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مونا فرجاد در صحنهایاز فیلم«پسراندریا»

فیلمهایاصفهانی پوسترهایسینماییکودک «لیپـــــار»قصهایاز
گفتوگو با استاد محمد علی حدت سیستانوبلوچستان
اکران شده در جشنوارۀ
پروندۀنقد فیلم
سیوچهارم
نقاش و پیشکسوت طراحی گرافیک
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فیلمهایاصفهانیاکرانشدهدرجشنوارۀ
سیوچهارم
یوچهارمین جشــنوارۀ بینالمللــی فیلمهــای کــودکان و
در سـ 
نوجوانــان ،ســیزده فیلــم اصفهانی در بخش مســابقۀ جشــنواره
اک ـران میشــود.
یوچهارمین جشنوارۀ
به گزارش ستاد اطالعرسانی س 
بینالمللی فیلمهای کودکان و نوجوانان ،سیزده فیلم از
اصفهان در این دوره از جشنواره حضور دارند که برخی از این
فیلمها در اصفهان ساخته شده و برخی دیگر نیز تهیهکننده و
کارگردان اصفهانی دارند.
در این بین ،پنج فیلم ویدئویی داستانی «اشکنه»َ « ،بلیط»،
«راز قلعه»« ،تیام» و«میان صخرهها» در بخش فیلمهای بلند
سینمایی ،فیلم «دوچرخهباز» در بخش فیلم کوتاه داستانی،
«منتخب»« ،آدامس» و «تبلت» در بخش کرونا روایت و «گنج
واقعی»« ،پرندهباز»« ،شبح ترسو»« ،کیمیا گر» و «موزی که
میخندید» در بخش پویانمایی کوتاه در این دوره از جشنواره
حضور دارند .با این آثار بیشتر آشنا شوید.
اشکنه ،فیلمی به نام غذای سنتی اصفهان
فیلم سینمایی بلند «اشکنه» به کارگردانی و تهیهکنندگی وحید
پا کزاد ازجمله فیلمهای اصفهانی است .موضوع این فیلم در
خصوص دوقلویی است که از شهر به روستا میروند و با دو
کودک دیگری که در روستا زندگی میکنند ،اتفاقات جذابی را
رقممیزنند.
این فیلم در شهرستان لنجان و در مناطقی مانند باغ بهادران
و زرینشهر فیلمبرداری شده است ،فیلمبرداری حدود  ۲۵روز
طول کشیده و زمان این فیلم  ۹۳دقیقه است .اشکنه که نام
آن برگرفته از نام غذایی محلی در اصفهان و پنج استان دیگر
است ،در دومین روز جشنواره ا کران شد و نشست خبری این
فیلم نیز با حضور تهیهکننده و کارگردان و بازیگران در سینما
ساحل برگزار شد.
راز قلعه ،هنرنمایی فیلم اولیها
فیلم سینمایی بلند «راز قلعه» به کارگردانی و تهیهکنندگی کریم
رناسیان در کلهرود و قلعه تاریخی مورچهخورت ساخته شده
است .این فیلم ماجرای کودکی را تصویر میکند که پدرش
باستانشناس بوده و بهدلیل شغل پدر ،مجبور شدهاند
خانوادگی به یکی از روستاهای تاریخی مهاجرت کنند و حین
ثبتنام و تحصیل در یکی از مدارس این روستا مورد اذیت
همکالسیهایش قرار میگیرد و به او پیشنهاد میدهند برای
بهبود رابطهشان ،باید میخی را از قلعه نفرینشده برای آنها
بیاورد که در این زمان ماجراهای جذابی اتفاق میافتد.
راز قلعه در اولین روز جشنوارۀ بینالمللی فیلمهای کودکان و

سیوچهارمینجشنوارهبینالمللی
فیلمهای کودکان و نوجوانان

نوجوانان ا کران شد .بازیگران این فیلم همه بهعنوان بازی
اولشان در این فیلم هنرنمایی کردهاند.
تیام ،فیلمی دربارۀ تالش
«تیام» فیلم سینمایی بلندی است که در استان چهارمحال
و بختیاری ،شهرکرد و شهر سامان تصویربرداری شده است،
امیرحسین عنایتی ،کارگردان و نویسندۀ این اثر از هنرمندان
اصفهان است و تیام را با همکاری شرکت فدکفیلم نقشجهان
ساختهاست.
داستان فیلم سینمایی تیام نمایشدهنده تالشهای دختری
به نام تیام با بازی مارال خدادادی را روایت میکند که درصدد
رساندنداروبهمادر نابینایش«ایلماه»بابازیبهنوشبختیاری
است .فیلم تیام که مدت آن  76دقیقه است ،در سومین روز
جشنوارۀ سیوچهارم در سینما فلسطین برای نخستین بار
ا کران شد.
میان صخرهها ،فیلمی قصهگو
فیلم سینمایی بلند «میان صخرهها» به کارگردانی مختار
عبدالهی و تهیهکنندگی محمد احمدی در بخش مسابقۀ
یوچهارمین جشنوارۀ بینالمللی فیلمهای کودکان و
س 
نوجوانان حضور دارد ،میان صخرهها فیلمی قصهگو برای
مخاطب کودک و نوجوان و درباره خواهر و برادری است که
حین بردن گوسفندان به چرا گاه ،در صخرهها گیر میکنند و با
اتفاقات جالبی روبهرو میشوند.
فیلم سینمایی میان صخرهها در چهارمین روز جشنواره
یوچهارم در سینما ساحل با حضور عوامل این فیلم ا کران
س 
میشود.
دوچرخهباز ،تجربه اول فیلمسازی مهسا امیری
فیلم کوتاه داستانی «دوچرخهباز» تنها فیلم اصفهانی است
که در این بخش از جشنواره ا کران میشود .مهسا امیری
نویسنده و کارگردان این فیلم است و دوچرخهباز نیز تجربه اول
فیلمسازیاوست.
«سعید» کودک هفتساله دانشآموزی است که آرزوی
داشتن یک دوچرخه مانند پسر همسایه را دارد ،اما این آرزو
مدتهاست بهدلیل شرایط مالی خانواده دستنیافتنی است
و زمانی که مطمئن میشود پدرش قصد خرید دوچرخه را ندارد
میکوشد خود به آرزویش برسد.
فیلم دوچرخهباز در آخرین روز جشنواره بینالمللی فیلمهای
کودکان و نوجوانان در سینما ساحل اصفهان ا کران خواهد شد.
یوچهارمین
گفتنی است آثار بخش کرونا روایت و پویانمایی س 
دوره از جشنوارۀ بینالمللی فیلمهای کودکان و نوجوانان در
پلتفرم هاشور و بهصورت برخط ا کران خواهند شد.
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فیلمسازانفردا
برگزاری کالسهای آموزشی

پنجمین المپیاد فیلمسازی نوجوانان ایران

همزمـان بـا اکـران فیلمهـا در سـیو
چهارمیـن جشـنوارۀ بینالمللـی فیلمهای
کـودکان و نوجوانـان ،پنجمیـن المپیـاد
فیلمسـازی نوجوانان فعالیت خود را بهطور
مسـتمر با برگزاری کالسهای آموزشـی و
نشسـتهای انتقـال تجربه ادامـه میدهد.

مینا حسنزاده

سعید پوراسماعیلی ،عضو شورای برنامهریزی محتوایی المپیاد فیلمسازی
معتقد است مهمترین خروجی این رویداد برای نوجوانان این است بتوانند
نگاه خود را بهواسطۀ ابزار سادۀ دوربین موبایل روایت کنند.
کالسهای پنجمین دورۀ المپیاد از روز  17مهرماه در هشت گروه به نامهای
«کانسپت»« ،برتر»« ،نگاه»« ،ستاره»« ،ابرقهرمانان»« ،مهروماه»« ،هیجان»
و «راما» کار خود را آغاز کرد .بابک نکویی (منتور) و شهال پورآرین (مربی) در
گروه کانسپت ،فرهاد توحیدی (منتور) و عماد سامانیان (مربی) در گروه
برتر ،حسین قناعت (منتور) و اشکان چاوشی (مربی) در گروه نگاه ،لیال
میرهادی (منتور) و مهدی برزکی (مربی) در گروه ستاره ،مرجان اشرفیزاده
(منتور) و نواب محمودی (مربی) در گروه ابرقهرمانان ،امیر فیضی (منتور)
و الهام آقالری (مربی) در گروه مهروماه ،نادره ترکمانی (منتور) و وحید نامی
(مربی) در گروه هیجان و اشکان رهگذر (منور) و مونا شاهی (مربی) در گروه
راما ،به آموزش و پرورش توانمندیهای نوجوانان میپردازند .در این دوره
س توضیحاتی ارائه کردند و
ابتدا در هر گروه منتورها دربارۀ اهداف کال 
نوجوانان با توجه به تجربیات خود و کارهایی که تا کنون در زمینۀ
سینما و انیمیشن انجام دادهاند صحبت کردند و دستهبندی
آنها انجام شد.

علیرضا تابش ،دبیر سیوچهارمین جشنواره بینالمللی کودکان و نوجوانان،
روز یکشنبه  18مهرماه به همراه حبیب ایلبیگی ،مدیر المپیاد فیلمسازی
و محسن دلیلی ،مدیر روابط عمومی جشنواره از کالسهای هشتگانۀ
پنجمین المپیاد نوجوانان بازدید کردند .علیرضا تابش با نوجوانان
جریان کالسها ،صحبتها و
شرکتکننده بهصورت برخط گفتوگو کرد و در
ِ
برنامههای آموزشی منتورها و مربیان قرار گرفت.
المپیاد فیلمسازی بهعنوان یک رویداد تخصصی برای سنین پایه تشکیل
شده است و به نوجوانان اجازه میدهد تا ایدهها و توانمندیهای خود را
مورد آزمایش قرار دهند و عملکردشان را ارزیابی کنند.

سینما،سرزمین خیال
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یوچهارمین جشنواره بینالمللی فیلمهای کودکان و نوجوانان؛
س 

باید به سمت
برگزاری جشنوارهای
سینما�یی در
استانهای مختلف
برویم
گفتوگــو با حســین ریگــی ،کارگردان «لیپار»

آریانا معتمدیان

سیوچهارمینجشنوارهبینالمللی
فیلمهای کودکان و نوجوانان

نظرشما دربارۀ سینمای کودک و نوجوان چیست؟
جشنوارۀ کودک و نوجوان و بهطورکلی سینمای کودک و
نوجوان در دهۀ شصت و هفتاد یکی از مهمترین قسمتهای
سینمای کشور به حساب میآمد؛ اما متأسفانه در دو دهۀ
اخیر به آن کمتوجهی بسیاری شده است .تنها نهادهایی
که بهصورت تخصصی به حمایت این بخش از سینما
پرداختهاند بنیاد فارابی ،جشنوارۀ بینالمللی فیلمهای
کودکان و نوجوانان و کانون پرورش فکری است.
عوامل این اتفاق را چه چیزهایی میدانید؟
عوامل بسیاری دارد .یکی از آنها را میتوان وضعیت کنونی
کشور دانست .این روزها بسیاری از فیلمها بهدلیل آسانتر
بودن مراحل ساخت و تولید ،به سمت ژانرهای سیاسی و
اجتماعی میروند .مردم نیز بیشتر به این دسته از فیلمها
کشش پیدا میکنند و ترجیح میدهند وقت خود را با
تماشای این نوع فیلم بگذرانند .از دیگر عوامل میتوان به
تهیهکنندگان و سرمایهگذاران اشاره کرد .در ایران و تمام
دنیا نشان داده شده است که سینمای کودک و نوجوان
سینمای مهمی بهلحاظ فروش و تأثیرگذاری است؛ اما
بسیاری از آنها دغدغۀ فکری برای کودک و نوجوان ندارند
و تنها بازخورد مالی آن را در نظر میگیرند.
ساخت فیلم در استان سیستان و بلوچستان
باتوجهبه کملطفیهایی که در حق آن میشود چقدر
سخت است؟
دسترسی به سینماها در شهرستانهای ما معموالً سخت و

ضعیف است و حتی گاهی امکانپذیر نیست .بهخصوص در
استان سیستان و بلوچستان که بهدلیل دور بودن از مرکز
کشور و پایتخت کمی نادیده گرفته میشوند .وجود این فضا
قطعاً باعث خاموشی استعدادها و بیانگیزگی فیلمسازان
سینمای کودک و نوجوان میشود .فیلمسازهای خوبی در
سیستان و بلوچستان داشتیم که بهدلیل معیشت و مسائل
مالی امروز در مشاغلی مانند کارمند بانک و کارهای اداری
مشغول به کارند و از فضای فیلمسازی دور شدهاند .در
حال حاضر ،با وجود مدیاها ،شبکههای اجتماعی و اینترنت
دسترسی آسانتر شده و دست ما برای ارتباط بازتر است،
اما هنوز همجای پیشرفت دارد.
تأثیر این جشنواره را بر این شرایط چگونه میبینید؟
قطعاً برگزاری جشنوارۀ بینالمللی فیلمهای کودکان و
نوجوانان ،بهویژه در شهرستانها ،میتواند تأثیر مثبتی بر
این روند بگذارد ،اما کافی نیست .ما باید به سمت دسترسی
آسان و بیشتر به سینماها و برگزاری جشنوارهای سینمایی
در استانهای مختلف برویم.
چه احساسی از حضور فیلم خود در جشنوارۀ
فیلمهای کودکان و نوجوانان دارید؟
فیلم من برنده شده است .برندگی همین است که فیلم
من در اصفهان پخش میشود .فیدبکهای خوبی در تهران
گرفتم .دوستانم از ساری به منپیام دادند و نظر مثبت خود
را دربارۀ فیلم به من اعالم کردهاند .اینها برای من کافی
است .من جایزهام را گرفتهام.
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حسین صادقی
(بخش میانرشتهای)

ل�یپار،ازآرزوتاحسرت

بــدون شــک ،میتــوان «لیپــار» را یکــی از جدیتریــن و
مهمتریــن آثــار جشــنواره دانســت.
از منظــر نقشآفرینــی بازیگــران
نوجــوان و چهرههــای مطرحــی
همچــون هومــن برقنــورد و
مهــران احمــدی تــا ســازندگانی کــه
هریــک کارنامــهای درخشــان را از
خودشــان بهجــا گذاشــتهاند.
دلبستگیو
احساستعلق
شایدمهمترین
عاملحرکتدر
آدمیاست.امری
کهازهیجانی
عمیقواصیل
نشئتگرفتهو
مستلزمرفتنو
رسیدناست
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لیپار داستان نوجوانی است در حسرت
دو عشق ،یکی عشق مادری که به او
گفتهاند در هند است و دیگری عشق به
سینما که از قضا آن را هم میخواهد در
سرزمین هندوستان دنبال کند و برای
رسیدن به این دو آرزو حاضر است هر
کاری انجام دهد و در این میان پرده
از رازی برداشته میشود که همچون
آب سردی است بر پیکر بیقرار برکت،
شخصیتنوجوانلیپار.
درواقع رسیدن به واقعیت و مواجهه با آن امری است که
هرچه مسیر و جریان فیلم در آن پیش میرود بیشتر رخ
مینمایاند ،تا جایی که در پایان و زمانی که برکت متوجه
میشود مادرش سالهای پیش در آتش عشق مالکانۀ
پدرش سوخته است ،نقطۀ پایانی بر جستوجوی عشق
مادرانه میگذارد.
دلبستگی و احساس تعلق شاید مهمترین عامل حرکت
در آدمی است .امری که از هیجانی عمیق و اصیل نشئت
زدن پدر با نام
گرفته و مستلزم رفتن و رسیدن است .صدا ِ
کوچک توسط برکت نیز میتواند مبین این امر باشد که
لیپار بیش از پدر منبع دلبستگی خود را در مادری میبیند
که در پی اوست .هرچند برکت در پایان و در انتخاب میان
بخشش و انتقام تصمیم به بخشش پدر میگیرد.
فار غ از سکانس پایانی که چندان چنگی به دل نمیزند و
پیشنهاد پدر مبنی بر قصاص و انتقام یا بخشش به برکت،
دور از لطافت عرضهشده است .عوامل مختلف فیلمنامه

دست در دست هم مخاطب نوجوان را آنگونه به
شخصیت برکت نزدیک میسازند که در نمایی که برکت
بهرسم سینمای هند پایکوبی میکند با او همراه میشود
و به وجد میآید.
جدا از عوامل درونی ،لیپار تکلیف خود را با پرسش
همیشگی آثار جشنواره روشن ساخته و اینگونه برمیآید
که خود را ازجمله آثار «دربارۀ کودک و نوجوان» تعریف
ً
میکند تا همچنان جای خالی آثاری که صرفا برای کودک
و متناسب با مختصات جهان او باشد احساس
شود.
برکت نمایندۀ نوجوانانی است که با آرزو
نمایش
و خیال زندگی میکنند و بروز و
ِ
گهگاه این آرزومندی در این اثر از
نکات حائز اهمیت آن است؛ چرا که
ادعای آرزو و میل یک مسئله
است و بیان هنرمندانۀ این امر
مسئلهای دیگر و صحنۀ فکر
و خیال برکت هنگام دست
کشیدن بر پردۀ گچی
سینمای متروکه مؤید
این موضوع است.
کوتاهسخن آنکه
ترکیب عواملی
باتجربه و باسابقه
نوجوانانی
و
نابازیگر
که
و کمتجربهاند
میتواند همچون
تیغ دولبهای باشد
که به نظر میرسد
حسین ریگی در مقام
کارگردان ،به همراه
حسام فرهمندجو در مقام
نویسنده و سعید خانی در مقام
تهیهکننده ،توانسته است از پس
این امر برآید و نمایی شایسته از سیستان
بلوچستان را به نمایش بگذارد.

سینما،سرزمین خیال
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واقعیت تلــخ،
رؤیای شیرین
یادداشتی روانشناختی بر «لیپار»

معین مهرعلیان
(بخش میانرشتهای)

سیوچهارمینجشنوارهبینالمللی
فیلمهای کودکان و نوجوانان

حسین ریگی که پیشازاین با مستندهایش
در سینمای ایران شناختهشده بود ،در اولین
تجربۀ سینمایی خود« ،لیپار» را کارگردانی کرده
و پا به جشنوارۀ بینالمللی فیلمهای کودکان
و نوجوانان گذاشته است .این اثر در سیستان
و بلوچستان تولید شده و روایتی جهانشمول
در بستری بومی به مخاطب عرضه میکند.
قهرمان فیلم که «برکت» نام دارد ،نوجوانی
است خیالپرداز ،تا حدودی سرکش و گاه
بلوفزن که در پی یافتن مادر مفقود خویش،
سودای سفر به دیار هندوستان را در سر دارد.
او گمان میکند که مادرش در کودکی او را رها
کرده و به هند سفرکرده تا در آنجا بازیگر شود.
اولین مواجهۀ هر کودکی با دنیای پیرامون
خود ،مواجهۀ او با مادر خویش است .مادری
که امنیت ،خورا ک و سایر نیازهای حیاتی او را
ارضا کرده و پاسخ میدهد .از این حیث مادر
رابطهای با کودک برقرار میکند که او را واجد
ارزشی خاص در زندگی ا کثر انسانها میکند.
از دیگر سو ،انسان در صورت عدم ارضای
نیازهای خود به دنیای فانتزی پناه میبرد.

فانتزی آن چیزی است که سبب میشود
انسان بتواند نا کامیها را در عالم واقع تحمل
کند .برکت مادر خود را از کودکی ندیده و پدرش
نیز سختگیر و تا حدودی خشن است .پس
پناه بردن به یک فانتزی و واقعی پنداشتن
آن چیزی است که میتواند یک مادر غایب را
برای او به یک مادر ایدئال تبدیل کند .درواقع
او به دنبال منبع دلبستگی خویش ،سفری
درونی را در بیرون جستوجو میکند .هنر و
ادبیات عرصههایی هستند که انسان میتواند
دستنایافتنیترین امور را به چنگ آورد و
واقعیت را به هر شکل که میخواهد ،بدون
هیچ محدودیتی تغییر دهد .سینما شاید از
همین جهت برای برکت حائز اهمیتی متفاوت
و منحصربهفرد است .جایی که او میتواند
به هند (که جایگاهی اتوپیایی برای او دارد)
سفر کند ،رقص و شادی بازیگران را ببیند و
زندگیای موازی و دور و نزدیک را تجربه کند.
در لیپار هرکسی بهنوعی با رنجی دستوپنجه
نرم میکند .رنجی که محصول فقدان است
و از دست دادن چیز یا کسی .همین امر

سبب قرار گرفتن هریک از این شخصیتها
در دوراهیهایی میشود .دوراهی پذیرش یا
عدم پذیرش واقعیت ،گذشتن و شروع زندگی
جدید یا حسرت و درنهایت عشق یا نفرت.
«پا گل» ،آپارتچی سینما ،به نظر میرسد بعد از
عمری ،هنوز واقعیت را نپذیرفته است .برای
ستار ،پدر برکت و گراناز (شعله) ،خالۀ او هنوز
کفۀ نفرت و حسرت سنگینی میکند و برکت نیز
در تالش برای تغییر واقعیت است .درنهایت
لیپار ،روایت سیر تحول همۀ این شخصیتها
با محوریت برکت است؛ تحولی که در آخرین
سکانس فیلم خود را نشان میدهد .البته این
تحول میتوانست بهتر و با دقت نظر بیشتری
نشان داده شود.
در پایان ،از نکات قابلتوجه فیلم وجود
برخی سکانسها و مفاهیم حاوی خشونت
و صحنههای سیگار کشیدن است .این امر
مضاف بر زاویۀ نگاه فیلمساز و نوع روایت،
سبب میشود اولین فیلم بلند سینمایی
حسین ریگی ،در مورد نوجوانان باشد و نه
برای آنها.
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ازخیالپردازیورؤیاپردازیواهمهای
نداشتهباشیم

گفتوگو با فاطمه ساالری بازیگر فیلم «لیپار» ساختۀ حسین ریگی

آریانا معتمدیان

یوچهارمین
فاطمــه ســاالری بازیگــر فیلــم «لیپــار» در س ـ 
جشــنوارۀ بینالمللــی فیلمهــای کــودکان و نوجوانــان
احســاس خــود را دربــارة اولیــن تجربــة بازیگــری و راه یافتــن
بــه جشــنواره اینطــور بیــان کــرد :اولیــن تجربــة بازیگــری
مــن و دوســتانم در فیلــم لیپــار بــه کارگردانــی آقــای حســین
ریگــی بــود .این فیلــم در سیســتان و بلوچســتان فیلمبــرداری
شــده و مــن نقــش «آشــو» را بــازی میکــردم .از همــکاری با
آقــای ریگــی و راه یافتــن اولیــن کارم بــه جشــنوارة بینالمللی
فیلمهــای کــودکان و نوجوانــان بســیار خوشــحال و مفتخــرم.
او در ادامه دربارۀ جشنوارۀ فیلمهای کودکان و نوجوانان
گفت :سینمای کودک و نوجوان سینمایی است که نیاز به
آن بسیار احساس میشود .من از حضور در جشنوارهای
مختص فیلمهای کودکان و نوجوانان بسیار خوشحالم .در
ِ
این روزها ،اهمیت زیادی به سینمای کودکان و نوجوانان
داده میشود .جشنوارۀ فیلمهای کودکان و نوجوانان
با شعار خود« ،سینما ،سرزمین خیال» ،ما را وادار به
خیالپردازی میکند و این پیام را به ما میدهد که از
خیالپردازی و رؤیاپردازی واهمهای نداشته باشیم
و هیچوقت از آن دست نکشیم .در این جشنواره
فعالیتهایی دربارۀ کودکان و نوجوانان میبینیم و
این خود باعث مسرت است.
ساالری دربارۀ مطر حشدن دغدغههای سایر

مناطق کشور در فیلمها و تأثیر آن بر درک متقابل کودکان
مناطق مختلف اظهار کرد :هر فیلمی امکان و توانایی
برقراری این ارتباط و درک متقابل را بهطور صددرصد ندارد،
اما بهطور مثال ،فیلم لیپار توانسته است این پیام را تا حد
زیادی به گوش مخاطبان کودک و نوجوان برساند و بین
کودکان مناطق مختلف ارتباط برقرار کند.
در پایان فاطمه ساالری دربارۀ فیلم لیپار به
مخاطبان خود گفت :این فیلم نشاندهندۀ
جغرافیا و فرهنگ استان سیستان و
بلوچستان است .این فیلم را ببینید
و هر تصوری را که از استان سیستان و
بلوچستان داشتهاید فراموش کنید.
لیپار ،نمای جدیدی از استان سیستان و
بلوچستان را نشان میدهد.

سینما،سرزمین خیال

«لیپار» به کارگردانی حسین ریگی ،فیلمی است دربارۀ
«برکت» ،نوجوان بلوچی که به دنبال مادر خود میگردد
و در این مسیر با مشکالتی مواجه است .به گفتۀ کارگردان
فیلم ،این فیلم دربارۀ کودکان و نوجوانان است ،اما مخاطب
آن بزرگساالناند .کارگردانی که در کارنامۀ خود تجربۀ
کارهای داستانی کوتاه و مستند داشته و توانسته از فضای
مستندگونه و کوتاه فاصله بگیرد و در اولین تجربۀ سینمایی
خود به سینما نزدیک شود .حسن ریگی کارگردان فیلم،
در نشست خبری این فیلم بر این مطلب اذعان میکند که
محمدمهدی رضایی
شخصیت اصلی در داستان بخشی از زندگی خود او بوده و
دغدغههای شخصیت با دغدغههای خود کارگردان یکی
است .او همچنین به این نکته اشاره کرد که این فیلم ریشه در عشق او و دوستانش به سینما
دارد ،دوستانی که خیلیهایشان نتوانستند به سینما راه پیدا کنند یا همچنان در جستوجوی آن
هستند .حسین ریگی سینمای ایران را پنجاه سال به سیستان بدهکار میداند.
از صحبتهای کارگردان فیلم که کمی فاصله بگیریم و فیلم را بهعنوان یک اثر مستقل موردبررسی
قرار دهیم ،خواهیم دید که جای بحث بسیار دارد .لیپار با مخاطب نوجوان ارتباط زیادی برقرار
نمیکند ،چون قصۀ فیلم در فضای بزرگسال روایت میشود .بحرانها و کشمکشهای بیرونی
شخصیت اول فیلم یعنی «برکت» که در آستانۀ بلوغ است و به دنبال مادر خود میگردد ،در
حد همان کشمکشهای سطحی باقی میماند و تبدیل به درام نمیشود .روایت در برخی از

سکانسها بهکندی پیش میرود .لیپار در دوربین هم قوی عمل نمیکند و جامپکاتهای بسیار
در فیلم ،ریتم آن را کند و خستهکننده میسازد و مخاطب را به بیرون از فیلم پرتاب میکند.
درنهایت مشکل اصلی لیپار فیلمنامۀ آن است که در کارگردانی هم نتوانسته خوب از آب دربیاید.
پردۀ دوم فیلم از روایت فاصله میگیرد و به دنبال سینما پارادیزو میرود! در همینجا نیز به یک
تعارض فرمی و محتوایی در فیلم برمیخوریم که فرم فضای محلی و بومی را همراه میکند ،اما در
متن آن از عناصر مدرن و پستمدرن مانند سینما و پلیاستیشن استفاده میشود که بههیچوجه
خواستۀ فیلم و کارگردان نشان دادن این تعارض در فیلم نیست و این عناصر به فیلمنامه الصاق
شده است.
ا گر فیلمنامه از زاویۀ کودک و نوجوان مورد بررسی قرار میگرفت و دوربین بیشتر با شخصیت اول
همراه بود ،شاید اتفاق بهتری رقم میخورد ،اما در نقطۀ مقابل بازیهای بسیار خوب و روان
و فضای گرم و دلنشین سواحل جنوب شرق کشور بهخوبی در این فیلم به نمایش درآمده
است .نابازیگرها و بازیگرهایی بهخوبی بازیهایشان یکدست شده و بهاصطالح کسی بازی
ندزدیده است .لیپار فیلمی است که در جشنوارۀ امسال ارزش دیدن را دارد و با توجه به بودجۀ
محدودی که در اختیار داشته ،نمایندۀ قابل قبولی برای مردم بلوچستان است .درخشش این
یوچهارمین جشنوارۀ فیلم کودکان و نوجوانان میتواند انگیزهای برای افزایش ظرفیت
فیلم در س 
ً
سختافزاری و نرمافزاری سینما در استانهای محروم باشد که یقینا به پیشرفت سینمای بومی و
محلی و درنهایت سینمای ایران منجر خواهد شد.

ل�یپار؛
رودخانۀبحرانها
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پروانهها�ییبابالهایزخمی
دیدارخبرنــگاران نوجــوان بــا کودکان بیمار بیمارســتان امام حســین (ع)

نگین جانثاری

عصـــر یکشـــنبه خبرنـــگاران نوجـــوان مهمـــان کـــودکان
دارای معلولیـــت و مبتـــا بـــه ســـرطان در بیمارســـتان
امـــام حســـین (ع) بودنـــد .اینجـــا صداهـــا نقـــش اول
جش ــنوارۀ کودکانان ــد ،ص ــدای ک ــودکان ،کودکان ــی ک ــه
میخندنـــد ،کودکانـــی کـــه بـــازی میکننـــد ،کودکانـــی
کـــه گریـــه میکننـــد .آســـمان آبـــی بیمارســـتان بـــرای
ب ــال گش ــودن تم ــام ک ــودکان ج ــا دارد ت ــا ج ــان بگیرن ــد
و از بنـــد بیمـــاری رهـــا شـــوند.
آنها این روزها پروانههایی هستند در سرزمین خیال.
قرار است ا کران متفاوتی در کنار آنها داشته باشیم .کنار
کودکانی که شانهبهشانۀ شخصیتهای کارتونی نشستهاند.
جشنواره به بیمارستان آمده است .هر اتاق جای لبخند
لبخند صادقانۀ روی لبهایشان نشان
چند کودک است.
ِ
ً
میدهد که واقعا در سرزمین خیالهایشان زندگی میکنند.
با هر دلگرمی که به آنها میدهیم ،لبخندشان پررنگتر
میشود.
برنامه آغاز میشود .یک سالن پر از پروانه ،پروانههایی
سرزنده و پرنشاط که در حال پروازند .هر کودک کنار یک
شخصیت کارتونی نشسته است ،شخصیتهایی که با آنها
زندگی کردهایم .شهر موشها ،خونۀ مادربزرگه ،کاله قرمزی
و خیلی شخصیتهای کارتونی دیگر.
مجری روی سن میآید و با موسیقی و دست زدنهای
خود به پهنای لبخند هر کودک میافزاید .کودکانی که در
اتاقکها هستند با تماشای این پروانهها به سرزمین خیالی
خود میروند .آنها روزی التیام خواهند یافت و داستان
این روزهایشان با نام پروانههایی با بالهای زخمی در
سرزمین خیال برای همیشۀ جشنواره باقی خواهد ماند.

سینما،سرزمین خیال
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تماشــــا
گزارش تصویری روز سوم
سیوچهارمین جشنواره
بین المللی فیلمهای
کودکان و نوجوانان
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دوربین نوجوان

عکاس نوجوان آوینا امین جواهری

دیدار خبرنگاران نوجوان با
کودکان بیمار بیمارستان
امام حسین (ع)

عکاس نوجوان نسیم موسوی

نشست پرسش و پاسخ
فیلم «لیپار» با حضور
حسین ریگی کارگردان
وعوامل فیلم یکشنبه شب
در سینما ساحل اصفهان
برگزارشد.

سینما،سرزمین خیال

پویانما�یی(انیمیشن)،
شاهراه ورود به دنیای
شــــورو رنـــــگ
کــودکان
دنیــای
دنیــای شــور و رنــگ
و بــازی اســت.
نــگاه کــودکان بــه
پدیدههــای اطــراف
جهانبینیشــان
و
باتوجهبــه ســطح
ن
ختشــا
شنا
کامــ ً
ا متفــاوت بــا
متینه اسالمی
بزرگســاالن اســت؛
بــرای
بنابرایــن
ارتبــاط مؤثــر بــا ایــن
گــروه ،اهمیــت آشــنایی بــا عالقهمندیهــا و ســطح
ی کــودکان بیشازپیــش پررنــگ میشــود.
ادراکــ 
یکــی از مــواردی کــه تقریبـاً ارتبــاط هــر فــردی را بــا
کــودکان بهبــود میبخشــد ،بــرآورده کــردن یکــی از
نیازهــا یــا عالیــق ایــن گــروه اســت.
در دنیای امروز که عصر تکنولوژی و رایانه است ،بیشتر
کودکان به تماشای انیمیشنها و کارتونها مینشینند
و به تماشای این نوع محتوا عالقهمندند که شاهراه
فوق العادهای برای والدین و کارشناسان تربیتی جهت
برقراری ارتباط با کودکان و تأثیرگذاری بر آنهاست.
جشنوارۀ بینالمللی فیلمهای کودکان و نوجوانان مجالی
ارزشمند جهت دسترسی به موارد گفتهشده است .این
جشنواره برای سیوچهارمین سال در اصفهان ،پایگاه
فعال کانون پرورش فکری کودکان و همزمان با روز
جهانی کودک برگزار میشود .شعار امسال جشنواره
با عنوان «سینما ،سرزمین خیال» بیانگر رسالت خطیر
هنر هفتم در حفظ روحیۀ رؤیاپردازی و نشاطآفرینی
برای کودکان و نوجوانان است.
اکران فیلم و انیمیشنهای کودکانه در فضایی
امن ،عالوهبر ابعاد مثبت جامعهشناختی ،تأثیرات
روانشناختی بسیاری دارد که ازجملۀ مهمترین آنها
میتوان به تأثیر کمک گرفتن از انیمیشن و کارتون
در درمان نابهنجاریهای کودکان در علم روانشناسی
اشاره کرد .این روش درمان که «کارتون درمانی» نام
دارد ،درواقع فرایندی است که در آن ،رفتار منفی

کودک از طریق عالقهمند کردن او به یک شخصیت
کارتونی مثبت و متناسب با ویژگی منفی کودک ،اصالح
میشود .بهواسطۀ کارتوندرمانی میتوان به رشد
استعدادها و پرورش و شکوفایی فرزندان کمک کرد
و تواناییهای کودکان را افزایش داد .به عبارت دیگر،
کودکان از طریق عشقورزی ،آموزش ،الگویابی و تجربه
یاد میگیرند که چگونه در تنهایی و جمع رفتار کنند.
عالوه بر آن ،کارتوندرمانی روشی برای بهبود رابطه بین
والد و کودک است .بدینصورت که والدین میتوانند با
تهیۀ یک کارتون یا انیمیشن مناسب و به تماشا نشستن
همراه کودک و همراهی او در چنین رویدادهایی ،ارتباط
عاطفی بهتری با کودک برقرار کنند تکرار همین مسئله
عالوه بر بهبود و اصالح رفتارهای نادرست میتواند
به سرعت ،رابطۀ والدین و فرزندان را به یک رابطۀ
صمیمانه تبدیل کند.
به طور کلی این اقدام ،تأثیرات مثبت گستردهای از خود
بر جای میگذارد که در زیر به تعدادی از آنها اشاره
شده است:
 -1افزایش احترام به والدین :کودکان را به احترام
گذاشتن به والدین و بزرگترها راغبتر میکند.
 - 2آموزش بیان و زبان جدید :نحوۀ صحبت کردن یا یک
زبان جدید را به کودکان میآموزد.
 -3افزایش توان بصری :قدرت مشاهده و کاوشگری
کودکان را افزایش میدهد.
 -4شناخت تصویری :به یادگیری بصری و شناخت
رنگها ،ابزارها و ...کمک میکند.
 -5افزایش نبوغ و خالقیت :باعث فعالتر شدن و بروز
نبوغ کودکان میشود.
 -6گسترش آگاهی کودکان :به یادگیری مطالب جدید
کمک میکند.
 -7کاهش استرس کودکان :باعث کاهش استرس
کودکان میشود.
 -8رشد و پرورش کودکان :استعداد کودکان را افزایش
میدهد.
امید است که رویدادهایی ارزشمند از این دست ،در
میهن عزیزمان ایران گسترش یابد تا هیچ کودکی از
زیست دنیای کودکانه و شکوفا شدن استعدادش محروم
نباشد.

34th Isfahan International Film Festival For
Children and Youth
Monday.11 October.2021

13

دکتــر حمیدرضــا عریضی اســتاد دانشــگاه اصفهان :

فیلمهای جشنواره را همه باید ببینیم
اینجشنواره
میتواندمارابا
آثارمکتوبیکه
بهفیلمتبدیل
شدهاندنیز
آشناکند.
همچنان
بهعنوان
استادیکهزمانی
دردانشگاه
درسهای
روانشناسی
کودکتدریس
میکردم،با
دانشجوهای
خودبهصورت
اشتراکی
بهتماشای
اینفیلمها
مینشستیم
ومسائلو
مواردمربوطبه
روانشناسی
کودکرااز
آناستخراج
میکردیم

برگـزاری جشـنوارۀ کـودکان در اصفهـان فرصتـی بینظیـر
ً
بـرای گروههـای متعـدد اسـت .من تقریبـا از آغاز جشـنواره،
هـر بـار فیلمهایـی را از آن انتخـاب میکـردم و بـه تماشـای
آنها نشسـتهام .در واقع بهجز مدت کوتاهی که جشـنواره
از اصفهـان خـارج شـد ،همـواره از مشـتریان پروپاقـرص این
فیلمهـا بـودهام.
ً
ایـن فیلمهـا معمـوال دو ویژگـی اساسـی دارنـد :یکـی اینکـه
قهرمانـان اصلـی آن کـودک اسـت و دوم اینکـه کـودکان
بـا زبـان و تفکـر خویـش آنهـا را درمییابنـد و ازایـنرو بـا
آنهـا ارتبـاط برقـرار میکنـد .ممکـن اسـت بعضـی از ایـن
فیلمهـا یکـی از ایـن ویژگیهـا را داشـته باشـند و بـه آن
اعتبـار در ایـن جشـنواره قـرار بگیرنـد .دیـدن فیلمهایـی که
قهرمانانـی کوچـک دارد همـواره بـرای بزرگسـاالن مغتنـم
اسـت ،بهخصـوص ا گـر آنهـا خـود کودکانـی داشـته باشـند
کـه بتواننـد بهصـورت مشـترک بـا آنهـا بـه تماشـای ایـن
فیلمهـا بنشـینند.
سـالها پیـش ،کانـون پـرورش فکـری کـودکان و نوجوانـان
دو مجموعـه کتـاب بـا همیـن ویژگیهـا منتشـر کـرد :یکـی
کتابهایـی بـا قهرمانـان کوچک برای افراد بزرگسـال و یکی

ً
بـرای کـودکان بـود .ایـن کتابهـا تقریبـا دنیـای کودکانـه را
وصـف میکردنـد .مـن از میـان آن کتابهـا« ،تیسـتوی
سبزانگشـتی» بـا ترجمـۀ عالـی «لیلـی گلسـتان» را بسـیار
دوسـت داشـتم و هنگامیکـه در یکـی از ایـن جشـنوارهها
فیلـم آن را دیـدم ،متوجـه شـدم کـه فاصلـه زیـادی بیـن
فیلـم و کتـاب آن وجـود دارد .ایـن جشـنواره میتوانـد
مـا را بـا آثـار مکتوبـی ازایندسـت کـه بـه فیلـم تبدیـل
شـدهاند نیـز آشـنا کنـد .همچنـان بهعنـوان اسـتادی
کـه زمانـی در دانشـگاه درسهـای روانشناسـی
کـودک تدریـس میکـردم ،بـا دانشـجوهای خود به
تماشـای ایـن فیلمهـا مینشسـتیم و مسـائل و
مـوارد مربـوط بـه روانشناسـی کـودک را از آن
اسـتخراج میکردیـم.
توصیـه میشـود بـرای درک ایـن مـوارد،
کارشناسـان کـودک و همـۀ کسـانی کـه
بـا کـودکان سـروکار دارنـد ایـن فرصـت
ً
ارزشـمند را از دسـت ندهنـد و حتمـا
سـعی کننـد ایـن فیلمهـا را بـا نگاهـی
انتقـادی تماشـا کننـد.

سینما،سرزمین خیال

14

ویژهنامه سی و چهارمین جشنواره بین المللی
فیلمهای کودکان و نوجوانان-شماره چهارم

دوشنبه  19مهرماه 1400

پوسترهای سینما�یی
کودک و نوجوان
گفتوگو با استاد محمدعلی حدت ،نقاش و پیشکسوت طراحی گرافیک

اســتاد محمدعلــی ح ـ ّدت
نقــاش و ط ـراح گرافیکــی
اســت کــه خاطــرات
نســلی از سینمادوســتان
را بــه تصویــر کشــیده
اســت .حــدت متولــد آبــان
مــاه  ۱۳۲۷در شــهر یــزد
اســت .او دیپلــم خــود را در
ســال  ۱۳۴۶از هنرســتان
عاطفه یزدانی
هنرهــای زیبــای اصفهان
در رشــتۀ نقاشــی دریافــت کــرد .تبحــر او در نقاشــی موجب
شــد از ســال  ۱۳۴۹از او برای ســاخت پوســترهای ســینمایی
دعــوت بــه عمــل آیــد ،کاری کــه بعدهــا بــه طراحی ســرد ِر
ســینماها منجــر شــد و تــا ســال  ۱۳۷۶ادامــه یافــت .اســتاد
حــدت یکــی از پرکارتریــن هنرمنـدان در این زمینه اســت و
تاکنــون بیش از ششــصد پوســتر بـرای فیلمهای ســینمایی
داخلــی و خارجــی طراحــی کــرده اســت .او بــا تهیهکنندگان
بســیاری همــکاری کــرده و آثــارش بخــش مهمــی از تاریخ
طراحــی پوســتر ایـران بــه شــمار مـیرود ،در حــدی کــه
مســعود مهرابــی در کتــاب خــود بــا عنـوان «صــد
ســال پوســتر ایــران» ،کتــاب را بــه
محمدعلــی حــدت و مرتضــی
ممیــز تقدیــم میکنــد.

سیوچهارمینجشنوارهبینالمللی
فیلمهای کودکان و نوجوانان

جناب استاد حدت ،فضای پوسترهای امروزی
را در سینما و سینمای کودک و نوجوان
چگونه میبینید؟
ً
غالبـا بـرای تبلیغـات ،معرفـی کاال ،معرفـی
موضـوع ،اعلان نمایشـگاه ،تئاتـر و یا سـینما،
برنام ههـای نمایشـی و اجـرای موسـیقی از
طراحی پوسـتر اسـتفاده میکنیم .در سینما،
مسـئله این اسـت که موضوع فیلم چیسـت،
داستان آن بر چه اساسی استوار است ،قصد
بیـان کـردن چـه چیـزی را دارد ،پیـام خـاص
آن چیسـت و تمـام ایـن مـوارد بـه شـکلگیری
پوسـتر بـرای فیلـم کمـک میکنـد .پوسـتر بـرای
سـینمای کـودک و نوجـوان ،شـاخصههای ویـژۀ
خـودش را دارد .درحقیقـت ،شـرایط در ایـن مقولـه
یشـود ،امـا بهطورکلـی در فضـای امـروز،
حسـاستر م 
باتوج هبـه اینکـه تبلیغـات و عرضـۀ آن بیشـتر شـده،
یشـود.
یتـوان گفـت بـه پوسـتر توجـه کمتـری م 
م 
پروسۀ خلق اثر ،از ایده تا اجرا ،چگونه شکل
میگرفت؟
یشـد،
در مـورد پوسـتر فیلمهایـی کـه به بنده پیشـنهاد م 
بنـا بـه شـرایط آن زمـان ،چـون امکانـات دیجیتالـی CD ،و
کامپیوتر فراهم نبود و ا گر قصد مشاهدۀ فیلم را داشتیم ،آن
هم هنوز در آن مرحله از کار کامل نشده بود؛ بنابراین از
دستگاه  Moviolaکه دستگاه مونتاژ فیلم بود
یشـد و فیلـم را در وضعیتـی
اسـتفاده م 
بـدون افکـت ،بـدون موسـیقی و
انجـام صدا گـذاری تماشـا
میکردیم .سـپس بـا عوامل
دسـتاندرکار فیلـم
صحبـت میکردیـم
و باتوج هبـه ایـدۀ
فیلـ ـ ـ ــم ،طـ ـ ـ ــرح
اصل ـ ـ ـ ــی در
ذهنـم شـکل
میگر فـت ؛
بعـد
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یکـردم و در نهایـت آن را بـه اجـرا
ب هصـورت اتـود آن را پیـاد ه م 
میر سـا ند م .
نوگرایی در پوستر امروز ایران را چطور میبینید؟ آیا
معتقدید پیشرفت تکنولوژی و تجهیزات به کیفیت و ایجاد
تحول در طراحی پوستر کمک کرده است؟
مسـئلۀ نوگرایی در پوسـتر سـینما در اصل به نوگرایی در خود سـینما
ً
یگـردد .از هفتـاد یـا هشـتاد سـال پیـش کـه سـینما رسـما کار
بازم 
خـودش را آغـاز کـرد و برای نمایش عمومی فیلم سـالنهای مختلفی
خود نوگرایی بود و مسـتلزم این بود
سـاخته شـد ،در حقیقت سـینما ِ
کـه مرتـب شـیوههای جدیـدی در آن دیـده شـود .بـرای مثـال ،فیلـم
رنگـی و یـا شـیوههای جدیدتـری بـرای نمایـش فیلـم کـه همـۀ ایـن
مـوارد خودشـان ب هطـور مسـتقیم در مسـیر نوگرایـی حرکـت میکردند
و امـروزه هـم باتوجهبه امکانات پیشـرفتۀ تکنولـوژی نرمافزاری ،فیلم
تهـای ده ههـای چهـل،
یشـود و زحم 
تتـر سـاخته م 
خیلـی راح 
پنجـاه و حتـی شـصت را هـم نـدارد .در مـورد پوسـتر و تهیـۀ پوسـتر
یتـوان گفـت هـر پوسـتری در نـوع خـود نـو و جدیـد اسـت .یـک
هـم م 
یشـود
طـرح ،موضـوع و ایـد ه بـرای فیلـم ب هطـور انحصـاری تهیـه م 
یهـای خـاص آن فیلـم را دارد .امـا زحماتـی کـه مـا
و پوسـتر هـم ویژگ 
بـرای طراحـی و نقاشـی یـک پوسـتر انجـام میدادیـم قابل مقایسـه با
امکانـات نرمافزارهایـی ماننـد فتوشـاپ کـه ا کنـون سـایر دوسـتان در
تتـر
اختیـار دارنـد نیسـت .ایـن مسـئله کار را بـرای اجـرای پوسـتر راح 
کـرده اسـت.
شاخصههای اصلی طراحی پوستر برای کودکان و
نوجوانان چیست؟
آنچـه بـرای طراحـی پوسـتر بـرای کـودکان و نوجوانـان بسـیار حائـز
اهمیـت اسـت ،توجـه بـه ایـن نکتـه اسـت کـه کـودک و نوجـوان
امـروزی ،فـار غ از آنکـه مـا تـا چـه سـنی را کـودک و یـا از چـه سـنی را
نوجـوان قلمـداد کنیـم ،بسـیار میفهمنـد و درک میکننـد .بـا
توجـهبـه امکانـات امـروز و فضـای مجـازی ،حتـی یـک کـودک چهـار
جسـاله هـم میتوانـد بسـیاری از کارهـا را بـا کامپیوتـر خـودش
یـا پن 
بهراحتـی انجـام دهـد ،ماننـد درس خوانـدن در شـرایط امـروز کـه
باتوجـه بـه بیمـاری کرونـا ،تمـام زمـان آمـوزش پشـت کامپیوترهـا و
یهـای
یگـذرد .ایـن مسـائل ،خواهینخواهـی ویژگ 
لهـا م 
یـا موبای 
خاصـی را پدیـد مـیآورد .سـینما بـرای کـودک و نوجـوان امـروزی
بایـد ظرافـت و دقـت بسـیاری قائـل شـود و ما به قـول خودمان دیگر
نمیتوانیـم بچ ههـا را بـا خروسقنـدی گـول بزنیـم ،چرا کـه بسـیار
یهـای
یشـوند و در حقیقـت پیریز 
خـوب متوجـه همهچیـز م 
نهـا در همیـن سـنین صـورت میگیـرد.
اصلـی شـخصیت آ 
آیا این ویژ گیها طی این سالها حضور ُپررنگی یافته
است؟
البتـه تـا جایـی کـه دیـده ،شـنیده و یـا پیگیـر شـدهام ،میدانـم
نهـا نمایـش داده شـده
از طریـق سـالنهایی کـه فیلـم در آ 
تهـای بسـیار خوبـی در ایـن مـورد انجـام شـده
اسـت ،حرک 
تهـای
شهـای قابلتوجهـی بـا توجـه بـه صحب 
و تال 
قبلـیام درمـورد درک کـودک امـروزی صـورت گرفتـه
شهـای مسـائل فرهنگـی و هنـری هـم
و از نظـر آموز 
کارهـای زیـادی انجـام گرفتـه و امیـدوارم ایـن مسـیر
ادامـه پیـدا کنـد .درواقـع بایـد بهگونـهای باشـد کـه
ً
مسـازان مـاصرفـا بـا نـگاه بـه حـوزۀ کـودک ،کار
فیل 
ً
نکننـد ،چـون نهایتـا بزرگترها هم همـراه با کودکان
مهـا را میبیننـد و ممکن اسـت سـؤاالتی
ایـن فیل 
برایشـان پیش بیاید که توانایی و شـرایط پاسـخ
به آن فراهم نباشـد .مهم اسـت که به این اصل
توجـه شـود کـه موضـوع و حـرف اصلـی موردنظـر
بـا زبـان سـلیس و مسـتقیم و راحت بـرای کودک و
نوجـوان امـروزی مطـرح شـود.
در میان پوسترهای شما ،آثاری
بهیادماندنی در سینمای کودک و نوجوان
وجود دارند ،که فضای خاطرهانگیز آنها دیگر
تکرار نشدند .از این آثار بگویید؟
خیلـی از ایـن قص ههـا و داسـتانها خانوادگـی و در ارتبـاط بـا
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نحـوۀ رفتـار بـا کـودکان بـوده اسـت .بـرای مثـال ،توجـه بـه خطـر
طلاق بـرای کـودکان یـا نقـش مؤثـر کـودکان در تـداوم زندگـی
مشـترک پـدر و مـادر و یـا اثرگـذاری فضـای جنـگ تحمیلـی بـر
نهـا در چنیـن فضایـی و همچنیـن
کـودکان و چگونگـی تربیـت آ 
ایجـاد ذهنیـت و ارائـۀ تعریفـی بـرای کـودکان ،از مـوارد اصلـی
مـورد توجـه بـرای پوسـتر بودنـد ،ضمـن اینکـه نبایـد از حیطـه
و موضـوع فیلـم هـم خـارج شـویم .آوردن کـودک و یـا نوجـوان
بـر روی پوسـتر ،جنبـۀ تبلیغاتـی نداشـت و بـا توجـه بـه هویـت و
نقشـی کـه آن کـودک و یـا نوجـوان در متـن قصـه داشـت ،سـعی
میکردیـم او را بیشـتر نمایـان کنیـم تـا اثرگـذار باشـد ،بهعنـوان
مهـای «دونده»« ،دخترم سـحر»« ،دوباره نگاه کن»،
مثـال ،فیل 
«شـهر خا کسـتری»« ،زمـان ازدسـترفته»« ،طوبـی»« ،نگاهـی
دیگـر»« ،مترسـک»« ،سـامان»« ،خانـۀ ابـری» و. ...
بهزعم و دیدگاه شما ،چه چیزی باعث کمرنگ شدن
این فضا در طراحی پوستر شد؟
ایـن مـوردی اسـت کـه نهتنهـا طراحـان پوسـتر و فعـاالن ایـن
عرصه ،بلکه تهیهکنندگان و عوامل دسـتاندرکار سـاخت فیلم،
باید با نگاهی آسیبشناسـانه پاسـخگوی آن باشـند و با بررسـی
مهـا ایـن مسـئله را مـورد
تغییـرات ایجادشـده در فضـای فیل 
مطالعـه قـرار دهنـد.
نقش جشنوارهها را در ارتقای شرایط و کیفیت
پوسترهای سینمایی چطور میبینید؟ این سالها چه
تغییراتی داشتهاند؟
برگـزاری جشـنوارهها و مسـابقات مختلـف در ایـن زمینـه نتیجـۀ
مطلوبـی خواهنـد داشـت و شـرایطی را بـرای ارتقـای کیفیـت
فراهم خواهند کرد .مسـئلۀ رقابتی شـدن و ایجاد رقابتی سـالم،
نـه بـه طمـع کسـب ثـروت ،بلکـه بـه عشـق هنـر و ارائـۀ بهتـر آن،
بـه ایجـاد چنیـن شـرایطی کمـک میکنـد .امـروز سـاختن فیلـم
و اثرگـذاری هنـری و پیـام خاصـی کـه در آن فیلـم و آن جنـس
ً
از سینماسـت ،تغییـر کـرده اسـت ،طبیعتـا پوسـترها هـم بایـد
متناسـب بـا ایـن تغییـرات در فیلـم ،تغییـر کنـد .اینکه این مسـیر
مسـو
چقـدر بـا نـوع تفکـری کـه کـودک و نوجـوان امـروزی دارد ه 
و همـراه بـوده و پاسـخگوی نیازهـای آنهاسـت ،مـوردی اسـت
ـود کـودکان و نوجوانانـی
کـه م 
یتـوان آن را از طریـق پرسـش از خ ِ
کـه در ایـن جشـنوارهها حضـور دارنـد و نسـل جوانـی کـه در تهیـۀ
پوسـتر بـرای سـینمای این گروه فعالیت میکننـد ،پیگیری کرد.
چه چشماندازی را برای طراحی پوستر متصور هستید؟
به نظر شما چطور میتوانیم به جایگاه موفقی در
این زمینه دست پیدا کنیم؟
تعریـف چشـماندازی بـرای پوسـتر سـینما،
ً
یشـود ،بلکه
خود پوسـتر محدود نم 
صرفا به ِ
یگـردد .اینکـه
بـه سـینما و صنعـت آن بازم 
تنهـا چنـد کودک یا نوجـوان را با بزرگترها
همـراه و همنقـش کنیـم و دیالوگهایـی را
نهـا نوشـته و بـرای آن
کـه بزرگسـالی بـرای آ 
کـودک و یـا نوجـوان ثقیـل و سـنگین اسـت،
بـه خـورد مخاطـب بدهیـم حتـی گاهـی
میتوانـد ناامیدکننـده باشـد .ایـن مسـئله و
توجـه بـه حساسـیتهای آن در طراحـی پوسـتر
بـرای فیلـم هـم صدق میکنـد .آیا مـا میخواهیم
ً
بـا ایـن پوسـتر ،صرفـا تعـدادی کـودک را جـذب
کنیـم و یـا میخواهیـم موضـوع و جذابیت فیلم
نهـا مـواردی مهـم و کلیـدی
را برسـانیم؟ ای 
گهـای شـاد و شـارپ در طراحـی
اسـت .رن 
پوسـتر ،همیشـه جذابیـت داشـته و خواهـد
گهـای شـاد و
داشـت .امـا نـه اینکـه تنهـا ،رن 
کودکانـه اسـتفاده شـود ،بلکـه رنگهایـی کـه نـگاه
و تفکـر شـفاف و روشـن یـک کـودک و نوجـوان را نشـان
یتـوان با توجه به هویت مسـتحکم
دهـد .درواقـع امـروزه م 
مطلـوب بـرای کـودک کـه پیریـزی شـخصیت آن در آینده را
بـه دوش دارد ،بـه خلـق پوسـتر پرداخـت.

سینما،سرزمین خیال

پویانمایی کوتاه «پرندهباز»
کارگردان :سید احمد جعفریان
زمانـی کـه کارگردانـان جـوان بـه سـاخت انیمیشـن یـا
یهـای کوتـاه روی میآورنـد ،ا گـر ایـن پرسـش کـه
پویانمای 
«مخاطبشـان چـه کسـی اسـت؟» را مدنظـر قـرار دهنـد،
یشـک در مسـیر شـکلدهی بـه روایـت خـود عملکـرد
ب 
قتـری خواهنـد داشـت .پویانمایـی «پرند هبـاز» کـه
موف 
بـا بهرهگیـری از استاپموشـن ،داسـتان خـود را عرضـه
میکنـد ،در شناسـایی مخاطـب هـدف ،چنـدان موفـق
نیسـت .حـال ا گـر فـرض را بـر ایـن بگذاریـم کـه تماشـا گران
ایـن پویانمایـی کوتـاه ،کـودکان و نوجوانـان هسـتند ،بایـد
در مرحلـۀ بعـدی ،جذابیتهایـی را کـه ممکـن اسـت آنها
را جـذب کنـد در نظـر بگیریـم .در این خصوص باید پرسـید
کـه کـدام ویژ گـی فرمـی و روایـی «پرند هبـاز» میتوانـد در
مهـا و انیمیشـنهای
کـودک و نوجوانـی کـه بـه انـواع فیل 
خارجـی دسترسـی دارد ،رغبـت تماشـا ایجـاد کنـد؟ فیلمـی
کـه ازلحـاظ بصـری ،کارا کترهایـش دفرمـه شـدهاند ،آیـا
میتوانـد بـا آثـار خارجـی رقابـت کنـد و در سـبد فرهنگـی
کـودک و نوجـوان ایرانـی قـرار گیـرد؟ حـال ا گـر کمبـود
امکانـات و دشـواریهای تولیـد چنیـن کاری را بپذیریم و با
دیدۀ اغماض ،از فرم اثر چشـم بپوشـیم ،آیا پرندهباز روایت
جذابـی دارد کـه در مخاطـب کشـش ایجـاد کنـد؟ درسـت

ـایی مخاط ِـب هـدف
در همیـن نقطـه اسـت کـه عدمشناس ِ
بـه چنیـن اثـری لطمـه میزنـد .در داسـتانهایی کـه بر پایۀ
گذشـته یـک شـخصیت و اغتشاشـات ذهنـی او اسـتوارند،
ً
بـا پیرنگـی شـخصیتمحور مواجهیـم؛ پیرنگـی کـه معمـوال
گسـال اسـت تا کودک؛ چرا که ممکن اسـت
مخاطبش بزر 
درک روایـت ذهنـی یـک کارا کتـر و زمانپریشـیهای چنیـن
داسـتانی بـرای مخاطـب کـودک و نوجـوان دشـوار باشـد.
نحـال ،ا گـر چنیـن پیرنگـی بهخوبی سـاختهوپرداخته
باای 
شـود و حـول یـک مضمـون ثابـت درجـا نزنـد ،بازهـم در
جـذب مخاطـب کـودک و نوجـوان موفـق خواهـد
بـود .ایـن همـان اتفاقـی اسـت کـه در «پرند هبـاز»
نمیافتـد و مـا بـا پرندگانـی مواجهیـم کـه
مـدام از شـخصیت اصلـی یکچیـز ثابـت
را میخواهنـد و شـخصیت کـه بـه
خانـوادهاش عالقهمنـد بـوده ،تـا
نهـا را
پایـان خواسـتههای آ 
موب همـو اجرایـی میکنـد.

پویانما�یی
و مسئلۀ
مخاطب

یادداشتی دربارۀ
دو پویانمایــی کوتاه جشــنواره

محمدجواد فراهانی

پویانمایی کوتاه «فوبی»
کارگردان :الهام امینیان
یهـای بصـری ،کاربـرد
«فوبـی» کـه کوتا هشـده واژه فوبیاسـت ،ازنظـر ویژگ 
استاپموشـن و انیمیـتکـردن کارا کترهـا نمـرۀ قبولـی میگیـرد .همچنین مخاطب
سهـای یـک کـودک را
لهـا و کابو 
هدفـش را بهخوبـی شناسـایی میکنـد و خیا 
دسـتمایۀ روایـی اثـر خـود قـرار میدهـد .فیلم بـرای رؤیاهای کـودکان اهمیت قائل
قشـدن در خیـال
یشـود و بـه ایـن نکتـه توجـه دارد کـه دنیـای کودکـی ،دنیـای غر 
م 
و بلندپـروازی اسـت .دنیایـی اسـت کـه در آن ،کـودک ،جهـان اطرافـش را در نسـبت
لهـای خـود درک میکنـد؛ چرا کـه او مرحلـۀ آینـهای و نمادیـن زندگـیاش را
بـا خیا 
بهتازگـی پشـت سـر گذاشـته و زمانـی که به مرحلـۀ واقعی پل میزنـد ،ناخودآ گاهش
همچنـان در حـال وا کاوی رؤیاهاسـت .شـخصیت اصلـی فوبـی نیـز از همیـن قاعـده
پیـروی میکنـد .او رؤیاهایـش را واقعـی مییابـد و بهتدریـج عروسـکهای واقعیاش
را بـا عروسـکهای شیشـهای عـوض میکنـد .کودکـی کـه ماجراجوسـت و در سـفر
یشـود کـه همگـی برایـش تازگـی
طهـای جدیـدی آشـنا م 
خیالـی خـود ،بـا محی 
مسـاز نقاشـی را نیـز بـه خیـال پیونـد میزنـد تـا از دو عنصـر مهـم
دارنـد .در اینجـا فیل 

دوران کودکـی در روایـت خـود بهخوبـی بهرهمنـد شـده باشـد .نقاشـی ،یکـی از اولیـن
شهـای کـودک بـرای تصویـر بخشـیدن بـه رؤیاهایـش اسـت و ایـن مهـم در فیلـم،
کنکا 
نحـال،
ی ِکشـد ،بـه وقـوع میپیونـدد .باای 
زمانـی کـه شـخصیت اصلـی رؤیاهایـش را م 
فیلـم سـعی میکنـد از رؤیـا ،خیـال و نقاشـی ،بـه واقعیتـی پـل بزنـد کـه در آن ،یافتـن
دوسـت خـوب از اهمیـت واالیـی برخـوردار اسـت و درسـت در همین نقطه اسـت که اثر
یشـود و علـت اصلـی ایـن مشـکل بـه طراحـی عجیـب کارا کتـر عنکبـوت
دچـار آسـیب م 
بازمیگردد .در اینجا نویسـنده میخواهد بهواسـطه ترسـنا ک بودن کارا کتر عنکبوت،
سهـای ابتدایـی یـک کـودک در اولیـن مواجهـه بـا یـک غریبـه تأ کیـد کنـد و در
بـر تر 
نطـور کـه
یشـود .هما 
ـس ایـن تـرس ایجـاد م 
پ
از
ـه
ک
ـد
ه
د
ـان
ش
ن
را
ای
ی
ـت
س
دو
ادامـه
ِ
ً
در واقعیـت ایـن اتفـاق بـرای کـودک میافتـد و کـودک معمـوال در اولیـن برخـوردش
بـا افـراد جدیـد ،میترسـد و کنشـی محافظهکارانـه دارد .ایـن مهـم در فیلـم بـه وقـوع
نمیپیونـدد؛ چرا کـه مخاطـب بـا عنکبوتـی طـرف اسـت کـه نهتنهـا تـرس نمیآفرینـد،
یتـوان اثـری
ی را م 
بلکـه مخاطـب را دچـار انزجـار میکنـد .بهطورکلـی پویانمایـی فوبـ 
دانسـت کـه روانشناسـی کـودک در شـکلگیری روایتـش دخیـل اسـت و ایـن مهـم
مسـاز را در هدایـت شـخصیت اصلـی یـاری میدهـد.
فیل 
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درمسیریافتن
یادداشتی بر فیلم «ب َلیط»

علیرضا محرزی

«بَلیــط» ســاختۀ مرتضــی رحیمــی ،داســتان نوجوانــی پرانــرژی
و جســتوجوگر اســت کــه بــرای یافتــن مــادرش دســت بــه
هــر کاری میزنــد .فیلــم در ناحیــۀ جنوبــی ایــران در شــهرهای
اندیــکا ،مسجدســلیمان ،شوشــتر ،ایــذه و اصفهــان تهی ـ ه شــده
اســت و تمامــی دیالوگهــا بــه لهجــۀ بختیــاری بیــان میشــود.
بَلیــط را میتــوان یکــی از معــدود فیلمهایــی دانســت کــه بــا همۀ
نــکات منفـیاش ،فیلمــی در ژانــر کــودک و نوجــوان اســت که با
ـک فیلــم ،شــخصیت نیــز رشــد میکنــد و بــه
ـان دراماتیـ ِ
گــذر زمـ ِ
بلــوغ رفتــاری میرســد .داســتان فیلــم ازآنجــا شــروع میشــود
کــه بَلیــط در جســتوجوی کاری بــرای افزایــش درآمــد خــود
بــا ممانعــت پدربزرگــش مواجــه میشــود .بَلیــط در دوســالگی
ت داده و مــادرش نیــز در همــان ســالها
پــدر خــود را از دســ 
بــا مــردی ازدواج کــرده و بــه
اصفهــان آمــده اســت .بــر
همیــن مبنــا انگیــزۀ
دراماتیــک فیلــم
شــکل میگیــرد
و کشــمکش
داســتان میــان
یافتــن مــادر
و ممانعــت پدربــزرگ
شــکل میگیــرد .پدربــزرگ
درواقــع هــم پــدر و هــم مــادر

بَلیــط بــوده ،از تــرس آنکــه مبــادا بَلیــط بــرای یافتــن مــادرش
بــه شــهر بــرود و دچــار آســیب روحــی و روانــی شــود ،از رفتــن او
جلوگیــری میکنــد؛ بــه معنایــی دیگــر ،او میترســد کــه بَلیــط
بــا حقیقــت زندگــی مــادرش آشــنا شــود و بــه همیــن دلیــل مانــع
رفتــن او بــه اصفهــان میشــود .ارتبــاط میــان پدربــزرگ و نــوه
محــور اصلــی داســتان را شــکل میدهــد .پدربــزرگ مــردی
دلســوز و مهربــان بــا لهجــۀ شــیرین بختیــاری اســت کــه تمــام
کــردن نــوهاش کــرده اســت.
ســرمایهاش را صــرف بــزرگ
ِ
نکتــه موردتوجــه کارگــردان فیلــم کــه بــه آن ،هــم بهشــکل
صریــح و هــم بهشــکل ضمنــی ،در طــول فیلــم اشــاره میشــود
فقــر و نبــود امکانــات بــرای افــراد حاشیهنشــین شهرهاســت.
قومیتهایــی کــه بــا همــۀ دشــواریها در تــاش بــرای ادامــۀ
زندگــی هســتند ،امــا هیچگونــه امکاناتــی بــرای تحصیــل،
بهداشــت و دیگــر امــور بــه آنــان داده نمیشــود .نمونــۀ بــارز
ایــن نکتــه ،هــم در مدرســه اســت و هــم در نمایــی کــه پســری
نیــش عقــرب خــورده و هیچکــس نمیدانــد بــرای درمانــش
بایــد چ ـهکاری انجــام دهنــد.
فیلــم بَلیــط را نمیتــوان فیلمــی خوشســاخت دانســت کــه
تمامــی عناصــر روایــیاش بــا هــم چفتوبســت شــده ،امــا
میتــوان بهعلــت دغدغــۀ فیلــم آن را مــورد ســتایش قــرار
داد .بــر همیــن مبنــا میتــوان دیــدن فیلــم را بــه
عالقهمنــدان بــه ســینمای کــودک پیشــنهاد
کــرد.

سینما،سرزمین خیال
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ویژهنامه سی و چهارمین جشنواره بین المللی
فیلمهای کودکان و نوجوانان-شماره چهارم

دوشنبه  19مهرماه 1400

سیوچهارمینجشنوارهبینالمللی
فیلمهای کودکان و نوجوانان

مروری بر چند فیلم کوتاه جشنوارۀ سیوچهارم

در فیلم کوتاه قرار نیست
یک داستان بلند را با
تمام پیچیدگیهایش در
زمانی کوتاه نشان دهیم.
در فیلم کوتاه فرصتی برای
شخصیتپردازی نداریم؛
پس بهتر است تعدد کارا کتر
وجود نداشته باشد .کارا کتر
ً
و لوکیشن محدود و ترجیحا
آال فوقی
تکلوکیشن با توجه به
استانداردهای فیلم کوتاه و تجربههای جهانی آن ،برای این
ً
نوع سینما ا کیدا توصیه میشود؛ اما متأسفانه فیلمسازان فیلم
کوتاه در ایران به این استانداردها کمتوجهی میکنند .در فیلم
کوتاه چیزی بهعنوان شروع ،میانه و پایان و همچنین عطف،
کالیمکس و ،...آنگونه که برای فیلم بلند طراحی میشود،
وجود ندارد .آنچه در فیلم کوتاه مهم است پایان غافلگیرکننده
و ضربۀ نهایی در فیلم است .پایانبندیها در فیلم کوتاه باید
طوری طراحی شود که از انتظار بیننده دور باشند.
فیلم بال گر
«بال گر» به کارگردانی صابر تتارچه و با بازی رها عربگری ،رامتین
هوشمند ،پاوان افسر ،مهدیس توکلی و عباس شجاع ساخته
شده است.
خالصۀ داستان فیلم :دختربچهای با همکاری مادرش ،از
طریق تبلیغات در فضای مجازی ،معروف میشود و برای مادر از
طریق تبلیغات درآمدزایی دارد.
استفادۀ نادرست از فضای مجازی این روزها در کشور ما کم
نیست و متأسفانه در اینستا گرام بارها شاهد این اتفاق بوده
و هستیم .یکی از مصادیق بارز این امر نیز انتشار عکسها و
فیلمهای کودکان با آرایش و تیپهای خاص ،شیرینزبانیها
و ...است که نقض حقوق کودک به شمار میرود و مصداق

فیلمکوتاه،مجالیکوتاهباچشماندازی
گسترده

قبل از اینکه در قالب یادداشتی به فیلمهای
کوتاه ا کرانشده در روز دوم جشنواره
بپردازم ،الزم است بهطور خالصه و در چند
جمله دربارۀ فیلم کوتاه بنویسم.

کودکآزاری است ،اما هنوز بسیاری از والدین از آن مطلع
نیستند.
شاید انتخاب چنین ایده و موضوعی در شرایط امروز جامعه،
تبلیغاتی
هشدار خوبی برای والدین باشد که بدانند کودکان ابزار
ِ
دم دستی
بزرگترها نیستند ،اما به چنین موضوع مهمی چنان ِ
گفتن حرف خود برنمیآید.
پس ِ
پرداخت شده است که فیلم از ِ
شعار فیلم از اسم انتخابی تا داستان و نوع روایت داللت
بر جملۀ «نه به کودکآزاری» دارد؛ اما در خود فیلم شاهد
صحنهای هستیم که بسیار آزاردهنده است .کودکی معصوم که
قربانی سطحینگری والدینش است ،در دفتر مدرسه گویی
خود ِ
بازجویی میشود .آیا به حضور پلیس و پدرعبوس فاطیما در آن
لحظه نیازی بود؟
دوچرخهباز
«دوچرخهباز» به کارگردانی مهسا امیری و با بازی پویان باقری،
طاها عنبرافشان و مسعود کیانی ساخته شده است.
خالصۀ داستان فیلم :سعید مدتهاست از والدین خود
خواسته است تا برای او دوچرخه بخرند .پسربچۀ دهسالهای
که داشتن دوچرخه برایش بسیار لذتبخشتر از داشتن گوشی
موبایلهوشمنداست.
ایدۀ فیلم و پایانبندی آن تا حدی میتواند در چهارچوب
استانداردهای اولیۀ فیلم کوتاه قرار گیرد .با اینکه کارگردانی،
فیلمبرداری و بازیها همگی ضعیف است ،چند نکتۀ مثبت در
فیلم دیده میشود .کودکی برای اینکه به خواستۀ خود برسد،
از موقعیت بهوجودآمده ،داد و فریاد اهالی محل که «دزد ،دزد»
ً
میکنند ،کامال به نفع خودش استفاده میکند و پایانی را رقم
میزند که تا حدی بیننده را غافلگیر میکند.
منم سمیرا
«منم سمیرا» به کارگردانی متین رکن و با بازی احسان باریگزهی،
زیبا باریگزهی ،ابراهیم شنواری ،نگار یعقوبی ،سجاد ابراهیمی و
شبنم تیموری ساخته شده است.
خالصۀ داستان فیلم :سمیرا (دختر افغان) عاشق لولکبازی
است و لولک خود را برای مسابقۀ بین محالت تزیین میکند ،اما
برادرش قیوم مخالف حضور اوست.
تبعیض جنسیتی همواره یکی از موضوعات موردبحث در فضای
اجتماعی است .در شروع این فیلم ،قاببندی ،طراحی صحنه
و لباس ،بازیها و بهخصوص فیلمبرداری ،به بیننده مژدۀ یک
فیلم خوب را میدهد که به چنین موضوعی پرداخته است،
اما در دوسوم پایانی فیلم ،اسلوموشنها بیننده را از ریتم ،فضا
و موقعیت ایجادشده دور میکند .ایکاش فیلمساز همانطور
که با وسواس به شروع فیلم پرداخته است ،به پایان فیلم هم به
همین اندازه اهمیت میداد.
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مکنوناتدرکوتاهیقصهها
نقد و بررسی فیلم «دوچرخهباز» ساختۀ مهسا امیری

محمد بزرگ

حاکمیــت سیســتم فرمــال غیرروایــی در آثــار تجربــی
بهصــورت مینیمــال برجســته میشــود و خروجــی آن کــه
عایــد هنــر میشــود فــرم انتزاعــی
اســت کــه در فیلــم کوتــاه ،قــراردادی
بیــن اثــر و مخاطــب ایجاد میکنــد .در
اینجــا کوتاهــی اثر بــه بلنــدای مفاهیم
پهلــو میزنــد و فــرم از اینجــا شــکل
میگیــرد .بــرای همیــن فیلمســاز
بــا فیلمکوتــاه آبدیــده میشــود،
هرچه عوامل
نــه اینکــه بــرای او دســتگرمی
برای ساخت
باشــد .در بیــان مفاهیــم ضمنــی و
تالشبیشتری
کنند ،خوانش و درونمایههــای اســتعالیی راهــی جــز
تحلیلهابیشتر
کوتــاه کــردن کالم نیســت و تصویــر،
و تأثیر و عمق
خــود گویــای همهچیــز اســت،
بخشیدن به اثر
افزایش خواهد
روزگاری نقاشــی و بعــد عکاســی و
یافت
حــال ســینما.
باید عنوان کرد که ساخت فیلمکوتاه
سختتر از فیلم بلند است ،نه از
نظر تولید ،بلکه از نظر تکنیک و
محتوا کهمانند جورچین در دست فیلمساز است که فرم
در اثر پدید آید .آن موقع است که همیشه یک اثر هنری
پنداشته میشود .قصهگویی هم در فیلمکوتاه ویژگیهای
خود را دارد که یکی از آنها نگاه سوبژکتیو به کارا کترهای
فیلم است و بازنمایی آن در عملی که قصه را جلو برد.
در فیلم دوچرخهباز ساختۀ مهسا امیری ،ایدۀ اصلی پسری
است که شیفتۀ دوچرخه است و خانوادۀ او هنوز موفق به
خرید دوچرخه برای او نشدهاند .ماشین  206میایستد؛ او از
ماشین پیاده میشود .مادر با پدر بگومگو میکنند و پسر مأمور
خرید سس مایونز از سوپرمارکت محل برای منزل میشود .او
در راه رفتن به پسرکی برمیخورد که سوار دوچرخه است .بعد
از خوشوبش با او ،گوشی هوشمند بهروزش را در ازای سوار
شدن دوچرخه مبادله میکند .راهی مغازه میشود و دوچرخه
را در مقابل درب میگذارد .هنگامیکه میخواهد سس مایونز را
از مغازهدار بگیرد صدای دزدیده شدن دوچرخه را میشنود و از
مغازه بیرون میآید .کات! به سراغ دوستش میرود موبایل را
میگیرد ،قضیه را به او میگوید و به منزل میرود .پدر دوستش
به در منزل او میآید و قضیه بین خانوادهها مطرح میشود .در
این هنگام او در زیرزمین پنهان شده است .پدر نزد او میآید و
بعد از گفتن ماجرا ،پارچهای را از روی شئ بزرگی کنار میزند و
نا گهان دوچرخه پدیدار میشود.

با یادآوری داستان ،قصد داشتم از ابتدا قصه را مرور کنیم .ما
با پسری مواجهیم که شیفتۀ دوچرخه است .آیا این شیفتگی
در صورت پسرک نمایان است؟ در فیلم لیپار پسرک عالقهمند
به فیلم هندی است .هوشمندی کارگردان بهقدری است
که او را هم شبیه هندیها انتخاب کرده است .منظور این
نیست که اینجا بچه شبیه دوچرخه شود ،اما باید این
شیفتگی به سینما تبدیل شود .او ا گر چشمش به صفحه
موبایل دوخته شده است باید بازیای را انتخاب کرده باشد
که دوچرخه در آن نمایان باشد .یا جوری شوریدهوار اطرافش
را رصد کند که دوچرخه را با چشمانش سوار شود .آن موقع
منطق دزدیدن در قصه به وجود میآید.
انتخاب بازیگر از مهمترین مؤلفههای پیشتولید محسوب
میشود .در آثار کیشلوفسکی به طرز عجیبی این رویداد نمایان
است .نکته دیگر متد ا کتینگ در بازیهاست .بازیگر باید
بهقدری محو در نقش باشد که همهچیز را قبل و بعد از بازیاش
دوچرخه ببیند .در فیلم گاو مهرجویی بزرگترین اتفاق ،بازی

عزتاهلل انتظامی در نقش مشحسن است؛ به طرزی که اهالی
روستا هم باورشان میشود .فیلم کوتاه را جدی بگیریم که
مصداق همان تعبیر «کمگوی و گزیده گوی چون در» است و
باید خوانشی از لحظهبهلحظۀ اتفاقات مینیمال آن داشت.
به قول رابرت مککی« ،هیچ برگی در داستان بی اذن نویسنده
نباید فروریزد» .ا گر در فیلم ،کودک باید برود از مغازه سس
ً
مایونز بخرد ،حتما باید در الیههای زیرین معانی خاصی تولید
ً
کند .مثال ما در خوانش خود نسبت به این مسئله میتوانیم
مدرناسیون را برداشت کنیم؛ چرا که سس مایونز با غذاهای
جدید ارتباط دارد .از سویی ،هدف کارگردان که نشانه گرفتن
کودکان امروز جامعه است بیشتر مشخص میشود .او خواسته
«سعید» کارا کتر فرزند فیلم که عالقهمند دوچرخه است واجد
بررسی روانشناختی و آسیبشناسی کودکان امروز باشد.
هرچه عوامل برای ساخت تالش بیشتری کنند ،خوانش و
تحلیلها بیشتر و اثرمندی و عمق بخشیدن به اثر افزایش
خواهدیافت.
سینما،سرزمین خیال
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حواسمانبهنابازیگرانکودکونوجوانباشد

جشنوارۀفیلم کودکان
و نوجوانان را میتوان
به نوعی متعلق به
آنان دانست ،هرچند
هر سال تعداد آثاری
که برای کودکان و
باشد،
نوجوانان
نه دربارۀ آنان ،رو
به کاستی است .در
حسین صادقی
واقع ،نباید از یاد برد
(بخش میانرشتهای)
که حوزۀ مخاطبان
را بهندرت میتوان
به کودک و نوجوان اختصاص داد ،در حالی که در حوزه
ساخت و تولید اثر ،همچنان کودکان و نوجوانان نقش اصلی
را ایفا میکنند .بیشتر این کودکان و نوجوانان نابازیگرند و
ً
معموال برای نخستین بار مقابل دوربین قرار
میگیرند؛ بنابراین ،همین موضوع میتواند
چالش جدیای در برخورد با آنان پیش روی
عوامل سازنده قرار دهد.

سیوچهارمینجشنوارهبینالمللی
فیلمهای کودکان و نوجوانان

چگونگی حضور عوامل در نشستهای مطبوعاتی را
میتوان بازنمودی از روابط و نحوه مواجهۀ سازندگان با
چالش ذکرشده دانست .بدیهی است که چنانچه این
جشنواره منتسب به کودکان و نوجوانان نبود ،لزوم توجه
به این موضوع نیز از بین میرفت؛ اما نظر به حساسیتها
و اهمیت شکلگیری شا کله شخصیت بزرگسالی در این
ردۀ سنی ،نباید فراموش کرد که هرگونه فضایی بهدور از
صمیمیت و همدلی در کار با نابازیگران کودک و نوجوان
میتواند روابط آتی حرفهای و شخصی او را تحت تأثیر قرار
دهد.
شایان ذکر است که صمیمیت در کنار اقتدار قابلجمع
است .نباید الزامهایی که برخی سازندگان در طول ساخت
به وجود میآورند یا طی شرایط مختلف شکل میگیرند
در قالبهای اضطراب و خستگیهای روحی و جسمی
به کودکان و نوجوانانی منتقل شود که نابازیگرند و آمادگی
تحمل فشار را ندارند و بهیکباره با محیط حرفهای سینما
روبهرو شدهاند .حفظ این استعدادها برای آیندهای
درخشان را باید در کنار لزوم آموزش صحیح مدنظر قرار داد
و آنها را در بافتار رابطهای مبتنی بر نیازها و تابوتوانشان
به سمت روزهای حرفهایتر و درخشانتر رهنمود ساخت.
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از اصل دورماند جهانی به ذوق فرع
یادداشتی بر فیلم بلند سینمایی «برزنگی» به کارگردانی حسین قاسمی جامی

با سردردی مهارنشدنی در سرویس بهداشتی سینما
ساحل اصفهان ،روبهروی آینه ایستاده بودم و آب بر
صورت میزدم تا بلکه کمی از این سردرد کاسته شود.
علی کودک دهسالهای بود که او هم فیلم برزنگی را
دیده بود و وقتی نظرش را در مورد فیلم پرسیدم ،با این
پاسخ مواجه شدم« :من که هیچچیزی نفهمیدم .از
مادرم سؤال کردم .اون هم گفت فیلم جن و پری بود».
جوواج
بهراستی علت این سردرد مهار نشدنی من و ها 
منصور کامکار
ماندن علی چه بود؟
برزنگی یک فیلم از جهان دیو و پریهاست ،اما علیرغم
هزینۀ گزافی که برای ساخت فیلم صرف شده ،فیلمنامه در حد ایده باقی مانده است و بزرگترین
علت سردرد مهارناپذیر من و سردرگمی علی نیز همین بود .فیلمنامه در سرتاسر فیلم درگیر روایت
در روایت بود .روایتهایی که شروع میشد و کمی بعد پا در هوا میان زمین و آسمان معلق میماند
و هنوز به سرانجامی صحیح نرسیده ،روایت نیمهکارۀ بعدی آغاز میشد و این چرخۀ ابتر هشتاد
دقیقه ادامه یافت.
والدیمیر پراپ روسی در دهۀ  1920یکی از مشهورترین نظریهها را دربارۀ داستانهای عامیانه
مطرح میکند .او از دل افسانههای جادویی و پریوار ،هفت تیپ شخصیتی (یا نقش) و سیویک
عملکرد ثابت و مشخص را بیرون کشید که در ادامه به برخی از آنها میپردازیم:
 .1تیپهای شخصیتی یا نقشها؛  .2قهرمان (جستجوگر یا قربانی)؛  .3شریر؛  .4اعزام کننده؛ .5
یاریدهنده؛  .6شاهزاده خانم (و پدرش)؛  .7قهرمان دروغین.
ً
شخصیت برزنگی قهرمان این قصه بود ،اما قهرمانی منفعل که صرفا نظارهگر وقایع بود و با
موقعیتهای داستان آشنایی داشت و دست به اعمالی میزد که گویی قرار است درام شکل
بگیرد ،اما این هم خیال باطلی بود که در تاریکی سینما به دست فراموشی سپرده شد!
داستان چندین شریر یا ضدقهرمان داشت :ننه کوهی ،زن شبح ،غریبه و ،...اما وزن شرارت آنقدر
زیاد است که بویی از قهرمان و عمل قهرمانانهاش به مشام نمیرسد .اهدا کننده ،اعزام کننده و

یاریدهنده حضور دارند ،اما میان شکل روایت در انبوهی از خردهروایتها و شخصیتهای فراوان
عاری از شخصیتپردازی صحیح و منفعل و دیالوگهای بیسروته و شناورمانده گم میشوند.
شاهزاده خانم با حضور پریزاد!
پریزاد هم از شخصیتپردازی مناسبی برخوردار نیست و حتی نمیتوان او را تیپ در نظر گرفت،
قهرمانی دروغین هم که انگار پیدایش نیست .شخصیتی که میتوانست کارکرد دراماتیک داشته
باشد ،حضوری دکوراتیو در فیلم دارد .صالح همسر پریزاد بود ،اما هیچکس نفهمید که از کجا آمد،
چهکار کرد و سرانجام به کجا رفت.
برزنگی هرگز به رشد و بلوغ نمیرسد ،حتی به آن نزدیک هم نمیشود ،فقط از گذشتهاش آ گاهی
به دست میآورد که وا کنشش به این آ گاهی بسیار سطحی ،غیرقابلباور و غیردراماتیک است.
اما از دقیقۀ پنجاه به بعد صدا و تصویر از هماهنگی خارج میشود ،طبق صحبتی که با مسئولین
سینما داشتم ،این مشکل نه از طرف سالن ،بلکه از فیلم بوده است که متأسفانه این مسئله
سردرد مخاطب را تشدید میکرد .پارازیت خشخش گونهای هم از اواسط فیلم هر پانزده دقیقه
بهطور متناوب در سرتاسر سالن طنین میانداخت و این هم مشکل فیلم بود نه سالن!
شاید ا گر این هزینۀ هنگفت که برای ساخت فیلم مصرف شده بود خرج کودکان کار میشد تأثیر
مثبت و مفیدتری از خود بر جای میگذاشت.

سینما،سرزمین خیال
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سنخیت زیستبوم
با استفاده از فضاهای بومی
مجید بدیعزاده
(بخش میانرشتهای)

در سـیوچهارمین جشـنوارۀ فیلمهـای کـودکان و
نوجوانـان ،بـاز بـا فیلمـی روبهروییـم کـه دور از فضـای
شـهری اسـت و سـعی در اسـتفاده از فضاهـای بومـی دارد.
سـازان ایـن دوره از جشـنواره بـر ایـن
اصـرار عجیـب فیلم
ِ
مـورد چیسـت؟ شـاید موفقیـت و دریافـت جایـزۀ تعـداد
معـدودی از ایـن قبیـل فیلمهـا در سـالهای قبـل ،دلیلـی
بـر ایـن مسـئله باشـد؛ امـا بایـد ایـن نکتـه را مدنظـر قـرار
ً
داد کـه گرایـش بـه اینگونـه فضاهـا ،نبایـد صرفـا بهقصـد
نماهـای کارتپسـتالی باشـد؛
چرا کـه هـر معلولـی علتـی دارد و این
قضیـه در سـینما هـم صـادق اسـت.
در ایـن فیلـم بـازی بازیگـران
بـا لهجههایشـان قابلقبـول و
باورپذیـر اسـت و بهخصـوص در
نقشهـای فرعـی بـا ایـن زیسـتبوم
سـنخیت دارد .شـاید تنهـا دلیـل
انتخـاب ایـن زیسـتبوم (اسـتان
کرمـان) سـردار سـلیمانی اسـت کـه
در ادامـه بـه آن میپردازیـم.
پدیـدۀ دیگـری هـم کـه در ابتـدای
فیلـم بـه آن اشـاره شـد ،ماننـد
دراینفیلم
بیشـتر فیلمهـای جشـنواره،
بازیبازیگرانبا
پرداختـن بـه عشـق دوران نوجوانی
لهجههایشان
قابلقبولو
اسـت؛ ولـی اینهمـه تشـابه و تأ کید
باورپذیراست
بـر چنیـن مباحثـی در فیلمهـا بـه
وبهخصوصدر
چـه علـت اسـت؟ و چـرا در سـطح
نقشهایفرعی
باقـی میماننـد و بیشترشـان
بااینزیستبوم
ابتـر هسـتند؟ ایـن چراهـا و دیگـر
سنخیتدارد
سـؤاالتی کـه بیپاسـخ میماننـد،
فیلمنامههایـی
نشـاندهندۀ
ضعیفانـد کـه پاشـنۀ آشـیل
سـینمای ایـران بـه شـمار میآینـد.
در ایـن فیلـم کـه بـه سـینمای
نوجـوان اختصـاص دارد ،مسـئلۀ
بسـیار مهمـی مطـرح شـده و آن
شـهادت سـردار قاسـم سـلیمانی
اسـت؛ امـا حـق مطلـب ادا نشـده
و فیلمنامـه بهخوبـی سـاخته
سیوچهارمینجشنوارهبینالمللی
فیلمهای کودکان و نوجوانان

یادداشتی بر فیلم «پسرم رسول» به کارگردانی نبی قلیزاده
و پرداختـه نشـده اسـت .دیالوگهـا شـعاری هسـتند و
درنهایـت قـرار گرفتـن چنـد مـداح ،نظیـر سـید رضـا نریمانـی
و ...به شـلوغکاری انجامیده اسـت .درواقع با این روشها
نمیتـوان بهنحـوی مطلـوب ،چنیـن موضـوع مهمـی
تاریخـی را بـه تصویـر کشـید؛ چـون ایـن قبیـل موضوعـات

بـه دقـت و حساسـیت بیشـتری نیـاز دارنـد .ا کثـر نماهـای
فیلـم النگشـات ،ا کستریـم النگشـات و نماهـای بـزرگ
هسـتند و ایـن بیشـتر معـرف جغرافیاسـت تـا درونیـات
بازیگـران .در کل میتـوان گفـت کـه بـا فیلمـی متوسـط رو
بـه ضعیـف مواجهیـم.
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خارج از گود

طی سالها جنگ
در سوریه دختران
و پسران سوری از
کودکی محروم شدند
و به شکل بیسابقهای
حقوق آنها نقض شد
و کودکیشان به تاراج
رفت .در این مجموعه
تلخی جنگ را در کنار
شادی و بازی کودکان
به تصویر کشیدیم به
امید روزی که همه
کودکان جهان آرزوهای
رنگی خود را به تصویر
بکشند .این جشنواره نیز
بتواند میزبان فیلمهای
کشورهای همسایه و
میهمان این کشورها
باشد.

سینما،سرزمین خیال
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نشریه روزانه س 

به سفارش:
کمیتــه ارتباطــات ســی و چهارميــن
جشــنواره بيــن المللــی فيلمهــای
کودکـــــان و نوجوانــــــان اصفهــــان

مدیرمسئول ..............حسن قانونی
سردبیر  ...................سید مرتضی رضوانی
دبیر  ......................امیر رجایی باغسرخی
تحریریه ...................مینا حسنزاده ،آریانا معتمدیان
ویراستار  ..................انسیه عرفان

گرافیک................مؤسسه فرهنگی هنری نگارآفرین فردای شرق آریا
طراحی و صفحهآرایی  ...........مریم ولیپور ،افروز کاظمی ،زکریا حسینی
تصویرگر ............................داود الماسیان
سرپرست خبرنگاران نوجوان .......میالد ُمرتجی

www.icff.ir

با تشکر از  :ایمان حجتی ،مدیر اجرایی سی و چهارمين جشنواره بين المللی فيلمهای کودکان و نوجوانان اصفهان،
نفیسه قانیان ،شکیبا شیرازی ،رضا جواهری ،احمدرضا مراثی ،زهرا کریمیان ،مهدی قانونی ،علیرضا پویانسب،
پژمان ذکایی ،نگین نکوفر ،بهار رضوانی ،مجید اسالمدوست ،مهدی رفیع منزلت ،یوسف نصر ،مهدی سجادزاده،
مریم یاوری ،حدیث قانعیان و هامون شیرازی

#نوستالژی

طراح پوستر :استاد محمدعلی ّ
حدت
فیلم «دونده» ساخته امیر نادری

فیلم «نگاهی دیگر» به کارگردانی حسین مختاری
فیلم «دخترم سحر» ساخته مجید قار یزاده

