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ﺑﯿﺴﺖ و ﺳﻮﻣﯿﻦ ﺟﺸﻨﻮاره ﻣﻠﯽ ﻫﻨﺮﻫﺎی ﺗﺠﺴﻤﯽ ﺟﻮاﻧﺎن در ﺣﺎﻟﯽ ﺷﻬﺮﯾﻮر ﻣﺎه ﺑﺮﭘﺎ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺳﺎل ﻫﺎ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻪ ﭘﺲ از
ﭘﺎﯾﺎن ﺟﺸﻨﻮاره ﺣﻤﺎﯾﺘﯽ از ﺑﺮﮔﺰﯾﺪﮔﺎن و اﺳﺘﻌﺪادﻫﺎی درﺧﺸﺎن ﺧﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.

ﺑﻴﺴﺖ و ﺳﻮﻣﯿﻦ ﺟﺸﻨﻮاره ﻣﻠﯽ ﻫﻨﺮﻫﺎی ﺗﺠﺴﻤﯽ ﺟﻮاﻧﺎن ﺷﻬﺮﯾﻮر ﻣﺎه اﻣﺴﺎل در ﺷﻬﺮ ﺳﻨﻨﺪج ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯽ ﺷﻮد .اﯾﻦ ﺟﺸﻨﻮاره ﮐﻪ
ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺳﺎل اﺳﺖ ﺑﻨﺎﯾﺶ را ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺗﺎ در ﺷﻬﺮﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮐﺸﻮر ﺑﺮﭘﺎ ﺷﻮد ،ﺑﺎ ﻫﺪف ﮐﺸﻒ اﺳﺘﻌﺪادﻫﺎی ﺟﻮان از ﺳﻮی ﻣﺮﮐﺰ
ﻫﻨﺮﻫﺎی ﺗﺠﺴﻤﯽ وزارت ﻓﺮﻫﻨﮓ و ارﺷﺎد اﺳﻼﻣﯽ راه اﻧﺪازی ﺷﺪ؛ ﺟﺸﻨﻮاره ای ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺳﺎل ﻫﺎ ﺑﻪ ﻧﺪرت ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻫﺪف ﺧﻮد
ﻧﺰدﯾﮏ ﺷﻮد.
رﻗﺎﺑﺖ در ﻋﺮﺻﻪ ﺧﻼﻗﯿﺖ ﻫﺎی ﻫﻨﺮی ،ارﺗﻘﺎی ﺳﻄﺢ ﺗﺨﺼﺼﯽ ﻫﻨﺮﺟﻮﯾﺎن ﺑﺎ ﻫﺪف ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﯽ ،ﺗﺮﺑﻴﺖ و ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺟﻮاﻧﺎن ﻣﺘﻌﻬﺪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ
ﺑﻪ ﻣﺆﻟﻔﻪ ﺷﺎﻳﺴﺘﮕﯽ و ارﺗﺒﺎط ﻫﻨﺮی ﻫﻨﺮﻣﻨﺪان ﺟﻮان ﺳﺮاﺳﺮ ﮐﺸﻮر ﺑﺎ ﺣﻀﻮر اﺳﺘﺎدان ﺑﺎ ﺳﺎﺑﻘﻪ داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ و ﻫﻨﺮﻣﻨﺪان ﺳﺮﺷﻨﺎس
در رﺷﺘﻪ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻫﻨﺮﻫﺎی ﺗﺠﺴﻤﯽ ،اﻫﺪاف ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ ای ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺮای اﯾﻦ ﺟﺸﺸﻨﻮاره ﺗﺮﺳﯿﻢ ﺷﺪه اﺳﺖ اﻣﺎ
آﻧﭽﻪ ﻣﻌﻤﻮﻻ رخ ﻣﯽ دﻫﺪ ﯾﮏ ﮔﺮدﻫﻤﺎﯾﯽ ﭼﻬﺎر روزه در ﺳﺎل اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﯾﮏ ﺗﻌﺪاد اﺛﺮ ﺑﺮﮔﺰﯾﺪه ﻣﻨﺘﻬﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد و ﭘﺲ از
آن ﺟﻮان ﻫﺎ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎﯾﺸﺎن ﺑﺎز ﻣﯽ ﮔﺮدﻧﺪ و ﺗﻨﻬﺎ ﻣﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ.
اﻣﺴﺎل اﯾﻦ ﺟﺸﻨﻮاره ﮐﻪ  ۱۴ﺗﺎ  ۱۷ﺷﻬﺮﯾﻮر ﻣﺎه در ﺳﻨﻨﺪج ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯽ ﺷﻮد ﭘﺬﯾﺮای ﻣﺘﻮﻟﺪﯾﻦ ﻓﺮوردﯾﻦ  ۷۱ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن اﺳﻔﻨﺪ ۱۳۸۰
اﺳﺖ؛ ﺟﺸﻨﻮاره ای ﮐﻪ در رﺷﺘﻪ ﻫﺎی ارﺗﺒﺎط ﺗﺼﻮﯾﺮی )ﭘﻮﺳﺘﺮ( ،ﺗﺼﻮﯾﺮﺳﺎزی ،ﺣﺠﻢ )آﻫﻦ ،ﮔﭻ ،ﮔﻞ و ﺳﻔﺎل( ،ﺧﻮﺷﻨﻮﯾﺴﯽ
)ﻧﺴﺘﻌﻠﯿﻖ( ،ﻃﺮاﺣﯽ ،ﻋﮑﺎﺳﯽ ،ﮐﺎرﯾﮑﺎﺗﻮر)ﮐﺎرﺗﻮن ،ﭼﻬﺮه( ،ﻧﻘﺎﺷﯽ و ﻧﮕﺎرﮔﺮی)ﻧﮕﺎرﮔﺮی ،ﮔﻞ و ﻣﺮغ ،ﺗﺬﻫﯿﺐ( اﯾﻦ ﺟﻮاﻧﺎن را ﺑﻪ
رﻗﺎﺑﺖ ﺗﺸﻮﯾﻖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
رﯾﺎﺳﺖ ﺷﻮرای اﯾﻦ ﺟﺸﻨﻮاره را ﻣﺠﯿﺪ ﻣﻼﻧﻮروزی ،ﻣﺪﯾﺮ دﻓﺘﺮ اﻣﻮر ﻫﻨﺮﻫﺎی ﺗﺠﺴﻤﯽ ﺑﻪ ﻋﻬﺪه دارد و اﻋﻀﺎی ﺷﻮرا را ﮐﺴﺎﻧﯽ ﭼﻮن
ﻣﺤﻤﺪﻋﻠﯽ ﺑﻨﯽ اﺳﺪی ،ﺻﺪاﻗﺖ ﺟﺒﺎری ،ﻓﺮﻫﺎد ﺳﻠﯿﻤﺎﻧﯽ ،ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﯿﻢ ﺳﯿﺎﻫﮑﺎرزاده ،رﺿﻮان ﺻﺎدق زاده ،ﺑﻬﻤﻦ ﻋﺒﺪی و اﺣﻤﺪ وﮐﯿﻠﯽ
ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽ دﻫﻨﺪ.

رﺿﻮان ﺻﺎدق زاده ،دﺑﯿﺮ ﺟﺸﻨﻮاره ﻣﻠﯽ ﻫﻨﺮﻫﺎی ﺗﺠﺴﻤﯽ ﺟﻮاﻧﺎن درﺑﺎره ﺗﻐﯿﯿﺮات اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ در ﺳﯿﺎﺳﺖ ﮔﺬاری اﯾﻦ دوره از
ﺟﺸﻨﻮاره ﮔﻔﺖ :ﺟﺸﻨﻮاره ﻫﻨﺮﻫﺎی ﺗﺠﺴﻤﯽ ﺟﻮاﻧﺎن در ﻫﺮ دوره ﺗﻔﺎوت ﻣﺎﻫﻮی ﺑﺎ دوره ﻫﺎی ﻗﺒﻞ ﺧﻮد ﻧﺪارد .در ﺳﯿﺎﺳﺖ ﮔﺬاری ﻫﻢ
ﺗﺎﺑﻊ ﯾﮏ ﺳﺮی ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻗﺒﻠﯽ اﺳﺖ .در ﺟﺰﺋﯿﺎت ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺗﻐﯿﯿﺮاﺗﯽ اﯾﺠﺎد ﺷﻮد ﯾﺎ ﺷﻤﺎ وﻗﺘﯽ ﯾﮏ دوره  ۱۵ﺳﺎﻟﻪ را ﻧﮕﺎه ﮐﻨﯿﺪ
ﺗﻐﯿﯿﺮاﺗﯽ در آن ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﻮﯾﺪ اﻣﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎل ﻗﺒﻞ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻫﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻣﺤﺴﻮﺳﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ اﯾﻦ اﺗﻔﺎق رخ ﻧﺪاده اﺳﺖ.
وی درﺑﺎره روﻧﺪ ﺑﺮﭘﺎﯾﯽ اﯾﻦ دوره از ﺟﺸﻨﻮاره و اﻧﺠﺎم ﻣﻘﺪﻣﺎت ﮐﺎر ﺗﺎ ﺑﻪ اﻣﺮوز ﺗﻮﺿﯿﺢ داد :ﻣﺎ ﻓﺮاﺧﻮان را ﺗﺎزه اﻋﻼم ﮐﺮدﯾﻢ و ﺗﺎ
آﺧﺮﯾﻦ روزﻫﺎ ﯾﻌﻨﯽ ﻗﺒﻞ از ﮔﺰﯾﻨﺶ آﺛﺎر ﮐﻪ  ۲۳ﺗﺎ  ۲۶ﻣﺮداد ﻣﺎه ﺻﻮرت ﻣﯽ ﮔﯿﺮد ،ﻣﻨﺘﻈﺮ درﯾﺎﻓﺖ آﺛﺎر ﻫﺴﺘﯿﻢ .ﺳﻔﺮﻫﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﺳﻨﻨﺪج
داﺷﺘﯿﻢ و ﻣﺤﻞ ﺑﺮﭘﺎﯾﯽ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه و ورک ﺷﺎپ ﻫﺎ را دﯾﺪه اﯾﻢ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮕﻮﯾﻢ ﺧﺎﻧﻪ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺳﻨﻨﺪج ﮐﻪ ﻣﺤﻞ ﺑﺮﮔﺰاری ﺟﺸﻨﻮاره اﺳﺖ
ﮐﺎرﮔﺎه ﻫﺎی ﺧﻮب و ﺑﺰرﮔﯽ دارد .ﺗﻨﻬﺎ ﻣﺸﮑﻞ ﻣﺎ ﻣﻌﻤﻮﻻ در ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻫﺎ اﺳﮑﺎن داﻧﺸﺠﻮﻫﺎﺳﺖ ﮐﻪ در ﺳﻨﻨﺪج ﻫﻢ ﮐﻤﺎﺑﯿﺶ اﯾﻦ
ﻣﺸﮑﻞ را دارﯾﻢ.
ﮐﺎری ﺑﺮای ﺑﺮﮔﺰﯾﺪهﻫﺎی اﯾﻦ ﺟﺸﻨﻮاره ﻧﻤﯽﺷﻮد
ﺻﺎدق زاده درﺑﺎره اﻫﺪاف ﺟﺸﻨﻮاره و ﺧﻨﺜﯽ ﺑﻮدن اﯾﻦ ﺟﺸﻨﻮاره در ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ اﺳﺘﻌﺪادﻫﺎ ﻧﯿﺰ ﮔﻔﺖ :اﯾﻦ ﺟﺸﻨﻮاره ﻫﺪﻓﺶ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ
اﺳﺘﻌﺪادﻫﺎی ﺟﻮاﻧﺎن ﺑﯿﻦ  ۱۶ﺗﺎ  ۲۴ﺳﺎل اﺳﺖ .ﻓﮑﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﻢ در ﭼﻬﺎر روزی ﮐﻪ در دل ﺟﺸﻨﻮاره ﻫﺴﺘﯿﻢ اﺗﻔﺎﻗﺎت ﺧﻮﺑﯽ ﻣﯽ اﻓﺘﺪ و
داوران ﺧﻮﺑﯽ در ﺟﺸﻨﻮاره ﺣﻀﻮر دارﻧﺪ و ورک ﺷﺎپ ﻫﺎی ﺧﻮﺑﯽ ﻫﻢ ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯽ ﺷﻮد .ﻫﻤﯿﻦ ﮐﻪ ﯾﮏ ﺳﺎل ﺟﻮان ﻫﺎ در ﺗﻼش ﺑﺮای
ﺧﻠﻖ اﺛﺮ ﺑﺮای اﯾﻦ ﺟﺸﻨﻮاره ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﭼﻨﺪ روز از ﺗﻤﺎم ﮐﺸﻮر اﯾﻦ ﺟﻮان ﻫﺎ دور ﻫﻢ ﺟﻤﻊ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮم اﺗﻔﺎق ﺧﻮﺑﯽ اﺳﺖ،
اﻣﺎ اﯾﻦ را ﻗﺒﻮل دارم ﮐﻪ ﺑﺮای اﯾﻦ اﺳﺘﻌﺪادﻫﺎی ﮐﺸﻒ ﺷﺪه در اداﻣﻪ اﺗﻔﺎق ﺧﺎﺻﯽ ﻧﻤﯽ اﻓﺘﺪ .ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ آﯾﺪ ﺑﺮای اداﻣﻪ رﺷﺪ اﯾﻦ
ﺟﻮان ﻫﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺧﺎﺻﯽ وﺟﻮد ﻧﺪارد و ﻧﻪ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎﻫﯽ ﺑﺮاﯾﺸﺎن ﺗﺮﺗﯿﺐ داده ﻣﯽ ﺷﻮد و ﻧﻪ ﻣﺜﻼ ﺗﺸﻮﯾﻘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﮕﻮﯾﻨﺪ ﻧﻔﺮ اول
اﯾﻦ ﺟﺸﻨﻮاره ﺑﺪون ﮐﻨﮑﻮر وارد داﻧﺸﮕﺎه ﺷﻮد.
وی درﺑﺎره اﻧﺘﺨﺎب اﺳﺘﺎن ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺟﺸﻨﻮاره در آﻧﻬﺎ ﺑﺮﭘﺎ ﻣﯽ ﺷﻮد ،ﻋﻨﻮان ﮐﺮد :ﺗﺎ آﻧﺠﺎ ﮐﻪ اﻃﻼع دارم اﯾﻦ ﺟﺸﻨﻮاره ﺑﻪ دﻟﯿﻞ
ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ در ﺗﻘﻮﯾﻢ ﺷﻬﺮﯾﻮر ﻣﺎه در اﺳﺘﺎن ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در آن ﺗﺎرﯾﺦ آب و ﻫﻮای ﻧﺴﺒﺘﺎ ﺧﻮﺑﯽ دارﻧﺪ ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯽ ﺷﻮد .اﻟﺒﺘﻪ ﺗﺎ ﭘﯿﺶ از
اﯾﻦ ﭼﻨﺪ اﺳﺘﺎن ﺑﻪ ﻣﺎ ﺑﺮای ﺑﺮﮔﺰاری ﺗﻘﺎﺿﺎ ﻣﯽ دادﻧﺪ و ﻣﺎ از ﻣﯿﺎﻧﺸﺎن اﻧﺘﺨﺎب ﻣﯽ ﮐﺮدﯾﻢ اﻣﺎ اﻻن ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻣﺸﮑﻼت ﻣﺎﻟﯽ و ﺑﺎ
وﺟﻮد اﯾﻨﮑﻪ دﻓﺘﺮ اﻣﻮر ﻫﻨﺮﻫﺎی ﺗﺠﺴﻤﯽ ﮐﻤﮏ ﻣﺎﻟﯽ ﺑﻪ ﺟﺸﻨﻮاره ﻣﯽ ﮐﻨﺪ اﻣﺎ اﺳﺘﺎن ﻫﺎ ﻋﻤﻮﻣﺎ ﺗﻘﺎﺿﺎﯾﯽ ﺑﺮای ﺑﺮﭘﺎﯾﯽ اﯾﻦ ﺟﺸﻨﻮاره
ﻧﻤﯽ دﻫﻨﺪ و ﺧﻮدﻣﺎن ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد دﻫﻨﺪه و ﺣﺘﯽ ﮔﺎﻫﯽ اﺻﺮارﮐﻨﻨﺪه ﻫﺴﺘﯿﻢ.
دﺑﯿﺮ اﯾﻦ ﺟﺸﻨﻮاره در ﭘﺎﯾﺎن درﺑﺎره اﯾﻨﮑﻪ ﭼﺮا در ﯾﮏ اﺳﺘﺎن ﭼﻨﺪ دوره ﻣﺘﻮاﻟﯽ اﯾﻦ ﺟﺸﻨﻮاره ﺑﺮﮔﺰار ﻧﻤﯽ ﺷﻮد ﺗﺎ زﯾﺮﺳﺎﺧﺖ ﻫﺎی
ﻻزم ﺑﺮای ﻫﻨﺮﻫﺎی ﺗﺠﺴﻤﯽ ﻫﻢ ﺑﻪ ﻣﺮور در آن اﺳﺘﺎن ﻣﻬﯿﺎ ﺷﻮد و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ درﺑﺎره ﻣﯿﺰﺑﺎن ﻧﺸﺪن ﺗﻬﺮان ﻧﯿﺰ ﮔﻔﺖ :ﻣﻦ ﻫﻢ ﻣﻮاﻓﻖ
ﻫﺴﺘﻢ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ دو دوره ﺟﺸﻨﻮاره ﺑﺎﯾﺪ در ﺗﻬﺮان ﺑﺮﮔﺰار ﺷﻮد و ﯾﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﭼﻨﺪ دوره در ﯾﮏ اﺳﺘﺎن ﺑﺮﮔﺰار ﺷﻮد .ﺑﺮای ﻣﺎ ﻫﻢ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
رﯾﺰی ﺑﻪ اﯾﻦ ﺻﻮرت راﺣﺖ ﺗﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .در ﺣﺎل ﺣﺮﮐﺖ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﻤﺖ ﻫﺴﺘﯿﻢ اﻣﺎ اﯾﻦ اﺗﻔﺎق ﺑﺴﺘﮕﯽ ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺎدی ﺑﻪ اﯾﻦ دارد ﮐﻪ
اداره ارﺷﺎد اﺳﺘﺎن ﻫﺎ ﺑﺎ ﻣﺎ ﻫﻤﮑﺎری ﮐﻨﻨﺪ.
ﭼﯿﺰی ﺗﺎ ﺗﻘﻮﯾﻢ ﺑﺮﮔﺰاری ﺟﺸﻨﻮاره ﻣﻠﯽ ﻫﻨﺮﻫﺎی ﺗﺠﺴﻤﯽ ﺟﻮاﻧﺎن ﻧﻤﺎﻧﺪه اﺳﺖ .ﺑﺎز ﻫﻢ ﻋﺪه ای ﺟﻮان اﻣﯿﺪواراﻧﻪ دور ﻫﻢ ﺟﻤﻊ ﻣﯽ
ﺷﻮﻧﺪ و ﭘﺎی درس ﻫﺎ و اﻧﺘﺨﺎب ﻫﺎی اﺳﺎﺗﯿﺪ ﻣﯽ ﻧﺸﯿﻨﻨﺪ و ﺑﺎز ﻫﻢ ﭘﺮوﻧﺪه ﺟﺸﻨﻮاره ﮐﻪ ﺑﺴﺘﻪ ﺷﺪ اﯾﻦ اﺳﺘﻌﺪادﻫﺎ ﺑﻪ ﺣﺎل ﺧﻮد رﻫﺎ
ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﺗﺎ ﺧﻮدﺷﺎن راﻫﺸﺎن را در وادی ﻫﻨﺮ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﮔﺎه اﻟﺒﺘﻪ از ﺳﺮ ﻧﺎ اﻣﯿﺪی ﯾﺎ ﻧﺒﻮد اﻣﮑﺎﻧﺎت ﻋﻄﺎﯾﺶ را ﺑﻪ ﻟﻘﺎﯾﺶ ﻣﯽ
ﺑﺨﺸﻨﺪ .ﺣﺎل ﺑﺎﯾﺪ دﯾﺪ اﯾﻦ دوره از ﺟﺸﻨﻮاره ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯽﺷﻮد و آﯾﺎ ﺑﺮای ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی از آﺳﯿﺐﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺪان اﺷﺎره ﺷﺪ ﮐﺎری
ﻣﯽﺷﻮد ﯾﺎ ﺧﯿﺮ؟
ﻣﻨﺒﻊ :ﻣﻬﺮ

