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دریچه
هرچند سایه کرونا کار را سخت کرده است

بهبود فروش گیشههای سینمای
بریتانیا

همدلی| مجمــوع فروش گیشــههای بریتانیا
و ایرلند در ســال  ۲۰۲۱در مقایســه با ســال
کرونایی  ۲۰۲۰با رشد ۸۵درصدی ارتقا یافت.
بــه نقل از اســکرین دیلی ،رشــد ۸۵درصدی
فــروش در گیشــههای ســینماهای بریتانیا و
ایرلنــد موجب فروشــی ۸۱۱.۱میلیون دالری
شــد که نشــاندهنده افزایش در برابر فروش
۴۳۹.۳میلیــون دالری (۳۲۳.۲میلیون پوندی)
سال  ۲۰۲۰است .باوجوداین ارقام جدید هنوز
خیلــی پایینتر از ارقام فــروش پیش از دوران
کروناست که در ســال ۲۰۱۹برابر ۱.۳میلیارد
پوند بود.
در ســال ۲۰۲۱نیــز در ۱۹هفتــه اول ســال
سینماها کام ً
ال تعطیل بودند و از ۱۷می (اواخر
اردیبهشــت) اجازه بازگشــایی پیدا کردند؛ اما
برخالف ســال ۲۰۲۰که بارهــا و بارها تعطیل
شــدند ،در ســال ۲۰۲۱دیگر هیــچ تعطیلی
اجباری به دلیل شیوع کرونا بر سینماها تحمیل
نشد .بر مبنای گزارش ساالنه فروش سینماها،
در سال  ۲۰۲۱شــمار فیلمهای اکران شده به
 ۴۹۷فیلم رســید که بیش از ۴۴۴عنوان فیلم
سال ۲۰۲۰است.
آمار ســال ۲۰۱۹نشــاندهنده اکــران ۹۳۸
فیلم جدید بود .ســال  ۲۰۲۰بــه دلیل کرونا
۳۱ســینمای درایو-این افتتاح شــد که از این
میان ۸ســینما در سال ۲۰۲۱به کار خود ادامه
دادنــد و بقیه تعطیل شــدند ولی ۶ســینمای
جدید درایو-این در ســال  ۲۰۲۱کارشــان را
شروع کردند .درمجموع  ۱۴سینمای درایو-این
بیش از یکمیلیون پوند از فروش ســینماها را
رقم زدند که البته از فروش ۱.۶میلیون پوندی
 ۲۰۲۰کمتر بود.
در بریتانیــا درمجمــوع حــدود ۷۴میلیــون
قطعه بلیت ســینما فروخته شــد و در ایرلند
نیز حــدود ۶میلیون بلیت بــه فروش رفت که
تقریباً ۷۰درصد بیشــتر از سال ۲۰۲۰است که
درمجموع ۴۷.۶میلیون قطعه بلیت در بریتانیا و
ایرلند فروختهشده بود .این رقم در سال ۲۰۱۹
برابر با ۱۹۱.۱قطعه بلیت بود.
محبوبترین فیلم بریتانیاییها در سال ۲۰۲۱
فیلم «زمانی برای مردن نیســت» از مجموعه
جیمز باند بود که ســومین فیلم پرفروش همه
دوران ســینما در بریتانیا شــد و  ۹۶.۵میلیون
پوند فروخت و پشت سر «جنگ ستارگان :نیرو
برمیخیزد» با ۱۲۳.۲میلیون پوند و «اســکای
فال» با ۱۰۳.۲میلیون پوند ایستاد.
یونیورســال با فــروش ۱۸۰.۸میلیون پوند که
شامل ۳۰.۳درصد از کل بازار میشود و نمایش
۲۵عنوان فیلم ،فعالتریــن کمپانی در بریتانیا
بــود .در همین حال فیــل کالپ مدیر اجرایی
انجمن ســینمای بریتانیا از بازگشــت مردم به
سینما ابراز خوشحالی کرد و گفت در نیمه دوم
سال بازگشت به سینماها فوقالعاده بود.
۱۰فیلم برتر از نظر فروش در بریتانیا در ســال
 ۲۰۲۱عبارت بودند از:
« .۱زمانی برای مردن نیســت» از یونیورسال با
فروش ۹۶.۵میلیون پوند
« .۲اسپایدر من :راهی به خانه نیست» از سونی
بــا فروش ۷۴.۸میلیون پوند (این فیلم هنوز در
حال اکران است)
« .۳تلماســه» از بــرادران وارنــر بــا فروش
۲۱.۸میلیون پوند
« .۴شــانگ چی و افسانه ده حلفه» از دیزنی با
فروش ۲۱.۲میلیون پوند
« .۵پیتر خرگوشــه  »۲از ســونی بــا فروش
۲۰.۴میلیون پوند
« .۶بیوه سیاه» از دیزنی با فروش ۱۸.۸میلیون
پوند
« .۷ونوم :بگذار کارنیج بیاید» از سونی با فروش
۱۸میلیون پوند
« .۸مــرد آزاد» از دیزنی با فروش ۱۶.۸میلیون
پوند
« .۹ســریع و خشــمگین  »۹از یونیورسال با
فروش ۱۶.۴میلیون پوند
« .۱۰ابدیها» از دیزنی با فروش ۱۴.۸میلیون
پوند
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پدر شعر نو هنوز هم مطالبی دارد

چاپنشدههای نیما؛ گروگان یک اختالف

همدلی| سیدعلی اصغرزاده| در 23آبان
 1373دستنوشــتههای نیمــا یوشــیج به
تعداد 4034برگ توســط شــراگیم یوشیج
به فرهنگســتان زبان و ادب فارســی سپرده
شــد .در صورتجلسهای که برای این کار در
25آبان 1373تنظیم شــد ،امضای شراگیم
یوشیج ،محمدرضا نصیری (دبیر فرهنگستان
زبان) و  ...به چشم میخورد.
فرهنگســتان زبــان و ادب فارســی در
ســال 1393یعنی پس از بیست سال ،طرح
بررســی و بازخوانی دستنوشــتههای نیما
یوشــیج را با همــکاری کتابخانهی خود در
گروه ادب معاصر در دســت اجــرا قرار داد.
یکشــنبه23 ،آبان  ۱۳۹۵در شصتودومین
نشســت ماهانهی فرهنگســتان زبان ،دکتر
محمد دبیرمقــدم ،عضو پیوســته و معاون
علمی و پژوهشی این سازمان گفت« :تاکنون
ســهچهارم از دستنوشــتههای موجــود
تصویربرداری شــده اســت ...معتقدیم این
دستنوشــتهها بعد از تکمیل تصویربرداری
بایــد بهصورت تمــام و کمــال روی وبگاه
فرهنگستان زبان قرار گیرد تا هر محققی از
هر جای دنیا بتواند از آنها آزادانه اســتفاده
کند ».که این وعده به فراموشی سپرده شد.
در ادامهی این نشســت دکتر سعید رضوانی
گفته بود« :شعر ،مطالب غیر شعری ازجمله
داستان و نمایشنامه ،شــرح تأمالت نظری،
مطالــب نامرتبط بــا هنر و ادبیــات مانند
وضعیت زندگی ،منابع و مآخذ اشــعار نیما و
آنچه به آن توجه میکرده ،دستنوشتههای
فرانسوی و دستنوشــتههای طبری ،هفت
گروهی است که بر اساس آن دستنوشتهها
را تقســیمبندی کردیم ،البته زیرگروهی نیز
برای آنها در نظر گرفتیــم و مث ً
ال در گروه
شــعر زیرگروههای شــعر کامل ،طرحهای
شعری ،تصحیحات نیما در شعرهای قبلی و
مانند اینها را هم داشتیم».
در ســال 1396کتاب «صدسال دگر» دفتر
یکم از ســرودههای تازهیاب نیما چاپ شد؛
و در ســال 1397کتاب «نوای کاروان» دفتر
دوم ســرودهها .این دو کتاب ،بیشتر ،دارای
ســرودههای س ّنتی و نیمهســ ّنتی نیماست.
درصورتیکــه بهتر بود ســرودههای نیمایی
نیما بیشــتر آورده شود .از آن هفت گروهی
که سعید رضوانی دســتهبندی کرد ،تنها به
رسیدگی اندکی شد و همین دو
بخش شعر،
ِ
دفتر شعر به چاپ رسید.
نشر رشــدیه که در طرحی به نام «دفترهای
نیمــا» میخواهد همــهی کتابهای نیما را
چاپ کند ،در سال 1397جلد یکم مجموعه
اشعار نیما را با سرودههای تازهیاب چاپ کرد.
نشر رشدیه بهتر بود جلد یکم مجموعه اشعار
را همــراه جلد دوم چــاپ میکرد یا بهجای
اینکه ســال پیش یادداشــتهای روزانه را
چاپ کند ،جلد دوم مجموعه اشــعار را چاپ
میکرد سپس یادداشتها را .متأسفانه هنوز
خبری از جلد دوم مجموعه اشعار نیست.

اکنون سه ،چهار ســال از چاپ این کتابها
میگــذرد و تشــنگی دوســتداران نیمــا و
نیماپژوهان بیشــتر شده ،از همین رو چشم
در راه چاپ ســرودههای تازهیابِ دیگری از
نیما هســتند .از درگذشــت نیما یوشیج در
16دی 1338تاکنون 50درص ِد سرودههایش
تصحیح و چاپ شده است .تصحیح و چاپ نیم
دیگر با همین روند بسیار ُکند60 ،سال زمان
میبرد .جدا از ســرودهها تاکنون 10درص ِد
داســتانها و نمایشــنامههای نیمــا چاپ
شــده و این یعنی بیبرنامگــی و ناکارآمدیِ
مصححــان بهویژه فرهنگســتان زبان .هفتم
ّ
بهمن 1396به فرهنگســتان زبان رفتم و از
دستنوشــتههای نیمــا در کتابخانهی آنجا
دیدن کــردم .یکی از زونکنها را در اختیارم
گذاشتند با حیرت و درنگ دریافتم داستانها
و نمایشنامههایی است که متأسفانه هنوز در
هیچ جایی چاپنشده .اگرچه نشر رشدیه در
کتاب مجموعه آثار منثور نیما یوشــیج ،سه
داســتان و یک نمایشــنامهی تازهیاب چاپ
کرد ولــی هنوز راه فراوانی در پیش اســت.
بســیاری از نقدها ،پژوهشها و ترجمههای
نیما چاپنشــده .شــمار دستنوشــتههای
نیمــا که بیــش از چهارهزار برگ هســت،
مصححان دارد تا تشــنگی
نیاز به گروهی از ّ
نیماپژوهان و دوســتداران نیما را ســیراب
کند .ازاینرو پیشــنهاد میکنم فرهنگستان
زبان و نشــر رشــدیه ناســازگاریها را کنار
بگذارنــد و همدالنه همکاری کنند تا همهی
دستنوشتههای نیما یوشیج چاپ شود .بنده
بهعنــوان یکی از نیماپژوهان و دوســتداران
نیما در این راه اعالم آمادگی میکنم .به یاد
داشته باشید که نیما فرمود« :هر که دیر راه
افتاد ،دیر به مقصد میرسد»
چــاپ دستنوشــتههای نیمــا در قیاس با
دستنوشــتههای کسانی که در زمان حیات

خویش مجموعهی 30جلدی چاپ میکنند،
سرنوشت دردناکی داشــته است .هنرمندی
چون نیما یوشــیج کــه او را پدر شــعر نو
فارســی میشماریم و نســکهایش را یکی
از ارزندهترین میراث ادب فارســی و طبری
میدانیم ،چرا دستنوشتههایش دستخوش
شــلختگی و تنبلی شــده و از سیاستبازی
برکنــار نبوده اســت؟ تــا هنگامیکه همه
دستنوشتههای نیما یوشــیج چاپ نشوند،
چهرههای تازهی نیما دیده نمیشــود و این
دیده نشدن ،یعنی خوانده نشدن.
نیما در اردیبهشت 1335در یادداشتی به نام
«بعد از مرگ من» مینویسد ...« :نه کسی را
دارم عالقهمند ،یعنی دریابد که کدام شارالتان
نمیآید نوشتههای مرا درببرد و مأخوذبهحیا
نشده به دست آنها نمیدهد ،نه مرا فرزندی
باشــد برومند .مــن میمیرم و آثار شــلوغ و
درهموبرهم مــن میمان َد و از بین میرود .به
زندگی من کمک نکرد که بتوانم در
زمان
منِ ،
ِ
آرامش کامل کار بکنم .اینقدر پَ َکر و غمگین
بودم که خود را فراموش میکردم».
همچنین در خرداد 1336در یادداشــتی به
«عشق فرنگ» مینویسد ...« :من غمگین
نام
ِ
هســتم .بعضی آثار از پدرم و اجدادم و آثار
نداشتن فرزن ِد برومند و بزرگشده،
خودم با
ِ
ِ
دســت کهها خواهد افتــاد؟ من غمگین
به
هســتم .اینطور حس میکنــم که آثاری از
بین میرود».
رســام ارژنگــی در گفتوگــو با
دیّ 1350
اســماعیل جمشــیدی میگوید :نیما شعر
بســیار داشــت ،داستان هم بســیار داشت.
من اصرار میکــردم اینها را چاپ کند ولی
میگفت« :ولش کن بگذار بعد از مرگم چاپ
شود ».من االن نمیدانم که چند مجموعه تا
به امروز از نیما بهصورت کتاب چاپ شــده
ولی آنچه مســلّم است کارهای چاپنشدهی

او خیلــی زیاد اســت ،الاقــل 50 - 60جلد
میشود.
نام برخی از دستنوشــتههای چاپنشدهی
نیما یوشیج
شــعر :منظومههای :حاجیکنگــر ـ زهرا ـ
شــب شاعر ـ غولها با دختر ـ خدایان ـ کا ِر
ِ
شیطان ـ میرنا ـ کا ِر پدر
داســتان :صدای پول ـ حسنک وزی ِر غزنه ـ
فتح قلعهی
براد ـ قبرستان شابهار ـ آیدین ـ ِ
ِ
سرگذشت یاغی ـ بیقون و
شیخ طبرســی ـ
آشیان من
سیمقون ـ ا ّو ِل اُدیپ ـ ناخوشی ـ
ِ
نمایشــنامه :درخواســت ـ اســباببازی ـ
مقــر ـ دو برادر
حاجیخرناس ـ ســرباز در
ّ
ـ قاشــقترش ـ ملکهیِ لیدیها ـ بیگارها ـ
ِ
حاکم
حکایت دزد و شــاعر ـ
کومهدهاتی ـ
ِ
کاله ـ رســیدگی به حساب ـ طرحهای تئاتر
برای مراحل آخر کار چاپ
بینش (نظریه) :استاد و شــاگرد ـ نامههای
ف ّنی ـ فطرت ،انسان و زندگی انسان
پژوهــش :تاریخ ادبیــات والیتی ـ التصحیح
علی التصحیح
گزارش :دلبستگی
دیباچه :دیباچههای «شعر من»« ،عنکبوتِ
رنگ» و نمایشنامهی «ســربازان جاوید» یا
«فتح سارد»
ِ
ترجمه :مقالهای از برتراند راسل
و ا ِتودها ـ اتود روی موسیقی ـ ایران باستان
ـ طرحها و قطعههای کوتاه ادبی.
گالیه و دادخواهی نیما یوشــیج اینگونه از
شعر «قایق» او به گوش میرسد :مقصو ِد من
ز حرفم معلوم بر شماست
ِ
دست من کمک ز
یکدســت بیصداست/من
ِ
دست شــما میکند طلب/فریا ِد من شکسته
اگر در گلو َو َگر
خالص خود و
فریا ِد من رســا/من از برای را ِه
ِ
شما/فریاد میزنم/فریاد میزنم.

در مجتمع باغ زیبا

هنرمندان پیشکسوت دیماهی جشن تولد گرفتند
همدلی| مراســم مهرواره هنــر؛ تجلیــل از هنرمندان
پیشکسوت دیماهی بعدازظهر سهشنبه ۲۱دیماه با حضور
غالمرضا منتظری نایبرئیس کمیســیون فرهنگی مجلس
شــورای اســامی ،مجید پوراحمــدی مدیرعامل صندوق
اعتباری هنر ،نیکنام حســینیپور مدیرعامل سابق مؤسسه
هنرمندان پیشکسوت و جمعی از هنرمندان پیشکسوت در
مجتمع باغ زیبا برگزار شد.
سعی کردم خدمتگزار هنرمندان باشم
نیکنام حســینیپور مدیرعامل ســابق مؤسسه هنرمندان
پیشکسوت بیان کرد :حضور آقای غالمرضا منتظری و توجه
او به حل مشکالت هنرمندان بسیار جای خوشحالی دارد.
او همچنیــن بــا تبریــک تولــد هنرمندان پیشکســوت
دیماهیها و آرزوی ســامتی و طول عمر برای آنها بیان
کرد :برنامههای دورهمی همیشه بهانهای برای فیض بردن
از تجربیات شما عزیزان بوده است اما در دورانی که گرفتار
کرونا شدیم ،از این محافل محروم بودیم .همچنین یاد و نام
هنرمندانی را که از بین ما رفتند ،گرامی میدارم.
حســینیپور همچنین به مراســم تودیع خود اشــاره کرد
و افــزود :این آخرین برنامهای اســت که در خدمت شــما
هستم .در ۴۴۱روزی که در خدمت شما بودم ،سعی کردم
خدمتگزار هنرمندان باشــم و در شــرایطی نیز مؤسسه را
تحویل گرفتــم که ویژه بود .هنرمندان جزو ســرمایههای
کشور هســتند و وظیفه داریم خاطراتشان را حفظ کنیم.
او بیان کرد :ســال آخر دولتها معموالً کســی مسئولیت
نمیپذیرد اما شــاید بتوانم بگویم از روی ســادگی بود که
پذیرفتم! درهرحال سعی کردم با همفکری دوستان و شما
هنرمنــدان ،مؤسســه را حفظ کنم .از همه شــما حاللیت
میطلبم و طلب خیر میکنم.
هنرمندان پیشکســوت ،نیازمند توجه بیشتری
هستند
غالمرضا منتظری ،نایبرئیس کمیســیون فرهنگی مجلس
شورای اســامی نیز در ادامه اظهار کرد :فرهنگ زیباترین
فصل زندگی انسانهاست و تماشــاییترین ،جذابترین و
باشکوهترین فصل فرهنگ ،هنر است .فرهنگ ،هویتدهنده

ماست و اگر کسی بیفرهنگ قلمداد شود ،احساس میکند
چیزی برای از دست دادن ندارد و این یعنی فرهنگ یعنی
یــک گام بهپیش .آفرینشهای فرهنگــی هنری و ادبی با
عنوان میراث هنرمندان همیشــه پیشروی ماست .در بین
هنرمندان ،چهرههای پیشکسوت که سالهای عمر خود را
معطوف به کار کردند ،نیازمند توجه بیشتری هستند و اگر
دستی از جانب آنها دراز شد ،بدانید کوتاهی ماست ،چراکه
هر چه داریم مدیون جدوجهد آنها هستیم .او گفت :انتظار
هنرمند بر این است که اسباب بهرهمندی از آثارش ،بیش از
گذشته گشوده شود و چتر حمایت نیز باید بیش از گذشته
برای آنها در نظر گرفته شــود .ضمن اینکه در مجلس نیز
همین دغدغه را داشتیم و پیشنهاد دادیم ۷۵۰میلیارد برای
مؤسسههای فرهنگی و هنری در نظر گرفته شود .در بودجه
کشور ،فصل فرهنگ اعتبارش مورد انتظار ما نیست لذا باب
گفتگو را با چهرههای فرهنگ باز کردیم .سهم دو درصدی
برای فرهنگ شایســته نیســت و در حال تالش هستیم تا
بــرای رفع موانع و افزایش اعتبــارت فرهنگی قدم برداریم
و تالش داریم لبخند رضایت بیش از گذشــته بر لبان شما
نقش ببندد.مریم معترف نایبرئیس هیئتمدیره مؤسســه
هنرمندان پیشکسوت ،به نمایندگی از اعضای هیئتمدیره
در سخنانی کوتاه از زحمات نیکنام حسینیپور تشکر کرد
و افزود :وی در شــرایطی این مسئولیت را پذیرفت که اوج
کرونا بود و مسائل مالی بسیار زیادی داشتیم اما او با صفا و
صمیمیت مسئولیت را پذیرفت .امیدواریم هر جا که هستند
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موفق و مؤید باشند.
مجموعهای که کارش خدمت به هنرمندان است
مجیــد پوراحمــدی مدیرعامل صندوق اعتبــاری هنر نیز
بهعنوان ســخنران پایانی گفت :افتخار بزرگی است که در
حضور شما عزیزان هســتم .هنرمند نیستم اما یک ویژگی
مشــترکی با شــما دارم ،اینکه ازدواجم در مــاه دی بوده
اســت .سالم گرم وزیر ارشاد را خدمت شما تقدیم میکنم.
ایشان خیلی عالقهمند هستند در اولین فرصت با جمعی از
هنرمندان پیشکسوت دیدار کنند.
او بیان کرد :در مجموعهای هســتم کــه کارش خدمت به
هنرمندان است و این افتخاری است که جامعه هدف کاریام
از برجســتگان و بزرگان یک جامعه باشــند .شما فرهنگ و
هنر ایران را به نســلهای بعدی منتقل میکنید و نامتان به
نیکی در دل مردم است .شما افراد صاحب فن و نظر هستید
و بزرگترین داشــته شــما ،صاحبتجربه بودن شماست و
انتقال این تجربیات به نســل بعد ،عامل ثبات و تمدنسازی
اســت .پوراحمدی اظهار کرد :در بخش حوزه خدمترسانی،
تالش داریم نهایت خدمت را عرضه کنیم و با محدودیتهای
زیادی روبرو هســتیم اما این مســئله ،مانعی برای تالش ما
نیست .صندوق در فصل جدید کاریاش ،آیندهای روشن را
پیشبینی میکند .او عنوان کرد :طی دو ســال آسیبهای
جدی به اقتصاد و معیشــت هنرمندان وارد شده و بیشترین
آسیب کرونا نیز به فرهنگ و هنر بوده است ،لذا وظیفه داریم
این شرایط را تغییر دهیم .ما در صندوق در کنار محدودیتها،
باید بتوانیم منابع خارج از دولت را برای حمایت از پروژههای
فرهنگی و هنری جذب کنیــم .مدیرعامل صندوق اعتباری
هنر در پایان گفت :در نظر داریم مجموعهای را تحت عنوان
صندوق حمایت از هنرمندان پیشکسوت ،برای هنرمندان و
چهرههای پیشکسوت راهاندازی کنیم .از آقای منتظری نیز
تقاضــا داریم بودجه صندوق اعتباری هنر بهصورت مجزا در
مجلس مصوب شــود و همچنین این بودجه افزایش یابد .در
ادامه مراســم از همسر و دختر مرحوم ایرج یکهزارع هنرمند
کاریکاتوریســت تقدیر به عمل آمد .همچنین از هنرمندان
پیشکسوت دیماهی نیز تجلیل شد.

رویداد
با برگزاری مراسم تودیع و معارفه

عباس عظیمی به موسسه هنرمندان
پیشکسوتبازگشت

همدلی| با برگزاری یک مراســم تودیــع و معارفه در
حضور تعدادی از هنرمندان ،سید عباس عظیمی بار دیگر
مدیرعامل موسسه هنرمندان پیشکسوت شد .به نقل از
روابط عمومی معاونت امور هنری وزارت فرهنگ و ارشاد
اسالمی ،مراسم تودیع نیکنام حسینیپور و معارفه سید
عباس عظیمی مدیرعامل موسسه هنرمندان پیشکسوت
با حضور معاون امور هنری وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی
برگزار شــد .این مراسم با حضور محمود ساالری معاون
امور هنری ،حســن ریاحی و مریم معتــرف از اعضای
هیاتمدیره موسســه هنرمندان پیشکســوت ،مهدی
افضلی مدیرعامل بنیاد رودکی ،نیکنام حســینیپور و
سیدعباس عظیمی (بیستم دیماه) در موسسه هنرمندان
پیشکسوت برگزار شد.
در ابتدای این دیــدار مهدی افضلی رئیس هیاتمدیره
موسسه هنرمندان پیشکسوت با ارائه گزارشی مختصر
از روند فعالیتهای صــورت گرفته تاکنون به برگزاری
جلسات منظم هفتگی هیاتمدیره اشاره و از تالشهای
حســینیپور در زمان حضورش بهعنــوان مدیرعامل
موسسه قدردانی کرد و گفت :در این مدت فعالیت شاهد
دلسوزی ،پشتکار و اهتمام ایشان به انجام امور و همراهی
با هنرمندان پیشکســوت بودیم .حسن ریاحی و مریم
معترف در سخنانی کوتاه از تالشها و حضور حسینیپور
تقدیر و تشکر کردند.
نیکنام حسینیپور با تشریح فعالیتهای صورت گرفته در
مدت خدمتش با اشاره به فراگیری کرونا در کشور گفت:
ســعی کردیم در این موقعیت سخت با انسجامبخشی
به فعالیتهای موسســه و حفظ نظم در ساختار اداری
خدمات بهتری را به هنرمندان پیشکســوت ارائه دهیم
و امیدوارم با حضور آقای عظیمی ما شــاهد پیشرفت و
توسعه این موسسه در جهت ارتقای جایگاه و هویت آن
باشیم.
عباس عظیمی مدیرعامل جدید موسســه هنرمندان
پیشکسوت نیز در جمالتی کوتاه خدمت به هنرمندان
پیشکســوت را باعث عاقبتبهخیری و عافیت دانسته و
با تشکر از زحمات حسینیپور افزود :امیدوارم بهصورت
شایسته پاسخ اعتماد معاون امور هنری و همه هنرمندانی
که به بنده لطف داشتهاند را بدهم.
عضو پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری:

درباره ثبت جهانی «پرونده
خوشنویسی» سوءتفاهم شده است

همدلی| بــه دنبال واکنشهــا و اعتراضهای جامعه
خوشنویسان نسبت به پروندهای که ایران در یونسکو با
عنوان «برنامه ملی پاسداری از هنر سنتی خوشنویسی
در ایــران» ثبت کــرده و این اقــدام را غفلت از ثبت
«خوشنویسی ایران» در یونسکو دانسته است ،مرتضی
رضوانفر؛ عضو هیاتعلمی پژوهشــگاه میراث فرهنگی
و گردشــگری اظهار کرد :اگر جامعه هنــری از ارزش
فوقالعاده ثبت خوشنویسی اطالع پیدا کند ،امیدوارانهتر
و استوارتر در این مسیر قدم خواهند گذاشت .او گفت:
طبق مفاد کنوانسیون برای حفاظت از یک اثر ناملموس،
اولین و مهمترین کار ارتقاء آگاهی مردم و حامالن عنصر
از اهمیــت و روشهای نگهداری اســت ،چون میراث
ناملموس یک موضوع مردمی و حفاظت از آن نیز غالباً
در دست مردم است .به نظرم اطالعرسانی نکردن ما به
جامعه هنری ،سبب شــده یک کار باارزش و شایسته
تقدیر در یونســکو ،توسط برخی از هنرمندان بهعنوان
نقطهضعف تلقی شــود .رضوانفر همچنین تأکید کرد:
متولی هنر خوشنویسی،
باید دستگاهها و وزارتخانههای
ِ
مانند فرهنگ و ارشــاد اســامی ،فرهنگســتان هنر،
فرهنگسراها ،انجمن خوشنویســان و… زمینهای را
برای ایجاد گفتوگو درباره ثبت «برنامه ملی پاسداری
از هنر سنتی خوشنویسی ایران» فراهم کنند تا عالوه
بر رفع سوءتفاهمهای ایجادشــده ،نظرات خود را برای
معرفی بیشــتر و ترویج روشهای حفاظتی در سطح
ایران و جهان ارائه دهند .عضو هیئتعلمی پژوهشــگاه
میراث فرهنگی و گردشگری در گفتوگویی که وزارت
میراث فرهنگی ،گردشگری و صنایعدستی منتشر کرده،
یادآوری کرده اســت :در حوزه میراث ناملموس ســه
فهرست ثبتی شامل «فهرست میراث معرف یا زنده»،
«فهرســت میراث درخطر» و «فهرســت فعالیتهای
پاســدارانه» وجود دارد .ازآنجاکه هدف «کنوانســیون
پاسداری از میراث ناملموس» گسترش فهرست سوم و
تشویق ملتها به حفاظت از این میراث است ،بنابراین
هرســال موفقترین کشــورها بهعنوان الگوی فعالیت،
به جهانیان معرفی میکند و به همین دلیل اســت که
کشورها بیشــترین رقابت را برای ثبت در این فهرست
دارند .بااینوجود ،جامعه خوشنویسان ایران تأکید دارد
ایران موفق نشده «خوشنویسی» را که خاستگاه آن از
این سرزمین بوده در یونسکو ثبت کند و صرفاً «برنامه
پاســداری» را ثبت کرده کــه آن نیز جای نقد و بحث
دارد .برخی انتقادها بر این است که ایران برنامه مستندی
برای پاسداری از خوشنویسی ندارد و حتی در محافل
بینالمللی در جایگاه مناسبی قرار نگرفته است .از سویی،
این موضوع از سوی برخی پژوهشگران ادعاشده که بر
اساس مســتندات بارگذاریشده در وبسایت یونسکو،
پرونده ایران صرفاً شرح اقدامات انجمن خوشنویسان در
چند دهه اخیر است که مکتوب شده و به اسم «برنامه
پاسداری» فرستادهشده است.

