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تاریخ در قاب 
داود احمدی بلوطکی

ــخ در  ی ــام مبــارک دهــه فجــر، نمایشــگاه عکــس »تار ــه مناســبت ای ب
قــاب« بــا همــکاری مؤسســه فرهنگی هنــری صبــای فرهنگســتان 
یکشــنبه،  روز  عصــر  پیش کســوت،  هنرمنــدان  مؤسســه  و  هنــر 
سرپرســت  اســماعیلی،  علیرضــا  حضــور  بــا   ،1399 بهمــن   12
فرهنگســتان هنــر؛ ســید مجتبــی حســینی، معــاون هنــری وزارت 
فرهنــگ و ارشــاد اســالمی؛ محمدرضــا ســوقندی، مشــاور وزیــر در 
امــور ایثارگــران وزارت فرهنــگ و ارشــاد اســالمی؛ هــادی مظفــری، 
اســالمی؛  ارشــاد  و  فرهنــگ  وزارت  تجســمی  هنرهــای  مدیــرکل 
آزادی؛  بــرج  فرهنگی هنــری  مجموعــه  رئیــس  عظیمــی،  عبــاس 
و  هنرمنــدان  از  جمعــی  و  هنــر؛  فرهنگســتان  مدیــران  و  معاونــان 

شــد. برگــزار  انقــالب  پیش کســوت  عکاســان 
گروهــی  عکــس  نمایشــگاه  افتتاحیــه  کــه  مراســم  ایــن  در 
می شــد،  محســوب  عــکاس  پیش کســوت  هنرمنــدان  آثــار 
روزنامــه  مدیرمســئول  دعایــی،  محمــود  ســید  حجت االســالم 
اجتماعــی  کمیســیون  عضــو  مســجدجامعی،  احمــد  اطالعــات؛ 
و فرهنگــی شــورای شــهر تهــران؛ نیکنــام حســینی پور، مدیرعامــل 
مؤسســه هنرمنــدان پیش کســوت؛ ســجادمحمد یــارزاده، سرپرســت 
پیش کســوت  قلم ســیاه،  علــی  صبــا؛  فرهنگی هنــری  مؤسســه 
کردنــد. عکاســی؛ و همســر زنده یــاد حســین پرتویــی؛ ایــراد ســخن 

کــه  بــود  مراســم  ایــن  از ســخنرانان  یکــی  حجت االســالم دعایــی 
مرحــوم  سرنوشت ســاز  عکــس  بــه  مربــوط  خاطــرات  یــادآوری  بــا 
یخــی یکــی از رژه هــای نظامــی  گفــت: نظامیــان در آن روز تار پرتویــی 
گذاشــتند.  نمایــش  بــه  امــام)ره(  حضــور  در  را  خــود  شــکوهمند 
گرفتــن عکــس  عــکاس، یعنــی مرحــوم آقــای پرتویــی، موظــف بــه 

گرفتــن عکــس از هیــچ  کــه حــِق  گفتــه بودنــد  بــود، امــا بــه ایشــان 
چهــره ای را نــدارد. ایشــان هــم بــا مهــارت تمــام یکــی از آثــار مانــدگار 

کــرد. یــخ ثبــت  را در تار
را  لحظــات  ایــن  کــه  را  نازنیــن  هنرمنــد  ایــن  کنــد  رحمــت  خــدا 
کــه  ــم  ــواده ایشــان تبریــک می گوی ــه خان کــرد! مــن ب به زیبایــی ثبــت 
کنارشــان داشــتند. فقــدان ایشــان فقدانــی  بزرگــی چــون ایشــان را در 
و  اســت  کــرده  متأثــر  را  انقــالب  بــه  کــه همــه عالقه منــدان  اســت 
ایــن  بــه  پــاداش خیــر و نیکویــی  کــه خداونــد متعــال،  یــم  امیدوار

بدهــد! عزیزمــان 

در ادامــه ایــن برنامــه احمــد مســجدجامعی، عضــو شــورای شــهر 
تهــران، بــه درگذشــت حســن محجــوب، از بنیان گــذاران شــرکت 
کــه توســط  کــرد و بــا توجــه دادن بــه تصویــری  ســهامی انتشــار، اشــاره 
و  تصاویــر  بی شــک  گفــت:  بــود،  شــده  منتشــر  انتشــارات  ایــن 
کــه می تواننــد بازگوکننــده و  یخی انــد  عکس هــا یکــی از اســناد تار

باشــند. یــخ  تار ی  راو
و  اشــاره  عکاســان  توســط  یخــی  تار یدادهــای  رو ثبــت  بــه  او 
کــه  یدادهــای جهانــی  کــرد: بســیاری از اتفاقــات و رو خاطرنشــان 
ماننــد  می شــود؛  همدلــی  منشــأ  می رســانند،  ثبــت  بــه  عکاســان 
ــای آزاد غــرق  شــده  ی کــه در در ــرد بی پناهــی  ُک کــودک  ثبــت عکــس 
کــه زنده یــاد حســین  یخــی امــام)ره( و ُهمافــران  بــود، یــا عکــس تار
کــرد. ــا ظرافــت خاصــی از پشــت ســر ُهمافــران ثبــت  پرتویــی آن را ب
گفــت: تصویــر امــام)ره( و ُهمافــران  مســجدجامعی در همیــن زمینــه 
کــه حکومــت تــالش می کــرد تــا نســبت بــه  در اوضاعــی منتشــر شــد 
جریــان انقــالب عکس العملــی نداشــته باشــد. انتشــار ایــن عکــس 
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کــرد. حکومــت را وادار بــه تکذیــب و موضع گیــری 
عنــوان  تصاویــر  روایــت  درخصــوص  تهــران  شــهر  شــورای  عضــو 
تــا زمــان  کــرد: تصاویــر همیشــه روایت هایــی را در پــی دارنــد. مــا 
کــه  انقــالب عکاســان نامــداری داشــتیم؛ مثــاًل عکاســانی بودنــد 
ی نظــام فکــری حکومــت بودنــد  در ســال های 1355 و 1356 راو
کــه در آن زمــان بــرای  تی را  یــا اینکــه مســائل اجتماعــی و مشــکال
کــرده  ــان وجــود داشــت، مســتند  طبقــات مختلــف اجتماعــی و زن
ــاع  کــه از زمــان انقــالب و هشــت ســال دف ــد، امــا عکس هایــی  بودن
ــت می کنــد. ــخ مســتند روزگار خــود را روای ی مقــدس وجــود دارد، تار

کــه می تواننــد  کتاب هایــی  او در پایــان ســخنان خــود بــا اشــاره بــه 
اســنادی  تصاویــر  گفــت:  باشــند،  ممالــک  یــخ  تار بازگوکننــده 
گــر بخواهیــم یکصــد ســال را به صــورت تصویــر  انکارنشــدنی اند. ا
نشــان دهیــم و بــرای هــر ســال یــک تصویــر را در نظــر بگیریــم، می تــوان 
امــام)ره( و ُهمافــران به تنهایــی  یخــی  تار گفــت عکــس  به جرئــت 

یــخ ایــران اســت. بازگوکننــده یکصــد ســال تار

نیکنــام حســینی پور، مدیرعامــل مؤسســه هنرمنــدان پیش کســوت، 
ضمــن خوشــامدگویی بــه حضــار و هنرمنــدان و همچنیــن خانــواده 
کــرد تــا در آینــده بــا رخت بربســتن  اســتاد پرتویــی، ابــراز امیــدواری 
برنامه هــای  هرچه بیشــتر  برپایــی  شــاهد  کرونــا،  ویــروس 

باشــیم. این چنینــی  فرهنگی هنــری 
در  ســخن گفتن  و  نیســت  عکاســی  مــن  تخصــص  داد:  ادامــه  او 
کــه  جمــع هنرمنــدان عــکاس بســیار ســخت اســت، امــا می دانــم 
عکاســان، به خصــوص عکاســان مســتند، می تواننــد حتــی بــا یــک 
گران بهــا در تحــوالت اجتماعــی، سیاســی  عکــس، تأثیــری بســیار 

گرفتــن  کــه مرحــوم پرتویــی بــا  کاری  و فرهنگــی بــه یــادگار بگذارنــد. 
عکــس ُهمافــران، آن هــم در آن شــرایط حســاس انجــام داد، تأثیــری 
کشــور در آن  شــگرف در ســاحت و ســاختار سیاســی و اجتماعــی 

گذاشــت. زمــان 
ســخنان  پایــان  در  پیش کســوت  هنرمنــدان  مؤسســه  مدیرعامــل 
یخــی  خــود ضمــن تشــکر از همــه دســت اندرکاران دربــاره عکــس تار
گرفتــه شــده،  گفــت: اینکــه ایــن عکــس در چــه شــرایطی  ــران  ُهماف
یــخ شــفاهی مــا در حــوزه  بســیار حائــز اهمیــت اســت و بخشــی از تار
انقــالب محســوب می شــود. شــناخت از شــرایط عــکاس و زمــان 
کــه خــود مــا در مؤسســه هنرمنــدان  گرفتــن عکــس، مســئولیتی اســت 
بتوانیــم  تــا  می کنیــم  تــالش  و  یــم  دار دوشــمان  بــر  پیش کســوت 
کنیــم و در اختیــار نســل جدیــد  یخچــه ایــن حوزه هــا را مشــخص  تار

قــرار دهیــم.

اســتقبال  بــه  خوشــامدگویی  بــا  یــارزاده  ســجادمحمد  ادامــه  در 
یــک  کــه  می شــود  باعــث  چیــزی  چــه  گفــت:  و  رفــت  میهمانــان 
هنرمنــد در ذهــن جامعــه و مخاطــب مانــدگار شــود؟ همیــن ســؤال 
ــاد  اهمیــت برپایــی ایــن مراســم و تجلیــل از هنرمنــدی چــون زنده ی
پرتویــی را نشــان می دهــد. معتقــدم رمــز مانــدگاری ایــن هنرمنــدان 
تعهــد اســت. هنرمنــدان متعهــد، چــه پیــش از انقــالب و چــه در 
زمــان انقــالب و چــه پــس از آن، تــا بــه امــروز توانســته اند خدماتــی 

ارزنــده در حــوزه هنــر ارائــه بدهنــد.
گــر  ا گفــت:  همچنیــن  صبــا  فرهنگی هنــری  مؤسســه  سرپرســت 
ــده و دیگــر  ــا از خدمــات ایــن هنرمنــد ارزن ــم ت گــرد هــم آمده ای امــروز 
ــد  ــن تعه ــز و رازش همی ــم، رم کنی ــر  ــوتمان تقدی ــدان پیش کس هنرمن
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بــی  کــه  اســت  از هنرهایــی  یکــی  اســت. هنــر عکاســی  هنرمنــد 
هیــچ دخــل و تصرفــی، عیــن واقعیــت را در جامعــه عرضــه می کنــد؛ 
ــه هنرمنــدان ارج بنهیــم و  ــد ب کــه ذاتــش زمــان اســت. مــا بای هنــری 

قــدردان جایــگاه واقعــی آنهــا در جامعــه هنــری باشــیم.
کــرد: بایــد در ادامــه بتوانیــم چــراغ آینــده و  او در انتهــا ابــراز امیــدواری 
کــه پیش کســوتان برایمــان ارزانــی  نســل جــوان را بــا ایــن اثربخشــی ها 

کارمــان قــرار دهیــم. کنیــم و ایــن مهــم را ســرمایه  داشــته اند، روشــن 

علــی قلم ســیاه، پیش کســوت عــکاس و دوســت مرحــوم پرتویــی، 
کــه بــا ارائــه چکیــده ای از اهمیت هنر عکاســی  ســخنران بعــدی بــود 
مــردم شــخصیت  از رفتارهــا و مســائل در زندگــی  گفــت: بعضــی 
خاصــی پیــدا می کننــد. مــن خدمــت آقــای پرتویــی بســیار بــوده ام. 
گفت وگــو  ــوع خاصــی از تواضــع، معرفــت، ادب محــاوره و  ایشــان ن
ــوأم بــود. ادب ایشــان  ــا نجابــت ت داشــت. شــادابی ایشــان همــواره ب
بــه طریــق شــاخصی پرتــو داشــت. پرتویــی انســانی مــردم دار بــود. 
هــوش سرشــاری داشــت و در عیــن حــال متواضــع بــود. می تــوان 
کــه در یــک شــخص می توانــد باشــد،  گفــت مجموعــه ای از نیکی هــا 

بــا او همــراه بــود.
ــر  ــد، از خب ــی ش یخ ــتندی تار ــه مس ــل ب ــرد، تبدی ک ــان  ــه ایش ک کاری 
اثــری  بــه  را  آن  یــخ،  تار جاودانگــی  و  گرفــت  قــدرت  رفــت،  فراتــر 

کــه یــک عکــس به تنهایــی  کــرد. ایــن اثــر نشــان داد  مســتند تبدیــل 
کنــد و در عمــق  یخــی تبدیــل  می توانــد لحظــه ای را بــه ســندی تار

یــخ بــه نمایــش دربیــاورد. تار

کالمــی  همســر زنده یــاد حســین پرتویــی نیــز در ایــن مراســم چنــد 
گفــت. او از حضــار بــرای شــرکت کردن در ایــن مراســم تشــکر  ســخن 
گفــت: آقــای پرتویــی همــه را دوســت داشــت و چنان کــه بــا  کــرد و 
او  می کــرد.  رفتــار  همان گونــه  هــم  دوســتانش  بــا  بــود  خانــواده اش 
ــه نحــو  ــا آن را ب ــه بســیاری داشــت و تــالش می کــرد ت کارش عالق ــه  ب
گذاشــته  احســن بــه انجــام برســاند. مطالعــه فــراوان در منــش او تأثیــر 
کســی  کــه  گمــان می کنــم  بــود. بعــد از مــرگ آقــای پرتویــی، هنــوز هــم 

ایشــان را فرامــوش نکــرده اســت.
هنرمنــدان  مؤسســه  و  هنــر  فرهنگســتان  مراســم،  ایــن  ادامــه  در 
پیش کســوت از خانــواده زنده یــاد حســین پرتویــی، و دیگــر عکاســان 
محمــد  جدیداالســالم،  محمدعلــی  همچــون  پیش کســوت، 
صادقی قازانجانــی،  ســعید  صادقی افجــه،  مرتضــی  صیادصبــور، 
کاوه و عبــاس ملکــی، بــا اهــدای لــوح تقدیــر  علــی قلم ســیاه، علــی 
یــخ  کردنــد و در ادامــه، نمایشــگاه عکــس »تار و هدایایــی تجلیــل 
در قــاب« بــا حضــور ایــن هنرمنــدان در »نگارخانــه لــرزاده« مؤسســه 
گشــایش یافــت. فرهنگی هنــری صبــا، وابســته بــه فرهنگســتان هنــر، 
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