
 » سرخ نخل«نویسی فراخوان رویداد نمایشنامه

 

ح خرمشهر در سال جاري به امکان برگزاري بیست و سومین جشنواره ملی تئاتر فت نبودنظر به 

کل ادارهرونا و لزوم صیانت از سالمت هنرمندان و مخاطبان تئاتر، کویروس  شیوع دلیل

با همراهی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی منطقه نمایشی و انجمن هنرهاي نمایشی ایران هنرهاي

نویسان به خلق نویسی کشور و ترغیب نمایشنامهدر راستاي تقویت بسترهاي نمایشنامهآزاد اروند، 

مضامین و به  ا رویکرد توجه عمیق را ب» سرخ نخل« با عنوانِ نویسینمایشنامهرویداد  ،آثار ماندگار

در چهلمین سالگرد دفاع ر گرامیداشت حماسه آزاد سازي خرمشهر قاومت و دفاع مقدس دمفاهیم م

 کند.مقدس برگزار می

 

 اهداف 

o اي کشور به خلق آثار ارزشمند نمایشی.نویسان حرفهترغیب هنرمندان و به ویژه نمایشنامه 

o  هاي موضوعی.نمایشنامه خلقتقویت رویکرد پژوهش محور در 

o  ،هاي دفاع مقدس.رویدادها و شخصیتپرهیز از نگاه سطحی به موضوعات 

o .پرداختن به مفهوم عمیق مقاومت و تأثیرات آن در شئون زندگی جهان معاصر 

o  و ایثارگران حوزه به ویژه آزادسازي خرمشهر بازشناخت و بزرگداشت حماسه دفاع مقدس

 مقاومت بازبان اثر گذار نمایش.

 

 هاموضوع 

o هاي سال دفاع مقدس و دوران تحریم 8ه ه ویژب ایراندر تاریخ معاصر هاي مقاومت جلوه

 ظالمانه.

o به ویژه سردار شهید حاج قاسم دفاع مقدس و مقاومت در ایران گذار هاي اثرشخصیت

 .سلیمانی



o .بازشناخت مفهوم ایثار و مقاومت در زندگی اجتماعی 

o  وردهاي دفاع مقدس.ادستبه پرداخت 

o خرمشهر.هاي حماسه آزاد سازي پرداخت به جلوه 

o  همگرایی ملی و همدلی مومنانه براي گذار از تهدیدها.به پرداخت 

 

 شرایط و ضوابط 

الزم است ، "تولید نمایشنامه از آغاز تا پایان" تاکید بر فرایندهاي ذکر شده و نیز با توجه به موضوع

تارنماي در را لغت)  2500تا  500صفحه (بین  5تا  2(الف) یک چکیده/ طرح در متقاضیان نخست 

ه/ ي چکیدهیات انتخاب با مطالعه(ب) و سپس  نمایندبارگذاري  http//:theater.irایران تئاتر 

ي کامل دارند، اعالم تبدیل شدن به نمایشنامهظرفیت و قابلیت که هاي دریافت شده، آثاري را طرح

 میلیون تومان) منعقد  10تا  5نمایشنامه (بین نگارش کرده و (ج) با نویسندگان این آثار قرارداد

و هر هاي کارشناسی هیات انتخاب بحث نمایشنامه به همراهفرایند نگارش و سرانجام (د) خواهد شد 

 انجام خواهد گرفت. انتخابینویسنده، متناسب با اثر 

o طرح به نحوي نوشته شود تا خط سیر داستانی اثر (آغاز و  /شایسته است تا چکیده:  1 نکته

اصلی اثر ي ، حوادث و ماجراهاي اصلی، اندیشههاي اصلیشخصیت /شخصیتمیان و پایان)، 

 مشخص شوند؛

o  محسوب شوند و در  "تولید جدید"توانند در این مسابقه شرکت نمایند که آثاري می: 2نکته

به چاپ نرسیده  یاارایه اجرا نشده و نویسی ي سراسري نمایشنامههیچ جشنواره یا مسابقه

 باشند؛

o  انتشارات نمایش منتشر خواهند شد؛ هاي پدید آمده از این فرایند دریشنامه: نما3نکته 

o  در تارنماي ایران تئاتر  انضروري است تا متقاضی :4نکتهhttp//:theater.ir هاي الزم فرم

ي از طرح/ چکیدهلغت)  2500تا  500(بین  Pdfو  Word هايرا تکمیل کرده و به همراه فایل

 ؛دنو کد رهگیري دریافت کن نمایدبارگذاري و ثبت نگاشته شود،  استاي که قرار نمایشنامه

o  است؛ 1399مهرماه  30تا ارسال آثار  : زمان5نکته 

o  ؛است 1399آبان ماه  24هاي انتخاب شده : اعالم طرح/ چکیده6نکته 



o  ؛شودآغاز می 1399آبان ماه  25: عقد قرارداد  با برگزیدگان و شروعِ نگارش از 7نکته 

o  است؛ 1399اسفند ماه  ،رونمایی و چاپ آثار :8نکته 

o  حضور و ثبت تقاضا در این برنامه به منزله پذیرش ضوابط و رویکرد اجرایی آن 9نکته :

 است؛

o  هاي برداري از نمایشنامهانجمن هنرهاي نمایشی ایران به مدت یک سال حق بهره: 10نکته

 نویسنده) خواهد داشت.برگزیده را (با اخذ مجوز 

 


