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انگارنهراگنا

اعطای گواهینامه استاندارد
به  ۲۵واحد گردشگری فارس

ایســنا :طی مراســمی با حضور
فعاالن و مســئوالن گردشــگری،
گواهینامه اســتاندار بــه  ۲۵واحد
گردشــگری فعال در استان فارس
اعطاء شد.
مدیــرکل میــراث فرهنگــی،
گردشــگری و صنایع دستی استان
فارس ،یکشــنبه  ۲۱دی در مراســم اعطای گواهینامه استاندارد
به واحدهای گردشگری این استان ،فارس را در اخذ گواهینامههای
استاندارد خدمات گردشگری پیشتاز دانست.
مصیــب امیری با بیان اینکه ســال  ۹۲تعداد  ۶۵واحد هتل و
هتل آپارتمان در فارس وجود داشــت و اکنون شــمار تاسیسات
گردشــگری به  ۷۷۰واحد رسیده اســت ،ابراز امیدواری کرد که
با مهــار کامل بیماری کرونا ،شــاهد فعالیت مجــدد واحدهای
گردشگری و فعاالن این عرصه باشیم.
امیری با اشــاره به اینکه مهلت دریافت تسهیالت کرونا برای
دارندگان تاسیســات گردشــگری تا پایان دی تمدید شده است،
گفت :امیدوار هســتیم تا پایان امســال شاهد کاهش نرخ ابتال به
کووید  ۱۹و جان گرفتن دوباره صنعت گردشگری باشیم.
رئیس جامعه هتلداران استان فارس نیز گفت :در دوران قبل از
کرونا فرایند استانداردسازی واحدهای اقامتی فارس آغاز شده بود
و شیوع این بیماری ،آن فرایند را تسریع کرد.
حسن ســیادتان خواســتار ارتقاء کیفی خدمات گردشگری و
اقامتی در فارس شــد و گفت :فارس این قابلیــت را دارد که در
بخشهای مختلف صنعت گردشگری ،عناوین برتر را کسب کند.
ســیادتان بــا بیان اینکه امید به بازگشــت رونــق در صنعت
گردشــگری در دوران پســاکرونا ،وجــود دارد ،گفت :علیرغم
مشکالت عمده در صنعت گردشگری ،در این حوزه شاهد تعدیل
نیرو در فارس نبودیم.
رئیس جامعه هتلداران اســتان فارس خاطرنشان کرد :فعاالن
این صنعت افرادی متخصص هستند و جایگزین کردن این نیروها
به راحتی امکانپذیر نیســت ،لذا امیدوار هســتیم که با استقامت
بیشــتر فعاالن این عرصه ،با سربلندی از بحران جانفرسای کرونا
هم عبور کنیم.
به گزارش ایسنا ،مدیرکل فرهنگی معاونت گردشگری و امور
زیارتی اســتانداری فارس نیز گفت :اگر امروز شاهد کاهش شمار
مبتالیان به کرونا و رکود این بیماری در جامعه هســتیم ،نتیجه
رعایت پروتکلهای بهداشتی توسط مردم است.
ســیدمجتبی علوی ،شــیراز را شهر عشق و شــیرازیها را
انسانهای عاشق دانست و گفت :شیوع کرونا سبب گرفتاریهای
مادی و معنــوی دوچندانی برای مــردم خصوصا فعاالن صنعت
گردشــگری در این شهر و دیار شد ،لذا امید داریم که با موفقیت
واکسن کرونا ،بار دیگر شاهد بازگشت دوران آرامش باشیم.
علوی در عین حــال گفت :با در نظر گرفتن شــرایط به نظر
میرسد باید به زندگی و کســب و کار با کرونا عادت کنیم .البته
در اســتان فارس با همکاری نهادها و دستگاههای مختلف نظیر
استانداری و شورا و شهرداری شیراز دستاوردهای ارزندهای داشتیم
و امیدواریم که رونق به صنعت گردشگری بازگردد.
او خاطرنشــان کرد :با توجه به تداوم شرایط کرونا و وضعیت
این بیماری در جهان ،باید چشــم به گردشــگری داخلی داشته
باشیم و شکلگیری مثلث طالئی سه شهر شیراز ،اصفهان و یزد،
تاثیرگذار خواهد بود.
علوی از تالش برای شــکلگیری مثلث گردشــگری مذهبی
با مشــارکت سه اســتان خراســان رضوی ،فارس و قم خبر داد
و با اشــاره به جایگاه ارزنده شــیراز در حوزه پزشکی ،تاکید کرد
که برنامههای متعددی در حوزه توریســت سالمت در دستور کار
قرار دارد.
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گفتوگو با جواد محقق :نگاهی به حاشیههای جشنواره شعر «فجر»

احمد   رضا سهرابی

جــواد محقــق با بیــان توضیحاتــی در خصــوص برخی
حاشــیههای جشنواره شــعر «فجر» معتقد است این جشنواره
محفلی و گروهی نیست.
این شــاعر و عضو هیأتعلمی دورههای پیشــین جشنواره
شــعر «فجر» در گفتوگو با ایسنا درباره وضعیت برگزاری این
جشنواره در سالهای اخیر اظهار کرد :در بررسی جشنوارهها باید
ببینیم که براساس اساســنامهها و آییننامههایی که برایشان
نوشته شده ،قرار اســت چه کاری انجام دهند و اگر آن کار را
به سامان برسانند ،طبیعی است که وظایفشان را انجام دادهاند.
جشــنوارهها به نوعی رژیمان آخر فصل هســتند و قرار نیست
خودشــان کار دیگری انجام بدهند .مجموعههایی از آثاری در
حوزههای مختلف در سراســر کشور منتشــر میشوند ،طبیعتا
پس از بررســیها تعدادی از اینها با نظر داوران جشــنوارهها
برگزیده میشوند.
او ادامه داد :اگر همین روند و روال به صورت طبیعی و بدون
حب و بغضهای مرســوم اتفاق بیفتد ،جشنواره وظیفه خودش
را انجام داده است .طبیعی است که در همه جشنوارهها عدهای
برنده میشوند و عدهای هم نمیشوند .برندهها معموال از نتایج
جشنوارهها ابراز رضایت میکنند و آنها را قبول دارند ولی ممکن
است کسانی که برگزیده نشدهاند ،دلخوریهایی داشته باشند و
نتایج کار را چون به نفع آنها اتفاق نیفتاده ،نپسندند .این یک امر
کامال طبیعی است و به نظرم خیلی جای بحث و گفتوگو ندارد.
جشــنواره شــعر «فجر» هم مثل سایر جشــنوارههای دیگر
مجموعه آثار شــعری در حوزههای شعر بزرگسال ،شعر کودک
و نوجوان و درباره شــعر را در دورهای یکساله بررسی و نتایج
آن را اعالم میکند.
محقق ســپس درباره برخی انتقادها نسبت به انتخاب دبیر
علمی پانزدهمین جشــنواره شــعر فجر از جامعه دانشگاهی و
اینکه گفته شــده در میان جامعه شــاعران نامآشنا نبوده است
بــه بهانــه يــاد روز درگذشــت علــى
اسفنديارى" نيما يوشــيج" ،بنيانگذار شعر
نوين ايران ( ١٣ديماه )١٣٣٨
"بخش دوم"
گزيــده اى از مقدمه و يادداشــت  هاى
شخصيتهاى برجسته ادبى و هنرى معاصر بر
مجموعه آلبوم تصويرگرى اشعار نيما يوشيج
اثر حسن مشكين فام ،انتشار سال ١٣٧٥
***
شــعر نیما همان رودخانه ای اســت که
"هرکــس از هرجایــش هرقــدر بتواند ،یا
دلــش بخواهد ،برمــیدارد" .و نه تنها نیما
چنین اســت که هر شــاعر هنرمند بزرگ
دیگر نیز منبع فیض میشــود برای راهیان
بعــدی ،تا هر قــدر که بتواننــد برگیرند و
بیاموزند و برگرفته   هايشــان راباجان وحال
ودل ودرونشان بياميزند و دست آوردی تازه
حاصل شود.....
.....نقــاش ما ،آقای مشــکین فام ،نیز
چنین کوشیده اســت .روایت   هایش از شعر
نیمــا را ،وقتی كه به برداشــت و حســی
شــخصی و تصویری تبدیلشان کرده است،
نباید معــادل عینــی موبه مــو و ترجمان
دقیق آنها دانســت که مانند شعر هر شاعر
بزرگ دیگــری ،به "ترجمــان دقیق "در
نمی آینــد ،و چه بهتر ،چــرا که نقاش ما
به حاصل رســیده است.حاصل جمع حس او
با سمت و ســویی از شعر نیما .همان سمت
و ســویی که چشــم انداز چشم جانش بوده
اســت و بی آنکه خواســته باشد "کل معنا"
را تصویــر کنــد ،کوشــیده اســت تا جان
کالم را بیابــد و هدیه ی اصحــاب کند.....
.....تصویرگریهــای نقــاش ما ،ســاده و
نجیب اســت و پیراسته .با نشــانه   هایی از
خانه   های گلی روســتای یــوش و پرنده   ها
و جانــوران و مردمــان و درختانش .با ماه و
شــب و باد و طنین سکوت و تنهایی و دیگر
دلمشغولی   های نيما.
.....ادای دیــن نقاش ما بــه نیما ،ادای

گفت :جشنواره شعر «فجر» بخشهای مختلفی دارد که یکی از
آنها مربوط به پژوهشها و تحقیقات ادبی است ،قطعا بیشترین
ارتباط این بخش نه با شــاعران که اتفاقا با پژوهشگران حوزه
ادبیات است ،یا در حوزه کودک و نوجوان هم همینطور است،
طبیعتا نیاز اســت کســانی که در این حوزه کار پژوهشی انجام
دادهاند یا تدریس دانشــگاهی دارند ،در این حوزه وارد شــوند.
همچنان که در بعضی از ســالها ممکن است خود شاعران در
این حوزهها وارد شده باشند.
این شــاعر افزود :بر اســاس آییننامه و اساســنامه ،هیچ
قاعــدهای نداریــم که بگویــد حتما از شــاعران یــا حتما از
پژوهشگران باید در این جشــنواره حضور داشته باشند .به نظر
من نقطه مطلوب این اســت که ما در دورههای مختلف بتوانیم
از طیفهای مختلف افراد ،چه شاعران و سرایندگان و چه اهالی
تحقیق و پژوهشهای ادبی و دانشگاهی استفاده کنیم.
جواد محقق همچنین نظر خــود را درخصوص انتقاد برخی
شــاعران نســبت به حضور نداشــتن طیفهای گوناگون در
جشنواره شعر «فجر» و تفاوتهای این جشنواره با جشنوارههای

بازخوانى خلق يك اثر

بخش دوم

دین همه ی ما به آن شــاعر خالصی است
که چه خوب و عمیق و چه به ظاهر آســان،
میتوانســت ما را به خواب   هــای خوش و
روایت   های محزونش از طبیعت و روســتا و
دل آدمی پیوند زند و ما رابا خود و با جهان و
با ماه و شب و پرندگان یکی کند.
بخشى از مقدمه آلبوم-شهریور٧٥

تصاويركتب خطى عتيق "مينياتور" ،دريافت
خــود را از اشــعار"نيما" ارائه داده اســت.
بى اينكه بافتى مينياتــورى را پيش بگيرد.
عصــاره و چكيده تعــدادى از اشــعار نيما
را منعكــس می   نمايــد .نوگــرا ،صادق و
داراى   هارمونى نيمايــى ،كه بيانگر افكار و
دنياى اين شاعر پيشكسوت شعر ماست.

***
تحــول نقــش گذارى حســن
مشكين فام ،نمادين ،شاعرانه ،پاك
نقاشيهاى حسن مشــكين فام رويى به
سوى تكامل دارد.تا آنجاكه آثار او را ديده ام،
ابتــدا مناظر زيباى شــهر شــيراز را نمايان
می   كرد و آثــارش هر چند واقع گرايانه ولى
شاعرانه بود و اين شاعرانه بودن را هرگز رها
نكرده است.جزء ذاتش است .بعد با توجه به

"اهميت شــعر نيما هارمونى اوســت ،به
طور حيرت آورى   هارمونى دارد"
مشــكين فام معاصر است و زمانه خود را
می   شناســد و نبض روزگار را در دست دارد،
هر چند از پيشــينيان ،از بهزاد گرفته تا رضا
عباسى هم غافل نيست.
اينك آثــار اخيرش در برابرم گســترده
اســت و چنديــن گام بــه جلو را نشــان
می   دهد .ويژگى   هاى اين آثار انديشــه اى

اســت كه در هر تابلو نهفته اســت ،اما آن
انديشــه بر اثر تحميل نشــده ،بلكه با شعر
آميخته و تلفيق شده است"..........
سيمين دانشور-تهران ٢٢/اسفند ١٣٨٠
***
هنرمندگرامی   جناب حســن مشكين فام
عزيز
بادرود و مهر،
نامه گرامی   شــما با آلبوم نفيس صدمين
سال تولد نيما يوشيج و همچنين كارت زيباى
"مزرعه شقايق" ،عز وصول ارزانى بخشيد.
از يــادآورى و ابــراز مهــر و اظهار لطف
شما بســيار سپاســگزارم و آرزومندم سال
نو و ســالهاى ســال بــر شــما و خانواده
گرامی    همايون و فرخنده باشد.
مجموعــه تصويرگرى بر چنــد اثر نيما
همانطور كه اســتاد آيدين آغداشــلو مرقوم
داشته   اند:
كوشش ســاده و صميمانه شــما براى
تجســم احساس نيما در شــعرهاى معروف
مهتــاب ،آى آدم   ها ،قايــق ،خروس و....
و.....كارى موفــق بوده اســت .تصويرهاى
پرمعنايى كه كافى اســت تنها اشاره اى به
شــعر داشته باشــد تا همه مفاهيم آن را در
ذهن بيننده مجسم كند.
شــما آنچه را نيما ســروده اســت و به
تصويركشــيده ايد درست احساس كرده ايد.
توجه داريد كه هر يك از آثار هنرى تاثيرى
خاص در بيننده دارد و طبايع انســان   ها نيز
پذيرش خاص خود را دارند .هنرمند واقعى جز
با احســاس دقيق آنچه به تصوير درمی   آورد
 نمی   توانــد وظيفــه  اى را كــه به عهدهگرفته اســت به انجام برساند و مفاهيم را با
نقاشى بنماياند.
در هر حال پيروزى شــمامثل هميشــه
آرزوى دوستان شماست.
پيروزباشيد
دوستدار فريدون مشيرى
١٣٧٧/١/24

از سوی جامعه ملی منتقدان فیلم آمریکا؛

«سرزمین آوارهها» کلوئی ژائو باز هم جایزه برد
جامعــه ملــی منتقــدان فیلــم ( )NSFCبهترین
فیلمهای سال  ۲۰۲۰را انتخاب و معرفی کرد.
به گــزارش خبرگزاری مهر به نقل از ورایتی ،پنجاه و
پنجمین دوره جامعه ملی منتقدان فیلم آمریکا شب پیش
برترینهای سال  ۲۰۲۰را در  ۱۰بخش معرفی کرد.
«ســرزمین آوارگان» ساخته کلویی ژائو یک بار دیگر
عنوان برنده سال را از آن خود کرد و این بار در  ۴بخش
جایزه برد.
جایزه بهترین فیلم سال ،بهترین فیلمبرداری ،بهترین
کارگردانــی و بهتریــن بازیگری برای فرانســیس مک
دورماند جوایزی بود که از ســوی این جامعه به این فیلم
اهدا شد.
جامعه ملی منتقدان فیلم در ســال  ۲۰۱۴متشکل از
 ۶۰عضــو بود .منتقدان نشــریات و ســایتهای معتبر
ســینمایی چون «ورایتی»« ،نیویورکــر»« ،لسآنجلس

تایمــز» و «وال اســتریت ژورنال» در ایــن جامعه گرد
آمدهانــد .جوایز ایــن انجمن یکــی از معتبرترین جوایز
ساالنه سینمایی آمریکا محسوب میشود.
فهرست کامل برندگان  ۲۰۲۰چنین است:

بهترین فیلم« :سرزمین آوارگان»
بهتریــن کارگــردان :کلوئــی ژائو برای «ســرزمین
آوارگان»
بهترین بازیگر مرد :دلروی لیندو برای « ۵قطره خون»
بهتریــن بازیگــر زن :فرانســیس مکدورماند برای
«سرزمین آوارگان»
بهترین بازیگر مرد مکمل :پل راکی برای «صدای فلز»
بهتریــن بازیگر زن مکمــل :ماریا باکالووا برای «فیلم
ادامه بورات»
بهتریــن فیلمبرداری :جاشــوا جیمز ریچــاردز برای
«سرزمین آوارگان»
بهترین فیلمنامه :االیــزا هیتمن برای «هرگز بندرت
گاهی همیشه»
بهترین فیلم خارجی زبان« :جمعی»
بهترین فیلم غیرداستانی« :زمان»

«فجر»ی که برای دیگر رشــتهها برگزار میشود اینگونه بیان
کرد :کاری که جشــنواره شعر «فجر» انجام میدهد ،بر اساس
اساســنامهاش است و آثار منتشرشده در طول یک سال گذشته
را بررســی میکند .این آثار آثاری هستند که به صورت قانونی
در داخل کشور منتشر شدهاند در نتیجه شما در این قضیه با این
کاری ندارید که این آثار متعلق به کدام افراد یا کدام طیفهای
ادبی هســتند ،یا کاری ندارید که بیشــتر شعر کالسیک است
یــا آزاد و نیمایی و یا کاری نداریــد با اینکه دیگر فعالیتهای
اجتماعی و سیاســی مولفان چیســت و با کتاب طرف هستید
نه با افراد و اشخاص.
او جشنواره شعر «فجر» را نسبت به بسیاری از جشنوارههای
محفلی معتبرتر دانســت و ادامه داد :کسانی که چنین تحلیلی
میکنند ،معموال چون خودشان ذهنهای سیاستزدهای دارند،
افکارشان به این ســمت گرایش پیدا میکند .وگرنه وقتی قرار
اســت همه کتابهای شعر منتشرشــده در طول سال بررسی
شــوند ،طبیعتا هیچ طیفــی کنار نخواهد ماند و همه بررســی
میشــوند .حاال اگر آثار کسانی بررســی میشود ولی برخالف
تصورشان یا شهرتی که دارند مورد توجه داوران قرار نمیگیرد،
این بحث داوری و نظر داوران است و ربطی به این ندارد که از
چه طیفی باشند .این حرفها به نظرم خیلی حرفهای معقولی
نیست و همه جشنوارهها هم البته درگیر چنین سواالتی بوده و
هستند و بعد از این هم میتوانند باشند .اما به هر حال جشنواره
آییننامه ،اساســنامه و مجریانی دارد .اتفاقــا به دلیل اینکه
جشنواره شعر «فجر» یک جشنواره محفلی و گروهی نیست و
به جای خاصی از طیفهای ادبی وابســتگی ندارد و کاری ملی
در سطح کشور انجام میدهد و همه آثار منتشرشده کشوری را
میبیند ،به نظر من نســبت به بسیاری از جشنوارههای محفلی
جشنواره معتبرتری است که به یک شخص ،گروه یا جریان و
جناح خاص تعلق دارند.

مدیرکل ارشاد فارس تاکید کرد

تقویت انجمنهای کتابخوانی ادیان الهی
در فارس

ایســنا :مدیرکل فرهنگ و ارشاد
اسالمی فارس با اشاره به همزیستی
پیروان ادیان الهی در شیراز ،تقویت
انجمنهای کتابخوانی پیروان ادیان
الهی در فارس را مورد تاکید قرار داد.
صابر سهرابی شامگاه شنبه  ۲۰دی
در دیــدار بــا همایــون ســامهیح
نجفآبادی ،نماینده کلیمیان در مجلس شورای اسالمی ،به بررسی
مســایل فرهنگی و هنری جامعه کلیمیان فارس پرداخت و با بیان
اینکه شیراز ،موفق به کسب عنوان پایتختی کتاب شد ،خاطرنشان
کرد که سال آینده نیز این جایگاه برای شهر راز حفظ شده است.
به گزارش ایســنا به نقل از ارشاد فارس ،سهرابی با بیان اینکه
بهدســت آوردن این جایگاه ،توانست کمکهای بسیاری در زمینه
گسترش کتاب و کتابخوان برای استان داشته باشد ،گفت :در این
راستا انجمنهای ادیان الهی ،را نیز همچون دیگر هماستانیها در
این زمینه تقویت خواهیم کرد.
ســهرابی یادآور شــد :از آغاز ســال  ۹۹تاکنون دو بار و هر بار
کتابهــای خوبی هــم از نظر کیفی و هم کمــی برای کمک به
فرهنگسازی کتاب و کتابخوانی دریافت کردیم و تا پایان سال،
یک بار دیگر نیز از این کمکها دریافت خواهیم کرد که در مرحله
نخســت پانصد عنوان کتاب برای تجهیــز کتابخانههای انجمن
کلیمیان اهدا خواهیم کرد.
دبیر شورای فرهنگ عمومی فارس تأکید کرد :ادارهکل فرهنگ
و ارشاد اسالمی فارس آمادگی دارد تا در همه زمینههای فرهنگی
و هنری پشتیبان پیروان ادیان توحیدی باشد.
نماینده کلیمیان در مجلس شــورای اسالمی نیز در این دیدار
گفت :بیش از  ۶هزار کلیمی در اســتان فارس زندگی میکنند که
پویایی فرهنگی و هنری ویژهای دارند.
همایون ســامهیح نجفآبادی ،خاطرنشــان کرد :در حالی که
بیمــاری کرونا پویایی فرهنگــی را کاهش داده اســت ،انجمن
کلیمیان شــیراز همچون همیشه خود را برای برگزاری جشنهای
دهه فجر بــا رویکرد فرهنگی و هنری و بر بســتر مجازی آماده
میکند تا امیدآفرینی و شادابیبخش باشد.

نمایش  ۲انیمیشن کوتاه ایرانی
در اسپانیا

دو انیمیشــن کوتاه «جبیر» و «دربارهاش فکر کن» از تولیدات
اســتودیو هورخش روی پلتفرم اسپانیایی « »Feelsalesقرار
گرفتند.
به گزارش ایســنا ،انیمیشــنهای کوتاه «جبیر» به کارگردانی
ریحانــه میرهاشــمی و «دربارهاش فکــر کن» بــه کارگردانی
فائزه ســپهر صادقیان از تولیدات اســتودیو هورخش هستند که با
زیرنویس انگلیســی روی پلتفرم اســپانیایی «»Feelsales
قرار گرفتند.
انیمیشــن کوتاه «جبیر» که باهدف ادای دین به محیطبانان و
شناساندن جایگاه آنان در حفاظت از محیطزیست ساخته شده است
را ریحانهمیرهاشــمی ،کارگردانی ،اشــکان رهگذر ،نویسندگی
و آرمــان رهگــذر ،تهیهکنندگــی کردهاند .این انیمیشــن کوتاه
 ۱۰دقیقهای در سال  ۱۳۹۷تولید شده است.
همچنین انیمیشن کوتاه «دربارهاش فکر کن» برداشتی آزاد از
داستان «لطیفهای در باب تضعیف روحیه کاری» نوشته   هاینریش
بُل است که فائزه سپهرصادقیان ،نویسندگی و کارگردانی و اشکان
رهگذر و آرمان رهگذر ،تهیهکنندگی کردهاند.
« »Feelsalesآژانس بینالمللی توزیع ،فروش و نمایش
 VODفیلمهای مستند ،انیمیشن و کوتاه است.

