
   هادی عسگری
قصه گویی بخشی از فرهنگ ش�فاهی هر جامعه است و در ایران 
نیز، قصه گویی یکی از راه های انتقال فرهنگ میان نسل ها است. 
برای حفظ این سنت قدیمی، جشنواره قصه گویی چندسالی است 

راه اندازی شده است.
احترام برومند مجری و قصه گوی پیشکسوت، در گفت وگو با »جوان« 
برگزاری رویدادهایی همچون جش��نواره قصه گوی��ی را موجب ترویج 
قصه گویی بین مردم دانست و آموزش تکنیک های جدید و به روز در این 
زمینه به اقشار مختلف مردم، به ویژه جوانان و نوجوانان را از رهگذر این 
جشنواره، ممکن و مفید ارزیابی کرد. برومند با تأکید بر اهمیت برگزاری 
جشنواره قصه گویی توس��ط کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان 
گفت: خیلی خوشحالم که کانون توجه خاصی به قصه و قصه گویی دارد. 
این اتفاق خیلی باارزش است و قدم های خوبی در این زمینه برداشته شده 
است. کانون با تکنیک های جدید و به روز، قصه گویی را بین مردم رواج 
مي دهد و در بین جوانان و نوجوانان باعث ایجاد عالقه به قصه مي شود. 
مهم این است که مخاطب فعلی جهان و کشورمان را بشناسیم و مطابق 

سلیقه آنها و احتیاجات شان هنر قصه گویی را به دل جامعه بیاوریم و به 
آن رونق بدهیم. او ادامه داد: خوشحالم که جشنواره قصه گویی هر سال 
موفق تر از سال قبل برگزار مي شود. سال گذشته من خیلی تنگاتنگ با 
این جشنواره همراه بودم و دوست دارم امسال و سال های بعد هم با این 
رویداد فرهنگی همراهی داشته باشم. من شاهد بوده ام که با چه عشقی 

جشنواره قصه گویی برگزار مي شود و دس��ت اندرکاران آن با عالقه هر 
لحظه تالش مي کنند. 

این هنرمند درباره اینکه وقتی واژه قصه را مي شنود، چه چیزی در ذهنش 
تداعی مي شود، گفت: وقتی اسم قصه مي آید، یاد مادربزرگم مي افتم که 
هر شب قصه ای برای ما تعریف مي کرد؛ یک قصه تکراری، اما ما همیشه 
با هیجان و دقت به آن گوش مي کردیم. خاطرم هست که او در حال قصه 
گفتن خوابش مي برد و ما او را بیدار مي کردیم و مي خواستیم که بقیه قصه 
را تعریف کند.  چهره تقدیر شده بیست و یکمین جشنواره بین المللی 
قصه گویی همچنین در پاسخ به اینکه قصه گویی امروز چه تفاوت هایی با 
گذشته کرده است؟ اظهار داشت: شیوه ای که برای ما قصه مي گفتند و ما 
نیز به همان شکل برای بچه های مان قصه مي گفتیم، تنها از راه شنیدن 
داستان بود که ارتباط برقرار مي شد و همین مسئله، خالقیت و تخیل 
شنونده قصه را باال مي برد. امروز شکل دیگری از قصه مورد پسند است و 
افراد با تکنیک و ابزارهای تازه ای قصه گویی مي کنند که البته این روش ها 
هم مي تواند به شکل دیگر باعث رشد تخیل و خالقیت شود و ابزارهای 

ارتباطی میان قصه گو و مخاطب را تقویت کند.

قصه گوی پیشکسوت در گفت وگو با »جوان«:

قصهگوییتخیلبچههاراتقویتميکند
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88498436سرویس فرهنگي

  محمدصادق عابدینی
در حالی که صداوسیما به عنوان یکی از منتقدان 
س�بک زندگ�ی س�لبریتی ها، در بخش ه�ای 
مختلف خبری و برنامه ه�ای تلویزیونی به نقد 
جریان س�لبریتی زدگی جامعه می پردازد، در 
بخش ه�ای نمایش�ی تلویزیون، قاع�ده کاماًل 
برعکس شده و این رسانه به محلی برای مجاز 
شدن برخی از س�لبریتی ها تبدیل شده است.
در آخرین نمون��ه از جریان عادی س��ازی حضور 
زیرزمینی ها در رسانه ملی، »گامنو«، خواننده رپ 
زیرزمینی، به عنوان بازیگر سریال »زیر همکف« 
تلویزیون معرفی ش��د. س��ریالی که پخش آن از 
جمعه شب گذش��ته آغاز ش��ده و قرار است جای 

خالی سریال های کمدی را پر کند.
در ش��رایطی که بازیگران حرف��ه ای تلویزیون به 
خاطر نبود پیشنهاد بازیگری مجبور به خانه نشینی 
هستند، حضور خواننده زیرزمینی به عنوان بازیگر، 
دهن کجی به حرف��ه بازیگری اس��ت. انتقاد های 
غالمحسین لطفی، درباره خانه نشین شدن بازیگران 
به تازگی از تلویزیون پخش شده و بعید بود به این 
سرعت مدیران صداوسیما فراموش کنند، بازیگر 
قدیمی طنز تلویزیون چه گالیه ای کرد! با این حال 
در زمانی که امثال لطفی چشم انتظار کار هستند، 

یک خواننده زیرزمینی یک ش��به بازیگر س��ریال 
تلویزیونی در پربیننده ترین شبکه تلویزیون شد.

   قانونی سازی غیرمجازها 
هومن ش��اهی که در دنیای عجی��ب خوانندگان 
زیرزمینی برای خود نام هنری »گامنو« را انتخاب 
کرده، از نوجوانی وارد خوانندگی رپ شد و به عنوان 
یک رپر ش��هرت خود را مدیون همکاری در تولید 
موزیک ویدئوی »سوسن خانم« است. این  آهنگ و 
موزیک ویدئو، زمانی به عنوان نماد غربزدگی نسل 
جوان ایرانی در مستند »میراث آلبرتا« استفاده شد. 
گامنو، اما بر خالف همه انتقادهایی که در مراجع 
رسمی از این آهنگ و س��بک زندگي ای که در آن 
تبلیغ می ش��د، فعالیت خود را گس��ترش داد. این 
خواننده تنها چند سال بعد از زیرزمینی خواندن، 

سر از تیتراژ برنامه های تلویزیونی درآورد.
شیوه مجاز ش��دن »گامنو«، ش��بیه روندی است 
که بسیاری از خوانندگان شناخته شده موسیقی 
پاپ پشت سر گذاشتند، از محسن یگانه و محسن 
چاووشی گرفته تا رضا صادقی و خوانندگان ریز و 
درشت دیگری که ابتدا در فضای مجازی خواندند 
و بعد از طری��ق حضور در برنامه ه��ای تلویزیونی 
توانستند از ارش��اد مجوز فعالیت رسمی بگیرند. 
»گامنو« اما در ش��رایطی که وزارت ارش��اد روی 

خوشی به موسیقی »رپ« نشان نمی دهد، سر از 
دنیای بازیگری درآورده است.
   از خندوانه تا زیر همکف

این خواننده غیرمجاز، ابتدا در تیتراژ »خندوانه« 
ب��دون اینک��ه نام��ی از او آورده ش��ود، خوان��د. 
عالقه مندان به موسیقی کاماًلَ با صدای »گامنو« 
آشنا بودند ولی مدیران صداوسیما ترجیح دادند 
نامی از او در تیتراژ »خندوانه« نباشد تا احتماالً از 
انتقاد ها دور باشند. بعد از آن بود که »گامنو« سر 
از مسابقه »خانه ما« درآورد. برنامه ای که ساخت 
آن با حمایت نهادهای فرهنگی انجام می شد. با این 
وجود که هر لحظه بر حضور این خواننده در فضای 
رس��انه ملی افزوده می ش��د، ناگهان صداوس��یما 
تصمیم به ممنوع الصدا ک��ردن وی گرفت. تیتراژ 
»خانه ما« تنها یکی از آهنگ هایی بود که »گامنو« 
برای تلویزیون اجرا کرد و ناگهان پخش آن متوقف 
شد. صداوس��یما هیچ توضیحی درباره علت این 
ممنوعیت ارائه نداد. در شرایطی که حس می شد 
با ای��ن ممنوعیت، »گامن��و« از صداوس��یما دور 
می ش��ود، ناگهان تصویر وی با همان شمایلی که 
در موزیک ویدئوه��ای زیرزمینی حضور داش��ت، 
بر صفحه تلویزیون نقش بس��ت. ب��ا کمال تعجب 
خواننده ممنوع الصدا، بازیگر سریال تلویزیون شد.

   زیر همکف جایگزین »فوق لیسانسه ها«
با پایان یافتن پخش سریال طنز »فوق لیسانسه ها«، 
شبکه 3 تصمیم گرفت درام »وارش« را پخش کند 
و جای خالی سریال های طنز را در شبکه یک سیما 
با »زیر همکف« پر کرد. »این سریال به کارگردانی 
بهمن گودرزی و تهیه کنندگی رضا جودی ساخته 
شده است. از آخرین س��ریال های جودی می توان 
به »فوق لیسانسه ها« اش��اره کرد که جزو کارهای 
پرمخاطب سیما هم بود. جدیدترین تجربه بهمن 
گودرزی در تلویزیون هم ساخت سریال »سفر در 
خانه« بود که از شبکه نسیم روی آنتن رفت و توفیق 

چندانی در جذب مخاطب نیافت.«
»زیر همکف اولی��ن حضور تلویزیون��ی گامنو در 
عرصه بازیگری محسوب می شود. وی پیش از این 
در سریال »گلشیفته« و در شبکه نمایش خانگی 
نیز به عنوان بازیگر حضور پیدا کرده بود. با این حال 
او پیش از این از طریق خوانندگی در »خندوانه« 
و »کودک ش��و«  به تلویزیون راه پی��دا کرد و این 

برنامه ها مجوزی بر حضور او در سیما شدند.«
پیش از بازیگر ش��دن »گامنو« چند س��لبریتی 
ب��ا حض��ور در صداوس��یما اج��رای برنامه های 
تلویزیونی را بر عهده گرفتند، اجراهایی که اغلب 
با حواش��ی روبه رو ش��د تا در نهایت معاون سیما 
در دس��تورالعملی خواس��تار محدودیت حضور 

سلبریتی ها در تلویزیون شد.
ایفای نقش یک خوانن��ده زیرزمینی در تلویزیون 
بدون داشتن سابقه خاصی در بازیگری، یک دلیل 
بزرگ دارد و آن تالش تیم س��ازنده س��ریال »زیر 
همکف« برای ایجاد جذابیت کاذب برای سریالی 
اس��ت که قرار اس��ت مردم را بخنداند. اتفاقی که 
بارها در س��ینما رقم خورده و تهیه کنندگانی که 
از موفقیت محتوای فیل��م ناامید بودند برای ایجاد 
حاشیه سود سراغ س��لبریتی ها می روند که صرف 
حضور آنها بتواند تعداد مخاطبان فیلم را باال ببرد. 
اما تکرار این الگوی تجاری در صداوس��یما، نشانه 
خوبی نیست! تلویزیون با داشتن سریال هایی مثل 
»پایتخت« و بدون دستاویز قرار دادن سلبریتی ها، 
دارای چندین میلیون مخاطب است و نیازی ندارد 
برای نگه داشتن بیننده سراغ روش های فیلم های 
تجاری برود، ولی این باور در نگاه سریال س��از های 

تلویزیون گویا ریشه ندارد!
تنها چند روز بیش��تر از قهر چند سلبریتی سینما 
از تلویزیون نگذشته است. افرادی که شهرت خود 
را مدیون حضور در تلویزیون هستند، به بهانه های 
واهی با رس��انه ملی خداحافظی کردند، حال باید 
دید آیا این سرنوش��ت ب��رای امث��ال خوانندگان 

زیرزمینی نیز تکرار می شود یا خیر؟!

ب�ا  دبیرس�تانی  دانش آم�وز   15
دی�دن فیلمی در س�الن س�ینمای 
رومورانتین-النتن�ای فرانس�ه ب�ر 
اثر اضط�راب و ترس بی�ش از اندازه 
تعادل روحی خود را از دست دادند 
و ب�ه بیمارس�تان منتق�ل ش�دند.

 فیلم »چشم بدون صورت« به کارگردانی  
ژرژ فرانژو اقتباس��ی از رم��ان ژان ردون 
نویسنده، فیلمنامه نگار و دیالوگ نویس 
1960 فرانس��وی اس��ت ک��ه عمدتاً به 
خاطر رمان منحصر به ف��رد خود به نام 
چش��م بدون چهره ش��ناخته می شود.  
15 دانش آموز به هنگام تماشای این فیلم 
بسیار وحشت کردند و به ناگاه در میانه 
فیلم  دچار حمالت عصبی شدند؛ اتفاقی 
که همگان را به تعجب و نگرانی واداشت.

ماجرا از این قرار است که روز جمعه  135 دانش آموز  دبیرستانی از طرف 
مدرسه شان به کاخ سینمای رومورانتین النتنا  رفتند که این فعالیت 
فرهنگی بخش��ی از آموزش ملی فرانس��ه در حوزه آموزش و پرورش 
محسوب می شود. نکته قابل بیان انتخاب غلط فیلم است به این صورت 
که این کار فرهنگی مدرسه بدون توجه به سن و سال دانش آموزان و در 
نظر گرفتن موضوع فیلم بود چراکه آنها بچه ها را برای اکران فیلم »چشم 

بدون صورت« بردند، فیلمی در ژانر ترس و وحشت.
 در دقایق ابتدای فیلم سالن خاموش بود و همه چیز مثل بقیه اوقات آرام 
و طبیعی گذشت اما کم کم هرچه فیلم به جلو می رفت موج ترس و نگرانی 
بین دانش آموزان  ایجاد می شد. اغلب دانش آموزان از ترس، تعادل روحی 
خود را از دست دادند. اول پسری دست به حرکاتی غیرعادی و خارج از 
هوشیاری معمولی زد، بعد از آن سایر همشاگردی های او هم از تعادل خارج 
شدند. در آن موقع تیم آتش نشانی که برای مراقبت از بچه ها و تماشاگران 
سینما آنجا حضور داشت وارد عمل ش��د. آنها نگران این حادثه عجیب 
بودند. نجاتگران دانش آموزان ابتدا به مسمومیت ناشی از مونوکسید کربن 

در سالن مشکوک شدند اما فرانسیس فورنو 
مدیر سالن سینما به خبرنگار فیگارو گفت: 
آتش نشانان سالن سینما را به خوبی پاکسازی 
کردند و متوجه شدند که سالن هیچ مشکلی 
نداشته و استاندارد هم بوده است و بچه ها هم 
قبل از دیدن فیلم چیزی مصرف نکرده بودند و 
در سالمت بودند؛ البته مدیریت سینما تالش 
می کرد تا نشان دهد این اتفاقی عجیب بوده 
اس��ت چون پزش��ک اعزامی به محل حادثه 
هم گفته بود بچه ها دچ��ار حمالت عصبی 
ناش��ی از ترس و اضطراب شده بودند. برخی 
کارشناس��ان می گویند این موج خشونت و 
حمالت عصبی دانش آم��وزان هنگام دیدن 
فیلم به خاطر گرمای زیادی سالن بوده  چراکه 
به دلیل سرمای بیرون درها را کامالً بسته بودند 
و فضای داخلی خیلی گرم شده بود به طوری 
که تعدادی از دانش آموزان از گرمای زیاد حالشان بد شده بود. آنچه مطرح 
است این که شاید این فیلم عالی و شاهکاری هنری در ژانر وحشت باشد 
اما همین فیلم باعث شد روحیه حساس دانش آموزان را تحریک و آزرده 
کند آن هم دانش آموزانی که در سنین 16 تا 17 سال هستند  به خصوص 
صحنه ای که باعث شد زمینه ناراحتی و اضطراب عمومی دانش آموزان 
در سالن سینما فراهم شود، زمانی بود که جراح قطعاتی از پوستی را برای 
صورت دختر خود که صورتش را در یک تصادف رانندگی از دست داده 
بود  اس��تفاده می کند و این کار، بچه ها را به ترس زیادی واداشت. بعد از 
رسانه ای شدن این اتفاق کاترین فورشور معاون وزارت فرهنگ فرانسه 
به فیگارو گفت:  افراد حساس، شکننده و آسیب پذیر هستند و این اتفاق 
برای دانش آموزانی که قبل از دیدن فیلم غذا هم نخورده بودند بیش��تر 
باعث ترس و اضطراب ش��ده بود و همین مسئله منجر به تعمیم نگرانی 
بین سایرین به خصوص افراد افسرده شده است. مدیر و مسئوالن مدرسه 
باید در انتخاب فیلم ها دقت بیشتری داشته باشند تا شاهد چنین حوادثی 

نباشیم و فعالیت فرهنگی نتیجه معکوس ندهد.

   احسان طهماسبی
در مواجهه با کوران مستندهای جعلی که تنها گوشه ای از حقیقت 
را به بیننده، نمایش می دهند یا به دلیل عدم درک درست موضوع 
مورد بح��ث، در بیان صحی��ح ابعاد مطل��ب، الک��ن می مانند و در 
روزگاران قهرمان ه��ای پوش��الی و بی هویت »م��ارول«، خاطرات 
موتورس��یکلت، توانس��ته با بیانی صحیح و صریح و بدون تعارفات 
مرس��وم، از تمام توانش برای معرفی قهرمانی جدید، اهتمام ورزد؛ 
قهرمانی که تار و پودش، به رگ و ریشه این سرزمین، پیوند خورده 
و بدون چشم داشت و با تکیه بر توان خود، توانسته شمایل قهرمانی 

خود را تا به امروز حفظ کند.
خاطرات موتورسیکلت، یادآور شهامت مردانی است که با تکیه بر 

مهارت های اکتس��ابی و ذاتی خود در 
موتورسواری در روزگار خوش جوانی، 
از خیابان ه��ای ته��ران دل کندن��د و 
س��ر از تپه های اهلل اکبر درآوردند. این 
مس��تند، همچنین بر آن اس��ت که با 
حفظ صداقت و ب��دون دخل و تصرف 
در حرف های پیرمردانی که به واسطه 
حال و هوای محل زندگیشان، از تکلّف 
ب��ه دور هس��تند و بی آالیش ب��ه بیان 
نظرات و حرف هایشان درباره وسوسه 
موتورس��واری با موتوره��ای جدید در 
جبهه می گویند، بدون تظاهر و تمارض، 
به بیان صادقانه احساسات آنها به میهن 
و مذهب بپردازد. ذکر این نکته در اینجا 
خالی از لطف نیست که در برخی موارد، 
برخورد مستندس��ازان ب��ا موضوعات 

این چنینی، با غرض ورزی های مرس��وم، همراه می ش��ود و نتیجه 
نهایی، چندان موفقیتی را به همراه ندارد. اما امیرحسین نوروزی و 
گروهش، توانسته اند با بهره از کلیه ابزارهای موجود در مستندسازی 
و با مراجعه به افراد مناسب که شاهد عینی اتفاقات، از گذشته تا به 
امروز بوده اند، با موفقیت از عهده کار تحقیق، تصویربرداری، تولید و 
کارگردانی برآیند. مستند مورد بحث، ضمن بزرگداشت مقام شامخ 
ش��هید دکتر چمران با نمایش گفت وگوهای باواسطه و بی واسطه 
ایش��ان )که الگوی رفتاری و عملی او می تواند نمونه ای مثال زدنی 
برای کلیه مسئوالن باشد( توانس��ته در معرفی چندین شخصیت 
تأثیرگذار در رویداد مورد اشاره، به معرفی یکی از قهرمانان آن روزها؛ 
یعنی جلیل نقاد نیز به درستی و شایستگی، بپردازد؛ معرفي ای که 
با تالش گ��روه تولید، صرفاً ب��ه این ارائه، 
ختم نمی ش��ود و به برگزاری مسابقه ای 
به نام و جام جلیل نقاد، منتهی می ش��ود. 
سکانس تماش��ای مس��ابقه و پرش های 
موتورسواران جوان پیش  روی جلیل، در 
نمایی کلوزآپ، در عین س��ادگی، یکی از 
زیباترین برداشت های این مستند است؛ 
سکانس��ی که در کنار بخش هایی از فیلم 
که مربوط به اصرار دوس��تان جلیل برای 
مصاحب��ه او با عوامل فیلم اس��ت و نهایتاً 
کارگردان را به درستی، مجبور به استفاده 
از دوربین مخفی می کند، به تبیین اندیشه 
جلیلی منجر می ش��ود که ق��ادر به تکلّم 
نیست و به شکل اعجاب آوری از مرگ دور 
شده تا برای ما به نمادی زنده و حقیقی از 

شهامت، تبدیل شود.

انیمیش�ن کوتاه »ماهیگیر و به�ار« از تولیدات کان�ون پرورش 
فکری کودکان و نوجوانان در پنجمین دوره جشنواره بین المللی 
فیل�م ک�ودکان و نوجوان�ان اس�مایل هند ب�ه نمای�ش درآمد.

به گزارش »جوان«، انیمیشن کوتاه »ماهیگیر و بهار« به کارگردانی 
سیدحسن سلطانی در بخش غیررقابتی پنجمین جشنواره بین المللی 
فیلم کودکان و نوجوانان اس��مایل هند به نمایش گذاش��ته شد. این 

انیمیشن 10 دقیقه ای روز پنج شنبه ۲1 آذر 139۸ برابر با 1۲ دسامبر 
به نمایش درآمد. پنجمین دوره جشنواره بین المللی فیلم کودکان و 
نوجوانان اس��مایل از 1۸ تا ۲۴ آذر سال  جاری برابر با 9 تا 15 دسامبر 
۲019 در ش��هر دهلی نو کشور هند برگزار می ش��ود. هدف اصلی از 
برگزاری این جشنواره آموزش و توانمندسازی و درگیر ساختن ذهن 

کودکان و نوجوانان از طریق تماشای فیلم های پرمعناست.

باخاطراتموتورسیکلت

در جشنواره بین المللی فیلم کودکان و نوجوانان اسمایل اکران شد
نمایشویژهانیمیشن»ماهیگیروبهار«برایهندیها

سلبریتیزیرزمینیبازیگرتلویزیونشد!
 ایفای نقش یک خواننده زیرزمینی در سریال طنز تلویزیونی 

در شرایطی که بازیگران حرفه ای طنز بیکار هستند نشان از  سلبریتی زدگی سیما دارد

تماشایفیلمترسناک
15دانشآموزفرانسویراروانهبیمارستانکرد
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