
کتابی که بی پرده از درک زبان و 
جنسیت می گوید 

کتاب »بی پرده: درک 
زبان و جنسیت« نوشته 
آلیسون جولی به ترجمه 
ملیحه مغازه ای به تازگی 

منتشر شده است.
به گــزارش ایبنا،  در 
مقدمه ای که نویسنده بر 
ترجمه فارسی این کتاب 

نوشته،  آمده اســت: »این کتاب از سال انتشار آن، 
یعنی 2018 با استقبال بسیاری روبرو شده است. 
بخشی از این استقبال به علت عالقه و اشتیاق مردم 
به موضوعاتی حول محور جنس فیزیکی و جنسیت 
ساخته و پرداخته جامعه است. کیستی ما و چگونگی 
ارتباط کســانی که در اطراف ما هستند در مرکز 
زندگی ما قرار دارد. نزدیک ترین روابط ما عمیقاً با 
جنسیت گره خورده است: چگونه رفتار می کنیم، 
چگونه درک می کنیم و چگونه با دیگران به توافق 

می رسیم.
این کتاب بــدون در نظر گرفتن ســن، طبقه 
اجتماعی، پشــتوانه مذهبی، قومی یا هویت های 
نژادی بــه زمینه هایی می پردازد کــه در آن نقش 
جنسیت رفتار ما را تعیین می کند و با جهان خارج 
از خود ارتباط برقرار می کند. جنسیت محل تالقی 
همه ابعاد ما است. ازاین رو، ضرورتاً درباره چگونگی 
تأثیر جنسیت بر زندگی و محیط اطرافمان کنجکاو 
هستیم. قدرت خاص قومی، مذهبی و هویت های 
طبقه اجتماعی چه در غرب و چه در ایران با جنسیت 
به صورت پیچیده ای گره خورده است. دو فصل اول 
این کتاب جنسیت و زبان شناسی را مطرح می کند 
و چگونگی استفاده از زبان را آشکار می سازد و نشان 
می دهد چگونه زبان ما را به بســیاری از نقش های 
مختلف در طول زندگی مان سوق می دهد. فصل های 
دیگر به بررسی رسانه، مدرسه، مذهب، محل کار و 
روابط فردی می پردازد. امیدوارم روشن بینی الزم 
را در این نوشته بیابید و به شما کمک کند به درک 
نقشی که جنسیت در محدود کردن درک تان از خود 

در جهان وجود دارد، نائل شوید.«

 اندر حکایت ابتالی سینماگرها 
به کرونا

انتشار خبرهای حاشیه دار از مبتال شدن برخی 
هنرمندان به کرونا باعث انتقــاد آن ها از این ماجرا 
شده است. به گزارش ایســنا، معموال هر خبری از 
ابتالی چهره ها به کرونا بویژه اگر هنرمند اهل سینما 
باشند، حاشیه های زیادی را به همراه دارد، آنقدر که 
گاهی سالمتی شخص در سایه قرار می گیرد. نمونه 
این مسئله خبرهایی است که طی روزهای گذشته 
درباره مبتال شدن چند سینماگر به کرونا در فضای 
مجازی منتشر و علت بیشتر آن ها هم به جشنواره 
فجر و اختتامیه اش نســبت داده شد؛ درواقع فضا 
چنان شده که گویی عده ای منتظر نشسته اند تا یکی 
از اهالی سینما بخاطر کرونا کارش به بستر بیماری و 
بیمارستان بکشد و بعد آن را بر سر برگزارکننده های 
جشــنواره بکوبند. اما فارغ از جشنواره ای که دیگر 
تمام شده، مسئله اصلی مواجهه هنرمندان با این نوع 
خبرها است که سبب انتقاد به آن ها شده است. برخی 
از این سینمایی ها که تمایلی هم به صحبت رسمی 
ندارند، از نحوه انتشار خبرها در فضای مجازی چنان 
گله مند هســتند که عاجزانه می گویند ای کاش 
دست از ســر ما برداشته شــود، بویژه آنکه بعضی 
از آن هــا دور از خانواده و دلواپس خبردار شــدن و 
نگرانی شان هستند. این هنرمندان اگرچه خبر بیمار 
شدنشان با برگزاری جشنواره فجر گره زده شد، اما 
هر کدام روایتی یا شاید پشت پرده ای دیگر هم دارند 
که وقتی پرس وجو می کنیم به پروژه های در حال 
فیلمبرداری هم می رســیم. در حال حاضر بیشتر 
نگرانی ها به گروه های فیلمبرداری برمی گردد که 
برای تمام کردن پروژه تا شب عید حسابی مشغول 
کارند و در هر کدام نیز تعداد زیادی از اهالی سینما 

حضور دارند. 
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علیرضا بخشی استوار

طاهــر پورحیــدری از جملــه 
نقاش هایی اســت که طی ســال های 
فعالیت خود خیلــی آرام و در خلوتی 
خالقانه به خلق اثر می پردازد. او از زمانی 
که نام خــود را به عنــوان یک هنرمند 
متفــاوت مطــرح کرده اســت دنبال 
ایده ای مشخص را گرفته و آثارش را در 
پهنه ای متفاوت عرضه می کند. آثار او 

گرچه به هایپررئالیسم نقب می زند، اما 
گاهی در ســطحی فراتر از یک نقاشی 
هایپررئالیستی قرار می گیرد و تبدیل 
به فضایــی رازآلود و مبتنــی بر قواعد 
خودســاخته می شــود. او با به تصویر 
کشــیدن نماهای متفاوت از گسترش 
نوسازی در شهر و هم چنین با پرداختن 
به ظاهر خانه هــای قدیمی جاگرفته 
در بافت تغییر کرده شهر به نوعی روند 
نوسازی غیر اصولی را برای مخاطبش 

برجسته می کند.
در مجموعه آثار ایــن هنرمند و در 

بیشــتر آثاری که خلق کرده ما همواره 
با نمایــی از یک خانه کهنــه و خالی از 
زیست مواجه هســتیم که در چنبره 
خانه های تازه ساخته شده گیر افتاده اند. 
پورحیدری در کنار سطوح یکدست و 
زمخت این سازه های جدید، زیبایی های 
معمارانه و هنرمندانه در ساخت بناهای 
قدیمی را هم نمایان می کند تا در یک 
مقایسه ساده تفاوتی که میان این سازه ها 
وجود دارد را به رخ ما بکشد. این هنرمند 
با آثارش جدای از ایــن که توجه ما را به 
معماری جلب می کنــد و زیبایی های 

نهفته در این خانه ها را به یاد ما می آورد، 
مخاطــب را با یک هشــدار هم مواجه 
می کند. از ُکنه آثار این نقاش برمی آید 
که او با این روند غیرمتعارف در نوسازی 
زاویه دارد و از همین زاویه دید است که 
سبک هایپررئالیسم را برای بیان آثارش 

انتخاب کرده است.
برخورد هایپررئالیســتی به تصویر 
معمارانه شــهر جدای از این که ما را با 
زیبایی منظره مقابــل مواجه می کند، 
وجه دیگری هــم دارد و آن مانا کردن 
تصویر و توســعه دادن بــه مدت زمان 
حیات این بناها ولو در فضای قاب است. او 
تالش می کند با این برخورد یک تصویر 
را در تاریخ تصویری ما امتداد ببخشد و از 
لحاظ اندیشه با ایجاد یک زیبایی بصری 
نقطه ای را حادث می کند که آن زیبایی 
درونی شــده و به لحاظ معنایی وجهی 
عمیق تــر در درون نگاه های مخاطب 

پیدا کند.
پورحیــدری در مجموعه آخر خود 
که در گالری هما به نمایش گذاشــت 
این بار به ســراغ آثار تاریخی و باستانی 
رفته است. در آثار او ما با باقی مانده هایی 
از ســازه ها و بناهایــی تاریخی مواجه 
هستیم که هنوز عناصر معمارانه  منحصر 
به فردی در آن ها پیدا است. در این میان 
او با استفاده از رنگ هایی با تم زرد رنگ 
نوعی کهنه گی را تداعــی می کند که 
در مســیر همان نگاهش به تغییر در 
روند بافت شهری اســت. این تم کهنه 
باز کارکــردی دوگانه دارد. از ســویی 
موجب برجستگی زیبایی ها می شود و 

از سویی مانند یک هشدار ما را نسبت 
به آنچه می بینیم حساس می کند. او در 
حقیقت به برجسته کردن زیبایی های 
فراموش شــده می پردازد و در مسیر 
پرداختن به این دغدغه المان ها و نمادها 
را به درستی می شناسد و در به کارگیری 
آن ها با وسواس و دقت برخورد می کند. 
اگر به پهنه بوم های آثارش توجه کنیم 
او علیرغم این که گستره ای وسیع را به 
تصویر می کشد اما از شلوغ کردن تصویر و 
به هم ریختگی پرهیز می کند. تصاویری 
که او پیش چشم ما می سازد از دل یک 
نظم و وحدت بیرون می آید که بر یک 
محیط و فضای بی نظم سوار شده است.

این نقاش در میــان این بی نظمی 
منظم شده، با استفاده صحیح از سطوح 
مختلف رنگی، به نوعــی تفاوت میان 
آن چه بود و آن چه هســت را در شکلی 

بی تکلف و فارغ از غلو به ما نشان می دهد. 
شــاید همین نکته وجه مهــم آثار او 
هستند. دقت، سکوت، نظم بخشی به 
نظر آن نکاتی اســت که از روحیه خود 
هنرمند به داخل بوم آثارش سرایت کرده 
اســت. از آنجایی که پورحیدری خود 
آدمی بی سروصدا و ساکت است می توان 
دریافت که او پیگیر چه مسائلی درون 
تصاویر شــهری می گردد. او در مسیر 
خلق آثارش پا در عرصه و روندی گذاشته 
است که به نظر می رســد پایان پذیر و 
تکرارشونده نیســت. چون او در میان 
مسیر های تغییر چهره شهر و در میان 
دگردیسی های غالب به دنبال مفاهیم 
مورد نظر خود می گردد. اتفاقی که بر 
خالف روند کار پورحیدری خیلی تند 
و سریع در حال رخ دادن است.

نگاهی به آثار هایپررئالیستی »طاهر پورحیدری« که به مناظر شهری می پردازد

کند کردن وحشت دگردیسی

روزنامه صبح 
 سياسي، اجتماعي، اقتصادي

کتاب

پردهنقرهای

نوجوان پارکوربــاز زرقانی که فیلم حرکات 
نمایشی او در تخت جمشید خبرساز شده بود، 

از این اقدام خود ابراز ندامت و عذرخواهی کرد.
یزدان قشقایی، پارکورباز نوجوانی که اقدام 
به انجام حرکات نمایشی در تخت جمشید کرده 
بود، اعالم کرد که از قوانین میراث فرهنگی بی 
اطالع بوده و قصدش تخریب یا صدمه زدن به آثار 

تاریخی نبوده است.
به نقل از روابط عمومی پایگاه جهانی تخت 
جمشید، قشقایی که 1۶ سال دارد، یادآور شده 

است که با همراهی پســردایی اش در مجموعه 
تخت جمشید حاضر شده و اقدام به انجام حرکات 
نمایشی کرده است که بعد از تذکر میراث بانان، 
مجموعه را ترک کرده اند. این پارکورکار، با تاکید 
براینکه به ســهم خود متاسف و ناراحت هستم 
و از عموم مردم عذرخواهی می کنم؛ از رسانه ها 
درخواست کرده که با فرهنگســازی و آگاهی 
بخشی بیشتر زمینه حفاظت از میراث فرهنگی 
را تقویت کنند. محمد آشوری، سرپرست پارکور 
شهرستان زرقان و مربی یزدان قشقایی نیز در این 

ارتباط ابراز تاسف کرده و ناآگاهی را عامل انجام 
حرکات نمایشــی در مجموعه تخت جمشید 
و انتشــار فیلم آن اعالم کرده اســت. آشوری 
خاطرنشان کرده اســت که پارکورکار زرقانی 
بالفاصله بعد از تذکر میراث بانان از محوطه خارج 
شده است. براســاس این گزارش، مدیر پایگاه 
میراث جهانی تخت جمشید هم لزوم بازنگری 
در شیوه مدیریت در این مجموعه جهانی و دیگر 
بناها و مجموعه های ارزشمند تاریخی را یادآور 
شده است. حمید فدایی با یادآوری اینکه میراث 

بانان به فرد خاطــی در خصوص رعایت قوانین 
تذکر داده بودند، گفت: متاسفانه فیلمبرداری از 
این حرکات نمایشی و انتشار آن موجب آزردگی 

خاطر دوستداران میراث فرهنگی شده است.
فدایی با بیان اینکه موضوع شوک برانگیز بود، 
گفت: به شدت بر این باوریم که صیانت و نگهداری 
همه جانبه از ثروت های به یادگار مانده از نیاکان ما 

بجز با تقویت زیرساخت های فرهنگی و بر مبنای 
فرهنگ سازی عمومی امکان پذیر نخواهد بود 
و ضروری است به منظور نهادینه شدن موضوع 
نگهداری و حفاظت با آموزش های گسترده تر، 
زیرســاخت های فرهنگی تقویت شــود. مدیر 
پایگاه میراث جهانی تخت جمشید افزود: در واقع 
تعدد بسیار زیاد و پراکنش قابل توجه این آثار در 
نقاط مختلف، امکان حفاظت فیزیکی را تقریبا 
غیرممکن می کند و بخشی از این موضوع باید 
به صورت الکترونیکی و استفاده از سایر تجهیزات 
و تکنولوژی های در اختیار و بخش قابل توجهی 
هم با بهره گیری از ظرفیت مشــارکت  پذیری 
شهروندان و ارتقای زیرســاخت های ذهنی و 

رفتاری گردشگران محافظت و پاسداری شوند.

همزمان با ندامت پارکور باز تخت جمشید مطرح شد؛

لزوم بازنگری در شیوه مدیریت مجموعه های ارزشمند تاریخی

سی و ششمین جشنواره موســیقی فجر از امروز 28 
بهمن ماه آغاز و در نخستین روز، اجرای پنج گروه موسیقی 
در سایت های جشنواره موسیقی فجر، انجمن موسیقی 
ایران و تیوال پخش می شــود. به گزارش ایلنا، براساس 
زمانبندی امروز، گروه های ایستم، سوییت برای قیچک 
و قانون و کوئینتت زهی رسپینا، دوئت ویال مادلنا )کشور 

اتریش(، کوارتت زهی نماد و ژاو، اجرا خواهند داشت. 
ایسَتم موسیقی نواحی کرمانجی 

گروه هنرهای آئینی ایسَتم 
در طول بیســت سال فعالیت 
هنری خــود در بســیاری از 
جشــنواره های داخلــی و 
خارجی حضور داشــته است 
و شاهین علیزاده: رهبر گروه 
و نوازنــده ی دایــره/ مهرداد 
باغچقی: ُقشــمه هنرمندان 

حاضر در این گروه هستند.
 سویت برای قیچک و قانون 

و کوئینتت زهی رسپینا 
کوراتت زهی ِرسپینا در ســال 1۳۹۵ فعالیت هنری 
خود را در راســتای اجرا و ضبط آثار آهنگسازان ایرانی و 

غربی آغاز کــرد. اولین آلبوم 
کوارتــت زهــی رســپینا با 
آهنگسازی کاوه میرحسینی، 
با نام »رازآلود«، در سال 1۳۹8 
منتشر شــد. این گروه از سال 
1۳۹8 پــروژه ای بــا عنوان 
»ضبــط آثــار آهنگســازان 
ایرانی« را پــی می گیرد که، 
در ایــن راه، آثار متعــددی را به منظور افزایش آرشــیو 
شنیداری موسیقی مجلسی ایرانی ضبط کرده است. در 
این اجرا رسپینا، به صورت کوئینتت و با همراهی کمانچه 
و قیچک: شیما شاه محمدی/ قانون: صدا صدیفی/ ویُلن: 
آرش اســدنژاد، آرمین قضاتی/ ویُــال: دانیال جورابچی/ 

ویُلنســل: ارســالن علیزاده/ 
کنترباس: پورنگ پورشیرازی 
و به سرپرســتی بهزاد عبدی 

به روی صحنه می رود. 
دوئت ویال مادلنا )اتریش( 
نیکوال زاریــچ، نوازنده ی 
آکاردئــون، بــه شــیوه ی 
و  ر  شــو پُر گــی  ند ز ا نو

هنرمندانه اش شــهره اســت و فرانز اوبرتالر، نوازنده ی 
زبردست و پرتجربه ی کالرینت و ساکسوفون را به تنوع 
آهنگسازی و ظرافت های نوازندگی ش می شناسند. این 
دو نوازنده ی خبره، به سبب دوســتی و نزدیکی حس و 
حال موســیقایی در کنار هــم دوئوی »ویــال مادلنا« را 
تشکیل دادند.  اجرای دوئت ویال مادلنا )اتریش( بصورت 
اختصاصی برای سی و ششمین جشنواره موسیقی فجر 

ضبط شده است. 
کوارتت زهی نَماد 

کوارتــت زهــی »نماد«، 
به سرپرستی ســتاره بهشتی 
)عضو هیأت علمی دانشــگاه 
تهــران( ویُلن و بــا همراهی 
مازیــار ظهیرالدینــی: ویُلن/ 
بابک کوهســتانی: ویُلن/ نوید 
حمیدی: ویُلنسل در زمینه ی 
موسیقی کالســیک فعالیت 

می کند. هدف اصلی فعالیت های حرفه ای این گروه ارائه 
برنامه ای در سطح یک آنسامبِل تأثیرگذار در کشور است.

گروه ژاو 
گــروه ژاو، در ســال 1۳۹0 و در پِی گــرد هم آمدن 

چند دوست نوازنده و آهنگساز 
موســیقی و به منظور اجرای 
آثاری در زمینه ی موســیقی 
ملّــی ایرانی تأســیس شــد. 
نخســتین اجــرای رســمی 
این گروه در آبــان ماه 1۳۹1، 
با اجــرای آثاری از اســتادان 
بنام بیگجه خانــی، ورزنده و 
پشــنگ کامکار در دســتگاه 
شــور، در کنار آثاری، به آهنگسازی ســیاوش کامکار 
به روی صحنــه رفت. ســیاوش کامکار: سرپرســت و 
نوازنــده ســنتور/ نوید نــوروزی: خواننــده/ امیرناصر 
 رنجبر: کمانچه و آهنگســاز/ پارسا شــرافتی: کمانچه/ 
صابر محمدی: کمانچه آلتو/ سامرند فقیه زاده: ویونسل/ 
شــادی رحمانی: ســنتور/ محمدجواد محمدشاهی و 
نیریز کامکار: تــار/ مرتضی مومنیان: تمبک/ احســان 
امامــی و امیررضا نصیری: عود، اعضای گروه موســیقی 
»ژاو« را در این اجرا تشکیل می دهند. بنابراین گزارش،  
اجراهای گروه های ایســتم، ســوییت بــرای قیچک و 
قانــون و کوئینتت زهی رســپینا، کوارتــت زهی نماد 
 و ژاو در تــاالر رودکی و دوئــت ویال مادلنــا در اتریش 

ضبط شده است. 
اجراهای سی و ششمین جشنواره موسیقی فجر 28 
 fajrmusicfestival. بهمن تا ۴ اسفند در سایت های

com، nay. ir و tiwall. com پخش می شود.

 جشنواره موسیقی فجر از امروز آغاز می شود 

 اجرای گروه اتریش، موسیقی نواحی، دستگاهی و کالسیک در نخستین روز

موسیقی

نقاش در مسیر خلق 
آثارش پا در عرصه و روندی 
گذاشته که به نظر می رسد 
پایان پذیر و تکرارشونده 

نیست. چون او در میان 
مسیر های تغییر چهره شهر 

و در میان دگردیسی های 
غالب به دنبال مفاهیم 

موردنظر خود می گردد. 
اتفاقی که برخالف روند 

کار پورحیدری خیلی تند 
و سریع در حال رخ دادن 

است
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