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صابر سهرابی:

نقشه مهندسی فرهنگی استان فارس به سرانجام رسید
صفد ر د وام

کارگاه قصهگویی بــا موضوع نقالی وشــاهنامهخوانی با
حضور اعضای نوجوان ،رابطان ،مربیان قصهگو و کارشناسان
کانون پــرورش فارس و با هدایت بهــزاد پاکدل ،قصهگو و
شاهنامهخوان لرستانی برگزار شد.
به گــزارش خبرنگار مهر ،در ابتدای این کارگاه که ســه
شنبه شب برگزار شد ،بهزاد پاکدل با اشاره به ریشه و معنای
کلمــه نقالی گفت :کلمه نقل عربی اســت به معنای گفتگو،
روایــت ،قصهگویی و اخبارگویی و اگــر بخواهیم تاریخی را
برای نقالی در نظر بگیریم باید گفت که نقالی ریشــه بسیار
طوالنی دارد؛ بســیاری از بزرگان اعتقاد دارند از وقتی بشــر
روی کره خاکی پا گذاشت نقالی وجود داشته است ،اما آنچه
به عنوان نقالی مد نظر است به زمان پیشدادیان میرسد.
این پژوهشگر به اقسام نقالی (مناقبخوانی ،حمزهخوانی،
چاووشخوانی ،مداحی و مدیحه ،روضهخوانی ،شمایلگردانی،
پردهخوانــی و قصهگویی) اشــاره کرد و گفت :نقالی شــیوه
اختصاصی روایتگری و نمایشــی است اما در حوزه نمایش
قرار نمیگیرد.
این نویســنده در     باره تفاوت نقالی و شــاهنامهخوانی هم
گفت :شــاهنامهخوانی یک شــیوه خنیاگری است؛ شاهنامه
مبتنــی بر نظم اســت که بیــت به بیت خوانده میشــود و
شاهنامهخوان موظف اســت بیتها را با حفظ امانت بخواند
اما نقال به شیوه نثر اجرا میکند.
این کارگردان و بازیگر نمایش در ادامه بر لزوم فراگیری فنون
و انواع نقالی و تقویت گفتار و حرکت برای قصهگو تاکید کرد.
وی در    باره اســتفاده از تکنولــوژی و اهمیت آن در نقالی
و شــاهنامهخوانی صحبــت کرد و گفت :یک نقــال باید به
هنرهای مختلف مسلط باشد ،اهداف را دستهبندی کند و بعد
از تعیین هدف ،شخصیت خاص آن را بیابد ،بنویسد و در آخر
روایت کند.
پاکدل در بخش دیگری از ســخنانش به مکتبهای هنر
نقالی اشــاره و  ۳مکتب نقالی (خراســانی ،اصفهان ،تهران)
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مدیرکل فرهنگ و ارشــاد اســامی
   فــارس گفت :فرهنگ ،برآمــده از همه
اشــتراکات مردمی   یک گستره سرزمینی
یا اندیشــگانی اســت .این فرهنگ گاه
در گســترهای کوچک همچون خانواده
بررســی میشــود که جنبههای ویژه و
خُ ــردی دارد و گاه گســترهای بازتر به
پهناوری یک سرزمین یا مکتب و مذهب
است که کالنفرهنگها را دربرمیگیرد.
صابر ســهرابی ديروز  ١٤آبان ماه به
مناســبت روز شــوراى فرهنگ عمومى
ادامه داد :فرهنگ ،نه تنها برآمده از باورها
و اندیشهها و چگونگی زیستن مردم ،که
همه باورها ،اندیشهها و چگونگی زیستن
مردم نیز در ارتباطی دوســویه برآمده از
همان فرهنگهای خُ رد و کالن اســت.
فرهنگ در گذر زمان ،با تغییرات زمانی،
مکانی و حتــی آب و هوایی و رودر رویی
بــا فرهنگهای دیگر ،بــا تعامل ،تقابل،
تهاجم ،تدافــع و دچار دگرگونی ،افزایش
یا کاهش میشود.
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی   فارس
بیان داشت :اهمیت فرهنگ هر مردم ،چه
در گستره ســرزمینی و چه اندیشگانی از
یک سو و تعامل ،تقابل ،تهاجم ،تدافع و...
و پیشرفتها و رشد دانش و تکنولوژی از
ســوی دیگر ،و از دیگر سو زیادهخواهی
و خوی اســتعماری و اســتکباری جهان
ایرنا :ابالغ سیاســتهای جدیــد وزارت میراث فرهنگی،
صنایع دســتی و گردشگری از سوی استاندار فارس ،امیدهای
فعاالن این حوزه را برای سر پا ماندن در شرایط بحران جهانی
کرونا ،زنده کرده اســت و میتواند آسیبهای اقتصادی را به
حداقل برساند.
گردشگری و فعالیتهای مبتنی بر آن از منابع استراتژیک
کســب درآمد در اســتان فارس بهشــمار میرود که با شیوع
بیماری کرونا بســیار تحت تاثیر آسیبهای ناشی از تعطیلی
مراکز گردشــگری ،کاهش ســفرها و تعطیلیهــای ناگزیر
قرار گرفت.
بر    اساس آخرین آماری که اداره کل میراث فرهنگی فارس
ارائه کرده است ،خســارت واردآمده به تأسیسات گردشگری
این استان از آژانسهای مسافرتی گرفته تا هتلها در سهماهه
اول شــیوع کرونا حدود  ۶هزار میلیــارد ریال بود و پیشبینی
میشــود با تداوم وضعیت تا پایان ســال به بیش از  ۱۰هزار
میلیارد ریال برسد.
بر این اساس ،باید گفت بازگشایی نیمبند مراکز گردشگری
که گهگاه تحت تاثیر کرونا به تعطیلی کشیده میشوند ،تاکنون
حوزه گردشگری فارس را زنده نگاه داشته است.
در این میان ،بســیاری از صاحبان کســبوکارهای حوزه
گردشــگری که طی مدت اخیر دچار آسیب شدند ،خواسته یا
ناخواســته ناچار به اخذ تسهیالت(وام) برای جبران بخشی از
ضرر و زیانها شــدند ،تســهیالتی که پس از سه ماه تنفس
میبایست آنها را پرداخت کنند.
اســتاندار فارس چهارشــنبه  ۱۴آبان  ۹۹با اشاره به تداوم
وضعیت شــیوع کرونا و آسیب مســتمر به حوزه گردشگری
استان فارس اعالم کرد که وزارت میراث فرهنگی ،گردشگری
و صنایع دســتی ،افزون بر حمایتهای اولیه که در قالب ۱۴
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ســلطه برای به بهرهبرداری و بردهداری
نویــن قدرتهای جهانی و اســتعمارگر،
ما را بر این میدارد تا با نظم بخشــیدن
و شناســایی فرهنگهــای خُ رد و کالن
مــردم خویــش ،بــا زدودن انگارههای
اشتباه و خرافات از یک سو و بسترسازی
برای رشــد و بالندگی انگارههای درست
از ســوی دیگــر بــا یــاری گرفتن از
دانشــمندان ،اندیشــمندان ،فرهنگوران
و نخبــگان فرهنگهــای کالن و خُ رد
را در بســتر زمان و مــکان ،آن گونه که
به بالندگی و ســربلندی جامعه بیانجامد،
رهنمون سازیم.
دبیر شــورای فرهنگ عمومی   فارس
افزود :در یک ســال گذشــته ،شــورای
فرهنگ عمومی   فارس ،به بررســی نقشه
مهندسی فرهنگی فارس پرداخت .نقشه
مهندسی فرهنگی ،با بررسی و شناسایی
جایــگاه فرهنگی ،نقــاط ضعف و قوت،
ظرفیتهای کنونی و پیش رو و ...دیدی

نویدهای تازه
برای فعاالن حوزه گردشگری فارس
بسته حمایتی برای آسیب دیدگان از کرونا در حوزه گردشگری
اجرا کرده بود ،در اقدامی   تازه بســته حمایتی جدیدی را برای
حمایت از این حوزه ابالغ کرده است.

 ،۱۳۹۹امهال هزینههای مالیاتی سررســید سال  ۹۹تا پایان
سال ،تسهیالت بانکی بنگاهمحور با کارمزد ۱۳درصد و با دوره
تنفس  ۶ماهه از جمله مواردی است که در این بسته حمایتی

به گفته عنایــتا ...رحیمی   امهال بازپرداخت تســهیالت
بانکی تا پایان ســال  ،۱۳۹۹تمدید مهلت پرداخت حق بیمه
سهم کارفرمایی سال  ،۱۳۹۹امهال هزینههای آب و گاز سال

مورد توجه قرار گرفته و فعاالن حوزه گردشــگری میتوانند از
آن بهرمند شوند.
وی از دستگاههای اجرایی و سازمانهای مربوط درخواست

در کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان فارس برگزار شد؛

کارگاه مجازی قصهگویی
با موضوع نقالی و شاهنامهخوانی

را برشــمرد و گفت :ســرآمد بزرگان این سه مکتب در قرن
گذشــته مرحوم سید مصطفی ســعیدی در مکتب خراسانی،
مرحوم مرشــد زریری اصفهانی در مکتب اصفهان و مرحوم
مرشد ولیاله ترابی در مکتب تهران بودند.
شاهنامهخوان لرستانی اقسام نقالی و و تفاوت و شباهت آن
بــا قصهگویی و پردهخوانی را هم توضیح داد و با اجرای یک
نقالــی ،مراحل  ۶گانه این هنر (پیش نقلخوانی ،لحنخوانی،
مناســبتخوانی ،متعاقبخوانی ،گریــز و پایبندخوانی) را به
شکل عملی برای شرکتکنندگان در کارگاه شرح داد.
پاکدل اعضا و مربیان قصهگــو را به تقویت مهارتهایی

همچون منش و مرام قصهگویی ،حضور در محضر اســتادان
خــوب ،تقویت قدرت بیان و مطالعــهی کتابهای ارزنده از
شــاعران و نویسندگان قدیم و جدید توصیه کرد تا بتوانند به
اجرای مناسب و شایسته در حوزه نقالی و قصه گویی برسند.
این قصه گو درباره ســخنوری هم گفت :محتوای سخن،
رکن اصلی سخنوری است که در هنر نقالی بسیار مهم و تأثیر
گذار است .بر این اساس یک نقال و پردهخوان باید گفتار درست
و اســتفاده از واژههای مناسب را همیشه در نظر داشته باشد.
کارگاه مجازی قصهگویی کانون فارس با پرســش و پاسخ
اعضا و مربیان و بهزاد پاکدل ادامه یافت.

به ما میدهد تا همزمــان با پای نهادن
در ســده  ،1400توانمنــدی برنامهریزی
شدهای را برای پیشرفت و بالندگی بیش
از پیش فارس ،این خاســتگاه فرهنگ و
اندیشه ایرانزمین داشته باشیم.
وی تأکیــد کرد :اکنــون پس از یک
ســال ،نقشه مهندســی فرهنگی فارس
با تالشها و کوشــشهای اتاق فکر به
سرانجام رسیده است که بر اساس مصوبه
شــورای فرهنگ عمومی ،در راســتای
ویرایش پایانی ،افزون بر فرســتادن آن
برای فرهنگوران ،هنرمندان ،دانشگاهیان
و نخبگان و مســئولین فرهنگی ،هنری،
علمــی   و اجرایی ،در اختیــار همگان نیز
قرار میگیرد .بر همگان اســت به ویژه
صاحبنظران فرهنگی اســت تا پس از
بررســی و خوانش آن ،دیدگاههای خود،
همچــون کمبودهــا ،زیادههــا ،ایرادها،
پیشــنهادها و ...برای بررسی و ویرایش
نهایــی بــه دبیرخانه شــورای فرهنگ
عمومی   فــارس تــا  25آبان مــاه جاری
بفرستند.
عالقمنــدان میتوانند پیشــنهادهای
خــود را بــه دبیرخانه شــورای فرهنگ
عمومی   فارس واقع در آدرس شیراز ،کوی
زهرا ،ساختمان شماره  2اداره کل فرهنگ
و ارشاد اسالمی   فارس و یا ادرس اینترنتی
@shorayefarhang.fars
 farhangmail.irبفرستند.

کرد اجرای مصوبه ابالغی وزارت میراث فرهنگی ،گردشگری
و صنایع دستی را در دستور کار قرار دهند.
رحیمی   با اشــاره بــه جایگاه ویژه صنعت گردشــگری در
حوزههای متنــوع تاریخی ،مذهبی ،طبیعــی و فرهنگی ،به
عنوان ظرفیتهای بیبدیل این صنعت در استان فارس بیان
داشت :استفاده از چنین داشتههایی باید از سوی همه مدیران
استانی مغتنم شمرده شود.
اســتاندار فارس با اشاره به ضرورت ارائه گزارش از اجرای
صحیح مصوبه یادشــده بیان داشت :نظارت بر حسن اجرای
مصوبه و اســتفاده مناسب از این بســته حمایتی با جدیت از
سوی مدیریت ارشد استان پیگیری خواهد شد.
ارائــه خدمات تازه به فعاالن حوزه گردشــگری فارس ،در
اســتانی که ۳۰درصد از آثار تاریخی کشور و آثار ثبت جهانی
ازجمله تخت جمشــید ،پاســارگاد ،باغهای پاسارگاد ،باغ ارم،
شهر تاریخی بیشاپور ،تنگ چوگان ،غار و مجسمه شاپور ،کاخ
ساسانی سروستان ،قلعه دختر ،کاخ اردشیر و شهر تاریخی گور
و همچنین  ۲۹۳۴اثر ثبت ملی و  ۴۰۰جاذبه طبیعی منحصر
به فــرد ،از داشــتههای منحصر به فردش بهشــمار میرود،
میتواند به حفظ زیرســاختها و فعاالن و سرمایهگذاران این
حوزه تا زمان بهبود وضعیت شیوع کرونا کمک کند.
فــارغ از اینکه همهگیــری بیماری کرونا تمــام جهان را
درنوردیده اســت و به گردشگری نیز آسیبهایی جبرانناپذیر
وارد آورده ،میتــوان امید داشــت با کاهش شــدت بیماری
و دســتیابی به روشهــای درمــان پایدار همچــون توزیع
واکســن ،این صنعت با پیشــرفتی جالب توجه ،رشدی دوباره
یابد؛ از همین رو این اقدام ســبب میشــود ،سرمایهگذاران
همچنان فــارس را مقصدی برای توســعه فعالیتهای خود
به شمارآورند.
ســعید رضا کامرانی ،سرپرست اداره کل کانون فارس نیز
بــا حضور در این کارگاه مجازی ،با اشــاره به جایگاه ارزنده
هنرهای فاخر از گذشــته تا به امــروز گفت :ما مدیون وجود
هنر و هنرمند هستیم.
وی ادامــه داد :تاریخ همیشــه از هنرمنــدان به عنوان
تأثیرگذارترین افراد یاد کرده اســت ماندگارترینها در قالب
هنر ارائه شدهاند .هنر حتی تأثیر کالم خدا را هم بیشتر کرده؛
وقتــی یک قاری با صوت زیبا قرآن را تالوت کند بیشــک
تأثیرگذاری آن را بیشتر خواهد کرد.
کامرانی افزود :در طول تاریخ داستانهای زیادی با وجود
هنر نقالی ماندگار شــدهاند؛ نقالی میــراث فرهنگی و هنری
ماست .شاید بتوان گفت که قدمت هنر نمایش به افرینش و
خلقت انســان بر میگردد و مردمان هر روزگاری در همهی
ادوار تاریخ از قالــب هنر نمایش برای انتقال پیام و ارتباط با
مخاطب خود استفاده کردهاند.
در ایــن راســتا شــیوه نمایــش نقالــی و پردهخوانی از
قدیمیترین هنرهای نمایشــی به شــمار میرود که در آن،
نقــاالن به اجــرای آهنگین داســتانهای مذهبی ،اخالقی،
حماســی و اساطیری مانند داســتان غمانگیز مرگ سیاوش،
غمنامهی رســتم و سهراب و در ادامه تعزیه و نقالی در مورد
قیام امام حسین علیهالسالم پرداخته اند.
سرپرست کانون فارس در ادامه گفت :در گذشتههای دور
که رسانهها و فنآوریهای امروزی وجود نداشت نقالی رواج
و کاربرد زیادی داشت و مردم در میادین شهرها و روستاها ،و
قهوه خانهها و مکانهای مناسب جمع میشدند و از این هنر
استفاده بهره میبردند.
کامرانــی در پایان گفت :هنرمند نقــال باید آنقدر بر کار
خود مســلط باشــد که بتواند بدون صحنهآرایی و موسیقی و
تشــریفات خاص ،فقط با گفتار و زبــان یعنی تنها با صورت
و حرکت به بهترین شــکل با مخاطــب ارتباط برقرار و پیام
را منتقل کند.

صفد ر د وام

به كجاى اين شب تيره...

در ايام كرونايى و غلبه موج سوم اين ويروس از بنياد منحوس
و نامرد حوصله طنز نوشــتن روزنامه اى نيســت و حتى اگر باشد
مخاطب هنــگام خواندن چنــد متلك ناب بر دنده ى نويســنده
خواهد کوبید!
حضور سبز شما در روزهاى زرد و كرونايى پاييزى عرض كنم؛
عصر آن در حوالى بقعه شــيخ اجل نشســته بــودم و درد دلى از
بدشگونى روزگار كه يكباره بر صفحه پر رفت و آمد فضاى مجازى
شــعرى از نيماى بزرگ به نام ســعدى عرضه شد ،خدا بد ندهد!
ســيال ذهن هم كه طريق عمده
همين رويداد و راه افتادن جريان ّ
روزنامه نگاران و فرهنگى نويسان است؛ همان!
حاال در اين نقد زرد مجــازى بعد از هزاران دليل و به تعبيرى
اثبات كالم بيچاره نيما كه مرد پردرد كوهســتان است چه گناهى
كرده كه شعر ابداعى اش به نام شاعرى غزلسرا آن هم زيسته در
سده   هاى پيش باشد؟!
اين شد كه شيخ سعدى هم كه در گاليه همچون عاشقانه   هايش
نماد ادبى هســت با كنايه اى از جنس ايهام به كاربر نويســنده و
تايپ كننده و راوى و با لحنى شــيرازى اين كالم نغر از گلســتان
بى خزانش گفت:
امیدوار بُ َود آدمى به خیر کسان
مرا به خیر تو امید نیست ،شر مرسان
نيما هم كه براى اثبات روش شــعرى و نوآورى خود دردها و
رنج   ها كشــيده و خون دل   ها خورده است ،در كنار چراغ كورسوى
خانه كوهستانى خويش با دلخورى زمزمه كرد:
به كجاى اين شب تيره بياويزم قباى ژنده ى خود را

یک فیلم ساز با تاکید به مجازی شدن
جشنواره   ها مطرح کرد:

کرونا فقط این اتفاق را تسریع کرد

وحید گلســتان مدرس نشســت «روایت تعاملی در رســانههای
جدیــد» در نشســتهای « »20-37جشــنواره فیلم کوتــاه تهران
معتقد اســت:اتفاق اکران مجازی جشــنواره   ها در نهایت رخ میداد،
محدودیت   های کرونا تنها باعث تسریع این ماجرا شده است.
به گزارش ایســنا ،نویسنده و کارگردان سینما که به عنوان مدرس
در نشســت «روایت تعاملی در رسانههای جدید» جشنواره بینالمللی
فیلم کوتــاه تهران حضور دارد ،درباره موضــوع کارگاه خود گفت :با
گسترش فضای مجازی و اینترنت ،فیلم کوتاه در شیوههای قصهگویی
تغییر شکلی و ساختاری پیدا کرده است .ما پیشتر درباره «مشارکت»
در رابطــه فیلم با تماشــاچی برای خلق معنا و لــذت ارتباط صحبت
میکردیم ،اما امروز با امکانات تازه بیانی در رسانه جدید ،مشارکت به
«تعامل مخاطب» در بیان و ســاخت معنا تبدیل می   شود .بنابراین با
شکل تازه روایت ،که نوعی بی روایتی است ،مواجه می   شویم.
او ادامه داد :ســینما بیواهمه از هنرها و رســانههای دیگر کسب
تجربه کرد و خیلی زود به بلوغ رســید و خود منبع هنرها و رســانه   ها
شــد امــا اینترنت و گیم ،مخاطبان نســل جدید را بــا تجربه تعامل
به ســمت سینما گســیل داشته اســت ،به همین دلیل در این دوران
تازه ،عــادات و تجربههــای جدید مخاطبان و زیرســاختهای تازه
ارتباطــی ،رویکردهای تازهای در قصهگویــی فیلم ،همچون رویکرد
«مخاطب-مولف» ایجاد میکند.
این مدرس بیان کرد :میدانم برای برخی از فیلمســازان این تغییر
ترســناک است یا ترجیح می   دهند مقاومت کنند .اما در این کارگاه در
پی شــناخت این تغییر هستیم ،ارزشگذاری با مخاطبان خواهد بود و
در نهایت هر فیلمسازی ،فیلم خودش را خواهد ساخت.
گلستان عنوان کرد :عناصر اصلی قصه گویی همچون شخصیت،
کشمکش ،روایت و ...اکنون با تغییر شکلی برای برجسته سازی معنا یا
لذت مواجهه تعاملی با مخاطب ،وارد این دوره تازه می   شود.
ایــن کارگردان دربــاره آنالین شــدن فضای کارگاههــا در این
دوره از جشــنواره بینالمللــی فیلم کوتاه تهران گفت :بدون شــک
آنالین شدن کارگاههای این دوره و ایجاد بستر مجازی ،باعث افزایش
تعداد شرکتکنندگان میشود .به خصوص افرادی که در تهران زندگی
نمیکردند یا دسترسی آســان به محل برگزاری جشنواره را نداشتند،
میتوانند به راحتی و از منزل خود در این کارگاهها شرکت کنند.
گلســتان درباره تاثیرگذاری و بهرهوری هنرجویان از کارگاههای
آنالین نســبت به دورههای حضــوری توضیــح داد و گفت :اکنون
نمیتوانــم با قطعیــت نظر بدهم .چراکه طراحی آموزشــی اثربخش
یک دوره یا کارگاه آموزشــی مجازی دارای شــرایط پیچیدهتری در
زمینههای مختلف است .سبک و عادت یادگیری مخاطبان ،کانالهای
ارتباطی برخط ،رســانه   های پشتیبان و ...عناصر برگزاری یک کارگا ِه
اثربخش مجازی است که همه باید مورد توجه باشد تا مطمئن شویم
ِ
کــه کارگاه حتی از شــیوه حضوری هم موفقتر شــود .اما اگر تمام
این موارد در حال حاضر مهیا نباشــد ،به هر حال ،شــرایط سالمتی
یک ضرورت است.
این نویســنده درباره اکران آنالین فیلمهــای کوتاه گفت :در هر
صورت اکران آنالین جای تجربه مواجهه جمعی با فیلم و به شــکل
حضوری را نخواهد داشت اما حتی پیش از دوره کرونا من اعتقاد داشتم
که برخی از جشنوارهها باید در جهت آنالین شدن و اکران مجازی آثار،
گام بردارند .باالخره جشــنوارهها حد میانی تولید و انتشار آثار هستند،
وقتی مناســبات در تولید یا انتشار دچار تغییرات شگفت انگیز می   شود
طبیعی اســت که جشنواره هم به عنوان حلقه میانی ،در جای مناسب
واکنش نشــان بدهد .اتفاق اکران مجازی جشــنواره   ها در نهایت رخ
میداد ،محدودیت   های کرونا تنها باعث تسریع این ماجرا شده است.
او ادامه داد :البته برای بازدهی بهتر و بیشــتر و چگونگی انجام این
کار ،باید روش و زیرســاخت فراهم کنیم .برای مثال در بحث امکان
قاچــاق آثار با مدد هوش مصنوعی بایــد کار جدی کرد .این تغییرات
ضروری است ،حتی اگر در کوتاه مدت امکان آن را نداریم ،باید برای
این موارد برنامهریزی بلند مدت انجام شود.
گلستان درباره میزان آگاهی بخشی فیلمهای کوتاه درباره موضوع
ویروس کرونا گفت :فیلمهای کوتاه قدرت اثربخشــی زیادی دارند و
میتوانند مســائل روز را ترسیم و بیان کنند .فیلم کوتاه برشی از یک
واقعه را به کارا ترین شکل و به خوبی بیان میکند.

