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ایرانشهر

 یکشنبه  24 شهریور 1398 |  سال هفتم |  شماره 1290

ایرنا| اغلب والدین کارهایی می کنند که فرزندانشان آغاز  سال تحصیلی خوشایندی را تجربه کنند. آماده شدن از نظر روحی، کم کردن 
استرس دانش آموزان، تنظیم ساعت خواب و توجه به سالمتی آنها در این مدت کمک می کند  سال تحصیلی بهتری را شروع کنند. 
روزهای آخر تعطیالت است و چیزی به شروع مهرماه و  سال تحصیلی جدید نمانده است. شور و هیجان خرید کتاب و دفتر و لوازم تحریر 
برای محصالن و حال وهوای شروع مدرسه است. این روزهای آخر برای همه مهمتر است، چراکه هم باقی مانده روزهای خوش تعطیالت 

بوده و هم خانواده ها استرس شروع  سال تحصیلی را دارند و در تکاپوی کارها هستند. 

  کودکان را چگونه
 برای بازگشت به مدرسه 
آماده کنیم؟

شروعصفحهآرایی
مدیرمسئولسردبیرمعاونسردبیردبیرسرویسصفحهآرا:؟؟؟16/00

اتمامصفحهآرایی
16/30

شروعصفحهآرایی:؟؟/؟؟
اتمامصفحهآرایی:؟؟/؟؟

در هر اتاقی ، محل های امن را 
مشخص کنید  ) مثالً زیر یک 

میز محکم یا کنار ستون ها یا 
دیوارهای مجاور آنها(. 

لیالبهطلب|ریســمانقصهگوییداشــت
پارهمیشد.نسل»تاپتاپخمیر/شیشهپر
پنیر«،»شروروشــیطونکها«و»گنجشک
فضول«زودبوبردکهطناِبقصهبهنخرسیده.
اینطرفوآنطرفدســتجنباندتا»یکی
بود،یکینبود«درخیاِلبچههایچندنســل

قبل،پیرنشود.
قصهنمیمیرداگرآدمهابلدباشــندنسل
بهنسل،آنرادستبهدستکنند.شایدهم
بهســراغقصههاییبروندکهتابهحالکسی
نگفتهونشــنیده؛کاریکهتیم»آیقصه«از
پایانپاییز96آغازکردوبناستنویسندگان،
تصویرگرانوصداپیشــههایبرترایرانیرا
همجمعکنــدتاپلتفرمیبــرایقصهگویی
متولدشــود.محدودیتیبرایپیوســتنبه
حلقهقصهگوهای»آیقصه«وجودنداردواز
مشارکتمخاطباندرقصهگویی-درصورت
تأییدتحریریه-استقبالهممیشود.امروز
برایپیداکردنقصههایفارســیوسریالی
»آیقصه«بایدســایتآن،کانــالتلگرام،
اینستاگرام،ساوندکلود،کستباکسوباقی
پادگیرهاراجستوجوکرد.نتیجهحاصلهم
شــنوندگانکودک)تا12سال(راشگفتزده
کرده،همبزرگساالنیکهسالهاستدستی
برآتــِشاینهنرداشــتهاند.بــراینمونه
اظهارنظرتعــدادیازمیهمانانوچهرههای
فرهنگی،هنریواجتماعیحاضردرجشــن
رونماییشخصیتهایآیقصهرامیخوانیم
کهچندیپیشبرگزارشدوالبتهقراراست

راهشادامهداشتهباشد.
»دینگ...دینگدینگ«؛صدایتیِزســاز،
پلههایموکتپــوشراآمدهپایینوخودش
راتاپاگردرســانده.هرکسباشنیدندینگ
دینِگشاد،هوسکندشیرجهبزنددردوران
کودکی،بیمعطلیباقِیپلههــارادوتایکی
میکندتاثانیهایازدســتنرودوفیالفور
بهطبقهایپرازنوروشورکودکیبپیونددبه
کافهایکهبرایرونماییازشخصیتهاینرم

افزار»آیقصه«تدارکدیدهشده.
فضاهماناستکهصدایسازدرپیِچپلهها
ترسیمکرده.دیواِرشیشه،آفتاِبعصرراروی
جشــنپهنکرده.یکپردهنوردرهواستو
پولکهاشهمهجابرقمیزنند.کمکمصدای
آوازکودکانبانوایسازهمراهمیشود.دسته
جمعیمینوازند،میخوانندوپروانههایریز،

رویپردهنوربالبالمیزنند:

»خونهمادربزرگههــزارتاقصهداره/خونه
مادربزرگهشادیوغصهداره...«

وبزرگترهاگیرمیافتند.نگاهشــانروی
چهرهخندانکودکانقفلمیشود.بعضیها
شعررازمزمهمیکنند.همانابهبهانهفرزندان
قدمبهجشنرونماییشــخصیتهای»آی
قصه«گذاشــتهاندوپایخودشانهماناول
کارسستشــدهاســت!چونخوانندههاو
نوازندههایکوچک،بزرگســالهاراباشعر
کودکیهاشــانغافلگیرکردهاند.بهخصوص
کهصدایمرضیهبرومندخوانندگاناینشعر
رادربخشهاییازبرنامههمراهیکردهاست.
آنروز-درجشنرونماییازشخصیتهای

»آیقصه«-خالقان»آیقصه«ســکانرابه
مخاطبانکوچکخودســپردندودستبه
سینهایســتادندتاهنرنماییکودکانهنگام
رونماییازشعر»آیقصه«بهاوجبرسد.»آی
قصهقصهقصه/هندونهسربســته...«رادهها
جفتگوشبااشتیاقشنیدندودوربینهای
موبایللحظــهبهلحظــهاشراثبتکردند.
بعدتروقتیخورشــیدازکمرشیشههاپایین
میخزیدتاغــروبکند،هنرمندانحاضردر
جشــن،درکنارگروه»آیقصه«ایستادندتا
ازشخصیتهایایندنیاینورونماییکنند.
پوریاعالمی؛نویســندهوکارگردانسریال
»شهرایآیقصه«شــخصیتهارامعرفی

کرد؛سیناومینابههمراهدوستانیکهبهطرز
عجیبوغریبیدراینشهرزندگیمیکنند.
اسمهاییکهدرزمانمعرفیازدهاننویسنده
اینسریالخارجشد،بهاندازهزندگیعجیب
شــخصیتهاجدیدوحیــرتآوربود.یک
دایناسوربهنام»دایناماینا«،آدمفضاییکه
»آدامفاضایا«صدایشمیکنند،»کرگدنیبه
اسمکرگدن«،»هاپهاپ«و....پوریاعالمیتا
جاییکهجمالتمجالمیدادازویژگیهای
شخصیتیاهالیاینشهرگفت.شخصیتها
همدستهجمعیگوشهسالنمنتظرماندندتا
پردهسفیدازچهرههمگروهیهایشانکنار
برودوهمگیباهــمدرعکسهاییادگاری

میهمانانلبخندبزنند.
خندهدرتماملحظاتبرپاییجشنرونمایی،
ازلبهایهنرمنــدانوچهرههایفرهنگی،
اجتماعیحاضرهممحونشــد.محموددولت
آبادی،رضاکیانیان،آزادهپورمختار،مرضیه
برومند،لیلیرشــیدی،محمدبحرانی،هرمز
هدایتی،بهرامشاهمحمدلو،مسعودفروتن،
منیــژهحکمت،الهــامپاوهنژاد،ســروش
صحت،شیواابراهیمی،نیمارئیسی،اسداله
امرایی،پدرامنیکســیرت،پیمانقدیمی،
پیمانفاطمی،رضاســاکی،آرشخوشخو،
بهرنگکیاییان،دکترشهیندختخوارزمی،
محمدرضاجالییپور،شــرمیننادری،آرش
صادقبیگی،زهراخوشحالی،نویدرجاییپور
و...عواملمجموعه»آیقصه«رادرساعات
برگزاریجشنهمراهیکردند.تصاویریکه
ازجشنپنجمشــهریوردرخاطرههاماندگار
شــدحکایتازرضایتوهمراهیهنرمندان
بــامحتواهایصوتیوشــخصیتهای»آی
قصه«داشت،امااینهنرمندان،تأثیرشگرف

قصهگوییرابرزبانهمجاریکردند.

    آقای حکایتی:
 »آی قصه«، شبیه زیرگنبد کبود 

 
 بهرام شــاه محمدلو، بازیگر و کارگردان، پس از 
حضور در جشن رونمایی شــخصیت های »آی 
قصه« حس ویژه  ای را کشــف کرده است که در 
میان کودکان حاضر در جشن، موج می زد. به زعم 
شاه محمدلو این حس  بسیار شبیه به حسی است 
که »آقای حکایتــی« را خلق کرد. آقای حکایتی 
تفکر »آی قصــه« و خالقان آن را  درســت مانند 
تفکری می داند که »زیر گنبــد کبود« را در زمان 
خود طراحی کرد و آفرید. در نهایت، فضای  جشن 
به قدری برای او آشنا آمده که آن را با صحنه های 

فیلمبرداری زیرگنبد کبود مقایسه کند.  

محمد بحرانی به »آی قصه« 
می پیوندد؟ 

شوق محمد بحرانی، صداپیشه در لحن و آهنگ 
صدایش پیداســت وقتی می گوید دوستان من 
در »آی قصه«  دور هم جمع شــده اند و یک عالم 
قصه ضبــط کرده اند. فضای جشــن رونمایی از 
شــخصیت های »آی قصه« و  محتواهای صوتی 
تولید این گــروه، او را به دوران قصه شــنفتن در 
کودکی برده است، به طوری که نام نوارهای  قصه 
را پشــت هم ردیف می کند؛ »گنجشک فضول، 
علیمردان خان، گربه های اشرافی و...«. قصه شنیدن 
برای  صداپیشــه »ببعی« و »جناب خان« آن قدر 
جذاب است که بگوید »کماکان وقتی بخشی از آن 
قصه ها را می  شنوم، پرت می شوم به دوران کودکی. 
هم خوشحال می شوم، هم ذره ای گوشه چشمم 
نمناک می شود« او  امیدوار است کودکان امروز با 
این قصه ها ِکیف کنند و قصه های »آی قصه« وارد 
حافظه جمعی کودکان شود.  در پایان از یک خبر 
خوش پرده برمی دارد، البته با ذکر احتمال انجام 

آن؛ می گوید شاید روزی به »آی قصه«  پیوستم.  

رضا کیانیان »آی قصه« را تنها 
نمی گذارد 

رضا کیانیان کوتاه سخن می گوید و قاطع و البته 
دلیلی نمی بیند عالقه اش به دنیــای کودکان را 
پنهان کند.  برای این موضوع هم دلیل می آورد. او 
یکراست می رود سر اصل مطلب و می گوید: »آی 

قصه.«  
تالش می کند برای کودکان قصه تولید کند. او 
اضافه می کند از آن جا کــه من به دنیای کودکان 
عالقه مند  هســتم، قاعدتا باز هم به اینجا- محل 
فعالیت گــروه »آی قصه«- می آیــم. و در جمله 
انتهایی خود از دلیل عالقه  اش به این حضور ممتد 
می گوید: »علت عالقه ام به دنیــای کودکان این 
است که اگر یک بازیگر بچه نباشد،  بازیگر خوبی 

نیست.« 

منیژه حکمت:    
خوش به حال کودکان ما با »آی 

قصه«  
منیــژه حکمــت؛ نویســنده، تهیه کننده و 
کارگــردان، جــزو هنرمندانی اســت که هنگام 
اظهارنظر درباره قصه گویی،  گاهی لحن گالیه مند 
پیدا می کند. اما نه از اشخاص؛ که از فراموش کردن 
قصه گویی برای کودکان و نبود  فضا برای جبران این 
خأل. او صحبت هایش را با ابراز خشــنودی از تولد 
»آی قصه« شروع می کند و می گوید: » بچه های 
دو نســل ما که در آپارتمان های بتونی 40متری 
زندگی می کنند، قصه ندارند«. اظهار خوشحالی 
منیژه  حکمــت از تالش هایی اســت که خالقان 
مجموعه »آی قصه« برای قصه دارشدن کودکان، 
زیباترشدن و مهربان  شدن دنیای آنها و همچنین 
آشنایی بچه ها با قصه انجام می دهند. کارگردان 
»سه زن«، صمیمانه از والدین  درخواست می کند 
فرزندان خود را از طریق »آی قصه« صاحب قصه 
کنند. آخِر حرف، حســرت و آرزو کار  خودش را 
می کند. منیژه حکمت، غرق دنیای قصه می گوید:   

خوشا به حال کودکان امروز ما ]با  آی قصه[. 

لیلی رشیدی :  »آی قصه« برای 
همه  بچه های دنیا  

لیلی رشیدی، بازیگر تئاتر، سینما و تلویزیون، 
راوی قصه های »آی قصه« نیز است. به نظر او که 
در میان گود  نشســته »آی قصه« پروژه جالبی 
آمده، چون می تواند ارتباط خوبی با بچه ها برقرار 
کند. صدای راوی قصه های   »آی قصه« آمیخته با 
ذوق است. وقتی دارد علت موافقت و همراهی اش 
با این مجموعــه را توضیح می دهد: » داســتان 
شنیدن برای بچه ها خاطره انگیز است؛ اتفاقی که 
به یاد آدم ها می ماند. همه آن چه بچه ها در کودکی 
 به عنوان قصه شــنیده اند و حتی شخصیت های 
قصه درخاطر آنها می ماند. به خصوص که به این 
 زیبایی]شــخصیت های  آی قصه[ طراحی شده 
باشــند و صداگذاری روی آنها هم زیبا و قشنگ 
انجام شده  باشد.« بازیگِر »قصه های تا به تا« آرزو 
می کند همــه بچه ها محتواهــای »آی قصه« را 
دوست داشته باشند و  این قصه ها بتوانند به گوش 

بچه های زیادی در ایران و جهان برسند. 

  هنرمندان درباره »شهرِ آی قصه« چه می گویند؟  

رفتن توی قصه ها، برای زیباتر کردن دنیا  
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