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88498436سرويس فرهنگي

تئاتری ها بای�د ب�رای ادبیات ای�ران دل بس�وزانند. 
ت�ا ک�ی ژس�ت روش�نفکری ب�ه خودم�ان بگیریم؟ 
دیگ�ر  از  بی�ش  خیل�ی  ای�ران،  تئات�ر  قدم�ت 
کشورهاس�ت و ما نبای�د هویتمان را فرام�وش کنیم.

حسین عالم بخش، کارگردان تئاتر که این روزها نیز نمایش 
»دهکده هاپوخان« را روی صحنه دارد، در مورد توجه به 
تئاتر خانواده و دور شدن از تئاتر سطحی و مبتذل عنوان 
کرد: صادقانه بگویم این روزها وضعیت تئاتر ما اصاًل خوب 

نیست و این از چند جهت قابل بررسی است.
وي با بیان اینکه محتوا و دیالوگ ه��ای برخی نمایش ها، 
چیزهایی نیست که انتظارش را داشته باشیم خانواده برای 
تماشایش بنش��یند، توضیح داد: نکته دیگر اینکه ما قدر 
ادبیات خودمان را ندانستیم و آن را فراموش کردیم. درست 
است که متون ادبیاتی دنیا در خیلی زمینه ها غنی است، اما 
این بدان معنا نیست که ما ادبیات غنی خود را هم فراموش 

کنیم و همه کارها را از آن سوی آب ها به اجرا بیاوریم.
کارگردان نمای��ش آیینی »خاتون« در ادام��ه افزود: ما تا 
می گوییم ادبیات غنی ایرانی همه یاد رس��تم و س��هراب 

می افتند. ما که فقط این داس��تان را نداری��م! درددل ها، 
مش��کالت،  آموزه ها و مس��ائل امروز هم هست.  متأسفانه 
قدری هم ابزارزده شده ایم و به دنبال فنون تئاتر رفته ایم 
اما همین فن ما را راضی کرده و از محتوا جا مانده ایم. به هر 
حال تئاتر باید اندیشه را ارتقا دهد. حال برخی می گویند 
این کار را می کنند اما این شاید با معنای کل جامعه فرق 
داشته باشد. این کارگردان تئاتر اظهار داشت: 10، 15 سال 
پیش مرکز هنرهای نمایشی، شعاری را به نام »تئاتر برای 
همه« مطرح کرد. حتی مدالیومی  هم مدت ها تئاتری ها به 
سینه می زدند اما واقعاً االن تئاتر به همین سمت می رود؟ 
صادقانه این اس��ت که تئاتر امروز نیاز ب��ه فداکاری همه 
دوستان دارد. از حرف تا عمل فاصله زیاد است. با این حال، 
همه این مسائل یک همت واال می طلبد که خود هنرمندان 
برخیزند و از شعارزدگی و حرف دور شوند و فداکاری کنند. 
وی با بیان اینکه مسئوالن  دلسوز نیز در این زمینه کمک 
حال هنرمندان باشند، افزود: االن خود جامعه تئاتر به این 
نتیجه رسیده که باید خودش به داد خودش برسد وگرنه 

کارها درست نمی شود.

هویت تئاتر خودمان را فدای ژست روشنفکری نکنیم!

کتاب »قصه دلبری« داس�تان زندگی عاشقانه ش�هید مدافع حرم محمدحسین 
محمدخانی اس�ت که به نقل از همس�ر این ش�هید بزرگوار و به قل�م محمدعلی 
جعفری به همت انتش�ارات روای�ت فتح در ۱۸۴ صفحه به چاپ رس�یده اس�ت.

به گزارش فارس، چاپ اول کتاب قصه دلبری در سال 1۳۹۶ راهی بازار نشر شد که اکنون با 
استقبال مخاطبان به چاپ ششم رسیده است. محمدحسین محمدخانی متولد 1۳۶۴ تهران در 

جریان دفاع از حریم آل اهلل در تاریخ 15 آبان ۹۴ در حلب سوریه به فیض شهادت نائل آمد.

 استقبال مخاطبان
 از »قصه دلبری« همچنان ادامه دارد

   محمد صادقی
یک�ی از بخش های مه�م جش�نواره بین المللی 
قصه گویی، بخ�ش پدربزرگ ه�ا و مادربزرگ ها 
است که قصه گوهایی از سراسر کشور قرار است 
برای ک�ودکان و نوجوان�ان قصه تعری�ف کنند. 
کاری ک�ه در گذش�ته های ن�ه چن�دان دور در 
خانواده های ایرانی متداول بوده اما زندگی شهری 
و ماشینی این سنت را بسیار کمرنگ کرده است. 
بیست و یکمین جش��نواره بین المللی قصه گویی، 
از س��وی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان 
برگزار می شود و بخش نهایی آن از 2۶ آذر در مرکز 
آفرینش های هن��ری کانون برگزار خواهد ش��د. در 
این دوره از جش��نواره ش��ش قصه گوی برتر بخش 
پدربزرگ ها و مادربزرگ ها، با رأی هیئت انتخاب و 
کمیته داوران منطقه ای برای اجرا در مرحله نهایی 
انتخاب شدند تا از 2۶ تا 2۹ آذر در مرکز آفرینش های 
فرهنگی هنری کان��ون پرورش فک��ری کودکان و 
نوجوانان روی صحنه رفته و  س��ه نفر از قصه گویان 
پدربزرگ و مادربزرگ به عنوان قصه گوی برتر معرفی 
ش��وند. بر اس��اس رأی داوران، زهره خیراندیش از 
کرمانشاه با قصه »شیرینی نمک«، مهین شهمرادزاده 
از کرمان با قصه »دختر ل��ر«، مریم علی محمدی از 
کردستان با قصه »آش س��نگ«، فاطمه موسوی از 
البرز با قصه »سنگ صبور«، احمد پروستان از اردبیل 
با قصه »مهربانی« و علی نساج شهرکی از سیستان 
و بلوچس��تان با قصه »برز گر و س��االر« برای اجرای 

قصه های خود، به مرحله نهایی راه یافتند.

جهانبخش قنبری،  مدیر کل کانون در استان مرکزی، 
با اش��اره به اینکه پدربزرگ ها و مادر بزرگ ها نقش 
مؤثری در ترویج و احیاي فرهنگ قصه گویی دارند، 
می گوید: نباید این عزیزان فقط پرستار نوه ها باشند 
بلکه باید همانند گذشته ستون اصلی خانواده بوده و با 
استفاده از قصه ها و مثل ها، گذشته ها را برای فرزندان 
زنده کنند. قنبری با بیان اینکه امروز شاهد گسترش 
وسایل ارتباط جمعی و گرایش نسل جوان و نوجوان 
و حتی کودکان به استفاده از آنها هستیم، می افزاید: 
در این روزها پدربزرگ ها و مادربزرگ ها تنها شده و 
فرزندان نیز با این ابزار س��رگرم شده اند که این مهم 
سبب نگرانی و گوشه گیری این عزیزان شده است. 
وی به احیای فرهنگ قصه گویی توسط پدربزرگ ها 
و مادربزرگ ها تأکید می کند و می گوید: باید از ایجاد 
این گسس��ت فرهنگی جلوگیری ش��ود و با احیای 
این فرهنگ باز هم دانش ها و تجربیات گذشته را به 
نسل های جوان و آینده انتقال داده و احساس مفید 
بودن داشته باشند. قصه گویی  برای کودکان موجب 
رشد هیجانی، عاطفی و س��المت روان این عزیزان 
بوده و مهم ترین عامل برای موفقیت و پیشرفت آنها 

در زندگی آینده  شان می شود.
  حضور ۱5 قصه گو در بخش بین الملل

در بخش بین الملل جش��نواره قصه گوی��ی، 15 اثر از 
ایران و چند کشور خارجی در مرحله نهایی داوری به 
رقابت با یکدیگر خواهن��د پرداخت.  گروه داوری این 
جشنواره از میان ۳۹۷ اثر ارسالی به دبیرخانه 15 قصه 
را براي بخش نهایی این رویداد معرفی کرده اس��ت. 

بر این اساس برگزیدگان 20 دوره گذشته جشنواره 
قصه گویی در مراح��ل بین المللی، ملی و منطقه ای و 
همچنین قصه گویان و مجریان حرفه ای دارای سابقه 
اجرا در رسانه ملی و تئاتر کشور در بخش بین الملل این 
جشنواره با یکدیگر به رقابت پرداختند. در عین حال 
از ۳0 کش��ور نیز عالقه مندان به قصه گویی در بخش 
بین الملل بیس��ت ویکمین جش��نواره قصه گویی به 
رقابت پرداختند که در نهایت از میان 21۷ اثر ارسالی 
قصه گویان ایرانی، ۸ اثر و از 1۸0 قصه شرکت کنندگان 
خارجی، ۷ اثر به عنوان آثار برتر معرفی شدند تا از 2۶ 
تا 2۹ آذر 1۳۹۷ قصه های خود را روی صحنه جشنواره 
بازگو کنند. شرکت کنندگان ایرانی مرحله نهایی بخش 
بین الملل عبارتند از: فاطم��ه روحی رحیم از تهران با 
قصه »رستم و اسفندیار«، اس��ماعیل ذبیحی از قم با 
قصه »خرمشیر«، پریسا صدایی آذر از اردبیل با قصه 
»دختر لجباز«، گلش��ن حس��نوند از لرستان با قصه 
»خانم کوچیک«، نجمه احدزاده مروست از یزد با قصه 
»یک روز پرماجرای خاله«، سمیه امیری از لرستان با 
قصه »خر برفت«، مریم فهیم پور از خوزستان با قصه 
»بز بال، بز ناقال« و فرزاد شیرمحمدی از تهران با قصه 
»شنگول و منگول و حبه انگور«، به عنوان برگزیدگان 
بخش بین الملل شناخته ش��دند. همچنین از میان 
شرکت کنندگان خارجی، »اولیویر ویالنوو از فرانسه«، 
»فلورکانالس باستیداس از اسپانیا«، »سیدا سیویچ از 
ترکیه«، »آلیس��ا دونجوبانگ از کره«، »کی ران شاه 
از استرالیا«، »احمدحسین ظاهر از لبنان« و »زهره 
شریفی« از افغانستان به عنوان برگزیدگان این بخش 

انتخاب شدند.
  رقابت نوجوانان قصه گو 

در بخش ملی جشنواه بین المللی قصه گویی، بخش 
رقابت میان قصه گو های 1۴ تا 1۸ ساله در نظر گرفته 
شده است.  داوران این بخش از مسابقه قصه گویی، 
نفرات راه یافته به بخش نهایی را معرفی کردند. بر این 
اساس از میان بیش از 1۶00 اثر رسیده به دبیرخانه، 
هیئت داوران مرحله منطقه ای و کمیته انتخاب آثار، 
پس از بررسی قصه های برتر ۳1 استان کشور، ۶ اثر 
را برای اجرای صحنه ای در مرحله پایانی جشنواره 
بیست ویکم برگزیدند. با رأی داوران این بخش، کیمیا 
یعقوبی  گودرزی از تهران با قصه »رستم و اکوان دیو«، 
نگار موحدی رودی از خراسان رضوی با قصه »اشتر 
خجو«، فرانک سعیدی از کرمانشاه با قصه »عصاره 
مهربانی«، مبینا جعفری از هرمزگان با قصه »کلوچه 
خوشمزه«، نگار طهماسبی از لرستان با قصه »کلیله 
و دمن��ه« و امیرمحمد موس��ایی گله از چهارمحال 
بختیاری با قصه »پادشاهی کیکاووس« برای اجرای 

قصه های خود، به مرحله نهایی راه یافتند.
  دنیای کودکان با شنیدن قصه بزرگ می شود

کلر ژوبرت، نویسنده و مترجم فرانسوی، کتاب های 
ک��ودک، درباره نقش مه��م قصه، در ش��کل گیری 
شخصیت کودکان، می گوید: داستان و قصه، عالوه 
بر ایجاد شادی و سرگرمی، نقش اساسی و غیرقابل 
جایگزینی در رشد شخصیت کودکان دارد. این نقش 
و تأثیر در ابعاد متعددی قابل بررسی است به عنوان 
مثال از تقویت قوه تفکر و تخیل، تقویت مهارت های 
کالمی، افزایش گنجینه لغت ها و دستیابی به درک 
بهتری از احساس��ات خود و دیگ��ران از طریق بیان 

احساسات شخصیت های داستانی، است. 
ژوبرت می گوید:  شاید کمترین حسن قصه درمانی 
این است که کودک متوجه می شود مشکلش منحصر 
به خودش نیس��ت و حتی بعضی پژوهش ها نش��ان 
داده اند که شنیدن یک قصه ممکن است تأثیری آنی 
در تغییر رفتار و نگارش یک کودک داشته باشد. این 
نویسنده معتقد است دنیای کودکان با هر قصه ای که 
می شنوند، وسیع تر می ش��ود و این خاصیت را یکی 
از مهم ترین تأثیرهای قصه دانست. او در این رابطه 
گفت: کودک در فرآیند قصه با موقعیت های گوناگون 
آشنا می ش��ود و در خالل تجربیات شخصیت های 
داستانی و تالش  آنها برای حل مشکالت و رسیدن 
به آرزوهایش��ان متوجه می ش��ود که هر مشکلی با 
بهره گی��ری از تفکر و اس��تقامت قابل حل اس��ت و 
راه های متعددی برای رس��یدن به یک هدف وجود 
دارد. بیست و یکمین جشنواره بین المللی قصه گویی، 
از 2۶ تا 2۹ آذر با حضور تع��داد زیادی از چهره های 
فرهنگی و هنری کشورمان، در کانون پرورش فکری 

کودکان و نوجوانان برگزار خواهد شد. 

»نفوذ« به النه جاسوسی رسید
تصویربرداری مجموعه تلویزیونی »نفوذ« به کارگردانی جواد 
شمقدری به بخش های مربوط به داخل سفارت امریکا رسید.

به گزارش باش��گاه خبرنگاران جوان، ۸0 درصد از تصویربرداری 
و نیمی از تدوین مجموعه »نف��وذ« به پایان رس��یده و به زودی 
صداگذاری این مجموعه نیز آغاز خواهد شد. ضبط مجموعه نفوذ 
هم اکنون به بخش های مربوط به داخل سفارت امریکا در خیابان 
طالقانی رسیده که در این بخش در کنار بازیگران ایرانی از حضور 
هش��ت بازیگر خارجی نیز استفاده شده اس��ت. این مجموعه در 
کردستان، شهرستان گنبد و دانش��گاه تهران تصویربرداری شده 
و بخش های مربوط به س��ایت کبکان و دیوار سفارت در شهرک 
سینمایی غزالی جزو لوکیشن هایي اس��ت که از این سریال باقی 
مانده. همچنین به دلیل شلوغی خیابان طالقانی و سنگین بودن 
فیلمبرداری این بخش از سریال و تغییراتی که در این چند سال 
در بنای بیرونی ایجاد شده، دیوار سفارت امریکا و سازه های مربوط 
به آن در شهرک سینمایی غزالی بازسازی شده اما بقیه صحنه ها 
در داخل سفارت فیلمبرداری خواهد شد. این مجموعه به لحاظ 
حجم تروکاژ و CGI حدود ۴00 دقیقه یعنی یک سوم زمان پروژه 
را به خود اختصاص داده است. نگارش »نفوذ« بر اساس استناد های 
تاریخی صورت گرفته و این مجموعه در سه فاز ۳0 قسمتی تولید 
می شود. روایت ۳0 قس��مت اول از پیش از انقالب تا تسخیر النه 
جاسوسی پیش می رود. فصل دوم این مجموعه به حوادث حین 
گروگانگیری تا کودتای نوژه و آغاز جنگ تحمیلی می پردازد و فاز 
سوم هشت سال دفاع مقدس را دربر می گیرد. امین اسکندریان، 
کیمیا اکرمی، احمد نجفی، حمید گودرزی، رحیم نوروزی، علیرام 
نورایی، صالح میرزاآقایی، ش��هره لرستانی، زهرا سعیدی و جلیل 
فرجاد، بازیگران ایرانی این مجموعه هستند. تصویربرداری »نفوذ« 
25 بهمن سال ۹۶ کلید خورد و امید است تا بهمن ۹۷ آماده پخش 

شده و در ایام دهه فجر از شبکه یک سیما روانه آنتن شود.
-----------------------------------------------
انتشار آثاری از مرحوم زرویی نصرآباد

مدیر انتشارات کتاب نیستان درباره آخرین وضعیت انتشار 
آثار مرحوم ابوالفضل زرویی نصرآب�اد توضیحاتی ارائه داد.

به گزارش مهر، همزمان با هفتمین روز درگذش��ت ابوالفضل زرویی 
نصرآباد شاعر و طنزپرداز معاصر، مدیر انتشارات نیستان درباره آخرین 
وضعیت چاپ آثار مکتوب او توضیحاتی ارائه کرد. سیدعلی شجاعی در 
این زمینه به مهر گفت: مرحوم زرویی پروژه ای  با عنوان »هزارسال طنز 
فارسی« شامل انتخاب و معرفی زندگی و آثار شاعران طنزپرداز ایرانی 
از ابتدای تاریخ ادبیات ایران تا دوران معاصر را در دست تألیف و انتشار 
داشت. در این پروژه که ایشان در آن از همراهی نسیم عرب امینی از 
ش��اعران و طنزپردازان جوان نیز بهره می برد، ق��رار بود در قالب یک 
مجموعه مطول چندین جلدی به آثار این شعرا پرداخته شود. وی ادامه 
داد: در این پروژه تاکنون 20 کتاب آماده ش��ده بود و آقای زرویی 20 
مقدمه نیز برای این آثار نوشته بود. امیدواریم از این مجموعه 10 کتاب 
تا پایان سال جاری و 10 کتاب نیز در سال آتی منتشر شود و البته هنوز 
برای ادامه این پروژه تصمیمی نگرفته ایم. شجاعی همچنین گفت: 
کتاب ماه به روایت آه از ایشان به چاپ ششم رسیده و نیز کتاب های 
رفوزه ها در چاپ چهارم، غالغه به خونش نرسید در چاپ سوم، خاطرات 
حسنعلی خان مستوفی در چاپ دوم و حدیث قند در چاپ دوم است. به 
گفته شجاعی کتاب صوتی ماه به روایت آه و نیز خاطرات حسنعلی خان 
مستوفی نیز آماده شده که طی روزهای آتی روانه بازار کتاب می شود.
-----------------------------------------------

 شرح »سید مهدی شجاعی«
 از خطبه متقین نهج البالغه منتشر شد

انتش�ارات کتاب نیس�تان چاپ نوزدهم ش�رح سید مهدی 
ش�جاعی از خطب�ه متقی�ن نهج البالغ�ه را منتش�ر ک�رد.

به گزارش باشگاه خبرنگاران پویا ، انتش��ارات کتاب نیستان چاپ 
نوزدهم کتاب »متقین«  نوشته سید مهدی ش��جاعی را روانه بازار 
نشر کرد. »متقین« شرح خطبه  متقین نهج البالغه است، خطبه ای 
عظیم و عمیق که حضرت امیرالمؤمنین در پاسخ همام که گفت یا 
علی! صف لی المتقین )متقین را برایم توصیف کن(، فرمودند. خطبه 
چنان عمیق و پرمعناست که با اعتراف نویسنده مبنی بر ایجاز متن 
باز کتاب قریب ۴00 صفحه شده اس��ت. در این کتاب سیدمهدی 
شجاعی با استفاده از آیات قرآن و احادیث و روایات، به شرح و توضیح 
عبارت به عبارت خطبه می پردازد. در ذیل عبارت »ومشیهم التواضع« 
می خوانیم: این دریادالن بال بر زمین تواضع می  سایند و در آسمان 
خضوع پرواز می کنند و از زالل چشمه خشوع می نوشند و در باران 
فروتنی غسل می کنند. تواضع را میوه درخت علم خویش می دانند و 
فروتنی را زکات خرمن متراکم شرف و فضیلت خود می شمرند. این 
بزرگ منشان همچنان که شیرینی عفو و گذش��ت را در زیر دندان 
قدرت خود مزمزه می کنند، حالوت تواضع را بر بام رفعت خویش 
می چشند. انتشارات کتاب نیستان چاپ نوزدهم این کتاب را در ۳۷2 

صفحه به قیمت ۳5 هزار تومان روانه بازار نشر کرده است.

 ورود خزنده فضای مجازی 
به عالم سینما!

موضوع پیچیده تر از این است 
حسن روانشید*
   یادداشت

که بتوانیم پیرامون آن بحث 
یا قض��اوت کنی��م. فضای 
اینستاگرام محیطی نیست که بشود آن را کامالً منزه دانست 
چنانکه ع��ده ای در این محیط به کاره��ای خالف عفت و 
انسانیت مشغولند اما گروهی نیز از این محیط برای پیشرفت 
امور استفاده می کنند. در حال حاضر کشور ما ارگان هایی از 
جمله وزارت فرهنگ و ارشاد اس��المی را دارد که باید این 
فضاها را از نظر محتوا و نه سخت افزاری مدیریت کنند و به 
نحوی عنان آن را در دست گرفته و متولی برای آن تعیین 
کنن��د. هم اکنون گروه��ی هنرمن��د و هنرمندنما فضای 
اینس��تاگرام را برای ارائه هنر خود انتخاب کرده اند. فضای 
مجازی اگر به نحوی کنترل شود می تواند محیط خوبی برای 
کشف استعدادهای جامعه باشد تا چهره های مثبت بتوانند 
از طریق آن راهی به رسانه های هنری از جمله سینما و تئاتر 
یافته تا آحاد جامعه که به دالیلی نمی توانند یا نمی خواهند 
از فضاهای مجازی از جمله اینستاگرام استفاده کنند نیز 
بتوانند از وجود این هنرمندان بهره جویند. ارتقاي چهره های 
سینما از طریق فضای مجازی می تواند خطراتی را همچون 
تبلیغات اخیر دارویی در این زمینه داشته باشد که اگر فکری 
به حال آن نشود قطعاً به معضلی بزرگ چون اصل حضور این 
تکنول��وژی به ظاهر مخرب تبدی��ل خواهد ش��د. وزارت 
ارتباطات هم اکنون نوک این پیکان واقع  ش��ده اما به نظر 
می رس��د بی تفاوتی هایی ب��ر آن حکمفرماس��ت. فضای 
اینستاگرام شناخته شده و کنترل شده نیست بنابراین هر 
اتفاقی ک��ه در آن می افت��د قابل پیش بین��ی نخواهد بود. 
صداوسیما و وزارت ارشاد دو مرکزی هستند که باید بر این 
مسیر خطرناک اش��راف کافی و وافی داشته و برای تمرکز 
کامل نقش پررنگی را بر عملیات بخش خصوصی در دامنه 
وزارت ارتباطات ایفا نمایند. امروز فضای مجازی و بخصوص 
اینستاگرام هیچ متولی ثابتی ندارد تا برای ورود افراد مختلف 
به آن مقرراتی وضع و به تصویب قانون گذاران برساند زیرا 
صداوسیما و دیگر رسانه های اجتماعی چنین فرصتی را به 
این گونه هنرمندان نداده اند تا بتوانند از طریق مثبت به ارائه 
هنر خود بپردازند بنابراین به س��وی شبکه های مجازی و 
بخصوص اینستاگرام که دروازه ای باز دارد رفته و هر آنچه را 
که می خواهند در آن ارائه و به نمایش می گذارند! استعدادها 
را کشف کنید و اجازه ندهید به سوی منفی گرایی سوق پیدا 
کنند زیرا هزینه هایی که ایج��اد خواهند کرد قابل جبران 
نیست. مستر تیستر که اخیراً به رس��توران ها می رود تا با 
چشیدن غذاها به تبلیغ آنها در فضای مجازی بپردازد نیز 
نمونه این گونه چهره هایی است که می توانست مفید واقع 
شود. ش��اید از وزیر جوان و کم تجربه فناوری و ارتباطات 
نمی توان انتظار داشت که حساسیت مسئولیت خود را درک 
کند اما امروز که معاونت سینمایی وزارت فرهنگ و ارشاد 
اسالمی به کسی سپرده  شده و می شود به فقاهت او در زمینه 
علوم ارتباطات و رسانه ای ایمان داشت که این توان بالقوه و 
بالفعل را در سمت معاونت مطبوعاتی خود به خوبی نشان 
داده و ضمن تعامل با همه الیه های رسانه ای، زمینه را برای 
ایجاد نظم و نسخ همراه با شفافیت در آن بعد فراهم کرده 
است. می توان از ایشان انتظار داشت تا جشنواره سینمایی 
فجر امسال را مجزا از همه  سال ها برگزار کند و اجازه دهند 
تا به صورت گسترده و غیرمتمرکز، در یک زمان واحد و در 
سطح کشور با حضور همه  کسانی که خود را مستحق برای 
شرکت در آن می دانند برگزار ش��ود که انتخاب این روش 
می تواند سپری باشد در مقابل هجوم شبکه های مجازی و 
بخصوص اینستاگرام به محیط سینمای ایران. اگرچه دکتر 
انتظامی یک روزنامه نگار حرفه ای است که امروز بر اساس 
تشخیص ضرورت به سرپرستی سازمان سینمایی وزارت 
فرهنگ و ارشاد اس��المی گماشته ش��ده اما تنها به دلیل 
داشتن همین تخصص است که قادر به ایجاد تعامل و تعادل 
در دامنه هنر هم خواهد بود و نابسامانی های تلنبار شده این 
سال ها در جشنواره س��ینمایی فجر را به تدبیر می زداید و 
قطعاً اج��ازه نخواهد داد هر ف��ردی با داش��تن یک برگ 
معرفی نامه به عنوان خبرنگار در دامنه این رویداد جهانی 
حضور یابد بلکه قانونمندی را از اینجا شروع کرده و تنها به 
خبرنگارانی مجوز ورود به سالن های نمایش را می دهند که 
دارای کارت خبرنگاری در زمینه امور نمایشی باشند. جامعه 
عالقه مند به هنر هفتم امیدوارند امسال شاید پس از سال ها 

جشنواره ای بدون حاشیه داشته باشند.
*روزنامه نگار پیشکسوت

خاطرهبازیباقصهگوییمادربزرگهاوپدربزرگها
بیست و یکمین جشنواره بین المللی قصه گویی برگزار می شود


