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فرهنگسازی و آموزش
کرونا را شکست میدهد

ایسنا :مدیرکل فرهنگ و ارشاد
اســامی فارس تاکیــد دارد که با
فرهنگ  ســازی و آموزش میتوان
راه شکست کرونا در موج سوم این
بیماری را هموار کرد.
صابر سهرابی در نشستی که به
همت خانه نخبگان سالمت فارس
(بســیج علمی) و با حضور رئیس
بیمارستان حضرت علیاصغر (ع) شیراز برگزار شد ،گفت :اداره
کل فرهنگ و ارشــاد اســامی فارس ،از همان روزهای آغاز
همهگیری بیمــاری کرونا ،با همکاری هنرمندان و فرهنگوران
گامهای بلندی را در راســتای آموزش و فرهنگسازی عمومی
برای پیشــگیری از بیماری کرونا برداشت و تولیدات نمایشی
و هنری بسیاری را در این زمینه داشت که بارها بازنشر شد.
به گزارش ایســنا به نقل از روابط عمومی اداره کل فرهنگ
و ارشاد اسالمی فارس ،وی ادامه داد :هنرمندان و فرهنگوران
فارسی ،بار دیگر نیز این توانمندی را دارند تا برای پیشگیری از
بیماری کرونا ،دوشــادوش کادر درمان و البته در سنگر آموزش
و فرهنگسازی عمومی گام بردارند.
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی فارس بیان کرد :موضوع
اصلی همه رویدادهای دهــه فرهنگ فارس را به این موضوع
اختصاص دادیم که امید اســت از این رهگــذر هم هنرمندان
و فرهنگــوران خود آشــنایی الزم را پیدا کننــد و هم با تولید
محتواهای هنــری جذاب ،بــرای فرهنگســازی و آموزش
عمومی ،در کنار کادر درمان ،به مبارزه با این بیماری بپردازند.
سهرابی خاطرنشــان کرد :فرهنگ و ارشاد اسالمی فارس،
اکنون در موج ســوم بیمــاری کرونا ،بار دیگــر همه ظرفیت
فرهنگــی و هنــری فــارس را بــرای آمــوزش الزم به کار
خواهد گرفت.

کتاب «ندیدن ،دلیل نبودن نبود»
اثر شاعر اهل فارس منتشر شد

ایرنا :کتــاب « ندیــدن ،دلیل
نبــودن نبــود» مجموعــه غزل و
رباعی سروده مرتضی کشاورز اهل
فراشبند استان فارس به چاپ رسید.
به گزارش ایرنا ،مرتضی کشاورز
با تخلــص م.تفاوت به گفته خود با
نگاهی متفــاوت و با بهره گیری از
مضامین عارفانه و عاشقانه  ۶۰غزل
و  ۶۰رباعی را در این کتاب عرضه کرده است.
انتخاب این نام برگرفته از یکی از رباعی های شاعر است:
غزل بود و حال سرودن نبود
زبان را توان گشودن نبود
خدا جلوه میکرد در دل ولی
ندیدن دلیل نبودن نبود
مرتضی کشاورز متولد  ۱۵آبان  ۶۵ساکن شیراز و اصالتا اهل
فراشبند استان فارس است.
از این هنرمند تاکنون نمایشــگاه هــای متعددی در زمینه
خوشنویســی و نقاشی خط برگزار شــده و نویسنده مقاالتی در
حوزه معماری ،هنر و خوشنویسی بوده است.
وی گفت :کتــاب "ندیدن دلیل نبودن نبود" را انتشــارات
سارات تهران در یکصد صفحه چاپ کرده و قرار است به زودی
مراسم رونمایی این کتاب برگزار شود.
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نخستین جشنواره کاج در فارس برگزار میشود
ایســنا :مدیر نخبگان و رسانه سپاه
فجر استان فارس از برگزاری نخستین
جشــنواره تولیدات رســانه و هنری با
موضوع کاهش آســیب های اجتماعی
تحت عنوان جشنواره کاج ،خبر داد.
ســجاد توکلی افزود :این جشــنواره
با همکاری بیــش از  ۱۶نهاد مرتبط با
موضوعات اجتماعی و به ابتکار معاونت
اجتماعــی ســپاه فجر اســتان فارس
برگزار می شود.
به گزارش ایســنا به نقل از معاونت
اجتماعی ســپاه فجر فــارس ،توکلی با
بیان اینکه جشــنواره کاج در سه بخش
چندرسانه ای ،ادبی-هنری و بخش ویژه
پذیرای آثار هنرمندان و فعاالن اجتماعی
اســت ،اضافه کرد :در بخش چندرسانه
ای ،شرکت کنندگان می توانند در قالب
مســتند ،فیلم کوتاه ،انیمیشــن ،موشن
گرافیــک ،عکــس نوشــته ،کاریکاتور
و طــرح هــای گرافیکی آثــار خود را
ارسال کنند.
مســئول مشــارکت هــای مردمی
معاونت اجتماعی سپاه فجر استان فارس
همچنین گفت :در بخش ادبی-هنری،
عرصــه هایی ماننــد داســتان کوتاه،
نمایشــنامه ،فیلمنامه ،طنز ،اســتندآپ،
تئاتر ،نقاشــی ،خطاطی ،موسیقی امکان
شرکت در جشنواره وجود دارد.
توکلــی در رابطــه با بخــش ویژه

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی فارس:

تلفن سرپرستی های عصر مرد   م:

اصفهان  09139147727هاشــمی
لیتو گرافی و چاپ:روزنامه عصر مرد م
کرمانشــاه  09181311498کبود   ی
بوشــهرتلفن.235961:
 09177723605رستمی
خوزستان  09332904887هاللی

روزنامه عصر مردم
ساختمان
کوچه 33
     را -
چهارراه
     شت -
قصرد
شیراز -
عصر مرد م
ساختمان-روزنامه
نبش- 33
کوچه
مالصدنبش
مالصد را -
چهارراه
شت -
قصرد
نشانی:شیراز -
نشانی:

جشــنواره گفت :کرونــا علیرغم همه
مشــکالت ،تاثیرات مثبــت و منفی بر
جامعه و آســیب های اجتماعی گذاشته
کــه همدلــی و مهربانی ،مواســات ،از
خودگذشتگی و نوع دوستی از مصادیق
بارز این تاثیرات مثبت اســت و هر یک
از این زمینــه ها میتواند پایه تولید آثار
ماندگار و فاخر هنری و رسانهای باشد.
دبیر جشــنواره کاج ،با بیــان اینکه
آســیب های اجتماعی به دلیل گستره و
عمق ویژه ای کــه دارد در تمامی الیه
های اجتماع رســوخ کرده است ،افزود:
کاهش و برطرف کردن این مشکالت و
مصائب نیازمند یک اراده همراه با عمل
منطقی و عالمانه است که بهره برداری
از ظرفیــت بــی بدیل هنر و رســانه با

نگاه فرهنگ ســازی ،آموزش و افزایش
توانمندی های مــردم می تواند در این
امر راهگشا باشد.
به گزارش ایســنا ،فراخوان نخستین
جشــنواره تولید آثار هنری و رسانه ای
«کاج» در ســه محور :کاهــش اعتیاد،
طالق و حاشیه نشــینی در حال انجام
اســت که عالقه مندان مــی توانند تا
 ۱۰دی مــاه  ۱۳۹۹تولیــدات خود را
به دبیرخانه جشــنواره به نشانی :شیراز،
خیابــان زنــد ،کوچه پروانــه ،روبروی
ســاختمان حدیــد ،معاونــت اجتماعی
ســپاه فجر یــا از طریق شــماره تلفن
 ۰۹۲۱۸۲۸۲۸۵۳در شبکه   های اجتماعی
و ایمیل دبیرخانه نیز به نشــانی social.
 fars@gmail.comارسال کنند.

ثبت شاهنامهخوانی ،رونمایی از گنج پنهان اقلید فارس
ایرنا :شــاهنامهخوانی در شــهر "دژکرد" و روستای
"چرکس" از توابع بخش سده شهرستان اقلید در شمال
فارس ،بــه تازگی در زمره آثــار ناملموس ملی به ثبت
رســیده اســت؛ آن هم درصورتی که حتی بسیاری از
دســتاندرکاران و پژوهشگران ثبت میراث ناملموس از
وجودش بیاطالع بودند.
بر کسی پوشیده نیســت که شاهنامه بیش از هر اثر
دیگر ،نمایانگر هویت فرهنگی ایرانیان است؛ از همین رو
در میان گروههــای مختلف مردم جایگاهی ممتاز دارد؛
این اهمیت تا به حدی است که در برخی مناطق ایران،
شــاهنامهخوانی به سنتی بدل شده که از نسلی به نسل
دیگر منتقل میشود.
در فهرست آثار ناملموس ملی که در  ۱۹شهریورماه
سال  ۹۹به ثبت رســید ،عنوان آیین شاهنامهخوانی در
شــهر "دژکرد" و روستای "چرکس" از شهرستان اقلید
در  ۲۶۷کیلومتری شــمال شیراز نیز به چشم میخورد.
آیینی که حتی مســوول ثبت میراث ناملموس اداره کل
میراث فرهنگی ،صنایع دســتی و گردشگری فارس نیز
اذعان کــرد که از وجودش بیاطالع بوده و در مســیر
ثبت اثــری دیگر با معرفی اهالی بومــی منطقه ،با آن
آشنا شده است.
مژگان ثابتقدم به ایرنا میگوید که درحالی که برای
شناسایی عنصر فرهنگی دیگری به اقلید سفر کرده بود،
از این آیین اطالع یافته و همین موضوع جذابیت آن را
برایش دوچندان ساخته است.
اقوام لر از دیرباز برای شــاهنامه ارزشی
ویژه قائل بودهاند
به گفته او ،بیشــتر اهالی ساکن در دژکرد و چرکس
فارس را اقوام لر تشکیل میدهند و لرهای این ناحیه از
دیرباز به شاهنامه عالقهای ویژه داشتهاند؛ درست مانند
شــیرازیها که به حافظخوانی اهمیت میدهند .در این
منطقه از فارس شاهنامه با لهجه محلی خوانده میشود و
افراد برای شخصیتهای شاهنامه ارادت خاصی قائلاند.
بر همین اســاس اســت کــه میرجاللالدین کزازی
شاهنامه پژوه و اســتاد ادبیات در مقاله "شاهنامه ،نامه
فرهنــگ ایران" میگوید" :کودک لر زمانی که دیده به
جهان میگشــاید ،در آن هنگام کــه در گهواره آرمیده
است به شــیوه ناخودآگاه و ناخواسته با جهان شاهنامه
آشــنایی مییابد .مادر لر با بیتهایی از شــاهنامه برای
خسباندن کودک الالیی میخواند .کودک پیش از آنکه
با نام خویشان خود آشنا شود با نامهای شاهنامه آشنایی
یافته اســت و اص ً
ال نیازی ندارد برای شناخت شاهنامه
به دبســتان برود ،دانش بیاموزد یا شاهنامهشناس شود،
شاهنامه در اوست ،با اوست ،از اوست".
نظم شاهنامه بهگونهای است که امکان درک عمیق
روایتهای فردوســی را فراهم میســازد ،روایتهایی
کــه به ابعاد مختلف زندگــی اجتماعی میپردازد که در
جایجای ایران و در فرهنگی به همین وسعت گسترش
یافته است.
تا پیش از سلطهیافتن وسایل ارتباط جمعی ،شاهنامه
از جملــه پرطرفدارترین کتابهــا در میان خانوادههای
ایرانی بوده است و بهویژه اقوام لر ،بیش از دیگر جوامع
باآن الفت داشــتهاند؛ این مهم هــم در نامگذاریهای
آنها ،هم در الالییها و ترانههای محلیشــان و هم در
رســم شــاهنامهخوانی این قوم در مراسم مختلف دیده

شده است.
نحوه زیست عشایر لر ،آنها را به شاهنامه
پیوند میدهد
این مســاله قطعا دالیل بســیاری دارد؛ اما از منظر
فرهنگی ،شــباهت و پیوســتگی نحوه زندگی عشایر لر
با زندگی رزمی و حماسی شاهنامه باعث این انس شده
اســت؛ بدانگونه که عملکردهای شــجاعانه قهرمانان
داســتانهای کهن با رزمآوریهای آنان پیوند مییابد،
جوانمردیها با رســتم ،نامردیها با شغاد و حیلهگری و
افسونها با پیران ویسه یا زال تعریف میشود.
مســوول ثبت میــراث ناملمــوس اداره کل میراث
فرهنگی ،صنایع دســتی و گردشگری فارس در همین
زمینه عنوان میکند :جوانــان و نوجوانان بارها و بارها
از زبــان مادر یــا مادربزرگ خــود ضربالمثلهایی از
داستانهای شاهنامه را شنیدهاند ،بهترین اسب را رخش
رســتم میدانند و بزرگترین افعی کوهستان برایشان

جز اینها نباید از این نکته نیز غافل شــد که یکی از
دالیل محبوبیت شــاهنامه در نزد اقوام لر ،برخورداری
لهجه لری از ذخایر باارزش واژگانی فارسی دری و کهن
است که پشتوانه پیوند فرهنگی مردمان را با این کتاب
فراهم ساخته و سبب روانتر شدن و دریافت آن حتی در
میان افراد عامی و بیسواد شده است.
امــروز دیگر ،میراث فرهنگی تنهــا به آثار و بناهای
تاریخی و مجموعهای از اشــیا محدود نمیشــود ،بلکه
ذخایر فرهنگی مردم جهان را نیــز دربرمیگیرد؛ از آن
جملهاند سنتهای شفاهی ،هنرهای اجرایی و نمایشی،
فعالیتهــای جمعی ،آیینها و جشــنها ،علوم و دانش
طبیعــی و فعالیتهــای مرتبــط با طبیعــت ،کیهان و
صنعتگری سنتی به همراه تمام مهارتهای مربوط به
تولید صنایعدستی سنتی.
پاســداری از این ذخایر فرهنگی برای حفظ فرهنگ
هر کشــور ضروری اســت؛ با این نگاه ،مفهوم میراث

دعوت از «خورشید» و «دشت خاموش»
به جشنواره استکهلم

دو فیلم ایرانی «خورشید» و «دشت خاموش» نماینده سینمای
ایران در ســی و یکمین جشنواره فیلم اســتکهلم در کشور سوئد
خواهند بود.
به گزارش ایســنا« ،خورشــید» به کارگردانی مجید مجیدی و
«دشت خاموش» از احمد بهرامی در بخش «»Open Zone
جشنواره فیلم و در کنار فیلم های«تابستان  »۸۵ساخته «فرانسوا
اوزون»« ،پینوکیو» بــه کارگردانی «متئو گارونه»« ،روابط» فیلم
افتتاحیه جشنواره ونیز ساخته «دنیله لوکه تی»« ،زنی که دوید» از
«هونگ سانگ-سو» و «درس های پارسی» ساخته «وادیم پرلمان»
به روی پرده می رود.
فیلــم «خورشــید» ســاخته مجید مجیــدی اولیــن نمایش
بین المللی خود را در بخش رقابتی هفتاد و هفتمین جشنواره فیلم
ونیز تجربه کرد و در نهایت روح ا ...زمانی توانســت جایزه مارچلو
ماسترویانی ویژه بهترین بازیگران نوظهور جشنواره را از از آن خود
کند و فیلم «دشــت خاموش» به کارگردانی احمد بهرامی نیز در
نهایت موفق به کســب جایزه بهترین فیلم بخش افق های ونیز
 ۲۰۲۰شد.
امسال «مارتین اسکورســیزی» کارگردان  ۷۷ساله آمریکایی
جایزه اســب برنــزی یک عمر دســتاورد هنری جشــنواره فیلم
استکهلم را با حضور در این رویداد سینمایی دریافت خواهد کرد.
ســی و یکمین جشــنواره بین المللی فیلم اســتکهلم از تاریخ
 ۱۱تا 22نوامبر ( ۲۱آبان تا  ۲آذر) در کشور سوئد برگزار میشود.

سرمایههایی که در مضیقه مالی هستند!

از هنرمندان حوزه موسیقی نواحی
به عنوان سرمایههای ملی و فرهنگی
یاد میشود؛ سرمایههایی که خود در
مضیقه هستند .مشکالت گاه تا حدی
پیــش میرود که ایــن هنرمندان در
ســکوت و انزوا دنیا را ترک می کنند
بدون اینکه فرصتی برای اشاعه هنر
خود به دیگری داشــته باشند و بدین
ترتیب شاخهای مهم از هنر موسیقی نواحی کشور خاموش میشود.
ایســنا به بهانه برگزاری سیزدهمین جشــنواره موسیقی نواحی با
یکی از هنرمندان این عرصه به گفت وگو نشسته است.
حبیبا ...قادر آتشــگر دارای نشــان درجه یک هنری است .او از
چهرههای سرشــناس موسیقی نواحی سیســتان است و سرپرستی
گروه موســیقی «حســینا» را بر عهده دارد .ایــن هنرمند تا به حال
بارها در جشنوارههای موسیقی داخلی و خارجی شرکت داشته است.
آتشــگر که امســال برای بار سوم در جشــنواره موسیقی نواحی
شرکت کرده اســت ،درباره اهمیت این رویداد برای هنرمندان حوزه
نواحــی بیان میکند :برگزاری این جشــنواره برای هنرمندان نواحی
کمک مهمی اســت ،آنها با حضور در این جشــنواره فرصت اجرای
کارهای خود را دارنــد .از طرفی در حالت عادی هنرمندان نواحی به
مردم معرفی نمیشــوند و توجه خاصی به آنها صورت نمیگیرد ولی
اگر اینگونه جشنوارهها حداقل ســالی دو بار هم برگزار شوند ،باعث
دلگرمی هنرمندان خواهدشد.
از او ســوال میکنیم که پس از حضور هنرمندان حوزه نواحی در
این جشــنواره ،تا چه حد به آنها رسیدگی میشــود؟ پاسخ میدهد:
هنرمندان هرگز فراموش نمیشــوند ولی کسانی که در وزارت ارشاد
هســتند و مســئولیت فرهنگی دارند باید بدانند که هنرمندان نواحی
منبع درآمدی ندارند و کارشــان هنر آنهاست .هنرمندان انتظار دارند
بیمه شــوند ،یک درآمد ماهیانه داشته باشند و از آنها تقدیر شود .اگر
مسئوالن واقعا به فکر هنرمندان باشند ،باید انتظارات آنها را برآورده
کنند و آنها را که ســالها برای هنر موسیقی نواحی زحمت کشیدهاند
را تقدیر و به آنها نشان درجه یک هنری اعطا کنند.
«در شــرایط کنونــی که به دلیل شــیوع ویــروس کرونا امکان
اجراهــای زنده از هنرمندان نواحی گرفته شــده ،آیا کمکی از طرف
دولت به هنرمندان این حوزه صورت گرفته است؟»
آتشــگر در پاســخ به این پرســش ایســنا عنوان میکند :قبال
یکســری از هنرمندان بیمه شــدند ولــی پس از یکی ـ دو ســال
به دلیل اینکه نتوانستند از پس هزینههای آن برآیند ،انصراف دادهاند.
اکنــون هم که منبــع درآمدی برای هنرمندان نواحــی وجود ندارد،
کمکی به آنها صورت نگرفته اســت مگر اینکه چنین جشنوارههایی
برگزار شود که حق الزحمهای به آنها پرداخت شود.

دو جایزه بینالمللی برای «گورکن»

یادآور خان ســوم رستم است؛ از همین رو است که این
همذاتپنداریها ســبب شده شــاهنامه در بین اقوام لر
شمال فارس جلوهای ارزشمند بیابد.
ثابتقدم میافزایــد :در دژکرد و چرکس همه مردم
به شــاهنامه عالقهمندند و در محافل خانوادگیشــان،
آن را چاشنی حضورشــان میکنند ،براساس مشاهدات
صورتگرفتــه همه اهالی این ناحیه ســعی میکنند با
صدای رسا شاهنامه بخوانند ،جوانان از رو و پیران از بر.
او با اشــاره به اینکه این آیین میراث عظیم فرهنگی
اقوام لر و ســاکنان شــمال فارس بهشمار میرود که از
دیدهها نهان مانده بود ،ابراز میدارد که با شناســایی و
پاســداری از این میراث ،زمینه انتقال آن نسلبهنســل
فراهم میشود.
نام اقلید در شاهنامه و ارادت مردم به این
کتاب
او همچنین به این نکته اشاره میکند که نام "اقلید"
در شاهنامه آمده و شاید دلیل ارادت مردم این ناحیه به
شاهنامه هم از همین رو باشد که آنان خود را بازیگران
روایتهای فردوسی میدانند؛ از سوی دیگر ارادت تیره
ها و طایفه ها مختلف اقوام لر در سراسر زاگرس زبانزد
اســت و نشــان میدهد که شــاهنامهخوانی چرکس و
دژکرد اهمیتی ویژه دارد.

فرهنگی ناملموس و چرایی شناســایی و ثبت آنها معنا
مییابد؛ چراکه این آثار نســلبه نسل و سینهبهسینه
از اجداد بشــر به انسان امروزی رسیده و بایسته است به
نسلهای بعدی نیز منتقلشود.
طبق مفاد بند دوم کنوانسیون  ۲۰۰۳یونسکو ،میراث
فرهنگی ناملموس ،این گونه تعریف میشــود :رویهها
( ُعرفها) ،نمادها ،دانشها ،مهارتها ،ابزارها ،اشیا ،آثار
هنــری و مکانهای مرتبط با آنها ،کــه جوامع و افراد،
آنها را بخشــی از میراث ناملموس خود میشناســند و
همواره از نسلی به نسلی دیگر منتقل میشود و پیوسته
به وسیله انسانها و جوامع و گروهها در پاسخ به محیط
اطرافشــان و در تقابل با طبیعت و تاریخشــان خَ لق
میشود و سازگار با مفاد حقوق بشر بینالمللی و شرایط
احترام متقابل میان جوامع ،گروه ها و اشخاص باشد.
توجه به میــراث فرهنگی ناملمــوس ،نقش مهمی
در گفتوگوی بیــنفرهنگهای مختلف ایفا میکند و
سبب ایجاد احترام متقابل به تنوع فرهنگی و شیوههای
گوناگون زندگی میشــود .میــراث فرهنگی ناملموس،
زندگی
فرصتی است برای عرضه و ارائه فرهنگ و سبک
ِ
اصیل کشــورهای مختلف دنیــا در عرصه بینالملل؛ و
فرهنگی
موجب مقاومت فرهنگی در برابر یکسانسازی
ِ
کشورهای قدرتمند جهان میگردد.

فیلــم ســینمایی «گورکن» در
جشــنوارههای فیلم برکلی آمریکا و
بانکوکتای تایلند موفق به کســب
جایزه بهترین فیلم شد.
به گزارش ایسنا ،فیلم سینمایی
«گورکن» بــه کارگردانــی کاظم
مالیــی و بــه تهیهکنندگی ســینا
ســعیدیان ،در بیســت و نهمیــن
جشــنواره فیلم برکلی آمریکا موفق به دریافت جوایز بهترین فیلم
خارجیزبان و بهترین فیلم از نگاه تماشاگران شد.
این فیلم هفته گذشــته نیز در بخش مسابقه ششمین جشنواره
بینالمللــی فیلــم بانکوکتای تایلند" به نمایــش درآمد و جایزه
بهترین فیلم را از این رویداد سینمایی دریافت کرد.
امسال ششــمین جشنواره بینالمللی فیلم بانکوکتای از تاریخ
 ۲۵تا  ۲۸اکتبر ( ۴تا  ۷آبان) با رعایت دســتورالعملهای بهداشتی
بهصورت حضوری در شهر بانکوک تایلند برگزار شد.
بیســت و نهمین جشــنواره فیلم برکلی نیز به عنوان یکی از
قدیمیترین جشنوارههای مستقل آمریکا ،از  ۲۹اکتبر تا اول نوامبر
( ۸تــا  ۱۱آبان) به صورت ترکیبی از رویدادهای فیزیکی و آنالین
در شهر برکلی ایالت کالیفرنیای آمریکا برگزار شد.
«گورکن» روایت زنی بهنام سوده شریف زادگان با بازی ویشکا
آســایش است که درست قبل از ازدواج مجددش دچار یک چالش
سخت در زندگی شخصیاش میشود.

