
گزارش
وزیر ارشاد: 

هنرمندان از مجوزها تخطی نکنند
وزیــر فرهنــگ و ارشــاد اســامی در تازه ترین 
گفت وگویش با خبرنگاران توضیحاتی را درخصوص 
برگزاری جشــنوارۀ فیلم فجر امسال ارائه کرد، به 
ماجرای توقیف برخی نمایش ها پرداخت و از دیگر 

مسائل حوزۀ فرهنگ و هنر سخن گفت.
محمدمهــدی اســماعیلی، 14 تیــر مــاه پس از 
برگزاری مراســم تقدیر از شایستگان تقدیر جایزۀ 
کتاب ســال جمهوری اسامی در جمع خبرنگاران 
گفت: اگر ما معتقدیم که ایران عزیز ما پر و آکنده 
از شــخصیت های علمی و فرهنگی اســت که در 
حوزه های محلی و منطقه ای می درخشــند، وظیفۀ 
ما تجلیل از آن ها و الگو قرار دادن شــان است. مثا 
من به اســتان آذربایجان غربــی رفتم، در یکی از 
روستاهای سردشــت به منزل یکی از استاد مسلم 
موسیقی مقامی ُکرد، اهل سنت 1۰۷ساله رفتم و 
نشــان درجۀ یک هنر را هم هفتۀ بعد برای ایشان 
فرستادم. آیا این نشســت با افرادی است که شان 
هنر را پایین می آورند؟ یا پدر شهید ۸۶ساله که در 
شهرضای اصفهان در یک مزرعه زندگی می کند. ما 

باید از این  افراد تجلیل کنیم. 
او همچنین بــا بیان این که وقتی می گوییم عدالت 
فرهنگی، یعنی برنامۀ دولت همین است که از همه 
حمایت کنیم، اظهار کرد: قرارگاه محرومیت زدایی 
از حوزۀ فرهنگ و هنر را از بهمن ســال گذشــته 
راه اندازی کردیم. در حالی که خیلی از این مســائل 
را رســانه ای نکرده ایم. اما اکنــون بیش از ۳۸هزار 
نفر در آن آموزش می بیننــد. ما به این جا متوقف 
نشــدیم. ما به درس آموختگان ایــن مرکز مجوز 
آموزش می دهیم و این اقتصاد فرهنگ و هنر را در 

این مناطق تقویت می کند. 
وزیر ارشــاد ســپس در پاسخ به پرســش یکی از 
خبرنــگاران دربارۀ ســاخت فیلم های ســینمایی 
اســتراتژیک در جشــنوارۀ فیلم فجر پیش رو نیز 
گفــت: روزانه این بحث را دنبال می کنم. شــورای 
ویژه ای را در بنیاد فارابی تشــکیل دادیم و همین 
حاال پروژه های متعددی شروع شده است. ان شااهلل 
امســال در جشنواره فیلم فجر همۀ آن حرف هایی 
را کــه دربارۀ تولید فیلم هــای فاخر زده ایم، جامع 
عمل می پوشــاند و همۀ پیش شرط هایش را فراهم 
کرده ایم. یــک جشــنوارۀ متفــاوت و نزدیک به 
آرمان هایی کــه در حوزۀ فرهنــگ و هنر انقاب 

اسامی دنبال می کنیم را شاهد خواهیم بود. 
اســماعیل در توضیحاتــی در زمینۀ توقیف برخی 
نمایش ها نیــز بیان کرد: نمایــش »مخاطب« که 
متوقف شــد، پــس از این که اشــکاالتش برطرف 
شد، تا انتها اجرا شــد. در همۀ بحث ها تمکین به 
قانون و اجــرای قانون را داریــم. جایی که قانون 
نقض می شــود، محل خط قرمز ماست. کسی که 
از ما مجوز می گیرد، باید مطمئن باشد کارش اجرا 
می شــود، مگر این که در اجــرا از آن مجوز تخطی 
کند. مثــا در تئاتر که اجرای زنــده دارد، ممکن 
اســت این اتفاق بیفتد. یا در موسیقی با شروطی 
مجوز داده می شــود، باید در اجــرا هم دقت الزم 

اتفاق بیفتد. 
او سپس با بیان این که آنچه مجوز می گیرد، همان 
باید ساخته شــود و ما از همان حمایت می کنیم، 
افزود: سالی نزدیک به 1۰هزار مجوز تئاتر می دهیم. 
یک مورد یک اشکالی پیدا می کند، همان برجسته 

می شود. ما با نقص برخورد می کنیم. 
وزیر فرهنگ و ارشــاد اسامی همچنین به این که 
حوزۀ فرهنگ به شدت مورد استقبال مردم است، 
اشــاره کرد و بــه توضیحاتی نیز دربــارۀ نهضت 

بازگشت به مسجد پرداخت.
اســماعیلی در پایــان به خبرنگاران وعــده داد تا 
آمارهای نمایشگاه مجازی کتاب گذشته با جزئیات 

منتشر شود.

 فینال »عصر جدید« 
شنبه روی آنتن می رود

فینال »عصر جدید« شــنبه 1۸ تیرماه، مصادف با 
شــب عید سعید قربان بعد از خبر ساعت ۲۲ روی 

آنتن شبکه سوم سیما خواهد رفت.
به گزارش روابط عمومی برنامه، نوروز امسال پخش 
فصل سوم مســابقه »عصر جدید« آغاز شد و حاال 
پس از چند مــاه رقابت، فینال این برنامه شــنبه 
)1۸ تیرماه(، مصادف با شــب عید ســعید قربان 
بعد از خبر ساعت ۲۲ روی آنتن شبکه سوم سیما 
خواهد رفت. در فینال امســال »عصر جدید« این 
۶ شــرکت کننده از نقاط مختلف کشــور به رقابت 

می پردازند.
- ستیا و آنیسا از شیراز و بوشهر در رشته آکروبات 

نمایشی و هوایی
- پیمــان ابراهیمــی از درچه اصفهان در رشــته 

استندآپ کمدی
- احسان یاسین از کاشان در رشته خوانندگی

 - ســاینا شــیخی از اندیمشــک خوزســتان در 
رشته دوبله

- علی طوالبی از کوهدشــت لرســتان در رشــته 
خوانندگی

- گــروه پهلوانک هــای ایران زمین از اســتانهای 
مختلف ایران در رشته ورزش باستانی

انتخاب قهرمان مسابقه و رده بندی بین ۶فینالیست، 
با رای گیــری مخاطبان خواهد بود. نتیجه نهایی و 
قهرمان فصل سوم »عصرجدید« در شب عید غدیر 

مشخص خواهد شد.

اخبــــار

نویســنده کتاب »مرغداری در میدان جنگ« معتقد است متأسفانه نوشتن برای 
شهدا منحصر به مکتوب کردن خاطرات یا وصیت نامه های آنها شده است.

به گزارش تســنیم، آثار دفاع مقدس برای گروه سنی نوجوان طی سال های اخیر 
به ســمت روایت داستان با زبان طنز پیش رفته اســت. این آثار تاش دارند با 
استفاده از ظرفیت ها و ظرافت ها در زبان طنز، ارزش های دفاع مقدس را به نسل 
امروز منتقل کنند؛ در واقع نویسنده در این شیوه یکی از بهترین شیوه های بیان 

را برای طرح مسائل سخت جنگی انتخاب می کند.
انتشــار داســتان های طنز دفاع مقدس برای گروه ســنی نوجوان طی یک دهه 
گذشته رونق بیشــتری به خود گرفته است. حضور نویســندگانی چون »داوود 
امیریان« و »اکبر صحرایی«، سبب شده تا جریانی تازه در ادبیات داستانی دفاع 
مقدس شــکل بگیرد؛ این در حالی اســت که ادبیات دفاع مقدس طی 1۲-1۰ 
ســال گذشته بیشتر بر پاشــنه خاطرات چرخیده و کمتر نظری به سمت دنیای 

داستان داشته است.
کتاب »مرغداری در میدان جنگ« از جمله تازه ترین تجربیات ادبیات طنز دفاع 
مقدس برای نوجوانان اســت. »سیدســعید هاشــمی« که سال هاست در فضای 
ادبیــات نوجوان چه در قالب کتاب و چه در قالــب مجات فعالیت می کند، در 
این کتاب به بیان خاطراتی از رزمندگان لشــکر 1۷ علی بن ابیطالب)ع( شهر قم 

پرداخته است؛ از مواجهه نیروهای این گردان با انواع جانوران در جبهه.
کتاب حاضر را انتشــارات جمکران منتشر کرده و در آن از خاطرات رزمندگانی 
چون »محســن دلپاک«، »رضا ســفیدابی«، »حبیب زمانــی«، »تقی عابدی«، 
»علی شــفیعی« و »علی خاکباز« استفاده شــده است. گفت وگویی که در ادامه 
می خوانید، صحبت های هاشــمی دربــاره این کتاب و کارکــرد طنز در ادبیات 

داستانی دفاع مقدس است:
***

* آقای هاشمی، کتاب »مرغداری در میدان جنگ« تالش دارد با استفاده 
از ظرفیت های زبان طنز، از دفاع مقدس برای گروه سنی نوجوان بگوید. 

چرا این زبان را برای روایت داستان خود انتخاب کردید؟
انتخاب این ســبک و زبان بــه دلیل هماهنگی آن با موضوع و ســوژه کتاب بود. 
حوادثی که در کتاب ذکر شده و ماجراهایی که شخصیت های کتاب آن را پشت سر 
گذاشــتند، همگی ظرفیت این را داشت که در قالب زبان طنز روایت شود. ارتباط 
بین رزمندگان قمی با حیواناتی که به صورت گاه و بی گاه و اتفاقی و غیراتفاقی در 

جبهه های جنگ رخ می داد، خود به خود موضوع را به طرف طنز می برد.

* طی سال های گذشته تالش هایی صورت گرفته و آثاری در قالب طنز با 

موضوع دفاع مقدس منتشر شده است. جایگاه طنز در آثار دفاع مقدس 
را چگونه ارزیابی می کنید؟

طنز در آثار دفاع مقدس سابقه طوالنی دارد. »محمدرضا کاتب« در زمان جنگ 
هــم طنز جبهه را کار می کرد، اصًا او بنیانگذار طنز دفاع مقدس اســت. داوود 
امیریان هم آثاری در این زمینه دارد. اآلن راحت تر می شود با زبان طنز از جنگ 
نوشت و شوخی کرد. آن اوایل کمی سخت بود. سال های زیادی گذشت تا مردم 

و مسئولین فهمیدند که طنز و شوخی، تضادی با مذهب و ملیت ندارد.

* به  نظرتان نوشتن طنز در زمینه دفاع مقدس چه چالش یا چالش هایی 

دارد؟ و شــما هنگام نگارش و بعد از چاپ اثر با چه چالش هایی در این 
زمینه روبرو شدید؟

من با هیچ چالشی روبه رو نشــدم؛ چون طنز دفاع مقدس دیگر جا افتاده است. 
اما ســال های دورتر، مشــکاتی بود. این جریان و نوع نگاه زمانی تغییر کرد که 
خاطرات آزادگان، جانبازان و ایثارگران چاپ شــد. در آن هنگام مردم دیدند که 
اکثر کســانی که در جبهه ها بودند، افراد عصبی و بدخلقی نبودند و اتفاقاً جبهه 
جای شــوخی و مطایبه هم بوده است. به هرحال فضا فضای جنگ، فضای توأم 

با خشونت است و باید با شوخی و خنده کمی از این سنگینی را می کاستند.

* در ادبیات گذشــته، آثار طنز و نویسندگان طنزنویس بیشتر از حاال 
بوده اند؛ مخصوصًا در برهه های حساس سیاسی و اجتماعی. این کمرنگ 

شدن طنز در آثار ادبی را ناشی از چه چیزی می دانید؟
طنز همیشــه پایین و باال داشته اســت؛ گاهی خیلی استقبال می شده و گاهی 
کمتر. مثًا در زمان مشروطه، طنز جایگاه زیادی در مطبوعات داشت اما عمقش 
کــم بود. در زمان جنگ، با اینکه فضا کمی ســنگین تر و جدی تر بود، اما ما در 
مطبوعات طنز بیشــتری داشــتیم. اآلن اصًا مجله طنز نداریم. به هرحال طنز 

مکتوب فعًا در کشور کمرنگ است، اما مطمئناً دوباره اوج می گیرد.

* توصیه می کنید که طنز در ادبیات دفاع مقدس پررنگ تر شود؟
بله؛ خود به خود این مسئله پررنگ خواهد شد. اصًا شما نمی توانید جامعه ایران 
را بــدون طنز تصور کنید. حاال دفاع مقدس هم جایگاه ویژه ای در تاریخ کشــور 

دارد و مسلماً نقطه تاقی تاریخ و طنز به دفاع مقدس هم خواهد رسید.

* از اهمیت کار برای شــهدا بفرمایید و چه ضعف و کاســتی هایی در 
کارهایی که برای شهدای دفاع مقدس نوشته می شود وجود دارد؟

متأســفانه بحث نوشــتن برای شــهدا منحصر بــه مکتوب کــردن خاطرات یا 
وصیت نامه های آنها شــده اســت. باید مسئله رمان نویســی با محوریت شهادت 
بیشــتر از اینها کار شــود. نمی دانم کم کاری از نویسندگان اســت یا از ناشران. 
شــاید از نویسندگان باشد؛ چرا که اگر نویسنده کار ارزشمندی تولید کند، ناشر 

استقبال می کند. ناشر معتبر دنبال کار خوب و پرفروش است.
اگر فضای شــهادت به صورت جدی و حرفه ای وارد بحث رمان شــود، می توانیم 
کارهای خوبی داشــته باشــیم. همان طــور که قبًا محمدرضا کاتب، »حســن 
بنی عامری«، »حســن محمودی«، »احمد دهقان«، »حامد جالی« و اســتادان 

دیگر بحث شهادت و دفاع مقدس را در رمان هایشان دنبال کرده اند.
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عــزت اهلل ضرغامی گفت: در حوزه فضای مجازی دچار عقب ماندگی هســتیم، اصوالً 
فضای مجازی به رســمیت شناخته نشده اســت، فعالیت استارت آپ هم به رسمیت 
شــناخته نشــده اســت و هر کاری در این فضا می خواهند انجــام دهند، می گویند 

غیرقانونی است و چون به رسمیت شناخته نشده، فکر می کنند گناه شده است.
به گزارش ایســنا، همزمان با آیین رونمایی از محصوالت گردشگری و صنایع دستی 
تعدادی از شــرکت های دانش بنیان در پارک ملی علــوم و فناوری های نرم و صنایع 
فرهنگی، وزیر میراث فرهنگی، گردشــگری و صنایع دســتی از حمایت همه جانبه از 
اســتارت آپ ها و شرکت های دانش بنیان خبر داد و اعطای وام، تسهیات و معرفی به 

دستگاه های دیگر را از جمله شمول این حمایت ها برشمرد.
ضرغامــی همچنین ایران را در حوزه تنظیم و رگوالتــوری برخاف حوزه نوآوری با 
توجه به رتبه 1۳۰ که در سال ۲۰۲۰ به دست آورده است، عقب مانده دانست و تاکید 
کرد که این عقب ماندگی با حمایت های همه جانبه از استارت آپ ها باید برطرف شود 
و از همین رو وزارت میراث فرهنگی، گردشــگری و صنایع دستی از پلتفرم برنامه ریز 

سفر »بزنیم بیرون« حمایت کرده است.
او با تاکید بر لزوم احصاء موانع و کمبودهای ســفر در مناطقی که چندان مقصد سفر 
نیستند، اظهار کرد: برای یکپارچه سازی ارزش جدی قائلم،   می تواند مشکل ما را حل 
کند. در حوزه بین رشــته ای و یکپارچه سازی مشــکل و کمبود داریم، در این حوزه 
عقب ماندگی ها را باید جبران کنیم. ما درباره گردشگری صحبت می کنیم، اما مسائل 

صنایع دستی و میراث فرهنگی به شدت در آن تنیده شده است.
وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی در ادامه درباره دغدغه هایی که برای 
حذف کســب و کارهای سنتی با ظهور مشــاغل جدید وجود دارد، اظهار کرد: هرگز 
کسب وکارهای سنتی از بین نخواهد رفت، اگر کسی خواست بازی راه بیاندازد، حتما 

آن بازی ناصواب است. وجود هر دو کسب  و کار، الزم و تقویت کننده است.
ضرغامی همچنین تاکید کرد: گردشگری را باید آسان و تسهیل کنیم، چون حق همه 
مردم اســت. معتقدم گردشگری بیمار است که اگر از سر جای خود بیدار شود، حال 
همه را خوب می کند و کمبودهای فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی را حل خواهد کرد.
وزیر میراث فرهنگی، گردشــگری و صنایع دستی که پس از معرفی محصوالت هفت 
استارت آپ در زمینه گردشگری و صنایع دستی سخن می گفت، ارائه و ایده های آن ها 
را جسورانه، در فضایی راحت و سرشار از اعتمادبه نفس توصیف کرد و پارک ملی علون 
و فناوری های نرم و صنایع فرهنگی که از آن ها حمایت کرده اســت را ســرمایه گذار 

خوبی در این زمینه دانست و آن را شجره طیبه جهاد دانشگاهی توصیف کرد.
او همچنین گفت: ما دنبال تقویت زیرســاخت ها هستیم، هر کجا مانع دیدیم، آن را 
برطرف می کنیم. کارهای زمین مانده زیاد داریم، وقتمان کم است، باید حمایت کنیم 

تا با این ظرفیت ذی قیمت، مشکات مردم را برطرف کنیم.

ضرغامی در رونمایی محصوالت دانش بنیان گردشگری:

فضای مجازی را غیرقانونی و گناه می دانند حــوزه هنری انقاب اســامی برای عرض ارادت هنرمندان به ســاحت 
مقدس امام حســین)ع( و شــهدای گرانقدر کربا چهاردهمین سوگواره 

هنر عاشورایی را برگزار می کند.
چهاردهمین سوگواره هنر عاشورایی در دو بخش بین الملل و ملی توسط 
حوزه هنری برگزار می شود. بخش بین الملل، طراحی پوستر با موضوعات: 
1- اربعین حســینی: پیوند شــیعیان و زمینه ظهــور منجی / ۲- اربعین 
حسینی: پیوستگی نســل ها، خانواده حسینی / ۳- اربعین حسینی: تبلور 

محبت و ایثار و ُمدارا / 4- اربعین حسینی: همبستگی امت مسلمان.
بخش ملی:

1- نقاشــی )دیجیتال، کاسیک(. ۲- طراحی پوســتر. ۳- نقاشی خط، 
تایپوگرافی. 4- پرچم و کتیبه. ۵- ُکمیک اِستریپ

موضوعات بخش نقاشی و پوستر:
1- اربعین حســینی: پیوند شــیعیان و زمینه ظهــور منجی. ۲- اربعین 
حســینی: پیوستگی نسل ها، خانواده حسینی . ۳- اربعین حسینی: تبلور 

محبت و ایثار و ُمدارا. 4- اربعین حسینی: همبستگی امت مسلمان.
پوســترها باید در قطع ۷۰ ×1۰۰ سانتی متر، با کیفیت dpi 1۵۵ و یکی 
ازفرمت هــای  RGB – JPEG – PDF – JPG  به صورت غیر فشــرده با 

حداکثر حجم ۲۰ مگابایت در سامانه بارگذاری شوند.
موضوع بخش نقاشی خط، تایپوگرافی: اَنا من حسین

موضوع بخش پرچم و کتیبه: ُمحرم، اربعین
موضوعات بخش ُکمیک استریپ:

الف( تولید کمیک اســتریپ بر اســاس یک داســتان کوتاه یا خاطره با 
موضوع اربعین

مقرارت ارسال اثر:
1- داستان کوتاه باید حداقل 1۰۰۰ کلمه باشد.

۲- کمیک استریپ تولیدی باید حداقل ۸  الی 1۲ تصویر رنگی داشته باشد.
۳- فرمت ارسال اثر pdf باشد.
4- حداقل سایز اثر A4 باشد.

داســتان ها می تواند توسط خالق کمیک اســتریپ ها انتخاب شوند و یا از 
کتاب های زیر اقباس شود:

– کتاب گلوله  های داغ – نشر سوره مهر- نویسنده رضا کشمیری
– کتاب احضاریه – نشر اسم – نویسنده علی موذنی

– کتاب عمود  14۰۰ – نشر احیا – نویسنده علی اکبر واالیی
– کتاب به سفارش مادرم –  به نشر – نویسنده احسان حسینی نسب

– کتاب ستون 14۵۳- نشر فرهنگ اندیشه – نویسنده کیوان امجدیان
ب( طراحی شخصیت دو نوجوان با تکنیک کمیک استریپ:

)طراحی شــخصیت دو نوجوان سجاد ۸ ساله- زینب 1۰ ساله که به همراه 

خانواده به سفر اربعین رفته  اند و در مسیر درگیر داستان و ماجرا می شوند.(
1- فرمت ارسال اثر pdf باشد.

۲- حداقل سایز A4 باشد.
۳- تصاویر رنگی باشد.

4- طراحی شــخصیت )سجاد و زینب( به صورت مدل شیت حداقل سه 
زاویه  نیم رخ، تمام رخ و سه رخ باشد.

)شــخصیت های برگزیده شــده از ســوی موسســه درقالب قرارداد مجزا 
خریداری می شود.(

مقررات عمومی ارسال اثر:
بــرای ثبت نام ، تکمیل فرم شــرکت و دریافت کد رهگیری به ســایت 

artfest.ir مراجعه نمایید.
کلیه آثار در مرحله اول داوری به صورت فایل آپلودی می باشــد و برای 
مرحله دوم داوری پس از تماس، اصل آن به دبیرخانه ارسال خواهد شد.

تصاویر ارسالی می بایست صرفا برای این سوگواره طراحی شده باشند.
تبعات استفاده از تصاویر و یا ایده های دیگر هنرمندان و عدم رعایت حق 

مولف )کپی رایت( به عهده هنرمند می باشد.
دبیرخانه مجاز اســت از آثار ارســالی برای امور نمایشگاهی، تبلیغاتی و 
انتشــاراتی در هر شکل اســتفاده کند، ارسال اثر به ســوگواره به منزله 
قبــول این اصل اســت. به هر یک از آثــار راه یافته به نمایشــگاه مبلغ 

چهارصدهزارتومان اهداء می شود.
به هنرمندانی که آثارشــان به نمایشــگاه راه یابد گواهی شرکت و کتاب 

نمایشگاه اهداء می گردد.
حضور برگزیدگان درمراسم پایانی سوگواره الزامی است و عدم شرکت به 

منزله انصراف تلقی خواهد شد.
شــرکت کنندگان پس  از پایان  نمایشــگاه، به  مــدت ۳۰ روز با مراجعه به  
دبیرخانــه موظف هســتند اثر خود را دریافت کننــد ، در غیر این  صورت، 
دبیرخانه هیچ  گونه مسئولیتی در قبال نگهداری و عودت  آثار نخواهد داشت.

جوایز: تندیس ســوگواره ، دیپلم افتخار و مبلغ  ۰۰۰/۰۰۰/1۵۰ ریال به 
نفرات اول هر بخش.

دیپلم افتخار و مبلغ  ۰۰۰/۰۰۰/1۰۰ ریال به نفرات دوم  هر بخش.
دیپلم افتخار و مبلغ  ۰۰۰/۰۰۰/۷۰ ریال به نفرات سوم هر بخش.

 تقویم برگزاری:
 آخرین مهلت ارسال آثار به دبیرخانه: ۲۵ مرداد ماه 14۰1

 افتتاح نمایشگاه و معرفی آثار برگزیده: 1۵ شهریور ماه 14۰1
آدرس دبیرخانه :تهران خیابان ســمیه، نرســیده به خیابان حافظ، حوزه 
هنری، طبقه منفی یک، جنب تاالر سوره، دبیرخانه مرکزی جشنواره های 

حوزه هنری. تلفن: ۹1۰۸۸۷1۷- ۰۲1

فراخوان چهاردهمین سوگواره هنر عاشورایی

خاطرات خنده دار جنگ؛  

چراادبیاتدفاعمقدسبریکپاشنهمیچرخد؟

هادی حجازی فر دبیر نوزدهمین جشــنواره نمایش عروسکی تهران »مبارک«، 
همزمان با انتشــار فراخوان این جشــنواره از همه امیدهای خــود برای ارتقای 
وضعیت نمایش عروســکی ســخن گفت و تاکید کرد؛خانواده نمایش عروسکی 
بسیار نجیب است و امیدواریم برای تحقق خواسته هایمان ناچار نشویم، فرکانس 

صدای خود را باال ببریم.
دبیر نوزدهمین جشنواره تئاتر عروســکی گفت: هدفمان این است جشنواره ای 
باشکوه برگزار کنیم و روند تولید نمایش عروسکی که 4 سال است متوقف و کند 
شده مجددا راه اندازی کنیم. نشست رسانه ای نوزدهمین جشنواره تئاتر عروسکی 
روز سه شنبه چهاردهم تیر ماه، با حضور کاظم نظری مدیرکل هنر های نمایشی و 
هادی حجازی فر دبیر این رویداد در محل تاالر مشاهیر مجموعه تئاترشهر برگزار 
شد. در ابتدای نشست هادی حجازی فر دبیر نوزدهمین جشنواره تئاتر عروسکی، 
شروع ثبت نام در این جشنواره را از 14 تیرماه اعام کرد و گفت: تاش کردیم تا 
فراخوان جشنواره بر اساس آسیب شناسی دوره های قبل طراحی شود تا بتوانیم 
به اهدافی که مدنظرمان هست برســیم. همچنین تاش کردیم تا این فراخوان 
جامع و کامل باشه، طبعا ایرادهایی وجود دارد ولی ما تاش کردیم تا این موارد 
را به حداقل برسانیم. وی افزود: خیلی شفاف در هر مقطعی از جشنواره احساس 

کنیم که اشتباه کرده ایم بافاصله اصاح می کنیم.
حجازی فر ادامه داد: هدفمان این اســت جشــنواره ای با شکوه را برگزار بکنیم 
و روند تولید نمایش عروســکی که 4 ســال اســت متوقف و کند شده را مجددا 

راه اندازی کنیم. دبیر نوزدهمین جشنواره تئاتر عروسکی تصریح کرد: با مساعدت 
آقای نظری و آقای ساالری قرار است اتفاقات خیلی بزرگی در جشنواره عروسکی 
بیفتــد و امیدواریم که از دیگر نهاد های دولتی از جمله وزارت میراث فرهنگی و 

شهرداری تهران از این جشنواره حمایت شود.
وی با اشاره به فراخوان این جشنواره توضیح داد: جشنواره در ۳ بخش بر اساس 
مخاطب برگزار می شود که در مجموع 4۰ کار پذیرفته شده خواهیم داشت و اگر 
امیدوار باشیم که تعداد کارهای ارسالی در مرحله بازیینی بیشتر باشد تعداد آثار 

پذیرفته شده را نیز افزایش خواهیم داد.
حجازی فر با اشاره به حمایت جشنواره از گروه های نمایشی افزود: برای کمک به 
گروه های جوان به ۲۰ گروه رد شده در مرحله بازبینی کمک مالی اعطا خواهیم 
کــرد. همچنین مبلغ ۳۰ تا ۵۰ میلیون برای بخش بزرگســال و مبلغ 1۵ تا ۲۰ 
میلیون برای فضای باز حمایت در نظر گرفته شده است که به نسبت برآوردهای 

هزینه انجام شده در گروه ها تخصیص داده می شود.

وی افــزود: در حال رایزنی با شــرکت های دانش بنیان هســتیم تا به گروه های 
نمایشی وصل شوند و یک جایزه هم برای این افراد در نظر گرفته شده است. در 
هر بخش هم ۲ جایزه اهدا می شود که 1۵ و 1۲ میلیون در هر بخش خواهد بود 

ولی در بخش ساخت عروسک ۳ جایزه خواهیم داشت.
حجازی فر به بودجه جشنواره تئاتر عروسکی اشاره کرده و گفت: بودجه جشنواره 
نســبت به دوره قبل 4۰۰ درصد افزایش داشته است البته شاید اگر غیر از آقای 
ساالری کس دیگر ی در راس مدیریت حضور داشت و این افراد چهره دانشکاهی 

و تئاتری نداشتند و با تئاتر عروسکی آشنا نبودند این اتفاق نمی افتاد.
حجازی فر در پایان خاطرنشــان کرد: بودجه جشــنواره از تئاتر هزینه می شود و 
ما تاش داریم تا این هزینه را به جیب تئاتر بازگردانیم و به شــخصه معتقدم که 

تئاتر عروسکی توانایی خودگردان شدن را دارد.
در ادامه این نشست کاظم نظری مدیرکل هنر های نمایشی درباره اجرای عمومی 
نمایش های عروسکی در طول سال گفت: در نظر داریم تا یکی  از سالن های تئاتر 
شــهر را در اختیار نمایش عروسکی قرار دهیم و به این موضوع فکر کردیم تا با 
کمک های عزیزان و وزارت ارشــاد این کار را انجام داده تا این گونه از نمایش در 

طول سال هم اجرا شود.
در پایان این نشســت هادی حجازی فر از وضعیت حریم تئاتر شــهر گایه کرد و 
گفت: امیدواریم که یک بار برای همیشــه وضعیت حریم تئاتر شــهر حل شود. 

ما نگران شاد پیمایی جشنواره و امنیت افرادی که در آن حضور دارند هستیم.

حجازی فر:

 امیدوارم برای تحقق خواسته ها 
فرکانس صدای خود را باال نبریم


