نام تو ای آفرینندۀ قصهها
به ِ

بیاینۀ هیئت داوران مرحلۀ استان بیست و سومی جشنواره بیالملیل قصهگون کانون پرورش فکری
البز
کودکان و نوجوانان در استان ر

بازگو تا قصه درمانها شود
بازگو تا مرهم جانها شود
(موالنا)

ر
التز
با سالم و احتام به همۀ قصهگویان و قصهسازان پهنۀ فرهنگ و تاری خ ایرانزمی و استان ر

عمر قصه و قصهگوی به درازای عمر ر
بش است و نقل شفایه قصهها از دیرباز در جامعههای انسای
جاری و ساری و اثرگذار و تأثتآفرین بوده است؛ بهخصوص در جوامیع که از تمدن و فرهنگ واال برخوردار
بودهاند ،خاصه ایران زمی؛ و از این رو بدییه است که نقل شفایه قصه ،با کارکردهای فراوای در ر
گستۀ
اجتماع و تمدن بیالملیل و میل همراه بوده است.
مکتوب
قصهگوی فارغ از سن و سال قصهگو ،از دیرباز فرهنگساز بوده و بر غنای فرهنگ و ادبیات
ِ
رنگ جادوی خود
اینوآن پهنۀ تمدی افزوده است و نه تنها ادبیات ،بلکه بسیاری هتهای دیگر را نت به ِ
درآورده است؛ بهگونهای که با هر تصویری در دل هتهای دیگر ،حکای رت را به رخ کشیده و به واژهها تجسم
و جان بخشیده است.
*
برگزاری بیست و سومی جشنوارۀ بیالملیل قصهگوی به ابتکار و همت کانون پرورش فکری کودکان و
نوجوانان ،در موقعیت کنوی که جهان با همهگتی بیماری کرونا و فجایع زیستمحییط و ...مواجه است،
موجب شده تا قصهها با آموزشها و یادکردهای دروی خود ،چراغ برافروزند و مشعلهای امید را بر دل
نسلهای گوناگون بتابانند؛ و از سوی دیگر ما شنوندگان و ناقالن قصهها را در جانبخشیدن به کالبد
قصهها سهیم کنند؛ قصههای که عالوه بر جنبههای گوناگون موجود در خود ،گاه نصیحتهای تلخوش را
در کالبد قصههای شتین ،بر دل و جان آدمیان گوارا یمکنند و فرویمنشانند.

*
التز ،ضمن سپاس از
هیئت داوران مرحلۀ استای بیست و سومی جشنوارۀ بیالملیل قصهگوی در استان ر
مدیرکل ر
محتم کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان این استان و همکاران پرتالششان ،الزم یمداند از
تمایم رشکتکنندگان در این جشنواره ،بهویژه بخش میل این جشنواره ،قدردای نماید و پیش از اعالم اسایم
برگزیدگان ،مواردی را یادآور شود:
الف) هتآفری یت بسیاری از قصهگویان رشکتکننده در این جشنواره ،از نکات قابل توجیه برخوردار بود که
به برخ از آنها اشاره یمشود:
•

دقت در انتخاب قصۀ مناسب بهعنوان مهمترین رکن قصهگوی

•
امروز

بازآفریت و بازنوییس و بازگوی قصههای از متون کهن ایران زمی ،بر اساس نیاز مخاطب جامعۀ

•

طراخ مناسب و گاه مبتکرانۀ لباس و صحنه

•

استفادۀ مناسب از زبان بدن

•

اشارۀ مناسب به سنتها و آییهای باستای و ارزشهای تاریخ و فرهنگ

•

استفادۀ خالقانه از ابزار جهت جذابیت روایت

•

ر
موضوعای از زندگ امروزی در قصهگوی (مانند کرونا ،تلفن همراه و ای رنتنت)
اشارۀ بجا به

ب) همچنی الزم است به نکات قابل تأمیل اشاره شود که در اجرا و ارائۀ برخ قصهها مشاهده شد؛ تا
توجه قصهگویان و عالقهمندان این هت ارزنده بیشازپیش به ظرافتها و الزامات این هت جلب و موجب
شود با رفع این نکات ،کار خود را قویتر و شنیدیتتر و دیدیتر کنند .
•

عدم توجه به انتخاب مقدمۀ مناسب با ر
می و موضوع داستان

•

خروج نامناسب از قصهگوی و پایان ناگهای و نامتناسب با قصه

•

تقلید صدا به جای تغیت صدا؛ که قصهها را به سمت نمایش رادیوی سوق یمداد.

عدم استفادۀ مناسب از فضا و محیط قصه گوی و ناهماهنگ فضای قصه گوی با مضمون و
•
صحنههای قصه
•

عدم ارتباط چشیم و کالیم مناسب با مخاطب

حرکات اضاف و نادرست و نابجا از زبان بدن – بهخصوص دستها  -و تأکید اغراقآمت بر حرکات
•
نمای ریس غتضوری
بیان شی ع و رعایت نکردن تعلیق و دیگر هتمندیها و بایستههای کالیم
•
ً
ر
بهداشت برای مبتال نشدن به کرونا) و نابجای و عدم ارتباط
توصیههای مستقیم (مثال رعایت نکات
•
این توصیهها با موضوع قصه.
اکتفا به بیان حمایس در قصههای ر
سنتآئیت بدون توجه به فضاسازی ،ابزار ،ایفای نقش حمایس
•
قصهگو.
•

طوالی بودن قصه بدون در نظر ر
گرفی حوصلۀ مخاطبان (بهویژه برای گروه ست نوباوه و نونهال)

عدم توجه به بازخورد مخاطب در قبال سئواالت و کنشهای قصهگو بهمنظور همرایه مخاطب
•
و یا تفهیم ر
بهت قصه .ر
(حت در قصهگوی غتحضوری  /فضای مجازی ،تلفیق بازخورد احتمایل با نوع روایت
ضورت است)

هیئت داوران با قدردای از تمایم رشکتکنندگان و حامیان قصهگویان اینگونه جشنوارهها  ،ابراز امیدواری
یمکند با مساعدت و تالش و جدیت مربیان و افراد توانمند این حوزه و توسعه و تروی ج این هت انسانساز
و فرهنگپرور و جلب توجه همۀ عالقهمندان به قصهگوی در سنی مختلف ،سالبه سال شاهد رشد کیف
قصه و قصهگوی در استان التز و نت ر
گستۀ ایرانزمی باشیم.
ر

حکایت همچنان باقست

هیئت داوران مرحلۀ استان بیست و سومی جشنواره بیالملیل قصهگون کانون پرورش فکری
البز
کودکان و نوجوانان در استان ر
رضوان پور محمدی  ،زهرا مرادی ،جواد رسول

