آمده است:  است. انگیزترین صدای ادبیات معاصر خوانده را هیجان” پسرعمو“

پردازد، اینکه  اصلی دوران حاضر می  گرا به یک پرسش درباره داستان فرار یک رقصنده همجنس” پسرعمو“پیچیده 

شود،  فورت در اتریش اهدا می جایزه باخمن که در شهر کالگن «چقدر نمایش الزم است تا یک پیام دریافت شود.

سنده زن و مرد در رقابت برای دریافت این جایزه نوی ۱۴نویسنده اتریشی است. ” اینگه بورگ باخمن“پاسداشت نام 

در تهران ( ۱۳۵۷) ۱۹۷۸نوا ابراهیمی در سال   با هم رقابت کردند که هفت نفر آنان آلمانی بودند. ۲۰۲۱در سال 

 نگاری و اقتصاد عمومی خوانده است. در آلمان بزرگ شده و در دانشگاه کلن روزنامهو متولد 

اش  به همراه خانواده ۲۰۱۲همکاری داشته و از سال ” کلنر اشتات ریویو“و نشریه ” مز آلمانفایننشال تای“ابراهیمی با 

برنده جایزه ” واژه ۱۶“به خاطر اولین رمانش  ۲۰۱۷خانم ابراهیمی در سال  کند. در شهر گراتس اتریش زندگی می

 را منتشر کرد.” من ۀایبهشت همس“دومین رمانش  ۲۰۲۰شد. او در سال ” ستاره صبح“کتاب اتریش و جایزه 

آمیز برای رمان  ای ستایش باخمن در نوشته ۀبرگر، نویسنده اتریشی و از اعضای هیأت ژوری جایز کالوس کست

 خواند که تا کنون از این نویسنده دیده است. متنی می” ترین پیچیده“متن این رمان را ” پسرعمو“

 


