تازهترین داستان سیدمهدی شجاعی از زبان حضرت سلیمان

بزرگداشت ۳سینماگر در اختتامیه جشنواره فیلم مقاومت

خبرآنالین :سیدمهدی شجاعی که طی سالهای اخیر ،بیشتر به تألیف ادبی برای مخاطبان کودک و نوجوان پرداخته است ،در تازهترین
اثر داستانیاش تالش کرده با بهرهگیری از قصهای به زبان یکی از پیامبران آسمانی ،موضوعی اخالقی را برای مخاطبان خود بازگو کند.
«هیچکس همهچیز را نمیداند» ،تازهترین اثر داستانی سیدمهدی شجاعی منتشر شد .این کتاب ،برای گروه سنی نوجوان طراحی شده
و به زبانی امروزی ،داستانی کمتر شنیدهشده از حضرت سلیمان را روایت میکند که قابل تسری به تمام شئون مختلف زیستی نیز است.
داستان «هیچکس همهچیز را نمیداند» ،از زبان حضرت سلیمان روایت میشود .او تمام حیوانات را نزد خود جمع میکند تا از آنها
درباره خوردن آب حیات توسط خودش نظرخواهی کند .همه حیوانات جز یکی با این موضوع موافقت میکنند و همان یک تن در نهایت
موفق میشود نظر حضرت سلیمان را درباره این مسئله تغییر دهد.

همشهریآنالین :در اختتامیه شانزدهمین دوره جشنواره فیلم مقاومت ،آیین بزرگداشت سه سینماگر در کنار اهدای «نشانرسول» برگزار
خواهد شد .مراسم اختتامیه شانزدهمین جشنواره بینالمللی فیلم مقاومت با حضور سیدمهدی عظیمیمیرآبادی ،دبیر این دوره از جشنواره،
هنرمندان و سینماگران و مقامات لشکری و کشوری عصریکشنبه ششم مهرماه در باغ موزه دفاعمقدس در جوار مزار شهدای گمنام برگزار
میشود .اهدای «نشان رسول» به سینماگر خالق ،معرفی برگزیدگان بخشهای «جشنوارهجشنوارهها» و «مدافعان سالمت» از بخشهای
این مراسم است .مراسم بزرگداشت جمشید هاشمپور ،جمال شورجه و محسن علیاکبری همزمان با مراسم اختتامیه شانزدهمین جشنواره
ش «مدافعان سالمت»
بینالمللی فیلم مقاومت برگزار میشود .اختتامیه مرحله نخست شانزدهمین جشنواره بینالمللی فیلم مقاومت در بخ 
و «جشنواره جشنوارهها» همراه با اهدای نشان رسول به سینماگر خالق حوزه انقالب ،دفاع مقدس و مقاومت برگزار میشود.

هفت

 جایزه زعفران طالیی
برای مستند «خرامان»

همشــهریآنالین :آرش اســحاقی با فیلم
«خرامــان» جایــزه بهترین فیلم جشــنواره
بینالمللی مســتند زعفران طالیی را از ترکیه
دریافت کرد .در این دوره جشنواره  ۱۴۰۰فیلم
مستند از  ۹۷کشــور جهان شــرکت داشتند.
«خرامان »،روایتگر جهان مردی اســت که در
هشتادسالگی با رامشــگری روزگار میگذراند.
مستند «خرامان» که سال گذشته جایزه بهترین
کارگردانی را از جشنواره یاماگاتای ژاپن دریافت
کرد پیش از این نیز در جشنوارههای نیواورلئان،
یوتای آمریکا ،بمبئی ،لیبرال بنگالدش ،سیدنی
استرالیا روی پرده رفته است.

«نشان سلیمانی» نخستین
جشنواره سردارمقاومت و رادیو

فارس :نخستین جشنواره سردار مقاومت و رادیو
با عنوان «نشان سلیمانی» به منظور گرامیداشت
یاد سردار شهید سلیمانی ،بنیانگذار این جبهه
در رادیو نمایش برگزار خواهد شد .برای کسب
اطالعات بیشتر به سایت رادیونمایش به نشانی
 radionamayesh1075.irمراجعه کنید.

مستندساز انگلیسی رکورد
ستارگان هالیوود را شکست

کافهســینما« :ســردیوید فردریکاتنبرو»
مستندساز بریتانیایی ،رکورد جذب یک میلیون
دنبال کننده اینستاگرام در سریعترین زمان را
که متعلق به «جنیفرآنیستون» بازیگر آمریکایی
بود ،به نام خود ثبت کرد .اتنبرو ،طبیعتشناس
انگلیسی وحامیمحیطزیست که 94سال سن
دارد ،در عرض چهار ساعت چنین رکوردی را ثبت
کرد .پیش از دیوید اتنبرو« ،جنیفرآنیســتون»
رکوردار قبلی گینس از نظر ســریعترین زمان
رســیدن به یک میلیون فالوور اینستاگرامی در
مدت زمان  5ساعت و  16دقیقه بود .رکورد قبلی
نیز متعلق به «شاهزاده هری» و «مگان مارکل»
با ثبت زمان پنج ساعت و  45دقیقه است .در بازه
 24ساعتهای که اتنبرو به اینستاگرام پیوست
 2.7میلیون نفر او را فالو کردهاند .نخستین پست
وی در همین بازه زمانی  11.4میلیون بار بازدید
داشته است .اتنبرو به دلیل مهمی ،به اینستاگرام
پیوسته است .وی در نخستین ویدیوی خود گفت:
«این اولین بار است که در اینستاگرام حضور پیدا
کردهام .این روند را ادامه خواهم داد و روشی جدید
برای ارتباط با همه مردم جهان کشــف کردهام.
جهان ما با مشــکالت جدی روبهرو شده است.
قارهها در آتش میسوزند .یخچالهای طبیعی
در حال ذوب شــدن و صخرههــای مرجانی در
حال از بین رفتن هستند .ماهیها هر روز از بین
میروند و دیگری اثری از آنها دیده نمیشــود.
این فهرست بلند باال از مشکالت زمین طوالنی
است و به همین جا ختم نمیشود ».اتنبرو قصد
دارد از طریق حســاب کاربری خــود ،پیامهای
مهمی در مورد نجات کره زمیــن به همه مردم
جهان بدهد و راهکارهایــی را نیز برای مقابله با
تغییرات آب و هوایی زمین ارائه دهد.

«روزگار سخت» یوسا در ایران
با ۶۹هزار تومان

ایبنــا« :روزگار ســخت» آخریــن رمــان
«ماریوبارگاسیوسا» ،نویسنده شهیر پرو و آخرین
بازمانده نویسندگان جریان شکوفایی آمریکای
التین(بوم) با ترجمه فارسی مهدی سرایی روانه
بازار کتاب شــد .این کتاب  ۳۷۵صفحه دارد و با
تیراژ  ۱۱۰۰نسخه و قیمت  ۶۹۰۰۰تومان توسط
نشر نیماژ روانه بازار کتاب شده است.

فرهنگوهنر
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نقدی به فیلم سینمایی «انوالهولمز»
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علی رفیعی وردنجانی  /گروه فرهنگ
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«انوالهولمز» بهکارگردانی «هریبردبیر»
نه یک اثر فمینیستی است و نه موضعی در
برابر این گرایش گرفته؛ بلکه مســئلهای
بسیار مهم بوده که تبدیل به ابزاری برای
پراکنده کردن مخاطب شده است .آنان که
فیلم را فیمینیستی میبینند یا با مفهوم
این واژه آشــنایی کامل ندارند یا اساساً با
قهرمانی زنان مســئله دارند .فیلم بسیار
انسانی و سینمایی از حقوقی حرف میزند
که برای پیشرفت اجتماعی – فرهنگی یک
جامعه واجب است.
تدوین
از همــان ابتداییتریــن پالنها
مشخص میشــود که تدوین به صورت
فیدبــک  -اینترآپت داســتان را روایت
میکنــد .فاصلهگذاری برشــتی که هر
ازچندگاهی «انــوال هولمز» بــا بیننده
صحبت میکند باعث شده تدوین ،شکل
آرمانی – آموزشــی یک تئاتر نوین را به
خود بگیرد .با توجه به اینکه عقبه ذهنی
مخاطب از «شرلوک هلمز» این اجازه را به
مؤلف داده که ابرقهرمانی او در سایه بماند
اما تدوین نمایش کاملــی از تأثیرگذاری
شخصیتها در فیلم به اجرا گذاشته است.
انتخاب

سلســله جزئیاتی که موجــب جذابیت
شخصیت «انوال هولمز» میشود ،عبارت
است از :هرگاه احساس نیاز کنم میتوانم
پوششــم را به انتخاب خــود تغییر دهم.
حتی هنگامیکه او با دادن پنج پوند از مرد
غریبهای میخواهد لباسش را به او بفروشد،
این گرایش دیده میشود که هدف وسیله
را توجیه میکند .پس ما با یک اندیشــه
«ماکیاولیستی» طرف هستم اندیشهای
که در آن مادر انــوال که بزرگترین مربی
زندگی او بوده،از ترس بهمخاطرهافتادن
دختــرش،او را ترکمیکند .هنگامی که
توسط برادر بزرگترش به اجبار به مدرسه
تربیت خانمها میرود بیننــده با دو بُعد
ســینما روبهرو میشود؛نخســت سینما
برای سینما و دوم سینما برای جامعه .در
بُعد نخســت،میبینیم که صدای پاهای
دختران درهنگام باال و پایین رفتن از پلهها
ما را به یاد فیلم «دیوار» پینک فلوید و راجر
واتر میاندازد .و در بُعد دوم نشان میدهد
بستر آموزشی هرگاه تبدیل به اجبار و نظم
دیکتاتورمابانه شد ،فاقد ارزش محتوایی و
فرهنگی میشود.
روبان بنفش
نشــانههایی کــه در فیلمنامــه
برای ســاختن یک کارآگاه ساخته شده
هوشمندانه است .از تکه پارچههای بنفش
به عنوان نشان یک گروه مخالف که روی د ِر

ورود انبار مهمات چسبیده تا طرز آرایش
انوال ،برگرفته ازســلیقه و روحیه دخترانه
است .دختری که میخواهد خودش باشد
نه آن طور که جامعه انتظار دارد .دختر هر
اندازه که جنگنده و شجاع باشد اما ظریف و
شکننده است و با فریادی که برادر بزرگتر
او بر سرش میزند بغضش خواهد ترکید.
فیدبکهایی که گذشته را روایت میکند
نیز وظیفه آگاهســازی مخاطب نســبت
به چگونگی شــکلگیری «انوالهولمز»
را دارد که مــادرش او را بــه صورت رمز
( aloneتنها) صدا میکند .مبارزات میان
انوال و مادرش ،نگارنــدهرا یاد فیلم زیبای
«جوزپهتورناتوره» (زن ناشناخته) انداخت.

خبر روز

 3هنرپیشه نامدار هندی تحت بازرسی موادمخدر قرار گرفتند

بالیوود و بحرانی تازه

پلیس هندوستان سه هنرپیشه مشهور بالیوود ازجمله «دیپیکا پادو ُکن» را به خاطر اتهام موادمخدر تحت پیگرد
قرار داد .مقامات دهلینو گفتند :سه بازیگر بالیوود ،ازجمله ستاره برجسته «دیپیکا پادوکن» ،روز شنبه به عنوان
بخشی از تحقیقات درمورد اتهام ارتباط با فروشندگان و کارتلهای موادمخدر توسط آژانس موادمخدر هند
تحت بازجویی قرار گرفتند« .پادو ُکن» ،نخستین کسی بود که وارد دفتر هیئت کنترل موادمخدر در بمبئی شد.
او اوایل هفته سر صحنه فیلمبرداری یک فیلم سینمایی در تفرجگاه ساحلی غربی گوا ،احضاریهای دریافت کرده
بود .بعدا ً ویدئویی که به صورت زنده از کانالهای خبری تلویزیون هند پخش شد ،نشان میداد که «شراداکاپور»
و «سارا علیخان» نیز برای بازجویی به دفتر آژانس رسیدهاند .هنوز جزئیاتی از این جلسات بازجویی منتشر
نشده است .آژانس موادمخدر هندوستان در بیانیهای اعالم کرد که تحقیقات موادمخدر بالیوود را پس از مرگ
بازیگر جوان «سوشانت سینگ راجپوت» که جسد وی در ماه ژوئن در محل اقامت وی در بمبئی پیدا شد ،آغاز
کرد .تحقیقات در این زمینه در حال انجام است.

در آن فیلم که البته بــه طور کلی مفهوم
اثر متفاوت اســت ،زنی برای تربیت بچه
خانوادهای او را کتــک میزند و هربار از او
میخواهد دوباره روی پای خود بایستد و
مبارزه کند .این ناخودآگاه به وجود آمده
به عنوان پیشزمینه ذهنــی مؤلف برای
مخاطب خاص جذاب و حرفهای است.
تراژدی ناتمام
مسئله اصلی نگارنده با این فیلم
بر سر احساسی است که در ایجاد آن موفق
بوده اما در انتها ناتمام میگذارد .احساسی
که انوال نسبت به یک پســر اشرافی پیدا
میکند که ضدقهرمان اصلی فیلم در آنجا
ساخته میشود ،رابطهای دوستداشتنی

خبر ویژه

اســت .ارتباط میان آن دو به طرز جذابی
متفاوت است .از شــیوه پنهان شدن پسر
در چمدان تا عالقه او به گلفروشــی در
لندن نشان بیننده را برای یک نتیجهگیری
احساســی آماده میکند .ازآنجاکه فیلم
کمی درونمایه کمدی بــه خود گرفته،
مؤلف از پایان دادن به احســاس به وجود
آمده در فیلــم پرهیز میکنــد و صرفاً با
دیالوگ :آینده به انتخاب شماست ،به همه
چیز پایان میدهد .فیلــم «انوالهولمز»
یک اثر خوش ساخت اســت که با پرهیز
از فرافکنی ســعی در نمایش تربیتهای
اشتباهی دارد که جلوی پیشرفت بسیاری
از خانمها را خواهد گرفت.

خودکشی هنرپیشههای ژاپنی ادامه دارد

کشف جسد «تاکئوچی یوکو» در خانهاش

جسد «تاکِئوچی یوکو» هنرپیشه 40ساله ژاپنی که دارای دو فرزند که یکی از آنها نوزاد است ،توسط همسرش
در آپارتمان محل زندگیشان کشف شد« .تاکِئوچی یوکو» بازیگر ژاپنی صبح زود روز یکشنبه توسط همسرش
«ناکابایاشی تایکی» بازیگر ،در آپارتمان خود در توکیو مرده پیدا شد .جسد «تاکِئوچی یوکو» هنرپیشه  ۴۰ساله
ژاپنی که دارای دو فرزند که یکی از آنها نوزاد است ،توسط همسرش در آپارتمان محل زندگیشان کشف شد.
وی هنگام مرگ چهل ساله  و مادر دو فرزند بود؛ ازجمله یک پسر شیرخوار که در ژانویه متولد شد .در حالی که
تاکِئوچی هیچ یادداشتی باقی نگذاشته ،مرگ وی به صورت خودکشی فرض میشود .در صورت تأیید خودکشی
تاکِئوچی به دنبال خودکشیهای اخیر هنرپیشههای مشهور ژاپنی ،ازجمله بازیگر زن «اشینا سئی» در اوایل
ماه جاری« ،میورا هارومی» هنرپیشه در ماه جوالی و ستاره تلویزیونی «کیمورا هانا» در ماه مه این چهارمین
مورد خودکشی بین چهرههای مشهور هنری ژاپن محسوب میشود .این درحالی است که وبسایت رسمی
« »Takeuchiدر « »Stardust Promotionهنوز به روز نشده است.

سینمای ایران در ژانر تولید تا چه حد واقعیت را منعکس کرده است؟

در این خاکریز برندهایم یا بازنده؟

جماران :پرســشهایی که درباره دفاع مقدس مطرح اســت،به
زمینههای تبلیغی آن ایام برمیگردد که یکی از آن پرسشها این
است که فیلمهای ســینمایی با این مضمون ،تا چه حد برگرفته از
واقعیت بود که پاسخ را از کتاب «پرسشها و پاسخها» دادهایم.
ســالها از پذیرش قطعنامه  ۵۹۸و پایان جنگ تحمیلی گذشته
است اما همچنان پرسشهایی درباره علت و چرایی جنگ ،تعویق
پذیرش قطعنامههای بینالمللی و ...باقی مانده که در این مجال به
مناسبت فرارسیدن چهلمین ســال دفاع مقدس برآنیم به برخی
از این پرسشها ،پاســخی درخور دهیم .پرسش دیگری که به آثار
تبلیغی جنگ برمیگردد ،ساخت فیلمهای سینمایی با محتوای دفاع
مقدسی است که چهقدر این فیلمها مستند و مبتنی بر واقعیت بوده و
میتواند مبنای ثبت تاریخچه تصویری جنگ باشد؟ با توجه به کتاب
پرسشها و پاسخها (جنگ ایران و عراق) پاسخ دادهایم:
این نکته کلی قابل ذکر است که الزم نیست هر فیلمسینمایی ،عین
واقعیت باشد؛ بلکه ممکن است نکتهای از یک واقعیت جنگ مورد
توجه قرار گیرد و فیلمنامهنویس با توجه بــه قدرت تخیل و ذهن

خالق خودش آن را پرورش داده تا بتواند یک ایــده و پیامی را به
مخاطبین خود بدهد .لذا فیلمهای مســتند که مبتنی بر واقعیت
اســت و از صحنههای جنگ و رزم تصویربرداری شــده ،میتواند
دستمایه فیلمنامهنویسان و کارگردانان ســینمایی و تلویزیونی
باشد .همچنین باید یادآور شد چه در دوران جنگ و چه پس از آن
فیلمهای ســینمایی زیادی درخصوص وقایع جنگ ساخته شده
اســت؛ اما جز تعداد اندکی از آنها ،مابقی به لحاظ کیفی و کمی
چندان توفیقی نیافتند؛ لذا نمیتوان به سینما به عنوان مبنای ثبت
تاریخچه تصویری جنگ استناد کرد.
در بسیاری از فیلمها ،به دلیل وجود جنبه افراط و تفریط ،فیلمسازان
نتوانستهاند به خوبی به حقایق و واقعیتهای جنگی بپردازند و آن
را به مخاطب خود منتقل کنند؛ علت عمده آن ،از سویی میتواند
نداشتن ســازندگان این قبیل فیلمها در جبههها و
حضور عینی
ِ
صحنههای نبرد باشد و از سوی دیگر ،آشنایی ضعیف فیلمسازان به
فنون و تکنولوژی سینمای جنگی ( )Actionاست.
در میان فیلمهای ساخته شده درباره جنگ در طول این سالها،هیچ

یــک جز«دیدهبان»« ،مهاجــر» و «هور در آتــش» توفیق کافی
نداشــتهاند (البته این فیلمها با توجه به زمــان چاپ کتاب مطرح
شده اســت؛ چراکه فیلمهای متفاوتی در ســالهای اخیر مانند
تنگه ابوقریب از موفقیت بســیاری برخوردار شدند)؛ زیرانگاه آنان
به جنگ به عنوان جنگی که ماهیت دینــی دارد و به تعبیری یک
«جهاد مقدس» است که جهاد مقدس را نه با عقل متعارف میتوان
ساخت و نه با تکنیکهای متعارف تجربه شده در طول تاریخ سینما
میتوان بازآفرینی کرد .فیلمهایی چون «عبور»« ،انسان و اسلحه»،
«چشمشیشهای» و نظایر آن نیز ،اگرچه از لحاظ نگرش به جنگ
تحمیلی تقرب به حقیقت یافتهاند ،اما توفیــق آنان در بازآفرینی
فضای جبههها مطلوب نبوده است.
درهرحال عدم توفیق در این مســیر بهعوامل گوناگونی نظیر نوپا
بودن صنعت ســینما در کشــور ،فعال نبودن نیروهای ورزیده و
معتقد به انقالب در این رشــته ،کمبود امکانات خاص تهیه چنین
فیلمهایی،کمبود اعتبار و عدم حمایت جدی از سوی سازمانهای
دولتی و ...برمیگردد.

نمایشگاه کتاب وین
برگزار نمیشود

ایلنا :نمایشــگاه کتاب ویــن  ۲۰۲۰به دلیل
افزایش بیمــاری کوویــد ۱۹در اتریش برگزار
نخواهد شد .بنابراعالم وبسایت نمایشگاه کتاب
وین ،امــکان برگزاری موفقیتآمیز نمایشــگاه
کتاب وین با وجود اقدامــات احتیاطی ایمنی و
اقدامات پیشگیرانه جامع ،وجود نخواهد داشت.
در اطالعیهای که در وبسایت نمایشگاه کتاب
وین منتشر شده ،آمده است :نمایشگاه کتاب وین
مهمترین رویداد صنعت کتاب در اتریش و مکانی
برای تبادلنظر با صدها غرفــهدار و رویدادهای
بیشمار است .یک برنامه سطح باال برای امسال در
نظر گرفته شده که باید هفته آینده منتشر شود.
وضعیت ناپایدار کنونــی غرفهداران ،همکاران و
شرکتکنندگان ما را بیشتر آزار میدهد.

همزمان با رونمایی از گریم
هادیحجازیفر در نقش شهید
مهدیباکری و با شروع چهلمین
سالگرد دفاع مقدس ،آغاز رسمی پروژه
«شهیدانباکری» و لشکر همیشه پیروز
 ۳۱عاشورا اعالم شد.

کتابفروشی «آبان» با حضور چهرههای فرهنگی ازجمله رضا امیرخانی نویسنده کتابهایی چون
«من او» و «نیم دانگ پیونگیانگ» افتتاح شد.

تحلیل
ی خود
چرا نمیتوانیم از داشتههای فرهنگ 
دفاع کنیم؟

دورخیز ترکها برای
ثبت هنر مینیاتور در یونسکو!

هنرآنالین :با وجــود اینکه پرونــده ثبت هنر
«مینیاتور» به صورت مشترک از سوی ایران،ترکیه،
ترکمنستان ،ازبکستان و آذربایجان برای اجالس
 ۲۰۲۰یونســکو ارائه شده ،تنها کشــور ترکیه با
برگزاری یک نمایشگاه بزرگ در موزه پرا به استقبال
ثبت جهانی این هنر رفته است.
داشتن برنامههای مدون الزمه حفظ
ارزشهای فرهنگی و هنری
برای حفــظ ارزشهای فرهنگی و هنــری نیاز به
داشتن برنامههای مدون اســت .نیاز به شناسایی
ظرفیتها و استفاده بهینه از داشتههایی است که
میتوانند در صحنه هنری کشور تبلور داشته باشند.
اما چیزی که همواره در تاریخ مــا به خوبی به آن
پرداخته نمیشود ،موضوع برنامهریزی برای تجلی
هنرها و ایفای نقش در عرصه فرهنگسازی است.
چند ماه اســت که موضوع خوشنویسی اسالمی و
درخواست ثبت آن به نام ترکیه در یونسکو میگذرد
و تاکنون نقــد و نظرهای مختلفــی در این رابطه
صورت گرفته است .اگرچه در این میان نمیتوان
از کــمکاری نهادهای دولتی مثــل وزارت میراث
فرهنگی به سادگی گذشت ،اما نمیتوان تنها این
نهاد را مقصر دانست؛ زیرا با بررسی بیشتر میتوان
غفلتهای صورت گرفته را در جایجای برنامهریزی
فرهنگ و هنر کشور دید .در ایران با توجه به حضور
فراوان اساتید خوشنویســی در تمام خطوط ،در
سال چند نمایشگاه خوشنویسی در کشور برگزار
میشود؟ اینکه ایران با داشتن این همه خوشنویس
و این همه جشنوارههای هنری که در موازیکاری
با هم برگزار میشوند ،چرا یک جشنواره بینالمللی
در عرصه خوشنویسی ندارد؟ با وجود نهادی مانند
انجمن خوشنویسان ایران ،چرا کارکرد آن تنها در
زمینه آموزش است؟ اینکه با وجود تأسیس موزه
خوشنویسی ،چرا این مکان تاکنون برنامه مدونی
برای برپایی نمایشــگاههای خوشنویســی ندارد
و بسیاری از پرســشهای دیگر که نشان میدهد
هیچ برنامهای برای ایجاد ظرفیت بینالمللی برای
هنر خوشنویسی نداریم؛ هنری که بدون شک در
ایران بالیده و امروز ترکیه و برخی از کشــورهای
عربی برای ثبت آن با برپایی نمایشگاههای بزرگ
و فســتیوالهای بینالمللی اقدام کرده و قطعاً نیز
موفق خواهند بود.
یک مورد دیگر
برای اینکه بهتر به وجود نبود برنامهریزی
در سطح هنری کشور اشــاره کنیم ،میتوانیم به
پرونده دیگری کــه ایران و برخی از کشــورهای
همســایه برای هنر مینیاتور برای ثبت در اجالس
یونسکو  ۲۰۲۰ارائه دادند ،اشاره داشته باشیم.
پرونده ثبت هنــر مینیاتور بهصورت مشــترک و
با حضور کشــورهای ایران ،ترکیه ،ترکمنستان،
ازبکستان و آذربایجان برای اجالس  ۲۰۲۰یونسکو
ارائه شده است که به دلیل شــیوع ویروس کرونا
هنوز زمان بررسی این پرونده مشخص نشده است.
اگرچه این هنر ،میراثی مشترک برای کشورهای
ارائه دهنده این پرونده است و نمیتوان درباره این
هنر مثل خوشنویسی اسالمی ادعا مالکیت کرد،
اما چیزی که نشاندهنده کمکاری جامعه هنری
ایران است ،این موضوع است که ایران با داشتن چند
مکتب هنری مهم در زمینه مینیاتور و نگارگری،چرا
در زمان حالحاضر حتی درطول سال یک نمایشگاه
با این موضوع در گالریهای کشور برگزار نمیشود؟
چرا با وجود چندین دانشــگاه و خروجی ســاالنه
دانشــجویان آنها هیچ فضایی برای ارائه این هنر
در کشور وجود ندارد؟ و چرا نهادهای متولی مانند
میراثفرهنگی که چندین موزه نیز دارند،در طول
سال حتی یک نمایشگاه مینیاتور و نگارگری برگزار
نمیکنند.
بعد از خوشنویســی حــاال نوبت
مینیاتور است!
ایــن درحالــی اســت کــه ترکیــه همچــون
«خوشنویسی» برنامه مدونی برای هنر «مینیاتور»
نیز دارد و درحالحاضر نمایشگاهی در موزه «پرا»
یکی از موزههای مهم استانبول با حضور هنرمندان
کشورهایی که با آنها پرونده این هنر را به یونسکو
ارائه داده ،برپا کــرده و حتی آثار هنرمندان برخی
دیگر از کشورهایی که در هنر مینیاتور نقش داشتند
را در این نمایشگاه در معرض دید عالقهمندان قرار
داده تا همزمان با ثبت این پرونده در یونسکو ،حتی
نمایشگاه خود را نیز برای عالقهمندان و گردشگران
تبلیغ کند؛ چیزی که حتی میتوان مطمئن بود که
به ذهن مدیران میراث فرهنگی که این پرونده را به
یونسکو ارائه دادند نیز نرسیده است.
برنده بودن در بازاری بزرگتر
از یاد نبریم ترکها در ترکیه درحال تسخیر
تلویزیونها هســتند .در خبری که چندی پیش
درج شد خواندیم ترکیه پس از آمریکا بزرگترین
توزیعکننده ســریالهای تلویزیونــی در جهان
است و از این طریق ترکیه و فرهنگش را در جهان
تبلیغ میکند .براساس گزارشی که در «گاردین»
منتشر شــد ،بیشتر تعداد ســریال ترکیهای را در
جهان کشــور شــیلی خریداری کرده اســت .در
همیــن آمریکایجنوبی ،آرژانتیــن و مکزیک از
بزرگترین مشتریان سریالهای ترکیهای هستند.
از دیگر مشتریان پر و پا قرص سریالهای ترکیهای
میتوان به چین ،روسیه ،کره و ژاپن اشاره کرد .این
محبوبیت به حدی رســیده که ورایتی دربارهاش
نوشت« :به نظر تنها راهی که برای متوقف کردن
سریالهای ترکیهای باقی مانده است ،قطع پخش
آنها در شبکههاســت هر چند که ایــن کار هم
احتماالً دیگر جواب نمیدهد».

