
علی نصیریان از شهردار درخواست کرد کافه شهرداری احیا شود

مراسم اختتامیه نوزدهمین جشنواره نمایش  های آیینی و سنتی در محله قدیمی سنگلج با تدارک برنامه  های ویژه  برای مردم برگزار شد.
به گزارش »صبا«؛ در این مراسم جمعی از مردم، هنرمندان و مدیران جشــنواره ازجمله داوود فتحعلی بیگی؛ دبیر جشنواره، اسماعیل خلج؛ بازیگر، شهرام کرمی؛ 
مدیرکل هنر های نمایشی، سیدعباس صالحی؛ وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی، علی نصیریان؛ بازیگر و... حضور داشتند. وزیر فرهنگ و ارشاد در این مراسم بیان کرد: 
تئاتر هنر گفت وگو است و تئاترهای آیینی هم هنر گفت وگوی مردم با مردم هستند. ایران تمدن دیرینی دارد، ما خوشبخت هستیم که در ایران زندگی می کنیم، 
امروز جشنواره نمایش های آیینی و سنتی فرصت سازی خوبی برای استمرار تاریخی آیین هاست. بخش قابل توجه بار نمایش  های آیینی در سی سال گذشته برعهده 
جشنواره آیینی و سنتی بوده است. او افزود: نمایش  های آیینی از لحاظ غنا، سبک و شیوه بسیار پربار و متنوع هستند. امروز اختتامیه جشنواره آیینی و سنتی است و 
این رویداد فرصت  خوبی برای نمایش  های این حوزه فراهم کرده است. علی نصیریان نیز ضمن تبریک برای برپایی این جشنواره گفت: تاالر سنگلج نماد نمایش  ایرانی 
است و آن موقعی هم که قرار شد باز شود همه گروه های نمایشی که در اداره تئاتر بودیم، تصمیم گرفتیم که در این سالن تنها نمایش ایرانی اجرا کنیم، به دلیل این که 
تئاتر یک ملت، اجراهایش نیست بلکه ادبیات دراماتیکش است. او افزود: ما تئاتر و سینما را از غرب اقتباس کردیم ولی خودمان آثار و روایت  هایی داشته ایم که به صورت 
نمایش درآمده است. تخت حوضی و تعزیه و یا خرده نمایش هایی مانند نقالی، مارگیری، بازی با حیوانات و خیمه  شب بازی ارتباط زیادی به تئاتر ندارند ولی گونه  ای از 
نمایش هستند. نصیریان در ادامه بیان کرد: توجهی که در آن دوران جوانی به نمایش  های ایرانی کردیم از این جهت بود که این آثار با خلق و خوی ایرانی انس و الفت 
داشت، مثال موسیقی و آواز خواندن در نمایش خیلی مطلوب تماشاگر ایرانی است و این موضوع برخالف تئاترهای غربی است. نصیریان گفت: درخواستی دارم زیرا 
بسیاری از هنرمندان نمایش  های ایرانی از بین رفته اند و داوود فتحعلی بیگی بود که نمایش ایرانی را پس از انقالب حفظ کرد و اتود زد و درس داد تا از بین نرود و اکنون درخواست من این است که شهردار تهران حاال که به خیلی چیزها در فضای 
شهر تهران توجه دارد مانند همین فضای سبز شهر و... ساختارهای فرهنگی مانند فرهنگسراها، سینماها و جشنواره ها را هم ایجاد کند زیرا نشان می دهد که تنها به فیزیک شهر اهمیت نمی دهد و به انسانی  تر شدن روحیه افراد هم توجه دارد تا 
به سمت و سوی انسانی  تر شدن پیش برویم پس درخواست دارم که جاهایی برای تابستان  و زمستان  تاسیس کنند که سابق بر این هم بود تا نمایش های ایرانی به صورت مستمر در آنجا اجرا شوند. او در پایان توضیح داد: سابق بر این کافه  ای بود 
به اسم »کافه شهرداری« که نمایش های مختلف ایرانی در آن اجرا می شد و اکنون هم امکانش وجود دارد که ما جایی را درست کنیم تا مردم در آنجا غذا بخورند و نمایش  های ایرانی را هم به صورت مستمر تماشا کنند. فکر می کنم نمایش های 

ایرانی با برگزاری جشنواره ای در سالی یک یا دو بار راه به جایی نخواهد برد. ما این روزها نمایش  هایی می بینیم که فقط برای خنده  های بی مورد هستند پس باید در زمینه نمایش  های کمدی هم کار فرهنگی انجام دهیم.
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صبا: نمایشگاه چندرسانه ای »حقیقت محتمل« در گالری 
ویستا برگزار می شود. این نمایشگاه با موضوع قدرت و هویت 
 Factory اجتماعی با کیوریتوری آسیه سلیمیان و با همکاری
TT Berlin / Tehran شــکل گرفته است و ۹ هنرمند ایرانی و 
خارجی در آن شرکت می کنند. در بخشی از استیتمنت این 
نمایشگاه به قلم آسیه سلیمیان آمده است: »در قرن حاضر، 
قدرت معنایی ندارد مگر تراکم ســرمایه و نفوذ سیاســی. 
بنابراین، با در نظر گرفتن آشــوب و ویرانی اقتصاد جهانی، 
باید انتظار داشت کســانی بتوانند سرنوشت جوامع بشری 
را به  دست گیرند که شــناخت بهتر و کامل تری از راه های 
نفوذ اقتصادی و رهبری تجارت جهانی در دست دارند. این 
شرایط بستر مساعدی را برای ظهور ناگهانی سیاستمدارانی 
پدید می آورد که کاریزمای پوپولیستی دارند و قادرند توده 
را افسون کنند. نفوذ پوپولیســم و توده گرایی، نفوذی قرن 
بیست ویکمی است. با ظهور رســانه و شبکه های اجتماعی، 
موتور محرک پوپولیسم توان و زمان استفاده از این ابزار نوین 
را برای دستیابی به اهدافش به  سرعت به چنگ آورد، چنان که 
تیم تبلیغاتی پدیــده  ای چون ترامــپ، در فضای مجازی با 
جمع آوری اطالعات کالنی درباره رای دهندگان، توانســت 
با هدف  گرفتــن هویت های اجتماعــی گروه های کوچک، 
پیغام هایی منحصربه فرد و مشخص برای آن ها ارسال کند تا 
این احساس را به آن ها بدهد که حضورشان سبب پیروزی آرا 
و عقایدشان در تصمیم گیری های کالن ملی و جهانی خواهد 
شد.« عالقه مندان برای بازدید از این نمایشگاه می توانند اول 
تا ۱۵شهریور به جز شنبه ها، از ساعت۱۶ تا ۲۰ به گالری ویستا 
به نشانی خیابان مطهری، خیابان میرعماد، کوچه دوازدهم، 

پالک۱۱ مراجعه کنند.

 باشگاه خبرنگاران جوان :  شهرام 
شکیبا؛ مجری و طنزپرداز کشــورمان، درخصوص نبود نقد 
در عرصه طنز ادبی گفت: نبود نقد ادبــی به دلیل تعداد کم 
نویســندگان، کم بودن میزان تولید آثار ادبی طنز و تعداد 
باالی طنز نویسان و پهلوان پنبه های بی نام و نشان در صفحه 
مجازی اســت که روزبه روز خطرناک تر می شــود. او اظهار 
داشت: نبود نقد شبیه تعطیلی بخش خدمات پس از فروش 
است؛ یعنی نبینیم مشــتری آثار ادبی چه می خواهد و چه 
جایگاهی دارد. برای همین است که گاهی طنز نویسان خارج 
از اجتماع زندگی می کنند. این مجری تلویزیون افزود: وقتی 
طنز پردازی به نوشتن کتابی می پردازد، به علت استقبال کم 
مردم می گویند مخاطب درک درستی از خواندن طنز ندارد. 
اما از نظر من وظیفه اصلی طنزپرداز ارایه آثار درست و بامفهوم 
است. شکیبا در پایان گفت: هر فردی که ادبیات طنز کشور 
برایش اهمیت دارد، باید به شناخت بزرگان اصیل و طنزپرداز 
ادبی بپردازد. برخی مسئوالن به دلیل رفتار نادرست و صادق 
نبودن با مردم از طنز نویسان می ترسند و اجازه چاپ اثرشان 

را نمی دهند.

فــارس: در حکــم 
سیدعباس صالحی خطاب به محمدحسین 
اســماعیلی آمده اســت: »نظر به سوابق 
فرهنگی و تجربیات ارزنــده جناب عالی، 
به موجب ایــن حکم به ســمت مدیرکل 
فرهنگ و ارشــاد اسالمی اســتان قزوین 
منصوب می شوید. امید است با استعانت از 
خداوند متعال و بهره گیری از ظرفیت های 
موجود و نیروهــای کارآمــد فرهیخته و 
تعامل سازنده با مسئوالن و مدیران استان 
و ارتباط با اصحــاب فرهنگ و هنر و مردم 
فرهنگ دوســت و هنرپرور استان قزوین 
در مسیر رشــد فضایل اخالقی و شکوفایی 
و اعتالی فرهنگ و هنر اســالمی و ایرانی 

موفق و موید باشید«.

نبود نقد شبیه تعطیلی بخش

 خدمات پس از فروش است!

معرفی مدیرکل ارشاد استان 

قزوین از سوی وزیر ارشاد

روایت هرنمندان آملانی و ایرانی

 از »حقیقت محتمل«

رشکت در منایشگاه کتاب وین جزو اولویت هایامن نیست 
ش

ایبنا : اســامی نامزدهای بخش 
داســتان بلند و رمان این رویداد به شــرح زیر اعالم شده 
است: »اوسنه گوهرشاد« نوشته سعید تشکری، انتشارات 
به نشر؛ »عاشــقی به سبک ون گوگ« نوشــته محمدرضا 
شرفی خبوشان، انتشــارات شهرستان ادب؛ »گرگ سالی« 
نوشته امیرحسین فردی، انتشارات سوره مهر؛ »مستوری« 
نوشته صادق کرمیار، انتشــارات جمکران؛ »من پسر شاه 
نیستم« نوشته اصغر فکور،انتشــارات موزه عبرت؛ »وقت 

معلوم« نوشته مهدی کفاش، انتشارات شهرستان ادب. 
بنا بر اعالم دبیرخانه، شــش نامزد نهایی بخش داســتان 
بلند و رمان این جایزه از میان بالغ بر ۶۵ کتاب داســتانی 
ارزیابی شده توسط داوران منتخب معرفی شده اند. آثار نامزد 
این بخش در حال حاضر به قسمت آرای نخبگان راه  یافته اند 
و قرار اســت در مرحله نهایی نیز ۱۰ نفر از نخبگان حوزه 
ادبیات داستانی بزرگ سال، آنان را به داوری و رأی بگذارند تا 
درنهایت، از دو اثری که بیشترین تعداد آرا را کسب کرده اند، 
در مراسم اختتامیه جایزه »شهید اندرزگو« تقدیر شود. این 
جشنواره به همت مجمع ناشران انقالب اسالمی و با حمایت 
و همکاری مرکز اســناد انقالب اســالمی، بنیاد فرهنگی 
خاتم االوصیا، انجمن قلم ایران، نهاد کتابخانه های عمومی 
کشــور، حوزه هنری انقالب اســالمی و مؤسسه فرهنگی 
شهرستان ادب برگزار می شود و برگزیدگان آن طی مراسمی 

در سوم شهریور در حوزه هنری معرفی خواهند شد.

معرفی نامزدهای داستان بلند   

و رمان جایزه »شهید اندرزگو«
قادر آشنا با اشاره به این که برای حضور در نمایشگاه باید هزینه های سنگینی را متحمل می شدیم، گفت: امسال شرکت در نمایشگاه کتاب وین جزو اولویت های ما نیست.

قادر آشنا؛ رئیس موسسه نمایشــگاه های فرهنگی ایران، درباره حضور ایران 
در نمایشگاه های کتاب کشور های دیگر گفت: ایران در فروردین ماه امسال در 
نمایشگاه کتاب پاریس شرکت کرد. قرار بود مبادله رایگان غرفه در نمایشگاه 
کتاب وین داشته باشیم که اتریش اکثر قریب به اتفاق قراردادهایمان را لغو کرد.

به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان؛ او با بیان این که برای حضور در نمایشگاه 
باید هزینه های سنگینی را متحمل می شدیم، گفت: امسال شرکت در نمایشگاه 
کتاب وین جزو اولویت های ما نیست. سال گذشته در ۱۴ نمایشگاه کتاب در 
خارج از کشور شرکت کردیم و امسال در ۱۸ نمایشگاه کتاب حاضر می شویم. 
آشــنا با بیان این که درآمدهایمان برای حضور در این نمایشــگاه ها تغییری 
نکرده اســت، گفت: برای صرفه جویی اقتصادی برای حضور در نمایشگاه های 
کتاب کشــور های دیگر اولویت بندی کرده ایم که این به معنای جابه جایی یا 
جایگزینی نیست. او افزود: هر سال هر کشوری برای حضور در نمایشگاه های 
کتاب کشــور های دیگر اولویت بندی می کند. ما هم با توجه به در نظر گرفتن 
تمام ابعاد کار بــرای حضورمان در نمایشــگاه های کتاب کشــور های دیگر 
اولویت بندی کرده ایم. چند سالی است که نمایشگاه کتاب ژاپن تعطیل شده 
است و بعضی کشور ها سطح نمایشگاه کتاب شــان را کاهش داده اند. رئیس 
موسسه نمایشگاه های فرهنگی ایران ادامه داد: امسال جهت گیری ما این است 

که تا می توانیم اگر امکان پذیر باشد به حضور در نمایشگاه های کتاب کشور های 
همسایه، حوزه تمدنی ایران اسالمی و کشور هایی که رابطه فرهنگی بیشتری با 
ما دارند و از کشور های فارسی زبان هستند بیشتر توجه کنیم، بر همین اساس 
و رویکرد برای حضور در نمایشــگاه های کتاب کشور های دیگر اولویت بندی 
کرده ایم. او با بیان این که وقتی از انصراف صحبت می کنیم به معنای این است که 
پولی را واریز و ثبت نام کردیم و بعد از حضور در نمایشگاه منصرف شدیم، بیان 
کرد: ما تصمیم گرفتیم در برخی نمایشگاه های کتاب کشور های دیگر شرکت 
نکنیم و از حضور در نمایشگاهی انصراف نداده ایم. امسال در نمایشگاه های کتاب 
پاریس، بلونیای ایتالیا، تورین، سئول کره جنوبی، پکن، دمشق، باکو، نمایشگاه 
کتاب استانبول که در دو بخش عربی و اســالمی برگزار می شود، فرانکفورت، 
شانگهای، بغداد، مسقط و کابل شرکت کردیم. آشنا درخصوص حضور ایران 
در نمایشــگاه کتاب بلگراد تصریح کرد: چون برای حضور در نمایشگاه بلگراد 
درخواست دریافت غرفه رایگان داده بودیم ما را حذف کردند. پس از آن به ما 
نامه زدند و اعالم کردند حاضر هســتند ایران در نمایشگاه بلگراد حاضر شود. 
پیش نویس تقاضای حضور در نمایشگاه کتاب بلگراد را برایشان فرستادیم تا اگر 
با حضور ما در نمایشگاه موافقت شود امسال در نمایشگاه کتاب بلگراد هم حاضر 

شویم و اگر موافقت نشود حضور در این نمایشگاه جزو اولویت هایمان نیست.

۱۲ نقال در ۱۱۰ نقطه تهران اجرا دارند

حسین عالم بخش؛ مدیر مرکز هنرهای نمایشی سازمان فرهنگی و هنری شهرداری تهران، درباره اجرای نقالی در هفته والیت، گفت: در دهه والیت یعنی از عید 
قربان تا عید غدیر خم در ۱۱۰ نقطه تهران و مراکز فرهنگی نظیر فرهنگسراها، خانه های فرهنگ و مراکز عمومی نظیر چندین ایستگاه مترو با حضور ۱۲ نقال 

در رده های سنتی مختلف بانوان و آقایان، برنامه اجرای نقالی را تدارک دیده ایم که در حال اجرا است.
به گزارش مهر؛ او درباره این اجراهای نقالــی و موضوعات مدنظر در نقل ها، توضیح داد: عنوان این برنامه »برکه و رود« اســت که طی آن نقاالن از فضایل آقا 
امیرالمؤمنین)ع(، سبک زندگی حضرت و همچنین ماجرای غدیر خم نقل می کنند. عالم بخش با اشاره به برگزار نشدن جشنواره نقاالن علوی در سال جاری، 
افزود: هر سال با همکاری حوزه هنری جشنواره نقاالن علوی را برگزار می کردیم که امسال این امر میسر نشد و به همین منظور و برای باال نگه داشتن پرچم نقاالن 
علوی، برنامه »برکه و رود« را با همکاری فرهنگسرای ارسباران تدارک دیدیم. مدیر مرکز هنرهای نمایشی شهرداری تهران درباره راه اندازی مکانی دایمی برای 
اجرای نقالی و پرده خوانی، یادآور شد: در اختتامیه جشنواره نقاالن علوی در سال گذشته که دبیری آن جشنواره را بر عهده داشتم بحث تأسیس خانه نقاالن 
ایران را مطرح کردم. مطالعاتی نیز در این زمینه انجام داده ایم و اگر زیرساخت ها آماده و بحث اقتصادی آن نیز برطرف شود، این مکان به عنوان مأمنی برای نقاالن 
تأسیس می شود تا در طول سال میزبان برنامه های مختلف باشند. او در پایان سخنان خود تأکید کرد: با کمک شهرداری تهران به فکر استمرار برنامه های نقالی 

در طول سال هستیم تا شاهد شکل گیری پاتوق های نقالی در نقاط مختلف شهر تهران باشیم.


