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ــه ي  ــات تهی ــز موجب ــکاران عزی ــاش هم ــروردگار و ت ــف پ ــه لط ب

ــد. ــم ش ــجویي فراه ــریه دانش نش

در ایــن شــماره ســعي مــا در بخــش ارائــه محتــوا بیشــتر بــر ایــن 

ــزان  ــما عزی ــار ش ــد را در اختی ــردي و مفی ــي کارب ــه اطاعات ــود ک ب

ــم. ــرار دهی ق

کــه ترجیحــا کمتــر بــه آن پرداختــه شــده و یــا حتــي یــادآوري آنهــا 

نیــز مفیــد و مهــم باشــد...

سخن سردبیر

معرفی هنرمند

ژازه تباتبایی
 )با نام اصلی سيد علی طباطبایی( )۱۳۰۵ تهران - ۲۰ بهمن ۱۳۸۶ تهران(

ــد« را  ــر جدی ــه هن ــود.او »نگارخان ــی ب ــس ایران ــاعر و نمایش نامه نوی ــاز، ش ــاش، مجسمه س  نق
کــه اوليــن نگارخانــه ایــران و یکــی از مراکــز فرهنگــی مهــم زمــان خــود بــود تأســيس کــرد. 

ــی« امضــا می کــرد. ــام خویــش را »تباتبای ژازه خــود ن
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ــا  ــه ب ــت ک ــزی اس ــمه های فل ــه و مجس ــای خالقان ــرای فيگوره ــتر ب ــروز او بيش ــهرت ام ش
جفــت کاری )اَِســمبالژ( قطعــات فلــزی ماشــين آالت صنعتــی و اتومبيل هــا ساخته اســت. ســبک 
ــی اســت کــه  ــک اســت و شــير-زن ها و خورشــيدها از موضوعات ــر ســقاخانه ای نزدی ــه هن او ب
اغلــب در کارهــای وی تکــرار می شــوند. بــه هميــن دليــل از او بــه همــراه تنــی چنــد از نقاشــان 
معاصــر ایرانــی بــه عنــوان پيشــگامان مکتــب ســقاخانه در ایــران یــاد می شــود. کــه در اوایــل 
دهــه چهــل شمســی شــکل گرفــت و شــاید نخســتين مکتــب نقاشــی منســجم ایرانــی باشــد.

آثــار نقاشــی و مجســمه ژازه در موزه هــا و کلکســيونهای شــخصی ماننــد مــوزه لــوور در پاریــس، 
ــه ســيحون در تهــران،  ــوزه هنرهــای معاصــر تهــران، نگارخان ــورک، م ــن نيوی ــوزه متروپوليت م
پریــوات کلکســيون در آلمــان، مجموعــه شــخصی فــرح پهلــوی، مجموعــه شــخصی اميرعبــاس 

هویــدا و مجموعــه شــخصی جيمــی کارتــر قــرار دارنــد. 

ــه،  ــا، فرانس ــه بریتاني ــی از جمل ــورهایی مختلف ــون در کش ــا کن ــار ژازه ت آث
ایتاليــا، یونــان، آلمــان، ترکيــه، هنــد، چيــن و آمریــکا بــه نمایــش درآمــده و 

۱۰ جایــزه بين المللــی را از آن او کرده اســت.
در ســال ۱۳۴۶ خســرو ســينایی کارگــردان ســينما فيلمــی از آثــار ژازه تهيــه 
کــرد کــه »شــرح حــال« نــام دارد در ســال ۱۳۷۶ نيــز فيلــم دیگــری بــا نــام 

»کوچــه پایيــز« دربــارهٔ زندگــی ایــن هنرمنــد ســاخت.
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معرفی فیلم

درمــان آلــرژی هميشــه لــذت 
ــد  ــون بای ــت و اکن ــش اس بخ
اعتــراف کنــم کــه پــس از 
تماشــای »کتــاب ســبز« دیگر 
بــه فيلــم هــای »پيتــر فارلی« 
ــرادرش  ــدارم. او و ب ــرژی ن آل
»بابــی فارلــی« مــدت هــا 
مشــغول ســاختن آشــغال هایی 

ــط  ــابی محي ــه حس ــد ک بودن
ــود ،  ــوده کــرده ب زیســت را آل
بطــوری کــه اگــر برچســب نام 
او را روی یــک حلقــه فيلــم 
ــدم ، راهــم را عــوض  ــی دی م
مــی کــردم. ایــن را نســبت بــه 
ــه  ــای او ب ــم ه ــه ی فيل هم
ــر« ،  جــز »احمــق و احمــق ت

ــاره ی مــاری« و  »چيــزی درب
»راهــروی تــاالر« مــی گویــم. 
درمانــی بــرای ســم هایــی کــه 
او توليــد کــرد وجــود نــدارد اما 
یــک آرامبخــش موقــت وجــود 
ســبز«  »کتــاب  آن  و  دارد 

اســت.

Green Book )کتاب سبز(

ــه  ــم برگرفت ــن فيل ــتان ای داس
از یــک داســتان واقعــی یــک 
ســفر جــاده ای در ســال ۱۹۶۲ 
توســط پيانيســت خــوش آوازه 
»دان شرلی«)ماهرشــاال علــی( 
و بادیگــرد ســفيد پوســت بــی 
ســواد و بــی کالســش »تونــی 
ــش  ــک نق ــپ« وللونگا«)ی »لي
آفرینــی بــی نظيــر و درخشــان 
ــن( از  ــو مورتنس ــر از ویگ دیگ
محلــه برونکــس اســت. هيــچ 
ــا  ــم ب ــار ه ــری را در کن دونف
ایــن حــد از تفــاوت شــدید 
ــی  ــی و فيزیک ــی ، مال فرهنگ
ــرلی  ــد. ش ــد بيابي ــی تواني نم
یــک موســيقيدان جامائيکایــی 
اســت  کار  بدیــه  و  پرادعــا 
ــی  ــه ای را نم ــچ قطع ــه هي ک
توانســت درســت بنــوازد. هيــچ 
وقــت بــه آثــار او اهميتــی 
نمــی دادم و هروقــت هــم 
ــر  ــای پ ــرت ه ــه کنس ــه ب ک
ــه  ــم ، قطع ــی رفت از دود او م
ماننــد  را  »گرشــوین«  ی 
ــه ی  ــوز« و قطع ــه »برلي قطع
ــه ی  ــد قطع ــوز« را مانن »برلي

ــت. ــی نواخ ــک« م »بروب

بــا لبــاس هایــی مثــل خفتــان 
کارائيبــی و ردای آفریقایــی ، 
خــودش را »دکتر دان شــرلی« 
ــی  ــد در حال ــی کن ــاب م خط
کــه هرگــز چنيــن مدرکــی 
ــا  ــت. ب ــرده اس ــب نک را کس
ــا  ــه ه ــه او توانســت توج اینک
را بــه ســمت انســان هایــی بــا 
ــاوت  ــگ هــای پوســت متف رن
ببــرد امــا رفتــار و برخــورد 
خودخواهانــه و جــاه طلبانــه 
ی او هميشــه او را در معــرض 
حملــه هــای نژادپرســتانه قــرار 
ــل  ــن دلي ــه همي داده اســت. ب
ــای  ــگام توره ــه در هن هميش
کنســرتش کــه همــواره پــر از 
حضــور جنبــش هــای مدنی در 
حمایــت از حقــوق بشــر اســت 

بادیــگارد  و  اســکورت  بــا   ،
تونــی  شــود.  مــی  جابجــا 
ــگام  ــگارد اوســت هن ــه بادی ک
اســتخدام »ليپ«)لــب( نــام 
هــای  ماجراجویــی  داشــت. 
 ، یــک زوج کامــال متضــاد 
ــه  ــود ب ــا خ ــی ب ــت های جذابي
همــراه دارد کــه نتيجــه ی 
آن صحنــه هــای خنــده دار 
و دلگــرم کننــده ای بــرای 

ــت. ــان اس مخاطب

Observer : منبع
مترجم : وحيد فيض خواه
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ــتفاده  ــرای اس ــای مهم ب ــه ه توصی
ــک صحیح از ماس

۹ دی ۹۹   شماره ۲۴  نشریه دانشجویی دانشگاه رسام

از ماســک اســتفاده شــده 
مجــدد اســتفاده نکنيــد.

ــه محــض مرطــوب شــده ، آن را  ب
بــا ماســک جدیــد جایگزیــن کنيــد.

ــل روي  ــور کام ــه ط ماســک ب
ــرد. ــرار بگي ــان ق ــي و ده بين

ماســک اســتفاده شــده را در 
دســترس قــرار ندهيــد.

ــران  ــا دیگ ــت ب ــگام صحب هن
ماســک خــود را پایيــن نکشــيد.

از ماســک هــاي پاره ، ســوراخ 
و یــا گشــاد اســتفاده نکنيد.

بــراي اســتفاده از ماســک ، تنهــا 
کــش هــاي کنــاري را لمــس کنيــد.

بــه هيــچ عنــوان بــا ذســت آلــوده 
ماســک خــود را لمــس نکنيــد.

منابــع 

 ویکی پدیا فارسی

سایت سام سینما

خبرگذاري تسنیم

https://fa.m.wikipedia.org/wiki/%DA%98%D8%A7%D8%B2%D9%87_%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%AA%D8%A8%D8%A7%DB%8C%DB%8C
https://www.salamcinama.ir/post/bQEZ/%D9%86%D9%82%D8%AF-%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85-%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%B3%D8%A8%D8%B2-green-book-%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D9%87-%DB%8C%D8%A7%D8%AF-%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%86%DB%8C-%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D9%87%D9%87
http://www,tasnimnews.com
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