
تفسیر شش رمان مهم جین 
آستن در یک کتاب 

کتاب نقد و بررسی 
آثار»جیــن آســتن« 
با عنوان قــدِم اول از به 
نویسندگی رابرت جی 
درایدن ســوی نشــر 
پژوهش شیرازه منتشر 
شد. به گزارش ایلنا، در 
این کتاب شــش رمان 

مهم و مطرح این نویسنده شامل »عقل و احساس«، 
»غرور و تعصب«، »منســفیلد پــارک«، »اِما«، 
»نورثنگر ابی«  و »ترغیب« نقد و تفســیر شــده 
که با ترجمه ســودابه پرهیزان روانه بــازار کتاب 
ایران شــده اســت.  همه رمان های این نویسنده، 
با شخصیت هایی از جوامع روســتایی انگلستان 
سر و کار دارد که به ظاهر با جغرافیا و مضمون های 
جنبش هــای اجتماعی بزرگ، جنــگ، صنعت، 
استعمار و امپریالیسم آن روزگار فاصله فراوان دارد. 
چنین برداشتی اما کامال نادرست است. کتاب جین 
آستن، قدم اول، نیت های نهفته در ذهن آستن را 
آشــکار می کند. قدِم اول جین آستن تالش دارد 
فهمی ژرف تــر و درکی عمیق تر از ارزشــمندی 
داستان ها و شــخصیت های ماندگار آستن برای 
عالقه مندان ارائه دهد. این کتاب در ۱۶۰ صفحه و 
با قیمت ۴۰ هزار تومان منتشر شده و در دسترس 

عالقه مندان قرار گرفته است.

نامزد های جوایز اسکار ۲۰۲۱ معرفی 
شدند، خورشید حذف شد 

آکادمی علــوم و هنرهای ســینمایی دیروز 
دوشنبه ۱۵ مارس )۲۵ اسفند( نامزدهای نود و 
سومین دوره جوایز اسکار را اعالم کرد، اما فیلم 
»خورشید« به کارگردانی مجید مجیدی که در 
رشته بهترین فیلم  بین المللی، وارد رقابت شده 
بود، به فهرست نامزدهای نهایی راه پیدا نکرد و از 

دور رقابت خارج شد.
لیست نامزدهای نود و ســومین دوره اسکار به 

شرح زیر است:
بهترین بازیگر مرد نقش مکمل

ساشا بارون کوهن »دادگاه شیکاگو ۷«، دانیل 
کالویا برای »یهودا و مسیح ســیاه«، لسلی اودوم 
جونیور برای »شــبی در میامی«، پل راسی برای 
»آوای متال«، الکیت اســتنفیلد بــرای »یهودا و 

مسیح سیاه«
بازیگر زن نقش مکمل

ماریا باکالوا برای بورات، گلن کلوز برای »مرثیه 
هیل بیلی«،  اولیوا کلمن» پدر«، آماندا سیفرید برای 

»منک«، یو جونگ-یون برای »میناری«
بهترین فیلم کوتاه

»احساس کردن«، »اتاق نوشتن«، »حال«، »دو 
بیگانه دور از هم«، »چشم سفید«

بازیگر مرد
ریز اجمد »آوای متال«، چادویک بوزمان »بلک 
باتم ما رینی«، آنتونی هاپکینز »پدر«، گری اولدمن 

»منک«، استیون یئون »میناری«
بازیگر زن

وایوال دیویس »بلک باتــم مارینی«، آندرآ دی 
»آمریکا علیــه بیلی هالیدی«، ونســا کربی برای 
»تکه های یک زن«، فرانســیس مــک دورماند 
»ســرزمین آوارگان«، کری مولیگان »زن جوان 

نوید بخش«
کارگردان

تومــاس وینتربــرگ »دور دیگــر«، دیوید 
فینچر»منک«، لی ایزاک چانگ »میناری«، کلویی 
ژائو »ســرزمین آوارگان«، امرالد فنل »زن جوان 

نوید بخش«
بهترین فیلم

»پدر«، »یهودا و مســیح ســیاه«، »منک«، 
»مینــاری«، »ســرزمین آوارگان«، »زن جوان 

نویدبخش«، »آوای متال«، »دادگاه شیکاگو۷«

t oseei r ani . i r
فرهنگ و هنر8

علیرضا بخشی استوار

زمستان سال 9۷ و در جریان هفته 
هنر »تیــر«، چندین رخــداد و ایونت 
تجسمی توسط هنرمندان و مدیران این 
رویداد طراحی شده بود که در جای جای 
شهر تهران قرار داشت و مخاطب برای 
تماشا و حضور در این رخدادها باید در 
مسیرهای متفاوتی به فضاهایی ورود 
پیدا می کرد که شکلی غیرمعمول برای 
تماشای آثار هنری و موضوعات وابسته 

به هنر داشت. مثل چیدن پوسترهای 
انقالب در میان پاساژ صفوی، قرار دادن 
اثر یک هنرمند در ویترین یک مغازه در 
یک پاســاژ و البته جمع شدن در میان 
ویرانه ای که می گفتند دومین فضایی 
است که هنرمندان مدرنیست ایرانی با 
نام »تاالر قندریز)ایران(« در آن گردهم 
می آمدند و به کار تئوری و عملی در حوزه 
هنر تجسمی مشغول بودند؛ هنرمندانی 
مثل رویین پاکباز، محمدرضا جودت، 
مرتضی ممیز، منصــور قندریز، پروانه 
اعتمادی، گارنیک درهاکوپیــان و ... 
در شــکل گیری این فضا نقش فراوانی 

داشتند. از دل همان هفته هنر »تیر«، 
محمد رضایی کالنتری که ایونت حضور 
در فضای ویرانه تاالر را ترتیب داده بود، 
با تالش و پیگیری هایی به احیای فضای 
تاالر همت کرد و حاال در روزهای پایانی 
سال 99 یعنی بعد از دو سال از آن رخداد 
»فضای تاالر« با نگاهی نــو در عرضه 
اجتماعی هنر پا به حیات گذاشته است.

حضور در »فضای تــاالر« در همان 
لحظه نخست و مواجهه نخستین، ما را 
به لحظه ای مهم در تاریخ تجسمی ایران 
وصل می کند. جایی کــه هنرمندانی 
با دغدغه هایی هنــری و اجتماعی در 

پی تغییر پارادایم روشــنفکر سیاسی 
به روشــنفکر فرهنگی در دهه چهل 
بودند. روشنفکر متعهدی که رسالتش 
را جبران عقب ماندگی تاریخی ایرانیان 
می دانستند. فضایی که جدای از عرضه 
هنر برای خود هدفی آموزشی قائل بود 
و خود را مکلف به نوشتن اظهاریه  برای 
مخاطب ناآشنا با هنر می دانست و همه 
این مســائل که تازه گوشه کوچکی از 
خواست پدیدآورندگان »تاالر قندریز« 
بود آن ها را بدل به یکــی از مهم ترین 
جریان های فرهنگی و هنری در تاریخ 

هنر معاصر ایران کرد.

حضــور در »فضای تــاالر« و ابعاد 
کوچکی کــه دارد می توانــد تالش و 
دغدغه مندی آن افراد و همتی که صرف 
پرورش و توسعه هنر می کردند را به ما 
یادآوری کند. جایی که از خود می پرسم 
تجمع کانون نویسندگان ایران و برگزاری 
آن جلسات در این مکان کوچک چگونه 
ممکن اســت؟ در واقع احیای »فضای 
تاالر« و حضور در آن حفظ یک حافظه 
تاریخی و موقعیت کلیدی در مســیر 
تکامل تاریخ هنر ایران است که اگر نباشد 
انگار حلقه مهمی از بافت تاریخ هنر ایران 
گمشده است. رضایی کالنتری و دیگر 
افرادی که در احیای این بنا دخیل بودند 
در تالش نیستند که حرکت های پیشین 
در تــاالر قندریز را احیا کننــد و ادامه 
دهند. چرا که بــه لحاظ زمان و حرکت 
تاریخی، زمانه ما و جنس مواجهه با هنر و 
دسترسی به اطالعات تغییر کرده است 
و عماًل حرکت بر همان پاشــنه ممکن 
نیست. آنچه ممکن است دیدن شرایط 
جدید با گوشــه چشــمی به اهداف و 
انگیزه ها و تجربه هایی است که در »تاالر 

قندریز« رخ داده است.
این نگرش در انتخــاب نام »فضای 
تاالر« هم پیداســت. در واقع »فضای 
تاالر« سعی می کند نسبت و وضعیت 
خود را با »تاالر قندریز« مشخص کند 
و در پی از آن خودسازی آن فضا در دل 
جریان جدید نیســت و ادعا نمی کند 
که در پی آن انگیزه ها و اهداف حرکت 
می کند بلکه در تالش است که فضای 
تاالر را به عنوان مکانی برای تجسم یک 
لحظه مهم تاریخی حفظ کند و در کنار و 
از پس آن بتواند مسیر جدید و مورد نظر 
خود را پی بگیرد. نکته بســیار مهم آن 

است که باید منتظر ماند و دید این فضا 
برای آینده خود چه اهداف و مسیری را در 
نظر گرفته است. چرا که حرکت صحیح 
و درست مدیران این فضا می تواند این 
موقعیت جدید را به گذشــته ای وصل 
کند که از نظر موقعیــت زمانی نقش 
مهمی در تاریخ هنر تجسمی ایران ایفا 

کرده است.
اگرچه جریان سازی های فرهنگی 
و هنــری در شــرایط کنونی شــاید 
امری غیرممکن به نظــر بیاید اما هر 
فضایی در همیــن زمانه با عملکردی 
درســت می تواند به شــاخصی برای 
آیندگان تبدیل شود. چنان که شاید 
برپاکنندگان تاالر ایران )قندریز( هم 
گمان نمی کردند به شــاخصی برای 
آیندگان تبدیل شوند. »فضای تاالر« 
و برپایی اش بی شــک می تواند نوید 
اتفاق های خوبی باشد که سعی دارند 
با وصل شــدن به دارایی های گذشته 

موثر واقع شوند.

نگاهی به »فضای تاالر« پنجاه و چند سال بعد از »تاالر  قندریز«

هبوط در یک لحظه تاریخی

روزنامه صبح 
 سياسي، اجتماعي، اقتصادي

کتاب

پردهنقرهای

مجمع ملی تشــکل های گردشگری ایران 
در نشســتی به نقد آن چه در این یک ســال بر 
صنعت گردشگری گذشت، پرداخت و با تأکید 
بر ضرورت واکسیناسیون ســریع برای جذب 
گردشگر خارجی؛  بسته های حمایتی در دوران 
کرونا را ناکارآمــد، ضعیف و حتی ضدحمایتی 

توصیف کرد. 
در این جلســه نمایندگانی از انجمن دفاتر 
خدمــات مســافرت هوایــی و جهانگردی، 
جامعه تورگردانــان، جامعه بومگردی، جامعه 
راهنمایان ایرانگــردی و جهانگردی، انجمن 
موسسات آموزش گردشگری، انجمن صنفی 
راهنمایان گردشگری و جامعه هتلداران ایران 
حضور داشــتند. رئیس جامعه هتلداران ایران 
از نبود حمایت در یک ســال گذشته از بخش 
خصوصی گردشــگری ســخن گفت و افزود: 
حتی در کشــورهای از نظر اقتصادی ضعیف 

هم دولت ها خود را موظف به حمایت از صنعت 
گردشــگری می دانند و به روش های مختلف 
ســعی در پشــتیبانی از این صنعت دارند. در 
حالی که در یک سال گذشــته که گردشگری 
به طرز بی سابقه ای تحت فشــار قرار گرفت و 
بحران شدیدی را پشت سر گذاشت، هیچ گونه 
حمایتی شامل حال این صنعت نشد. جشمید 
حمزه زاده اظهار کرد: دو بسته حمایتی به بخش 
خصوصی گردشگری معرفی شد که این بسته ها 
نه تنها حمایتی در پی نداشتند، بلکه باید آن ها را 

بسته های ضدحمایتی دانست. 
رئیــس جامعه هتلــداران ایــران در مورد 
تاکیدهای وزارت بهداشــت در ارتباط با منع 
سفرهای نوروزی، گفت: بارها گفته ایم و بر کسی 
پوشیده نیســت که دولت موظف است رعایت 
پروتکل های بهداشتی در سفرها را اداره کند و 
سالمت مسافران را تضمین کند. باید سالمتی 

سفر را چه در بخش حمل و نقل، چه اقامت و چه 
بخش های دیگر به دست متخصصان امر بسپارد 
و در نهایت باید بگوید که از سفرهای غیرضروری 

پرهیز کنید، نه این که بگوید اصالً سفر نکنید.
مغفول ماندن بخش خصوصی در 

تصمیم گیری های حوزه گردشگری
رئیس هیــأت مدیره جامعــه راهنمایان 
ایرانگردی و جهانگردی نیز از بدون استفاده 

ماندن ظرفیت های کارشناســی و تخصصی 
بخش خصوصی در تصمیم گیری های حوزه 
گردشگری در کشور انتقاد کرد و گفت: در تمام 
سال های فعالیتم، هیچ وقت ندیدم از نظرات 
بخش خصوصی در تصمیم گیری های اساسی 
صنعت گردشگری استفاده شود. هر چه بود 
در حد برگزاری جلسات صوری با نمایندگان 

بخش خصوصی بود. 

علی صدرنیا  افزود: من ســال گذشــته 
در جلسه ای گفتم که گردشــگری ما تا دو 
ســال آینده هم راه نمی افتد و این حرف را 
طبق محاســبات دقیق زدم. وزیر گفت ما 
طی سه ماه گردشگری را به وضعیت عادی 
برمی گردانیم . در حالی کــه چنین چیزی 
ممکن نیســت و من این را به ایشان گفتم. 
گفتم بازار این طور نیست که تا دولت بگوید 
باید به حالت عــادی برگردید، برگردد. هر 
عرصه ای مناسبات و اصول خودش را دارد 
و این طور نیست که ما سوت بزنیم و انتظار 
داشته باشــیم در کوتاه ترین زمان همه به 

خط شوند.
صدرنیا همچنین گفت: یکی از موضوعات 
مهمی که باید از ســوی مجمع تشــکل های 
گردشگری مورد تاکید قرار بگیرد، وارد کردن 
واکسن است. واکسن هر چه زودتر باید وارد 
شــود و ما باید با تاکیدهای مان به تسریع این 
امر کمک کنیم، چون وقتی واکسن وارد شود 
می توانیم روی جذب توریســت خارجی هم 

حساب کنیم.

در مجمع تشکل های گردشگری مطرح شد:

گردشگری به واکسن نیاز دارد

دکتر محمود خوشنام، پژوهشــگر و کارشناس مطرح 
موسیقی، ۲۴ اسفند ۱۳99 در شهر بن آلمان درگذشت. نام 

او با نقد موسیقی گره خورده است.
محمود خوشــنام در ســال ۱۳۱۴ در تهران زاده شد و 
پس از گذراندن دبیرســتان در دانشــکده حقوق دانشگاه 
تهران رشته علوم سیاســی را تا مقطع کارشناسی به پایان 
رســاند و بعدها در آلمان و اتریش این رشته را تکمیل کرد: 
»تعجب می کنید ولی من از ۱9 سالگی روزنامه نگاری را با 
نوشــتن مطالب انتقادی طنزآمیز با نام مستعار »بی ُمخ« 

آغاز کردم.«
 مطالب طنز خوشــنام در نشــریه فکاهی »توفیق« 

چاپ می شد.

۲۴ ســاله بود که ســردبیری مجله »موزیک ایران« را 
پذیرفت و دو ســال پس از آن مجله »موســیقی« را اداره 
می کرد و در هر شماره آن نقدها و معرفی هایی از اجراهای 

آن روزها داشت.
۳۶ ساله بود که سرپرســتی روابط عمومی تاالر رودکی 
)وحدت کنونی( را پذیرفت. او همزمان »ماهنامه رودکی« 

را به مدت پنج سال سردبیری می کرد.
محمود خوشنام یک سال نیم پس از انقالب اسالمی به 
آلمان مهاجرت کرد و از همان آغاز مهاجرت، به نقد و پژوهش 
در رشته موسیقی ادامه داد، »ماهنامه رودکی« را بازگشود 
و با روزنامه »کیهــان لندن« و رســانه های دویچه وله و ... 

همکاری پیوسته داشت.

افزون بر این او همواره به همراهی همسرش، الهه خوشنام 
که از گزارشــگران فرهنگی پرکار است، محفل های ادبی و 
موســیقی برپا می کرد که آخرین آنها »انجمن آوازه« برای 

بزرگداشت سرایندگان و موسیقیدانان بنام ایران بود.
او صدها مقالــه و گزارش در نقد و معرفــی آثار ماندگار 
موســیقی ایرانی نوشته که بخشــی از آنها را در کتاب »در 

قلمرو موسیقی« در سوئد به چاپ رسانده است.
آخرین کار بزرگ او کتاب »از نجوای ســنت تا غوغای 
پاپ« است که در سال ۱۳9۷ در انتشارات »فرهنگ جاوید« 

در تهران به چاپ رسیده است.
این کتــاب حاصــل کار چند دهــه اوســت و به رغم 
بیماری های سخت، هرگز حوصله و دقت را در فراهم ساختن 

مطالب فصل فصل کتاب از دست نمی داد. محمود خوشنام 
در این اثر همپای معرفی سازندگان آثار ماندگار موسیقی 
ایرانی در ســبک های گوناگون، به کاســتی های آثار هم 
پرداختــه و عوامل اجتماعی و سیاســی آسیب رســان به 

موسیقی را هم برشمرده است. 

درگذشت محمود خوشنام؛ پژوهشگر و کارشناس مطرح موسیقی
موسیقی

حضور در »فضای تاالر« 
در همان لحظه نخست 
و مواجهه نخستین، ما 

را به لحظه ای مهم در 
تاریخ تجسمی ایران 

وصل می کند. جایی که 
هنرمندانی با دغدغه هایی 

هنری و اجتماعی در پی 
تغییر پارادایم روشنفکر 

سیاسی به روشنفکر 
فرهنگی در دهه چهل 

بودند
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