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شهر گربهها ،شهر فرصتها و آرزوها
پروندۀ نقد فیلم «شهر گربهها»

بچهها من را بزرگ کردند
گفتوگو با سید جواد هاشمی
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کودکان و نوجوانان
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پروانهها از شعلهها پروا ندارند
علی لندی نوجوان فداکار ایذهای بعد از اینکه خانه همسایه آتش گرفت برای نجات دو زن
سالخورده به خانۀ آتشگرفته میرود و موفق میشود آنها را از آتش بیرون بکشد ،اما
ً
خودش به شدت دچار سوختگی میشود و نهایتا در روز دوم مهرماه  1400جان میسپارد.

آری معلمان این دیار هنوز از میان نوجوانان بر میخیزند.
در کلیۀ فضاهای شهری و آئین افتتاحیه و فضاساز یهای سینماها به این
نوجوان فداکار پرداخته شده است.
سیوچهارمینجشنوارهبینالمللی
فیلمهای کودکان و نوجوانان

34th Isfahan International Film Festival For
Children and Youth
Wednesday.13 October.2021
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گزارشروزپنجمسیوچهارمینجشنوارۀ

آریانا معتمدیان

فیلمشهرگربهها
دارایدوبخش
است.فیلمی
کهامشبروی
پردهبهنمایش
گذاشتهشد،
بخشدوماست
وبخشاول
آننیزبهزودی
برایاکرانآماده
میشود

بینالمللیفیلمهایکودکانونوجوانان
عصر روز سهشنبه  20مهرماه ،فیلم «شهر گربهها» با
حضور کارگردان فیلم ،سید جواد هاشمی و بازیگران آن،
ازجمله یوسف تیموری و میرطاهر مظلومی افتتاح شد و
در ساعت  20در سالن زندهرود سینما ساحل در اصفهان
به روی پرده رفت .بعد از آن ،نشست خبری این فیلم
با حضور کارگردان ،بازیگران و اهالی رسانه و خبرنگاران
در سالن حافظ سینما ساحل برگزار شد .سید جواد
هاشمی در این نشست به الیههای زیرین فیلم شهر
گربهها اشارهای کرد و گفت :فیلم شهر گربهها دارای سه
الیۀ مختلف است .الیۀ زیرین الیهای سیاسی-اجتماعی
ً
است .من این فیلم را صرفا برای کودک و نوجوان

نساختهام .فیلم من برای همۀ افراد خانواده است.
هاشمی در ادامه دربارۀ حضور شخصیت دونالد ترامپ در
فیلم خود گفت :در این فیلم ،دونالد ترامپ را بهعنوان
کمدین دنیای سیاست ،دستمایۀ طنز قرار دادم.
وی در پایان افزود :فیلم شهر گربهها دارای دو بخش
است .فیلمی که امشب روی پرده به نمایش گذاشته
شد ،بخش دوم است و بخش اول آن نیز بهزودی برای
ا کران آماده میشود .در بخش اول ،دلیل مهاجرت
گربهها نشان داده میشود و امیدوارم مسئوالن
سینمایی با دیدن بخش اول فیلم ،دلیل این مهاجرت
را تاب بیاورند.

سینما،سرزمین خیال
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آموزشبرخط

برگــزاری کارگاههــای آموزشــی در دو بخــش
ملی و بینالمللی در جشنوارۀ سیوچهارم

نالمللــی
همزمــان بــا روزهــای برگ ـزاری س ـیوچهارمین جشــنواره بی 
فیلمهــای کــودکان و نوجوانــان ،کارگاههــای آموزشــی در دو بخش ملی
نالمللــی بـرای افـراد عالقهمنــد بــه فیلمســازی برگـزار شــد.
و بی 
طبــق برنامهریــزی جشــنوارۀ س ـیوچهارم ،قــرار بــود ســه کارگاه در
ت آنالیــن برپــا
بخــش ملــی و ســه کارگاه در بخــش بینالمللــی ب هصــور 
شــوند .شــجاعالدین عادل ،ســارا کهربایی ،نشــاط باقری و امیرحســین
امجــدی در بخــش ملــی و هــا کان اونــال از ترکیه ،خورخه آرا گادا از شــیلی
و فیلیــپ آیــش هولتــس از آلمــان در بخــش بینالمللــی بهعنوان اســاتید
ایــن کارگا ههــا معرفــی شــدند.
در اولیــن کارگاه بخــش ملــی ،شــهابالدین عــادل بــا موضــوع «تأثیــر
جزئیــات داخــل قــاب در ســینما» دربــارۀ جزئیــات قــاب و تأثیــر آن بــر
مخاطــب ســینما صحبــت کــرد .دومیــن کارگاه بــا حضــور ســارا کهربایــی،
بــا عنــوان «تأثیــر فیلم و انیمیشــن بــر روان کــودک و نوجوان» برگزار شــد و
هنر درمانگر ،به بررســی تأثیرات انیمیشــن
کهربایــی ،مــدرس خالقیــت و ِ
و کارتــون بــر ســامت روان کــودک و نوجــوان پرداخــت« .اســتراتژی
جهانــی پخــش فیلــم» موضوعــی بــود کــه در کارگاه ســوم بــا تدریــس
شد
نشــاط باقــری و امیرحســین امجــدی انجــام
و در آن نــکات مهمــی در ارتبــاط بــا
حضــور و چگونگــی شــرکت در
جشــنوارههای جهانــی مطــرح
شــد.

سیوچهارمینجشنوارهبینالمللی
فیلمهای کودکان و نوجوانان

مینا حسنزاده

همچنیــن تــا کنــون دو کارگاه آموزشــی در بخــش بینالمللــی،
همزمــان بــا روزهــای برگــزاری جشــنواره برگــزار شــدهاند .در اولیــن
کارگا ه آموزشــی ایــن دوره ،هــا کان اونــال بــا موضــوع «مؤلف ههــای
فیلــم کــودک بــا نگاهــی بــه تاریــخ ســینمای جهــان» دربــارۀ حضــور
کــودکان از بــدو ظهــور ســینما نکاتــی را مطــرح کــرد و اینکــه در
گاه جمعـ ِـی ســینمایی ،همــه تأییــد میکننــد که حضــور این
ناخــودآ ِ
کــودکان تأثیــر اقتصــادی ،جامع هشــناختی و ایدئولوژیــک قــوی در
پــی دارد .دومیــن کارگاه بخــش بینالمللــی بــا محوریــت «موســیقی
شــاعرانه در ســینما بــا تمرکــز بر ســینمای کــودک» با تدریــس خورخه
آرا گادا برگــزار شــد .او بــا یــادآوری ایــن نکتــه کــه کــودک هیچوقــت از
یشــود ،بــه بررســی و تحلیــل ســینمای کــودک و
یادگیــری خســته نم 
کمرنــگ شــدن مفهــوم موســیقی بــرای تصاویــر در ســینما پرداخــت.
برگــزاری چنیــن کارگاههایــی در طــول زمان برگزاری جشــنواره ،عالوه
بــر آمــوزش و یادگیــری و بهرهمنــدی یکســان از امکانــات فرهنگــی،
باعــث ارتبــاط بیشــتر و بهتــر عالقهمنــدان ســینما بــا اســاتید ایــن
رشــته خواهــد شــد.

کودکی؛جا�ییمیانصخرهها
گزارشــی از نشســت خبــری فیلــم «میان صخرهها» بــه کارگردانی مختــار عبداللهی

روز سهشنبـــــــــه ۲۰
مهرماه ،سینمـــــــــا
فرهنگ ،میزبـــــــــان
عوامل فیلم «میان
صخرههــــــــــا» بود.
پس از ا کران فیلم،
نشست خبــــــــــری
با حضور عوامل و
اهالی رسانه برگزار
مهرسا پورخانعلی
شد.
خبرنگار نوجوان
مختار عبداللهی
کارگردان و نویسندۀ فیلم گفت :ا گر میدانستم ساخت این
فیلم آنقدر دشوار است ،هرگز سراغ آن نمیرفتم .کار با کودکان
سختی کار
سختیهای خاص خودش را دارد .لوکیشن ما نیز
ِ
را دوچندان میکرد.
عبداللهی ادامه داد :ایدۀ اولیه این کار را از مستندی که چند
سال پیش کار میکردیم گرفتم؛ در مسیر کوهستانی پسر
چوپانی را دیدیم که همراه با خانوادهای عشایر زندگی میکرد
و خیلی بیشتر از سنش نشان میداد؛ پسری به سن بازیگر
نقش «ابراهیم» که یک خانواده را اداره میکرد .اسم کارا کتر

فیلم را به نام و احترام آن پسری که از او الهام گرفته بودم،
ابراهیم گذاشتم .در نظر داشتم که فیلم را تککارا کتر و تنها
با ابراهیم پیش ببرم؛ اما مخاطب کودک را از دست میدادم
و پیش بردن قصه سخت میشد؛ پس «ایلما» را به داستان
اضافه کردم.
ی این چند
وی افزود :ما یکی از سختترین فیلمهای سینمای 
سال را ساختیم .کل بار بازیگری فیلم ،روی دوش دو بازیگر
کودک بود .برای انتخاب بازیگر در تمام شهرستانهای استان
گشتیم و از کودکان تست بازیگری گرفتیم .از حدود پانصد نفر
تست انجام شد و درنهایت با ده نفر از بچهها یک هفته تمرین
کردیم تا بازیگرهای اصلی انتخاب شدند.
ً
فیلم ظاهرا
داشت:
محمد احمدی تهیهکنندۀ فیلم اظهار
ِ
ساده ،اما سختی بود .کار با کودک هم از سختیهای
ً
آن بود ،مخصوصا در شهرستان و محیط خاصی که قرار
داشتیم .آقای عبداللهی شناخت خوبی از منطقه و فرهنگ
چهارمحالوبختیاری داشت .دو شاخصۀ فیلم ما لهجه و فضا
بود.
فیلم میان صخرهها به کارگردانی مختار عبداللهی ،امسال
در بخش آثار بلند داستانی جشنوارۀ بینالمللی فیلمهای
کودکان و نوجوانان به رقابت میپردازد.

نسترن قاسمی
خبرنگار نوجوان

شهر گربهها فیلمی شاد
که میخواهد تلنگری
کوچک بزند
گزارشی از نشست خبری فیلم «شهر گربهها»

در روز بیستم مهرماه ،همزمان با اکران فیلم «شهر گربهها» برای داوران کودک و
نوجوان و اصحاب رسانه ،نشست خبری فیلم با حضور عوامل و بازیگران این فیلم
و با همراهی هامون شیرازی برگزار شد و عوامل فیلم در این نشست خبری به
سؤاالت خبرنگاران پاسخ دادند.
کارگردان فیلم شهر گربهها در جمع خبرنگاران گفت :دوست دارم فیلمهایم فقط بیننده
داشته باشد و گاهی در کنارش مطلبی آموزنده برای کودکان بیان شود .میخواهم بچهها به
سینما بیایند و از دیدن فیلمهایم کِیف کنند .من هرساله برای حضور در جشنواره ،دلتنگ
اصفهان میشوم .جشنوارۀ فیلمهای کودکان و نوجوانان در اصفهان زاده شده و پرورش یافته
و سینمای کودک به کمک اصفهان رشد پیدا کرده است.
جواد هاشمی در پاسخ به پرسشی دربارۀ سیاسی بودن فیلم و ضرورت حضور شخصیتی
مشابه دونالد ترامپ در آن گفت :در نشست خبری تهران نگفتم فیلم سیاسی نیست .گفتم
خودم سیاسی نیستم .شهر گربهها سه الیۀ مختلف دارد .الیۀ اول شیرین ،طنز ،موسیقایی و
از لحاظی منتقدانه است .الیۀ دوم برای پدر و مادرها و کسانی است که به سینما میآیند و
اتفاقات فیلم خیلی برایشان اهمیت ندارد؛ اما الیۀ زیرین برای کسانی است که منتق ِد بسیاری
از مسائل هستند؛ بنابراین چهبسا به سیاست هم مربوط باشد .از شخصیت دونالد ترامپ،
رئیسجمهور سابق آمریکا بهعنوان یک کمدین استفاده کردم .نخواستم کسی را گریم کنم
که بچهها اص ً
ال درگیر الیۀ زیرین سیاسی نشوند.
وی ادامه داد :بچههای دهۀ شصت «شهر موشها» را دیدند ،اما کسی راجعبه پیامهای شهر
موشها و فیلمهای دیگر مثل «پاتال و آرزوهای کوچک» و «گلنار» چیزی نمیگوید .وجود
این فیلمها باعث شده که دهۀ شصتیها بچههایشان را به سینما بیاورند .بچههای امروز هم
اگر شهر گربهها را دوست داشته باشند فرزندان خود را بیست سال دیگر به سینما خواهند
آورد .اص ً
ال کاری با پیام شهر گربهها ندارند .شهر گربهها فیلمی مفرح است که میخواهد
تلنگری کوچک بزند .اینکه بچهها پیام فیلم را دریافت نکنند مهم نیست .برای بچهها اهمیت
ندارد که چه کسی فیلم را ساخته است .کامبوزیا پرتوی آثار فاخر دهۀ شصت مانند گلنار را
ساخته بود ،اما اآلن هیچکس اسمش را بهعنوان کارگردان به یاد ندارد .معتقدم بچهها نباید
با هیچ تلخی سینما را ترک کنند.
این کارگردان ادامه داد :نباید به فکر این باشیم که شخصیتها درون فیلم ،تاریخ مصرف
دارند .بچههای امروز هنوز فیلمهای قدیمی حوزۀ کودک را نگاه میکنند .دوست دارم که
سال بعد فیلم «امپراتوری میمونها» و «شهر گربههای  »1را بسازم.
هاشمی تأکید کرد :من از سینما هرگز پول درنیاوردهام .خانۀ مادرم و ویالیم را در راه
فیلمسازی از دست دادم ،چون تنها چیزی که برایم مهم است لحظهای است که بچهها فیلمم
را دوست دارند و از ته دل میگویند «کیف کردیم» .این لحظۀ بسیار خوبی است.
میرطاهر مظلومی ،بازیگر فیلم شهر گربهها نیز در این نشست ضمن ابراز خوشحالی برای
برگزاری جشنواره در اصفهان اظهار کرد :باید با این حقیقت روبهرو شویم و بدانیم جسارت
سیدجواد هاشمی ستودنی است؛ ذهن او زالل و فارغ از معیشت است و این یک قدم روبهجلو
محسوب میشود .دورۀ انیمیشنهای بافتنی و عروسکی تمامشده و باید به دنبال رنسانس
کودک باشیم و به آن نزدیک شویم .ما به دلیل نداشتن ابزار الزم مدرنیته ،گریمهای سختی
را تحمل کردیم تا به شخصیتهای داستان نزدیکتر شویم .اگر ابزار و تجهیزات به سینمای
ایران اضافه نشود ،به مرگ سینمای کودک منجر میگردد.
یوسف تیموری ،دیگر بازیگر فیلم شهر گربهها اظهار کرد :فیلم در مورد منطقهای است که
برخی محدودیتها در آن وجود دارد ،سالیق مختلف در آن زندگی میکنند و برای زرقوبرق
دوست دارند به شهر گربهها مهاجرت کنند .پیام فیلم این است که ما نه همان زرقوبرق ،اما
تا حدی آنها را در چارچوب کشور ایجاد کنیم تا مجبور نباشیم مهاجرت کنیم .امیدوارم
انواع سلیقهها در سراسر دنیا ،با حفظ فرهنگ خود در کنار هم زندگی کنند .این دیدگاه من
بهعنوان کسی است که از بیرون به فیلم نگاه میکند.
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منیکک�پیکاربسیار
ناشیهستم!
سید جواد هاشمی در نشست خبری فیلم «شهر گربهها»

صبا سجادیان
خبرنگار نوجوان

بـه گـزارش خبرنـگار نوجـوان ،در چهارمیـن روز از
سـیوچهارمین جشـنوارۀ بینالمللـی فیلمهـای کـودکان و
نوجوانـان ،نشسـت خبـری فیلم «شـهر گربهها» بـا حضور
کارگـردان و عوامـل ایـن فیلـم در سـینما سـاحل اصفهـان
برگزار شـد.

ایـن نشسـت خبـری یکـی از پرحاشـیهترین نشسـتهای
ایـن دوره از جشـنواره بـود .سـیدجواد هاشـمی ،کارگـردان
فیلـم ،در پاسـخ بـه سـؤال خبرنـگار نوجوانـی کـه فیلـم شـهر
گربههـا را بسـیار شـبیه بـه فیلـم «اینتایـم (»)In Time
میدانسـت گفـت :اعتـراف میکنـم کـه فیلـم مـن اقتبـاس
از یـک فیلـم خارجـی بـه نـام اینتایـم بـوده اسـت .بـا افتخـار
میگویـم مـن کپـیکار بسـیار ناشـیای هسـتم .هیچ اشـکالی
نـدارد کـه کپـی کنیـم .کپـی کـردن خیلی خوب اسـت ،حتی
ا گـر از یـک کار غربـی باشـد.
وی ادامـه داد :در سـینما بـر اسـاس دیدگاههـای افـراد،
ممکن اسـت بسـیاری از فیلمها شـبیه هم دربیاید ،چهبسـا
کپـی هـم نباشـد .در نشسـت خبـری تهـران هـم بـه موضـوع
مهاجـرت اشـاره و سـؤال شـد کـه چـرا از غـرب اقتبـاس شـده
اسـت .در آنجـا هـم محکـم گفتـم کـه مـن دوسـت دارم
فیلمهایـی شـبیه فیلمهـای غربـی بسـازم .چـون خـوب
میسـازند و بچههـا ایـن فیلمهـا را خیلـی نـگاه میکننـد.
تنها نکتهای که اهمیت دارد این اسـت که نباید با اقتباس
از ایـن فیلمهـا ،مفاهیـم غلطـی را بـه بچههـا آمـوزش داد.
هاشـمی با اشـاره به شـخصیت «شـنگول» در فیلم که نقش
آن را یوسـف تیمـوری ایفـا میکنـد تصریـح کـرد :شـخصیت
یوسـف تیمـوری چنـان آفریـده شـده اسـت کـه بتوانـد عمـر
مـادرش را برگردانـد .شـخصیت نیوشـا
ضیغمـی فقـط میخواهـد
از محیـط خـود فـرار کنـد.
شـخصیت میرطاهـر مظلومـی

هرجـا کـه یـار باشـد مـیرود« .بلا» و «طلا» دنبـال
آرمانهـای خـود هسـتند و بعـد بـه سـرزمین خـود
برمیگردنـد .اهـداف شـخصیتهای داسـتان بـا همدیگـر
فـرق میکنـد.
کارگـردان فیلـم شـهر گربههـا خاطرنشـان کـرد :شـهر
گربههـای  1را در آینـده خواهیـد دید .فیلمی که در سـینما
دیدیـد شـهر گربههـای  2بـود .قسـمت اول هنـوز آمـاده
نیسـت و در قسـمت اول ،بـه عقـب بازمیگردیـم و متوجـه
میشـویم کـه چـرا گربههـا دوسـت دارنـد بـه شـهر گربههـا
برونـد .وی ادامـه داد :فـرار مغزهـا دغدغـهای اسـت که مرا
ناراحـت میکنـد .چـرا بایـد در مسـابقات جهانـی تکوانـدو
دو ایرانـی بـا هـم روبـهرو بشـوند ،بهطـوری کـه یکـی از
آنهـا از ایـران فـرار کـرده باشـد؟! مـا بایـد شـرایط رفتـن و
بازگشـتن بـه ایـران را فراهـم کنیـم.
هاشـمی ادامـه داد :اولیـن بـار اسـت کـه بـرای نوشـتن
فیلمنامـه وقـت گذاشـتم .بـرای نسـخۀ اول ایـن فیلـم
پنـج مشـاور داشـتم و بـرای نسـخۀ دوم تنهـا از آنهـا
راهنمایـی گرفتـم ،زیـرا کار از کار گذشـته بـود .مـن هرگـز
فیلمنامهنویـس خوبـی نبـودم و کارگـردان خوبـی هـم
نیسـتم؛ چرا کـه هیـچگاه جایـزۀ کارگردانـی نگرفتـهام .مـن
فیلمهایـی خواهـم سـاخت کـه ذهـن خیالانگیـز بچههـا
را فعـال کنـد .بسـیاری از صحنههـا و لباسهـا را بچههـا
در فیلمهـای دیگـر ندیدهانـد و آنهـا همیـن را دوسـت
دارنـد.

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

چهارشنبه  21مهرماه 1400

بچهها من را بزرگ کردند
گفتوگو با سید جواد هاشمی کارگردان فیلم «شهر گربهها»

جناب هاشمی ،شما
در ادامۀروندفیلمهای
اخیرتان باز هم به
سراغ کار فانتزی برای
کودکونوجوان رفتید.
ً
لطفا بفرمایید ایدۀ
اولیۀ فیلم که راجعبه
یکی از دغدغههای
امروز جوانان یعنی
مهاجرت است از کجا
امیر رجایی
آمد؟
متأسـفانه بزرگتریـن معضـل امـروز جامعـۀ ایرانـی مهاجـرت
ً
نخبگان اسـت .قبال دربارۀ فرار مغزها حرف زده میشـد ،ولی
امروز مهاجرت تنها دغدغۀ قشر تحصیلکرده و نخبه نیست.
امـروز شـاهد مهاجـرت ورزشـکاران ،بازیگـران ،هنرمنـدان و...
هسـتیم .تـازه از نـوع مهاجرتهایـی کـه دیگـر برگشتشـان
هـم امکانپذیـر نیسـت ،چـون بسـیاری از آنهـا چهرههـای
شـاخص و بهاصطلاح سـلبریتی هسـتند .اینکـه دو ورزشـکار
ایرانـی بـا پرچـم دو کشـور مختلـف روبـهروی هـم میایسـتند
و مبـارزه میکننـد بهنوعـی توهیـن به پرچم کشـورمان اسـت.
ایـن یـک اتفـاق عجیـب و غریب اسـت .اینکه ما در سـالهای
اخیـر جـزو پرمهاجرتریـن کشـورهای دنیـا هسـتیم یکـی از
دغدغههای من بوده اسـت .بنابراین ا گر میخواهم تلنگری
بزنـم ،بایـد ایـن تلنگـر را بـه بچههـا بزنـم .برخـی فیلمهایـم
ماننـد «پیشـونی سـفید» یـا «تورنـادو» را بچههـا
بارهـا دیدهانـد و بـا این اوصاف مطمئنم در
مـورد فیلـم «شـهر گربههـا» نیـز ایـن
اتفـاق میافتـد و ایـن مسـئله
باعـث تهنشـین شـدن

سیوچهارمینجشنوارهبینالمللی
فیلمهای کودکان و نوجوانان

خواسـتۀ من از بچهها در پس ذهنشـان خواهد شـد .به این
ً
معنـی که لطفا حواسـتان باشـد که ا گـر میخواهید مهاجرت
کنید که هیچ اشکالی هم ندارد و در قرآن هم آورده شده ،اما
مراقـب باشـید انتخابتـان ،مسـیر و نحـوۀ مهاجرتتـان اشـتباه
نباشـد .مهاجـرت کنیـد ،ولـی بهگونـهای کـه بتوانیـد برگردیـد
و کشـورتان را بسـازید .اینکـه بتوانیـد بـا پـدر و مادرتـان دیـدار
کنیـد ،یعنـی پلهـای
پشت سـر تا ن
را خــــــــــراب
نکنیـــــــــد .
سـعی
کـر د م
بـه
ایـن

موضـوع بهصـورت غیرمسـتقیم اشـاره کنـم .فکـر میکنـم
ً
کـه ایـن فیلـم دارای سـه الیـه اسـت .شـاید الیـۀ سـوم را اصلا
ـرار تماشـا ،ایـن
بچههـا متوجـه نشـوند ،ولـی ب همـرور بـا تک ِ
مسـئله در فـرد نفـوذ میکنـد و در ذهنشـان مینشـیند .در
نهایـت نمیخواهـم کـه بچههـا از مهاجـرت تـرس داشـته
باشـند و بـه طریـق درسـت آن را انجـام دهنـد.
برخی منتقدان میگویند فیلم بهلحاظ
فرم گرفتار همان چیزی است که از
آن انتقاد میکند .آیا این حرف
ً
اساسا درست است یا وقتی
مدیومی را انتخاب میکنی،
دیگر مسئله این نیست
که از تکنیکها و فرمهای
مختلف استفاده کنی و
حرفت را با آن بزنی ،به
نظر شما این انتقاد تا چه حد
درست است؟
مـا اسـیر چیـزی نمیشـویم ،مـا هـر
چـه در غـرب اسـت ،خوبهایـش
ً
را بـر میداریـم .مثلا ممکـن اسـت
وسـیلۀ نقلیـهای را کـه اسـتفاده
میکنیـم کشـور دیگـری سـاخته
باشـد .برخـی چیزهـای غـرب را بایـد
بپذیریـم و بعضی چیزهـا را نپذیریم،
ً
مثلا اسـتثمار غـرب را ،هـم از جهـت
فکـری و هـم جسـمی و روحانـی .مـن از
آنچـه امـروز بچههـا دوسـت دارنـد اسـتفاده
میکنـم و حرفـم را میزنـم .خـوب و بـدش را
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ما اسیر چیزی
نمیشویم،
ما هر چه در
غرب است،
خوبهایش
را بر میداریم.
مثالممکناست
ً
وسیلۀنقلیهای
را که استفاده
میکنیمکشور
دیگری ساخته
باشد .برخی
چیزهای غرب را
باید بپذیریم و
بعضی چیزها را
نپذیریم

نمیدانـم ،ولـی میدانـم چیزهایـی
مثـل موسـیقی یـا فیلـم مـرز نـدارد .مـا
همهچیزمـان وارداتـی اسـت .خـود فیلـم
ً
وارداتـی اسـت ،آن وقـت مثلا ا گـر بـرای
آن موسـیقی سـاختیم ایـراد دارد؟ مـن
ً
اصلا بـه ایـن اعتقـاد نـدارم .ضمـن اینکـه
امـروز مرزهـای هنـر شکسـته شـده و شـما
نمیتوانیـد بگوییـد چـون رپ از آن طـرف
ً
آبهـا آمـده ،چیـز بـدی اسـت یـا مثال سـاز
سـهتار ممکـن اسـت در هنـد هـم نواختـه
شود .بنابراین ما نمیتوانیم این مرزها را
بگذاریم؛ همانگونه که در قرآن کریم هم
مـرزی برای غرب و شـرق وجـود ندارد .ا گر
پیامبـر (ص) هـم همـان ابتـدای اسلام،
بـرای شـرق و غـرب نامه نوشـت بـرای این
اسـت کـه همـه بـا تمدنهـای هـم آشـنا
شـوند و تفاوتهـا را درک کننـد .بنابرایـن
مـن ایـن تحلیـل را صحیـح نمیدانـم.

شما در کارتان به سمت سینمای
فانتزی رفتهاید .چه شد که سراغ
سینمایرئالنرفتید؟
بایـد بـهروز کار کـرد .بچهها اآلن کارهایی
را میبینیـد که کمـی بتواند با نمونههای
خارجـی قابلرقابـت باشـد؛ درصورتیکـه
امـروز کارهـای خارجـی دارد ذهـن بچههـا را تسـخیر میکنـد.
مـا در غذایمـان بایـد آب و لعـاب بریزیـم نـه َسـم .بسـیاری از
فیلمهـای امـروزی سـم دارنـد .امـروز فیلمهایـی میسـازند
ً
کـه اصلا بـرای نابـودی همـۀ اصالتهـا و نابـودی اخلاق و
نابـودی همـۀ آنچـه بـرای بچههـا تربیـت محسـوب میشـود،
هدفگـذاری شـدهاند .بـرای همیـن احسـاس میکنم که من
باید فیلمهای شـیک بسـازم که قابلرقابت باشـد؛ ا گرچه هر
کاری هـم بکنیـم ،نمیتوانیـم در این زمینه رقابت کنیم ،ولی
حداقـل تلاش خـود را کـرده باشـیم.
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تالشـم را بکنـم ،پـدر و مـادر کـه دیگـر جـای خـود دارد .آنچـه
مهـم اسـت ایـن اسـت کـه یـک خـط فکـری در فیلمهـای
مـن وجـود دارد کـه مختـص خـودم اسـت ،مـال سـید جـواد
هاشـمی اسـت .من مسـائلی همچون وجود خدا ،راه راسـت
و فریـب نخـوردن ،شـجاعت بچههـا و ...را بـا زبـان فانتـزی
ارائـه میکنـم .چـون بچههـا بایـد راحتتـر بـا آن ارتبـاط برقـرار
کنند .اینها را در رنگ و موسـیقی و لباس و صحنه میآورم.
از همـه مهمتـر ترسـیم تخیـل بچههـا بـه یـک شـکل تـازه ،بـه
ن را دیدهانـد .ای
شـکلی کـه بچههـای ایـران حداقـل کمتـر آ 
کاش روزی آنقـدر پـول داشـته باشـم تـا فیلمهـای بزرگتـری
بسـازم .البته حتی ا گر در این فضای روحی ،هیچ چیزی هم
بـه بچههـا ندهـم و هیـچ آمـوزهای بـرای آنها نداشـته باشـم،
مهـم ایـن اسـت کـه عـادت سـینما رفتـن را بـه بچههـا بدهـم.
ً
در خصـوص دهـۀ شـصت خودتـان قضـاوت کنیـد ،مثلا
«شـهر موشهـا» یا «گلنـار» چه آمـوزهای برای بچهها داشـته،
ولی در سـینما ماندگار شـده اسـت .من فکر میکنم سینمای
فانتـزی سـید جـواد هاشـمی همیـن قـدر کـه بتوانـد بچههـا را
بـه سـینما بکشـاند ،حتـی ا گـر حرفی هـم برای گفتن نداشـته
باشـد و تنهـا آنهـا را سـرگرم کنـد ،بـاز هـم کافـی اسـت ،چـون
وجـه تفریحـی و سـرگرمکنندگی سـینما هـم
مهم اسـت.
آیا سید جواد هاشمی همان بازیگر
سالهای قبل فیلمهای دفاع مقدس
است یا تغییر کرده است؟ آیا معلم بودنش
است که او را به سمت بچهها سوق داده
یا مسائلی دیگری است که او را در این عرصه
فعالتر کرده است؟
مـن همـان موقع هم که جبهه میرفتم معلـم بودم.
مـن سـیزده دوره دانشآمـوزان را بـه جنـگ بـردهام.
مـن بـا بچههـا بـزرگ شـدهام و بـا آنهـا زندگـی
ً
کـردهام .اصلا میتوانـم بگویـم کـه خـود بچههـا
مـرا بـزرگ کردهانـد.

شاید چند بار دیدن فیلمها توسط کودکان بهنوعی
اقبال و موفقیت در ایجاد ارتباط با آنهاست ،اما نه
ً
لزوما ایجاد یک تفکر و کار تربیتی .آیا در زمینۀ ایجاد
قهرمان برای کودکان امروز ایران که بسیار ضروری
مینماید هم موفق بودهایم؟ آیا سینمای کودک دهۀ
شصت در ایجاد ارتباط موفقتر عمل کرده یا سینمای حال
حاضر؟
آنچـه در طـول تاریـخ سـینما بهخصـوص بعـد از انقلاب بـا آن
مبارزه شـده ،همین قهرمانسـازی اسـت .این مسـئله بحث
ً
خیلـی گسـتردهای دارد .مثلا مـا در فیلـم «پـرواز در شـب» بـا
شـهید نریمـان کـه چنـد تیـر خـورده مواجـه میشـویم .در
واقعیت شـاید در حدود  40تیر به این شـهید اصابت میکند،
در حالـی کـه زندهیـاد مالقلیپـور میگفـت از مـا میخواهنـد
ً
کـه بـه ایـن شـکل قهرمـان ایجـاد نکنیـم؛ بنابرایـن مثلا بـا
چنـد تیـر این کارا کتر شـهید میشـود .من متأسـفم کـه اجازۀ
قهرمانسـازی بـه مـا ندادهانـد .فیلمهـای اولیـۀ مـرا ببینیـد؛
ً
مثلا «پیشـونی سـفید» کـه مـن در آن بـرای دخترهـا یـک
قهرمـان سـاختم .حرفمـان به ایـن دختربچهها این بـوده که
مواظب باش گول عجوزه را نخوری و به سرزمینی پا نگذاری
کـه بـرای تـو مناسـب نیسـت .مـن آنجـا هـم بحـث مهاجـرت
را پیـش کشـیدم .در اینجـا نیـز کمـی ایـن مسـئله را واضحتـر
بیـان کـردهام و بـه بچههـا نهیـب زدهام .مـن در فیلمهایـم
قهرمانسـازی داشـتهام .در تورنـادو قهرمانـی داشـتهام کـه بـا
تمـام مشـکالت بتوانـد جـان یک نفـر را نجات دهد .در «شـهر
گربههـا» نیـز «شـنگول» بهخاطـر اینکـه بتوانـد جـان پـدر و
مـادرش را نجـات دهـد مهاجرت میکند .ایـن مهاجرت برای
این نیست که آنجا بماند .در واقع من با او قهرمان میسازم
کـه بچههـا بـا خـود بگویند مـن باید بـرای همنوع خـودم همۀ
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مهوش خادمالفقرائی
(بخش میانرشتهای)

در سالهای گذشته ،زمانی که من در
سنین نوجوانی بودم ،تنها کسانی از
مهاجرت صحبت میکردند و به دنبال
تحقق آن بودند که به حق جزو طبقۀ
نخبه محسوب میشدند و برای کسب
امکانات بیشتر ،کشور خود را ترک
ِ
موسیقیها
میکردند؛ اما در چند سال اخیر ،همۀ
وترانههای
شهروندان از رفتن صحبت میکنند؛
جذاب،گریمهای
مناسبکهنه
تفاوتی ندارد که مهارتی برای عرضه
ترسناکبودند
دارند یا خیر .حتی بخش زیادی از
ونهدمدستی،
آنها نمیدانند که کجا میخواهند
دیالوگهای
بهقاعدهو
بروند یا چرا میخواهند بروند؛ تنها
نهچندان
چیزی که در ذهن آنها وجود دارد
پیچیده،زیبایی
رفتن است .در چنین فضایی ساخت
بصری،جلوههای
ویژهایکهدر
فیلمی همچون شهر گربهها بسیار الزم
سینمای
سطح
و ضروری است .این فیلم بهدرستی به
کامال
ایران
ً
این موضوع اشاره کرده است که رفتن
قابلقبولبودو
همیشه خوشبختی به همراه نخواهد
حتیدردرجهای
باالترنیزقرار
داشت و هر تصمیمی نیاز به تفکر
میگرفت
پیشینی دارد .البته در کنار همۀ موارد
ذکرشده نباید فراموش کرد که شرایط
و محدودیتهای محل زندگی در اخذ
چنین تصمیماتی بسیار مؤثر است.
امری که قرار است در شهر گربههای بعدی به آن پرداخته
شود و صحبت دربارۀ آن را به همان زمان موکول خواهیم
کرد.
نکتۀ دومی که در این فیلم به آن اشاره شده است
«سرزمین موعود» است .شاید شما هم بارها همچون من
شعار قدیمی آمریکا را ،که من در اینجا آن را نماد سرزمین
موعود میگیرم ،شنیده باشید« :آمریکا ،سرزمین فرصتها»
( ،)America, Land of Opportunityشهری که با تبلیغات
خیل عظیمی از
مبتنی بر آزادی و فرص 
ت ثروتمند شدنِ ،
مهاجران را در دهههای قبل بهسوی خود فراخواند (برای
نمونه میتوان به فیلم «دور و دورتر» محصول سال 1992
ساختۀ ران هاوارد اشاره کرد) .شهر گربهها نیز با قرار دادن
شخصیت ترامپ بهعنوان سیاستمدار منتخب شهر گربهها
تداعیکنندۀ همین ماجراست .شهری که نوید آزادی و

سیوچهارمینجشنوارهبینالمللی
فیلمهای کودکان و نوجوانان

شادی میدهد و گویا تنفس هوای آن نیز آرامشبخشتر
از هر جای دیگری است؛ شهری که غایت شهرهای دیگر
است ،اما در پس این زیبایی ،دروغهایی وجود دارد که
توسط پروپا گانداهای تبلیغاتی پنهان میشود و تا زمانی که
شخصیتهای داستان وارد شهر گربهها نشدهاند ،از این
دروغ آ گاه نمیشوند .در واقع فیلم این تلنگر را به مخاطب
خود میزند که فریب ظاهر فریبندۀ تبلیغات را نخورید و
پیش از هر اقدامی تمامی جوانب آن را بررسی کنید.
بهاحتمال قوی ،تمام نکاتی که در باال به آن اشاره شد برای
بزرگسالی چون من که به ابزار جامعهشناسی مجهزم ،واضح
و روشن است .برای کودکان ،تفکر دربارۀ چنین مفاهیم
ثقیلی نه موضوعیت دارد و نه حتی قابلدرک است .در
اینجاست که موفقیت فیلم شهر گربهها نمایان میشود.
این فیلم در وهلۀ اول یک فیلم کودک با یک داستان
سرراست است که حتی مرا نیز به وجد آورد و با خود همراه
کرد .موسیقیها و ترانههای جذاب ،گریمهای مناسب که
نه ترسنا ک بودند و نه دمدستی ،دیالوگهای بهقاعده و
نهچندان پیچیده ،زیبایی بصری ،جلوههای ویژهای که
ً
در سطح سینمای ایران کامال قابلقبول بود و حتی در

درجهای باالتر نیز قرار میگرفت ،از ویژگیهای این فیلم به
شمار میآید .در سینمایی که بهشدت در ساخت فیلمهایی
با ژانر تخیلی ضعیف است و حتی برای گرفتن سکانسهای
ماشین در حال حرکت نیز موفق عمل نمیکند ،ساخت
چنین فیلم پرهزینهای جای تشکر و قدردانی دارد.
با وجود این ،موضوعی که سید جواد هاشمی نیز بهدرستی
به آن اشاره کرده این است که کودکان فیلمهای موردعالقۀ
خود را تنها یک بار تماشا نمیکنند؛ کما اینکه خود من فیلم
صورتی فریدون جیرانی را بارها و بارها در دوران کودکی تماشا
کرده بودم .همین تکرر تماشا ،کمک میکند که مفاهیم
ضمنیتر و پنهانتر داستان در ذهن آنها جای بگیرد و ثبت
شدن سکانس به سکانس فیلم در ذهن آنها ،در دوران
نوجوانی معانی بیشتری را برای آنها برمال کند .تمامی این
موارد فیلم شهر گربهها را به فیلمی دوستداشتنی تبدیل
کرده است .شاهد این مدعا آن است که هنگام پخش فیلم،
صدای خندههای بچهها در سینما میپیچید و البته لبخند
رضایتبخشی بر لبهای من مینشست .امید است که
شاهد ساخت فیلمهایی بیشتری از این دست توسط سید
جواد هاشمی باشیم.
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معین مهرعلیان
(بخش میانرشتهای)

یادداشتی بر فیلم «شهر گربهها» ساختۀ سید جواد هاشمی

شهر گربهها اثری است فانتزی و موزیکال که بهخوبی مخاطب
کودک و نوجوان و حتی خانوادهها را با خود همراه میکند .این
اثر روایت گربههایی است که به دالیل مختلف میخواهند از
گربستان به شهر گربهها مهاجرت کنند .جایی که میتوانند
پیشرفت کنند و آزادی بیشتری داشته باشند .به نظر میرسد
سید جواد هاشمی رگ خواب کودکان و نوجوانان را پیدا میکند
و مخاطب را در دست میگیرد .کودکان بهراحتی با دیدن
سکانسهای مختلف فیلم میخندند ،دست میزنند و گاه
حتی کمی میترسند و مضطرب میشوند.
ازجمله نکاتی که در آخرین اثر این کارگردان باسابقه به چشم
میخورد حضور قابلتوجه امر جنسی است .در شهر گربهها
بهصورت مستقیم و غیرمستقیم تأ کید زیادی بر هویت جنسی،
زنانفیلمشهر
کلیشههایجنسیتیواغوا گریجنسیمیشودِ .
گربهها یا مانند مادر «شنگول» (مریم سعادت) و «طال» و «پاپی»
منفعل یا مانند «عسلپیشی» (الیکا عبدالرزاقی) بدجنس و
یا مانند «نازی» (نیوشا ضیغمی) برآمده از کلیشۀ زن لوس و
اغوا گرند .کودکان از دوسالگی کمکم تفاوتهای جنسیتی را
متوجه میشوند و پس از ششسالگی کمکم از طریق ایجاد
طر حوارههای جنسیتی ،نقشهای زنانه و مردانه را دستهبندی
میکنند .در این سنین نیاز است والدین ،معلمان و رسانهها به
کلیشههای جنسیتی که سبب ایجاد طر حوارههای جنسیتی
خشک و انعطافناپذیر میشوند دامن نزنند .البته این موضوع
با تشویق کودکان به پذیرش نقشهای جنسیت دیگر متفاوت
است ،چیزی که گاه در هالیوود شاهد آن هستیم .در اواسط
کودکی و نوجوانی ،فرد فعاالنهتر به دنبال هویتیابی جنسی
است.
از نکات قابلتوجه دیگر شهر گربهها تغییر ظاهر برای قرار گرفتن
در نقش جنسیت دیگر است« .خنگول» ،دوست شنگول است
که با لباس و آرایشی زنانه وارد مسابقات خوانندگی میشود و با
رقص و حرکاتی زنانه جلبتوجه میکند« .کتبانو» با بازی امین

شهرگربهها؛تغ�ییردرراهآزادی

ســید جــواد هاشــمی پــس از ســری پرمخاطب و موفــق آهوی
پیشــونی ســفید و همچنیــن تورنــادو کــه در سـیودومین دورۀ
جشــنوارۀ بینالمللــی فیلمهــای کــودکان و نوجوانــان حاضــر
شــده بــود ،امســال بــا شــهر گربههــا پــا بــه ایــن جشــنواره
گذاشــته اســت .ایــن کارگــردان از معــدود افــرادی اســت
کــه بهصــورت جــدی بــرای کــودکان فیلــم میســازد و از
بازیگــران صاحبنــام ،لوکیشــنهای پرهزینــه و گریمهــای
ســنگین اســتفاده میکنــد تــا کــودکان را جــذب آثــار خــود
کنــد و لحظاتــی مفــرح بــرای آنهــا رقــم بزنــد.

ً
زندگانی ،رفتاری کامال زنانه دارد تا جایی که مشخص نیست
آیا او زن است یا فردی تراجنسیتی ( .)Transgenderهمچنین
«پنبه» نیز مردی است که برای ورود به شهر گربهها خود را یک
زن جا میزند .این میزان تغییر ظاهر و جنسیت سبب سردرگمی
کودکان در مسیر هویتیابی جنسی میشود .بهخصوص که در
کشور ما بهطور رسمی تربیت جنسی نیز وجود ندارد و کودکان
ما اطالعات چندانی از هویتها و گرایشهای مختلف جنسی
ندارند .کودکان زیر شش سال وقتی میبینند فرد بزرگسالی
ً
لباس جنسیت دیگری را بر تن عروسک میکند ،معموال اصرار
میورزند که جنسیت عروسک نیز تغییر کرده است ،زیرا هنوز
ظرفیت شناختی کافی برای فهم پدیدۀ جنسیت را ندارند .نکته
تأسفآمیزو گاهتاحدیتوهینآمیزبرایافرادترنس ،کهدر قانون
و شرع ما نیز به رسمیت شناخته شدهاند ،زاویه نگاه فیلمساز
ً
به کتبانو و اساسا مقولۀ هویت جنسی زنانه است .چه او یک
مرد شیاد باشد و چه یک ترنس ،زاویه نگاه فیلمساز به رفتارهای
جنسی او نگاهی تحقیرآمیز و تمسخرآمیز است و به نظر میرسد
جنسیت او عاملی برای کمیک کردن و پارادوکسیکال کردن
ً
شخصیت او میشود .البته این امر لزوما آ گاهانه نیست ،بلکه
ناشی از عدم فرهنگسازی و اطالعرسانی درست و سالم در این
حیطه است .گرچه شاید عدهای با رفتارهای کتبانو بخندند،
اما این امر تغییری در صورتمسئله ایجاد نمیکند .ما نیاز داریم
به کودکان و نوجوانانمان احترام به جنسیتهای مختلف را
آموزش دهیم ،همانطور که قوانین ،قومیتها و عقاید مختلف
را به رسمیت میشناسیم و به آنها احترام میگذاریم.
در پایان ،امیدواریم فیلمهایی چون شهر گربهها را که با بودجه
و پرودا کشن عظیم ساخته میشوند بیشتر در سینمای کودک و
نوجوان ببینیم و شاهد رونق بخشیدن به این عرصه باشیم ،اما
الزم است سینما گران حین تولید آثار خود از کمک روانشناسان
بیشتر بهره بگیرند تا این آثار هر چه بیشتر سالم و آموزنده باشند.
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شهرگربهها،آرمانیبرایهرکودک
زهرا شفیعیپور فرد
(گروه میانرشتهای)

شــهر گربههــا فیلمــی اســت کــه بهلحــاظ روانشــناختی
از چنــد جنبــه قابــل بررســی اســت کــه ابتـدا بــه مهمتریــن
آن اشــاره میکنــم :چــه فراینــدی در فــرد طــی میشــود تــا
بــه فکــر مهاجــرت بیفتــد؟ ابتـدای فیلــم مــا بــا شــروع ایــن
فراینــد مواجــه میشــویم و بچهگربــهای را میبینیــم کــه
میگویــد بایــد پیشــرفت را جــای دیگــری پیـدا کنــد و رؤیای
آزادی را نــه در بســتری کــه دارد ،بلکــه در شــهر دیگــری بیابد؛
دو علــت مهمــی کــه هــر فــردی را ترغیــب میکنــد تــا در
جس ـتوجوی داشــتن آن ،محــل اصلــی زندگــی خــود را بــا
وجــود ســختیهای بســیار ،امر خطیــر دل کنــدن از خانـواده و
نبــودن در ســرزمین مــادری ،تــرک کنــد و وارد مکانــی غریب
شــود .بــه نظــر میرســد آنچــه ســازنده فیلــم را ترغیــب بــه
ســاختن کــرده ،موضوعــی بســیار مهــم و قابلبررســی بـرای
کــودکان اســت و از ایــن جهــت نمادهــای زیبایــی جهــت
پرداخــت انتخــاب کــرده و متناسبســازی آن بـرای کــودکان
بــه زیبایــی انجــام شــده اســت.

سیوچهارمینجشنوارهبینالمللی
فیلمهای کودکان و نوجوانان

یادداشتی بر فیلم «شهر گربهها» ساختۀ سید جواد هاشمی
استفاده از فضای آهنگ و موزیکال بودن قصه ،مخاطب
کودک خود را تا انتها پای فیلم نگه میدارد و حتی میتوان
گفت چنانچه افراد بزرگسال معنای فیلم را بفهمند و به دنبال
آن باشند که اهمیت خانواده و سرزمین مادری را برای فرزندان
خود درونی کنند ،فیلم برایشان دوستداشتنی خواهد بود.
بهعنوان مخاطب بزرگسالی که تالش میکند دنیای کودکان و
نوجوانان را بفهمد؛ باید بگویم ایدۀ اصلی فیلم ،موضوع بسیار
مهم و جدی برای ٔ
آینده این سرزمین و بهخصوص کودکان
و نوجوانان است؛ اما نقد بسیار مهمی را به فیلم شهر گربهها
وارد میدانم که بیش از آنکه متوجه فیلمنامه باشد ،به ٔ
ایده
آن برمیگردد .همۀ ما بهعنوان ایرانی آرزو داریم در کشور خود
ً
بمانیم و سرزمین خود را بسازیم .ما معموال این حس و حالت
را از ابتدا به شکلهای مختلف به کودکان خود نشان میدهیم
و آنها از ما الگو میگیرند؛ اما کمکم روند اتفاقات و شرایط کشور
بهگونهای رقم میخورد که هر شخصی بنا به دالیلی که دارد
و آیندهای که برای خودش متصور است ،تحقق آن را در این
سرزمین محال میپندارد؛ بنابراین تصمیم میگیرد که درجایی
که امکانات بیشتری به او میدهدٔ ،
ادامه رؤیاهایش را پیش
گیرد.
ً
طبیعتا هر شخص میداند با مهاجرت چه چیزهای مهمی را از
دست میدهد و چه چیزهایی را قرار است از دست بدهدٔ .
ایده
ساخت فیلم چنان به تصویر کشیده شده که از یک طرف
ٔ
جامعه ما با توجه به شرایط فعلی ،بیدلیل
گویا اعضای
و از سر دلخوشی کشور را ترک میکنند و مهاجرت امری
ً
موهوم و صرفا خیالی است و از سوی دیگر ،کشورهای
غربی که حاال محل تجمع زیادی از نخبگان کشور
ً
است ،جایی صرفا برای تحقق رؤیاهای کوتاهمدت و
محل سوءاستفاده از آنهاست.
هر کودکی ممکن است روزی در آینده این به نتیجه
برسد که باید بین از دست دادن برخی داشتههایش
و ماندن ،یکی را انتخاب کند ،و این موضوع از جهتی
ناخودآ گاه ،سرزنش درونی او را برانگیخته میکند؛
ضمن آنکه محل قضاوتی غیرواقعبینانه به مخاطب
ٔ
نویسنده
خود میدهد .این مسئله فیلم را ازنظر
این نقد ،کمی به ارزشهای شعاری نزدیک
میکند که پایه و اساسی ندارند .در کل،
این فیلم با توجه به نقش و نگارها و
خیاالتی که برای کودکان و نوجوانان
به تصویر کشیده ،میتواند فیلم
ٔ
سازنده
جالبی به شمار آید ،ا گر
فیلم ،سیدجواد هاشمی ،در
فیلمهای بعدی خود ثابت کند
که ایران باید ساخته شود ،اما
«چگونه و چرا تا حاال چنین
امری محقق نشده» را بهخوبی
برای کودکان به تصویر بکشد.

34th Isfahan International Film Festival For
Children and Youth
Wednesday.13 October.2021
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د�یپلماسی کودکمحور جشنوارۀ
بینالمللی فیلمهای کودکان و نوجوانان

دکتر میثم یزدی
دبیر علمی دیپلماسی هنر
فرهنگستان هنر

در شــهری کــه عالوهبــر برندهــای جهانــی مطــرح آن ،همچــون تاریــخ باشــکوه،
معمــاری بینظیــر ،طبیعــت چندســاحتی ،صنایعدســتی متنــوع ،شــیرینیجات
خــاص و غــذای منحصربهفــردش ،دو برنــد کودکمحــور (جشــنوارۀ فیلمهــای
کــودکان و نوجوانــان و شــهر دوســتدار کــودک یونیســف) را نیــز میزبانــی میکنــد،
موقعیتهــای بینظیــر فراوانــی بــرای دیپلماســی در اختیــار شــهروندان ،هنرمندان
و مســئوالن اســت.
دیپلماسی در دنیای مدرن بهطور گستردهای عمومی شده است؛ بدین معنا
که امروزه بهواسطۀ تسهیل در سفر ،حضور در عرصههای جهانی و رویدادهای
هنریاز مسیرارتباطاتبیناشبکهای،مردم کشورهابهسهولتباهم گفتوگو،
ً
تعامل و تبادلنظر میکنند و ازاینرو صرفا دیپلماسی در دست حا کمیتها
نیست .از شاخصههای دیپلماسی عمومی نوین ،اهمیت دادن به گفتوگو
و تعامل مردممحور کشورها ،ایجاد گفتمانهای عمومی و توسعۀ مطالبههای
مردمی از سیاستها و خطمشی دولتها و ارائۀ تصویری مناسب از سیاستها
و اهداف کشورهاست .دیپلماسی فرهنگی و هنری برپایۀ مبادلۀ اندیشهها،
اطالعات ،ارزشها ،نظامها ،سنتها ،اعتقادات و دیگر جنبههای فرهنگ ،با
هدف تقویت و درک متقابل صورت میگیرد که تضمینکنندۀ ارتباط و احترام
بین فرهنگهای تعاملکننده است .ازاینرو جشنوارۀ کودک زمینۀ مناسبی
برای توسعۀ دیپلماسی فرهنگی میان کودکان ملل مختلف ،هنرمندان و
مسئوالن مربوطه به شمار میآید .حال مسئلۀ چیستی ظرفیتها و چگونگی
ً
بهرهبرداری از آنها در عصر جدید ،خصوصا دورۀ همهگیری و قرنطینۀ ناشی از
بیماری کرونا ،مطرح است.
کودکان در بستر جشنواره نهتنها این موقعیت را مییابند که تصویری از مردم،
فرهنگها ،ارزشها ،سبک زندگی و زیبایی نزد ملل دیگر را درک کنند ،بلکه
میتوانندبهواسطۀآنبه گفتوگوباهمبنشینند،دوستی کنند،آرزوهایخود
را به اشترا ک بگذارند ،به تفاوتهای میانفرهنگی احترام بگذارند و پروانهوار
زیستن بهتر و صلحآمیزتر را بیاموزند.
در باغشهر جهانی اصفهان ،با هم
ِ
با عنایت به انتخاب اصفهان بهعنوان کاندیدای شهر جهانی دوستدار کودک
از طریق سازمان «یونیسف» در زمستان سال گذشته ،موقعیتی ویژه برای این
شهر تاریخی شکلگرفته است .اینگونه از شهرها ،شهرهای امیدآفریناند،
شهرهایی رنگی و جایی برای زیستن و رشدونمو تا سرحد قابلیتهای انسانی.
در این شهرها ،کودکان ،شهری را که آرزو دارند در آن زندگی کنند به تصویر
میکشند .اصفهان میتواند شهر رؤیاها و آرزوهای نهفقط کودکان ایران که
کودکان جهان باشد .ازاینرو جشنوارۀ فیلمهای کودکان و نوجوانان اصفهان

پلتفرم مناسبی است برای به اشترا کگذاری غمها و شادیهای کودکان ایران
و جهان که به فهم مشترک آنها از یکدیگر کمک میکند.
جشنواره با به تصویر کشیدن چالشها و آرزوهای کودکان ،حقوق آنها
را نهتنها به خود آنها که به بزرگساالن و مسئوالن گوشزد میکند؛ حقوق
مسلمی همچون امنیت ،مهر و محبت ،آرزومندی و رؤیاپردازی ،شادی،
تحصیل و علماندوزی ،سالمت جسم و جان ،خانواده و آیندۀ روشن .جشنواره
بهانهای است برای بیان دغدغههای کودکان با کمک بزرگساالن برای احقاق
حقوقی جهانی ،برای شناساندن حقوق کودکان دنیا و یاری در حل مشکالت
همۀ آنها بهواسطۀ جادوی تصویر.
یکی از کارکردهای جشنوارههای هنری ،برجستهسازی مسائل فرهنگی
و هنری به حاشیه راندهشده و دادن صدا به قشرهای بیصدا در اجتماع
است؛ این قابلیت جشنواره بهخوبی میتواند در عدالتآفرینی ،فقرزدایی،
مطالبهگری و همیاری جهانی نقشی مهم بازی کند.
جشنواره محفلی است برای پرورش دیپلماسی امروز و فردا در ذهن و زبان
کودکان و نوجوانان ما .رویدادهای جانبی ،همچون کارگاههای مشترک
با کودکان دیگر کشورها و تجربهاندوزی از کارگردانان و هنرمندان جهانی
شهر جهانی جشنواره ،برای مخاطبان آیندهساز
از قابلیتهایی است که ِ
گیری جهانی آن ،امکان سفر و
فراهم میسازد .باتوجهبه شیوع کرونا و همه ِ
حضور فیزیکی از یکسو محدود و تا حد زیادی حذف شد .درحالیکه از سوی
دیگر ،پنجرههای فراوان حضور مجازی در سطحی گستردهتر به روی همۀ
ذینفعان و مخاطبان گشوده شد .امروزه یکی از مباحث مهم در دیپلماسی
عمومی ،دیپلماسی سایبری و مجازی است .کودکان و نوجوانان به یاری
جشنواره میتوانند اتاقهای گفتوگوی تخصصی با کودکان همسن خود را در
اقصینقاط جهان تشکیل دهند و به بحث و مبادلۀ نظر بپردازند ،به تماشای
تجربههای فیلمسازی ،آموزش و نگاه کودکان دیگر نقاط دنیا به مسائل خود
در بستر پلتفرمهای ارتباطی بنشینند و در بسیاری از موقعیتهای دیگر ،برای
دیدن و دیده شدن گستردهتر و ارتباط چندوجهیتر ،در شکل دادن به یک
دنیای جدید بیناشبکهای هوشمند ،نقشی مؤثر بازی کنند.
بههرحال جشنواره موقعیتی برای ارائۀ مسائل و آرزوها و چشماندازهای
رود جاری با
تصویری کودکان ایران و جهان است .چه خوب که در این ِ
بهرهگیری از قابلیتهای دیپلماسی هنر ،تعاملها و فهم ما از جهانیان و
جهانیان از ما عمیقتر و عینیتر شود .حرف آخر اینکه ،جشنواره فیلمهای
کودکان و نوجوانان بستری است برای پرورش پروانههای دیپلمات فرهنگی و
هنری برای آیندۀ بهتر و زیباتر بشری.

سینما،سرزمین خیال
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جشنوارۀ فیلمهای کودکان و نوجوانان
بستری برای مطالعات بنیادین
تاریخ شفاهی و نوجوان
دکتر مرتضی نورائی
استاد تمام دانشگاه اصفهان
و عضو هیئت علمی گروه تاریخ

رویدادهایــی همچــون جشــنوارهها و فســتیوالهای مرتبــط بــا کــودکان و نوجوانــان عــاوه بــر اینکــه عرص ـهای
ـری مرتبــط بــا موضوعــات خــود کــه البتــه گاه نیز
هســتند بــرای نمایــش و عرضــۀ محصــوالت فرهنگــی و هنـ ِ
بــا رقابــت تــوأم اســت ،بســتری بــرای شــهرها مهیــا میســازد تــا عــاوه بــر آموزشهــای کاربــردی
بــرای ایــن ردۀ ســنی ،بتواننــد دامن ـهای از مطالعــات بنیادیتــر را بــرای کارشناســان و متخصصــان
حوزههــای مختلــف بهخصــوص علــوم انســانی میزبانــی کننــد .جشــنوارۀ فیلمهــای کــودکان و
نوجوانــان اصفهــان بهعنــوان یکــی از باســابقهترین جشــنوارههای مختــص کــودک و نوجــوان
میتوانــد از منظرهــای مختلــف مــورد نقــد و بررســی قــرار گیــرد و بســتر مناســبی باشــد تــا کار
بــرای ایــن ردۀ ســنی مــورد توجــه متخصصــان ایــن حــوزه واقــع شــود .تاریــخ شــفاهی بهعنــوان
شــاخهای از علــوم انســانی بــا تمرکــز بــر ایــن امــر ،میتوانــد آموزشــی اساســی و بنیــادی بــرای
ایــن ردۀ ســنی باشــد.
یادداشت زیر که پیشازاین بر روی وبگاه «مرکز مطالعات و تحقیقات فرهنگ و ادب پایداری» منتشر
شده است ،مشخصاً به موضوع نوجوانان پرداخته و میتواند چراغ راهی در مسیر آشنایی و پرورش نوجوانان
از طریق تعامل با آنها برای فعاالن این حوزه باشد .به این امید که توجه مدیران و مسئوالن ذیربط
جشنواره و همچنین نهادهای متولی آموزشی مانند وزارت آموزشوپرورش به این قبیل موضوعات بیشتر شود
تا از این فرصت مغتنم برای ایجاد جنبههای آموزشی ،بهویژه مبحث تاریخ ،در میان نوجوانان و
خانوادههای آنها بهرهمند شوند.
مبنای تاریخ شفاهی و فهم تاریخی همانا پرسشگری است .پرسشگری در جامعه
نیاز به تمرین دارد و این تمرین باید از ردههای سنی مناسب ،همچون نوجوانی
شروع شود .تاکنون اقدامات بسیاری در خصوص تربیت و آموزش مورخان شفاهی
انجام شده ،اما تمرکز خاص بر ردههای سنی مختلف برای آموزش بهصورت
تخصصی و نظری وجود نداشته است .امروزه با انجام یک سلسله اقدامات اولیه و
بر اساس چارچوبهای نظری موردنظر میتوان گامهای اولیه را جهت گشودن
راهی برای مشارکت نوجوانان برداشت تا از این راه بتوانند به گذشته خود
و چشماندازی که تمایل به شناخت آن دارند ،بپردازند و اهداف اجتماعی
خود را بهصورت فنی و تخصصی پیش ببرند .هدف از این یادداشت،
طرح ضرورت و راهکارهای دستیابی به گنجینۀ پرسشهای نو و
پیشبینینشده از سوی این گروه سنی است که میتواند پرسش
نسل خود باشد؛ پرسشی که پیوسته ضرورت طرح و پاسخیابی
نوبهنو دارد.
در راستای آموزش تاریخ شفاهی نوجوانان که در اصطالح به
آن «پرسش جوان» نیز گفته میشود میتوان در این مرحله
دو محور اساسی پیشنهاد کرد :
الف) اولین هدف بر اساس نظریات فنی تخصصی پایهریزی
شده است که نوجوان را بر اساس آنها درگیر پدیدۀ
تاریخ شفاهی کند .درواقع ،پیوسته هر نسلی پرسشهای
خود را از گذشته دارد و این گرایش مسلماً بر اساس
ذائقه گفتمانی آنها پیش میرود .بنابراین ،اهداف باید

سیوچهارمینجشنوارهبینالمللی
فیلمهای کودکان و نوجوانان

34th Isfahan International Film Festival For
Children and Youth
Wednesday.13 October.2021

بر اساس ضرورتهایی در نظر گرفته شود که در آینده برای
تأمین خواستها و درخواستهای این نسل وجود دارد .آنچه ما
(بهعنوان نسل کارگزار) مینگاریم آدرس گذشتهای است که به
آنها تعلقخاطر داریم؛ از این جهت در بهترین شرایط ،خوانندۀ
ما از نسل و جنس ما خواهد بود .این آدرسها در آینده نقشۀ
راههایی است که الجرم جغرافیای آن متروکه خواهد ماند .به
بیان دیگر ،متون تولیدی تاریخی ،مخاطبان نوجوان کمتری
دارد ،این میتواند به این دلیل باشد که مسئلۀ متون تولیدشده
مسئلۀ مخاطب جوان یا نسل بعد نیست.
دیرزمانی است که تاریخمصرف کلیاتنگاری در تاریخ سپری
شده است .مسلم اینکه جنس و زاویهای در زمان گذشته
در آینده موردنظر است که باید از زبان نیازمندان خود ،یعنی
نوجوانان امروز ،پیگیری شود .به این منظور باید بر سؤاالت
مطرحشده از سوی این نسل تمرکز کافی صورت گیرد .در این
راستا بیشک مورخ حرفهای به کشف پرسشهای گفتمانی
آنها نیازمند است.
از سوی دیگر با کمی توجه در عرصۀ تاریخ متوجه خواهیم شد
که درصد افراد عالقهمند به تاریخ کالسیک در حال کاهش
است ،چراکه افرادی که به سمت کتابهای تاریخی میروند
ضرورتهای زمان خود را در بین منابع تاریخی پیدا نمیکنند .به
این دلیل معتقدیم در میان نسل نوجوان باید اندیشۀ تاریخنگری
را به شکل پرسشگری توسعه داد ،موضوعی که در کالسهای
درس رسمی کمتر جای طرح دارد ،اما درنهایت این فن باید در
بین نسل فردا نوبهنو ورود پیدا کند.
ب) دومین هدف در پیامد این بحث ،اهمیت جنبۀ
اجتماعیسازی تاریخ شفاهی است .یکی از حلقههای مفقود در
جامعه امروز ایرانی «گفتوگوی بیننسلی و میاننسلی» است.
به این معنی که نوجوانان گفتوگویی با نسلهای قبل خود
ندارند و این باعث ایجاد نوعی شکاف ،افتراق و بهتبع اعتراضات
اجتماعی در بین آنها میشود .بنابراین یکی از سازوکارهای
مهم دراینباره تشویق نوجوانان به سمت تمرین مصاحبهگری و
بهتبع پرسشگری از نسل پیش از خود برای کنکاش موضوعات
مورد عالیق خود است.
در پی محوریت این چشماندازها ،به نظر میرسد آموزش تاریخ
شفاهی و کاربست سازوکارهای آن به نوجوانان دارای مراتبی
از اهمیت است .این آموزشها میتواند در هر قالبی طرح و
اجرا گردد .باید توجه داشت در شاکلۀ طرح درس به ارائۀ
قالب تحقیقی و موضوعات نپرداخت؛ چراکه این شکل درواقع
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نوعی هدایتگری ذهن و ذائقه مخاطبان است
که بهنوعی «پرسشهای دوپینگی» به شمار میآید و
راه بهجایی نخواهد برد .هدف درسی درواقع رمزگشایی از این
پرسش است« :پرسشها کجا پنهان شده است؟»
بدینصورت در ابتدا نمیتوان هیچ فرضی برای پیشبینی
سؤاالت موجود در ذهن نوجوانان داشت ،اما میتوان با توجه
به شرایط سنی آنها و مسائلی که در نهاد و در زندگی روزمره
آنها وجود دارد ،حدسهایی زد .درعینحال ،درنهایت نمیتوان
این حدسیات را بهصورت فرضیه بیان کرد؛ چراکه در صورت
بیان حدسیات در قالب فرضیه ،به دنبال اثبات فرضیات خود
رفتهایم .درواقع میباید خواستار آن بود که تجربۀ گفتوگوی
مسئلهمند را در بین این نسل به وجود آورد .بیشتر اینکه با
دادن ابزار تحلیل علت و معلولی ،روایت کردن و گفتوگو کردن
به نتایجی دست یافت که انتظار میرود .برای مثال ،در جهان
مجازی همگان بدون شک تحت تأثیر یک خبر قرار میگیریم.
اینکه این خبر کجا بوده ،چرا بوده ،چگونه بوده ،آیا شواهدی
برای آن وجود دارد یا خیر و ...پرسشهایی است که میتواند
در تمرینها ،وسیلۀ عقالنیت نسلی را فراهم سازد .این نسل با
حضور در این فضای گستردۀ مجازی و رشد همزمان ذهنی،
پرسشگری را در ذهن خود و به کمک مؤلفههای مصاحبهگری
تاریخ شفاهی تمرین میکند .درواقع انتظار میرود با آموزش
آنها از این طریق ضمن تقویت قوۀ تعقل ،یکی از شیوههای
اجتماعی شدن را در بین آنها پرورش داد .در این راستا
روند ( )processو مسیر تاریخ شفاهی منظور است تا نتیجه.
در یک جمعبندی میتوان اهداف مشارکت پرسشگری
اجتماعی نوجوان را به شرح ذیل دستهبندی کرد و آنها
سرلوحۀ کارگاههای آموزشی قرار داد:
 .1توسعۀ فهم فرهنگی و فرهیختگی برای درک بیشتر
دگرگونیهای اجتماعی ،سنتها ،نظام علت و معلولی؛
 .2ایجاد مهارت همدلی با نسلها بر اساس فرضیۀ اصلی نظریۀ
تاریخ شفاهی در آموزش گفتوگو؛
 .3خلق مهارتهای عقالنی ،فکری ،غربالگری و گزینش شواهد
صحیح در انتخاب و انتقاد از منابع تا «هر حرفی را نپذیرند»؛
 .4انتخاب صحیح در گزینش و استانداردها بهعنوان یکی از
راههای آموزش؛
 .5فهم عناصر و ارزشمندی شواهد تاریخی ،بهویژه مسئلۀ
جانبداری و عناصر بحثبرانگیز و متناقض؛
 .6ایجاد توانایی در ضبط و ثبت روایت و نظرگاههای مختلف.

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

چهارشنبه  21مهرماه 1400

درگیرکردننهادهایمدنیفعالحوزهکودکان
درفرایندشکلگیریجشنوارهراهگشاخواهدبود
یوچهارم در گفتوگو با مدیر جمعیت مهرپویان سبز اندیشه
جشنوارۀ س 

مرتضی رضوانی

شــهرزاد ذوفــن کارشــناس ارشــد آمــوزش و توســعه جامعــه
محلــی و مدیــر جمعیــت مهرپویــان ســبز اندیشــه اســت.
مهرپویــان ســبز اندیشــه ســازمانی مردمنهــاد اســت کــه
در حــوزۀ آمــوزش ،ظرفیتســازی و توانمندســازی زنــان
و کــودکان در محلــۀ ارزنــان ،زینبیــه و منطقــۀ  ۱۴اصفهــان
از ســال  ۱۳۹۶مشــغول بــه فعالیــت اســت .ایــن ســازمان بــا
همراهــی نیروهــای داوطلــب متعهــد تــاش دارد در جهــت
کاهــش آســیبهای اجتماعــی بــا تشــکیل انــواع دورههــا
و برنامههــای آموزشــی بــه ارتقــای مهارتهــای زندگــی،
اجتماعــی و حرف ـهای زنــان و کــودکان همــت گمــارد و در
ایــن فراینــد گامــی در توســعۀ جامعــه محلــی بــردارد .در
ادامــه ،گفتوگــوی نشــریۀ جشــنواره بــا ایــن فعــال مدنــی
خــاق و پرانــرژی را میخوانیــد.
با توجه به معضالتی که کودکان حاشیۀ شهر با آنها
مواجهاند ،به نظر شما ،برگزاری جشنواره در شهر اصفهان
چه پتانسیلهایی برای دیده شدن یا رفع این معضالت
دارد؟
انـ ـ ـ ـ ـ ــواع رویدادهـ ـ ـ ـ ــای فرهنگی،
هن ـ ـ ـ ــری وتفریحی بدون شک
میتوانند نقش بسزایی در روند
جامعهپذیری و توانمندسازی
کودکان ایفا کنند .در خصوص
حضور و مشارکت فعال
کودکان کمبرخوردار و
حاشیهنشین شهرها
در اینگونه رویدادها
و جشنوارۀ فیلم
حاضر میتوان به
راهکارهای مختلفی
توسل جست.
حضور و شرکت
این کودکان در
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جشنواره از طریق کانونهای فرهنگی و نهادهای مدنی و فعال
در این مناطق یکی از راهکارهاست .تنوع اجتماعی ،فرهنگی
و جمعیتی این دسته از مخاطبان ،خود بازخوردهای متنوع و
مؤثر و الهامبخشی را برای ارتقای جشنواره و نگاه جهانشمول
آن به همراه خواهد داشت .از این گذشته ا کران برنامهها در
اما کن فرهنگی ،اجتماعی و مدنی این محلهها و همچنین در
پارکها و فضاهای سبز کوچک و بزرگ این محلهها با درگیر
کردن خود کودکان و نوجوانان محلی در فرایند کار بازتاب و
اثرگذاری بیشتری را به دنبال دارد .درواقع تغییر نقش کودکان
از تماشاچی به بازیگر و عامل فعال در صحنه و رویداد جشنواره
به او احساس تعلقخاطر و مالکیت جمعی بیشتری میبخشد
و او را با دنیای فیلم و جشنواره و جهان رویدادهای فرهنگی و
هنری آشنا میکند و درنتیجه به توانمندی او بیشتر میافزاید.
بهاینترتیبسهماینگونه کودکاندر جشنوارهلحاظمیشود.
ا گر بخواهید در راستای معضالت کودکان حاشیۀ شهر
و کودکان کار فیلمی برای جشنواره بسازید یا پیشنهاد
بدهید موضوع فیلم چه خواهد بود؟
بدون لیبل کودکان کار یا فقیر یا حاشیۀ شهر به زیست روزمره
و چالشها ،بازیها ،سرگرمیها ،رؤیاها ،امیدها و ناامیدیها
و عشقهای آنها میتوان پرداخت تا درونفهمی دنیای
آنها و زندگی آنها برای بیننده بدون تحمیل پیشفرض
و ذهنیت حاصل شود .من از نگاه یک ناظر درونی و نه یک
خارجی قضاوتگر از خاستگاه طبقۀ متوسط یا
بیگانه و ناظر
ِ
باالتر ،زندگی آنها را به تصویر میکشاندم ،چرا که زندگی با تمام
کاستیهایش نزد آنان نیز جریان دارد.
برای سالهای آینده چه پیشنهادی برای برگزارکنندگان
جشنواره دارید؟
این سؤال را تا حدودی در سؤاالت قبل پاسخ دادم .به نظر
من ایدۀ جشنوارۀ سیار امسال ایدۀ بسیار خوبی بوده است،
ولی به نظرم دغدغه همهشمول بودن محتوا و
ک طرف و
موضوع برنامههای جشنواره از ی 
دغدغۀ دسترسی و شرکت کودکان همۀ
اقشار فرهنگی ،اجتماعی ،طبقاتی
و جغرافیایی در جشنواره از سوی
دیگر نکتههایی قابلتوجه و
مهم است که خوشبختانه
متصدیان جشنواره به آن
ً
عنایت ویژه دارند .نهایتا
درگیر کردن نهادهای
مدنی و مردمنهاد فعال
حوزه کودکان در فرایند
شکلگیری جشنواره
از ابتدا به نظر راهگشا
میآید.
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کـــــــــرونا روایت

یوچهارم
بررسی فیلمهای کوتاه در بخش کرونا روایت جشنوارۀ س 

از دوران اختــراع کینتوســکوپ تــا شــیوع پاندمــی کرونــا ،هیـچگاه
ســینما در چنین موقعیتی قرار نداشــته اســت .تجربۀ زیســتهمان
ع ــوضش ــده و هیچک ــس نمیتوان ــد ب ــه س ــینما ب ــرود .س ــینما
از پـــردۀ عریـــض خـــود بـــه حالـــت نمایـــش خانگـــی درآمـــده و
امــکان دیــدن فیلــم بــه شــکل جمعــی از مــا ســلب شــده اســت.

علیرضا محرزی

سینماازپردۀ
عریضخودبه
حالتنمایش
خانگیدرآمده
وامکاندیدن
فیلمبهشکل
جمعیازماسلب
شدهاست.

بـــر همیـــن اســـاس ،در ســـیوچهارمین جشـــنوارۀ بینالمللـــی
فیلمهـــای کـــودکان و نوجوانـــان بخشـــی تحـــت عنـــوان «کرونـــا
روایـــت» شـــکل گرفتـــه اســـت .در ایـــن بخـــش مـــا شـــاهد
پویانماییه ــای چ ــون «فض ــای زندگ ــی»« ،دس ــت مرگب ــار»« ،کرون ــا
ب ــا م ــا چ ــه ک ــرد ،م ــا ب ــا کرون ــا چ ــه کردی ــم»« ،ص ــدای زندگ ــی» و...
هس ــتیم .همانگون ــه ک ــه از اس ــامی ای ــن فیلمه ــا مش ــخص اس ــت،
ای ــن محص ــوالت در واق ــع پویانماییهای ــی انگیزش ــی در مدی ــوم
فیل ــم کوت ــاه هس ــتند ک ــه گاه نق ــش آموزش ــی ه ــم ایف ــا میکنن ــد.
تنه ــا فیل ــم متف ــاوت در بخ ــش کرون ــا روای ــت فیل ــم «دنی ــای زیب ــای
م ــن» اس ــت .ای ــن فیل ــم روایتگ ــر جمع ـ ِـی کس ــانی اس ــت ک ــه ب ــه
انتظــار نشســتهاند و بــه گذشــته و خــود میاندیشــند و در آینــدهای
تاری ــک ب ــا کورس ــویی از امی ــد ق ــدم برمیدارن ــد .ک ــودکان ک ــه تنه ــا
نسـ ـلهای باقیمان ــده در فیل ــم هس ــتند ،ایجابکنن ــدۀ آرزوه ــای
بربادرفتــۀ نســلی هســتند کــه در روزهــای ســخت کرونــا نزدیکانشــان
را از دس ــت دادهان ــد و ب ــا ب ــه آغ ــوش کش ــیدن و راه رفتنش ــان ای ــن
آرزوهای بربادرفته را دوباره زنده میکنند.
بـــه نظـــرم ،کرونـــا روایـــت یکـــی از مهمتریـــن بخشهـــا در
سـ ـیوچهارمین جش ــنوارۀ بینالملل ــی فیلمه ــای ک ــودکان
و نوجوان ــان اس ــت ک ــه بهط ــور مش ــخص راجعب ــه بح ــران
امـــروز ،بـــا زبانـــی ســـاده بـــرای کـــودکان و نوجوانـــان
ح ــرف میزن ــد و آنه ــا را ب ــدون پ ــس زدن ی ــا نمای ــش
خش ــونت ب ــه آرام ــش دع ــوت میکن ــد.

سینما،سرزمین خیال
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دوربین نوجوان
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«شهر گربهها» با
حضور کارگردان و
عوامل فیلم
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ویژهنامه سی و چهارمین جشنواره بین المللی
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پنج نکته برای اولین حضور با کودکان در سینما
«نوشته سیرا فیلوچی»

ترجمه :سید مرتضی رضوانی

بــردن کــودک بــرای اولیــن بــار بــه ســینما میتوانــد
یــک فعالیــت کام ـ ً
ا لذتبخــش یــا یــک فاجعــۀ کامــل
باشــد .مراحــل زیــر را دنبــال کنیــد تــا مطمئــن شــوید کــه
آیــا زمــان خوبــی ب ـرای اولیــن تجربــۀ شــما خواهــد بــود
یا خیر.
قبـل از بچـهدار شـدن ،رفتـن بـه سـینما خالـی از لطـف
نبـود .بازیگـر را دوسـت داشـتید یـا پوسـتر فیلـم جالـب بـود،
بنابرایـن تصمیـم میگرفتیـد بـرای تماشـای فیلـم به سـینما
برویـد ،بـه همیـن سـادگی .امـا حـال کـه بچههـای کوچکـی
ً
داریـد ،بایـد کمـی بیشـتر دقـت کنیـد ،مخصوصـا ا گـر اولیـن
تجربـۀ حضـور شـما همـراه بـا کودکتـان اسـت .در اینجـا بـه
نکاتـی اشـاره میکنیـم تا در اولین حضور بـه همراه کودکتان
در سـینما موفـق باشـید.
ً
تعیین کنید که آیا فرزند شما واقعا آماده است یا خیر
سـن مناسـب بـرای بـردن بچ ههـا بـه سـینما بـرای دیـدن
یتـوان
اولیـن فیلمشـان چنـد سـال اسـت؟ بهراحتـی نم 
عـدد خاصـی بـرای ایـن جـواب تعیین کرد .سـن مناسـب در
وهلـۀ اول بسـتگی بـه فرزنـد شـما دارد .بسـیاری از بچههـا
اولیـن فیلـم خـود را در حـدود  3یـا  4سـالگی میبیننـد ،امـا
برخـی از والدیـن منتظـر میماننـد تـا بچ ههـا کمـی بزرگتـر
شـوند ،بهخصـوص ا گـر آنهـا بـه صداهـای بلنـد حسـاس
هسـتند یـا از تاریکـی میترسـند.
فیلم مناسب را انتخاب کنید
بدیهـی اسـت شـما بـه دنبـال فیلمـی هسـتید کـه کودکتـان
ً
دوسـت داشـته باشـد .در ایـن مـورد ،معمـوال انیمیشـن یـا

سیوچهارمینجشنوارهبینالمللی
فیلمهای کودکان و نوجوانان

پویانمایـی جـزو اولیـن گزینههـا هسـتند؛ امـا بهتـر اسـت
همچنیـن بـه دنبـال فیلمهایـی باشـید کـه دارای ریتـم
کندتـر و زمانـی کوتاهتـر از فیلمهـای پرمخاطـب معمولـی
باشـند .بـرای انتخـاب ایـن فیلمهـا میتوانیـد بـه سـایتها
و مجلات معتبـر فیلـم مراجعـه کنیـد و یا با کارشناسـان این
حیطـه مشـورت کنیـد.
از تبلیغات و تریلرها بگذرید
بسـیاری از سـینماها قبـل از پخـش فیلـم ،تعـدادی
آ گهـی تبلیغاتـی نشـان میدهنـد .کـودکان زیـر هشـت
سـال نمیتواننـد تبلیغـات را از محتـوا تشـخیص دهنـد.
همچنیـن ،تریلرهـای فیلـم اغلـب دارای صدایـی بلندتـر
و ریتمـی سـریعتر از خـود فیلـم هسـتند کـه میتوانـد
مقدمـهای ترسـنا ک بـرای ورود کـودکان بـه دنیـای سـینما
با شـد.
درست برنامهریزی کنید
بیشـتر کـودکان در لحظـات اول حضـور در فضاهـای جدیـد
در بهتریـن حالـت روحـی و روانـی خـود هسـتند؛ بنابرایـن
اندکی زودتر در سـالن حضور داشـته باشـید .اولین لحظات
نمایـش فیلـم میتوانـد زمـان بهتـری بـرای کودکتـان باشـد.
ً
نهـای دیرتـر معمـوال سـالن بـا بچههـای دیگـر پـر
زما 

میشـود کـه میتواننـد بـدون توجـه بـه کـودک شـما سـالن
گتـر آداب سـینما را
را از هیاهـو ُپـر کننـد .بـه بچ ههـای بزر 
آمـوزش دهیـد ،مثـل ممنوعیـت صحبت کردن ،اسـتفاده از
موبایـل و تبلـت و بلنـد شـدن بـدون دلیـل .مطمئـن شـوید
کـه بچ ههـا بهخوبـی تغذیـه شـدهاند و قبـل از حضـور در
سـالن سـینما تصمیـم بگیریـد کـه میخواهید چـه اغذیهای
ً
(مثلا ذرت بـوداده یـا شـکالت و )...بخریـد ،بنابرایـن مجبور
نخواهیـد بـود کـه در سـالن شـروع بـه مذا کـره کنیـد (ا گـر
پکـورن میخریـد ،مطمئـن شـوید کـه آب داریـد ،چـون
پا 
پـاپ کـورن شـور اسـت و موجـب تشـنگی میشـود!)
با جریان همراه باشید
شـما اولیـن والدینـی نخواهیـد بـود کـه بـا یـک کـودک در
حـال فریـاد زدن ،گریـه کردن یا کالفه از سـالن سـینما خارج
شـدهاند .بلـه ،ممکـن اسـت احسـاس کنیـد کـه پـول خـود
را بـرای بلیـت هـدر دادهایـد ،امـا نبایـد بچـه خـود را مجبـور
کنیـد وقتـی آمـاده نیسـت بـه دیـدن فیلـم ادامـه دهـد .از
سـوی دیگـر ،گاهـی اوقـات یـک اسـتراحت کوتـاه در البـی
کافـی اسـت تـا فرزنـد شـما را بـرای یک حضـور دیگر در سـالن
آمـاده کنـد.
منبعwww.commonsensemedia.org :
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جوردیگربایدشنید!
گفتوگو با احمد صابری ،صدابردار فیلم «پسران دریا»

سهیل شفیعی

ً
جناب صابری ،لطفا خودتان را بهصورت مختصر معرفی کنید.
من احمد صابری ،بیستوهشتساله هستم .از سال  90با دورههای انجمن سینمای جوان
کرمان وارد سینما شدم و از سال  92بهصورت تخصصی وارد حوزۀ صدابرداری شدم .در این
مدت ،بیشتر از پنجاه فیلم کوتاه و مستند ،ده فیلم سینمایی و سه سریال کار کردم و در
جشنوارههای مختلف مثل سینما حقیقت ،ادمنتون کانادا ،برلیناله آلمان و ...حضور داشتم.
از تجربۀ کار با کودک و سختیهای آن بگویید.
من تجربۀ زیادی در کار با کودک دارم ،ولی از میان این تجربهها ،یکی برایم جذابتر بوده که در
آن یکی از دو کودکی که با آنها کار میکردم نابینا بود .موضوع مهمی که در کار با این کودکان
وجود دارد این است که ما باید بهگونهای با آنان رفتار کنیم که با ما احساس امنیت و آرامش
داشته باشند ،چرا که ممکن است ابزار صدابرداری برای آنها ترس و واهمه ایجاد کند و الزم
است که با ایجاد صمیمیت ،خواستههای فنی خود را مطرح کنیم و فضایی ایجاد کنیم که
کودک بتواند با ابزاری که به او وصل است راحت باشد و رفتار و برخورد مناسب اصل مهمی
است که ما برای انجام دادن کارمان همیشه به آن توجه داریم .بااینحال در مواردی هم موفق
نیستیم و بهخاطر اینکه نمیتوان با کودک خیلی درگیر شد ،مجبور میشویم او را آزاد بگذاریم
تا کارگردان بازی خودش را بگیرد و بعد درنهایت صدا را بهصورت جدا گانه ضبط میکنیم و در
مرحلۀ صدا گذاری ،کاری را که میخواستیم انجام میدهیم .از اتفاق ،در همین چند کار اخیری
که من انجام دادم مجبور شدیم همین کار را بکنیم تا بتوانیم تصویر مدنظر کارگردان را برداشت
کنیم.
چه سنی را برای شروع کارگاههای فنی سینما مناسب میدانید و ا گر قرار باشد از سنین
پایین این اتفاق بیفتد چه شرایطی دارد؟
متأسفانه در حال حاضر کارگاههای فنی سینما برای سنین پایین وجود ندارد و ترجیح بر
این است که این اتفاق از دوران نوجوانی و بهطور دقیق از دوازدهسالگی به بعد بیفتد تا آنها
بهصورت مقدماتی با تمام صنوف سینما آشنا شوند و بتوانند راه خودشان را بر اساس استعداد
و عالقهشان پیدا کنند .پیشنهاد من این است که اتفاقی مشابه دورههای یکسالۀ سینمای
جوان که در هجدهسالگی برگزار میشود ،در سنین پایینتر برای نوجوانان وجود داشته باشد.
آیا شما خودتان تمایلی به برگزاری کارگاه دارید و ایدهای که برای آن دارید چیست؟
بله ،به این کار عالقه دارم و چون خودم هم از سنین پایین وارد سینما شدم ،فکر میکنم بیشتر
میتوانم نوجوانان و طرز فکر آنها را درک کنم و بهتر به آنها کمک کنم .پیشنهادم این است
که کارگاههایی که برگزار میشوند بیشتر عملی باشند تا تئوری ،اما این به معنی از بین رفتن
دورههای تئوری نیست ،بلکه منظور این است که با اجرامحور بودن کارگاهها ،نوجوانان در
حین پروژۀ ساخت فیلمهای تجربی ،لذت فیلمسازی را بچشند تا مثل درس و مدرسه از آن
زده نشوند .پیشنهاد دیگر این است که در این دورهها ،جایگاه بچهها بهصورت چرخشی تغییر
کند و در هر فیلم هرکدام از آنها نقشی را بر عهده بگیرند تا بتوانند به استعداد و عالقۀ اصلی
خودشان پی ببرند.

یک صدابردار در ناخودآ گاه خود به تمام صداهای اطرافش توجه دارد و کسی که وارد این حیطه
میشود باید صدا برایش یک مسئلۀ اساسی باشد .این نکته به گذشتۀ او برمیگردد که آیا در
زندگی این آمادگی برایش به وجود آمده که بتواند صداها را جور دیگری بشنود و درک و ذهنیت
ویژگی ذاتی تأثیر مستقیم بر کار صدابرداری دارد که
متفاوتی داشته باشد یا خیر .در واقع این
ِ
از بچگی آن را در خود داشته است و سر صحنه نیز با تمرکز بهتر و بیشتری کار را انجام میدهد.
آیندۀ شغلی نوجوانانی را که وارد این حیطه میشوند چگونه میبینید؟
براساس شناختی که من در این مدت از سینمای ایران پیدا کردهام ،تعداد تولیدات در سینمای
ایران نسبت به بسیاری از کشورهای همسایه و حتی اروپایی زیادتر است .به همین خاطر ا گر
نوجوان وارد رشتۀ تخصصیای شود که از نوجوانی با توجه به استعداد و عالقهاش انتخاب کرده
است ،قطع بهیقین هم بهلحاظ جایگاهی و هم بهلحاظ معیشتی موفق خواهد شد.
در نهایت ا گر راجع به طراحی صدا صحبتی دارید که برای مخاطبان جالب است،
بفرمایید.
طراحی صدا فقط محدود به صدابردار و صدا گذار نمیشود،
بلکه این موضوع از ایدۀ فیلمنامه آغاز میشود
که فیلمنامهنویس و کارگردان و صدابردار و
صدا گذار و حتی دیگر عوامل میتوانند به
این حیطه کمک کنند و ایده بدهند که
چه کارهایی میتوان از لحاظ سمعی
در محصول نهایی ایجاد کرد .در این
موضوع متریال و نوع ضبط بسیار
مهم است و ا گر با ایدۀ خوب ،کار را جلو
ببریم ،در نهایت اتفاق درستتری خواهد
افتاد ،اما متأسفانه در سینمای ایران بعد
از ساخت فیلم تازه به این فکر میافتند
که برای طراحی صدا چه کنند؛ در
حالی که از نظر من ،قبل از هر کاری
باید به طراحی صدا فکر کرد و راجع به
آن ایدهپردازی کرد که بدانیم اتمسفر
فیلم به چه سمتی میرود.

استعداد چقدر در کار شما مؤثر و مهم است؟
به نظر من شاید بتوان گفت  60تا 70درصد کار ما استعداد باشد .با توجه به اینکه من در
پروژههای مختلف دستیاران متعددی داشتم ،بهوضوح متوجه این اتفاق بودم که بسیاری از
دوستان و همکاران بهعلت بیاستعدادی از این کار کنار رفتند .خیلی از «بوممنها» هستند
که عالقۀ زیادی به این کار دارند ،ولی جدا از بحث عالقه ،بحث استعداد بسیار مهم است،
چرا که کار ما با گوش فرد در ارتباط است و ا گر فرد آن ویژگی ذاتی را نداشته باشد نمیتواند
بهخوبی از پس کار بربیاید.

سینما،سرزمین خیال
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نگاهی بر چند فیلم کوتاه

زمانی که ا کران مجموعه فیلمهای کوتاه به اتمام رسید ،کمی
صبر کردم ببینم ایدهای به ذهنم میرسد تا با محوریت آن
شروع به نوشتن جستاری کنم .در نهایت به این نتیجه رسیدم
که همۀ این فیلمها دارای یک نقطۀ مشترک هستند و آن تجربۀ
مهجور مؤلفان از دنیای اطرافشان است که خود میتواند علت
ضعف و کاهلی در فیلمنامه ،کارگردانی ،تدوین ،گریم و حتی
صدا باشد.
تجربۀ مؤلفان به معنی درک فردیتیافتۀ آنها از جهان روزمره یا
زندگیشان است و این تجربه تا حدی مهجور مانده که فیلمها
نه شروع و پایان مشخصی دارند و نه حتی موقعیتی که ما را به
وجد آورد و در لحظه به درنگی وادارد یا حیرتی را در مورد زندگی
یا مفاهیم دیگر در ما برانگیزد .برای مثال ،فیلم کوتاه «بچه وقتی
سرکشی کودکانه
بچه بود» ساختۀ آناهیتا قزوینی ،ما را بهآرامی با
ِ
و زیرچشمی ،به زندگی کودکانی میبرد که زندگیهایی متفاوت

تجربۀ مهجورمؤلفان؛ فصل مشترک
فیلمهای کوتاه جشنواره

علیرضا محرزی

و بههمپیوسته دارند .جهانی انداموار همچون «عروسک
چینی من» اثر هوشنگ گلشیری که از البهالی گوش دادن به
حرفهای کودک به بحران زندگی او که درواقع بحرانی فرا گیر
است پی میبریم .برخالف این آثار ،تنها هدف فیلمهای کوتاه
جشنوارۀ امسال ،ساخت و یا تولید انبوه فیلم بدون هیچگونه
تأملی بوده است.
به باور من ،یکی از مشکالت امروز ما در فیلمسازی ،حضور
تکنسینهایی است که به فن سینما واردند و درک خاموشی از
هنر و جهان آن دارند و فقط برای آنکه میخواهند عالقهمندی
خود را به سینما نشان دهند فیلم میسازند و شبی را روز و
روزی را شب میکنند .نمونۀ بارز این اتفاق هم جشنوارههای
متعددی است که برگزار میشود ،جایزهها تقسیم میشود و
همه دست میزنند؛ اما دریغ که از دل این فیلمها نه جریانی
ایجاد میشود و نه فیلمسازی بیرون میآید .وضعیتی مشابه
با معماری معاصر تهران که تنها فقط ساختمان ساخته شده
است ،بدون آنکه بتوان هنر ساماندهی فضا را در آنها دید.
همهچیز تنها در ساختن خالصه شده است ،نه اندیشیدن.
دوست داریم فیلم بسازیم و جایزه ببریم ،نه بیشتر .به یاد دارم
در گفتوگویی ،جان جاست ،فیلمساز آمریکایی ،بیان میکرد
ً
که اصال به رفتن فیلمهایش به جشنواره و یا حتی دیدهشدنشان
اهمیت نمیدهد؛ چون تنها خلق هنر برایش اهمیت دارد و یا
زمانی که فیلم « »5عباس کیارستمی ،در جشنوارۀ کن پذیرفته
نشد ،او بیان کرد که فیلمش از جشنواره بزرگتر است؛ بهواقع
نیز چنین است.
دیده شدن در جشنوارهها و یا هر چیز دیگری نباید انگیزۀ
فیلمسازان باشد؛ در غیر این صورت ،فیلمهایی نظیر «منم
سمیرا»« ،عملیات طبقه دوم» یا «درختان خیابان ولیعصر یا
امپرسیون» بیتوجه به نوع خشونت نمایش دادهشده ،ساخته
میشوند .برای مثال ،فیلم منم سمیرا ،با تصویر دخترکی
کمسنوسال آغاز میشود که در حال تماشای شرطبندی در
بازی خروسبازی است و این خشونت تا اندازهای پیش میرود
که در نمایی بسته ،دستمالی خونین را از دهان خروسی بیرون
سال تماشا گر این فیلم ،حیرتزده از
میکشند و کودکان زیر ده ِ
خشونت ،پاهایشان را جمع میکنند.
نمونۀ دیگر ،فیلم عملیات طبقه دوم است .درواقع نظام
آموزشی ما همانند پویانمایی «پینوکیو» است که او هر بار بندۀ
میلش میشد به شکل االغ درمیآمد .ا گر کودک بندۀ امیالش
شود ،همانند پینوکیو تبدیل به االغ میشود .تبدیلشدن به
خشونت
االغ کنایهای از تنبیه به هر نحو است و هر تنبیه بهنوعی
ِ
مجاز تلقی میشود .ازاینرو ،چون خشونت مجاز است ،معلم
میتواند او را از کالس بیرون ببرد ،سیلی بزند و مورد تحقیر قرار
دهد و یا خانواده بهعلت آنکه کودک به میل و آرزویش توجه
کرده و نظامهای انقیاد را پسزده ،او را از بسیاری از امور منع
کنند ،وسیلۀ بازیاش را بگیرند یا دیگر اجازه ندهند که تفریح
کند و از این دست کارها .درواقع کودک نقش انسان گناهکار را
دارد .به بیان سادهتر ،توجه به میل و یا فرار از نظامهای انقیاد،
گناه است .بر همین مبناست که در پایان فیلم ،دست معلم،
مانند دست مشیت الهی ،تمامی تالشهای فرزند برای فرار از
امتحانها را برهم میزند و چون فردی که گناه کرده ،او را تنبیه
میکند و کودک مجبور میشود محروم از لذت فرار از انقیاد،
دوباره امتحان دهد.
قصدم از این سخن ،تحقیر و بدگویی نیست .تنها اشاره به این
نکته است که تولید زیاد فیلم و یا آمار باال در هر چیزی به معنی
پویا بودن صنعت سینما نخواهد بود .بهجای ساخت ،ابتدا
باید کمی تأملی داشت ،جهان پیرامون را درک کرد و با ریزبینی و
چشمچرانی به دنیا نگریست.

34th Isfahan International Film Festival For
Children and Youth
Wednesday.13 October.2021

یادداشتی بر چند فیلم کوتاه داستانی در سیوچهارمین جشنواره فیلمهای کودکان و نوجوانان

برای بار دوم
فیلـم کوتـاه «بـرای بـار دوم» ،بـه کارگردانـی و تهیهکنندگـی لیلا
اخبـاری فیلمـی شـخصیتمحور اسـت .فیلـم بـر محوریـت
دختری به نام «سـاره» شـکل گرفته اسـت .در فیلم از شخصیت
دختـر چیـز زیـادی نمیدانیـم .او چـادری بـه سـر دارد و در مسـیر
یگـذارد و از ایـن
رفتـن بـرای تمریـن تئاتـر ،آن را داخـل کیفـش م 
طریـق میفهمیـم کـه او خانـوادهای سـنتی و مذهبـی دارد کـه با
بازیگر شـدن او مخالفاند .فیلم ایدهای خوب و تا حدی پایانی
غافلگیرکننـدهای دارد ،امـا ضجـۀ دختـر بـرای مـرگ پـدر بسـیار
اغراقآمیـز اسـت؛ شـاید الگـوی مناسـب آن میتوانسـت بـازی
پسـربچه در فیلـم «بازگشـت» اثـر ِزویـا گینتسـف باشـد.
ماسک سیاه
فیلـم کوتـاه «ماسـک سـیاه» بـه کارگردانـی سـهیل عـرب و
تهیهکنندگـی شـیما جوادپـور ،در بخـش کرونـا روایـت در
مهـای کـودکان و نوجوانـان،
سـیوچهارمین جشـنوارۀ فیل 
ب هصـورت آنالیـن ا کـران شـده اسـت .فیلـم شـخصیتمحور و در
مورد پسربچهای است که بهخاطر فقر خانوادهاش ماسکهای
استفاد هشـده و دورانداخت هشـده را از سـطلهای زبالـه و کوچـه
نهـا را
و خیابـان جمـعآوری میکنـد و بعـد از شسـتن ،دوبـاره آ 
میفروشـد .فیلـم بـا حداقـل دیالـوگ پیـش مـیرود که بر اسـاس
اسـتانداردهای فیلـم کوتـاه ،خـوب اسـت؛ امـا موسـیقیای کـه
یشـود ،آن را بیشـتر شـبیه بـه یـک
در تمـام طـول فیلـم پخـش م 
موزیکویدئـو کـرده اسـت تـا یـک فیلـم کوتـاه .بزرگتریـن ضعـف

داستانهای ساده،فیلمهایکوتاه

پیش از بررسی فیلمها به چند نکته دربارۀ
استانداردهای فیلم کوتاه اشاره میکنم:
در فیلم کوتاه ،باید دیالوگها موجز باشد،
داستان بهصورت بصری روایت گردد و
بهطور مستقیم به اصل مطلب پرداخته
شود .زمان در فیلم کوتاه بسیار محدود
است و تمام دنیا در حال حرکت بهسمت
هرچه بیشتر محدود کردن زمان فیلمها
هستند .فیلم کوتاه باید در کوتاهترین زمان
ممکن داستان خود را روایت کند .یکی از
رازهای موفقیت فیلمهای کوتاه در دنیا،
موقعیت افتتاحیۀ فیلمهاست که تأثیر
ِ
اولیۀ چشمگیری بر بیننده میگذارد ،از این
داستان چه کسی قرار است روایت
جهت که
ِ
ً
شود .غالبا بهترین ایدههای فیلم کوتاه،
سادهترین آنها هستند که احساسات
مردم و بینندگان را در برمیگیرند.
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آال فوقی

فیلم ،لو دادن داسـتان در اواسـط آن اسـت .حتی بهتر بود فیلم
در همـان دقیقـۀ چهـارم تمـام شـود .در آخـر ایـن سـؤال مطـرح
نهـا
یشـود کـه آیـا دیـدن جمـعآوری ماسـکها و شسـتن آ 
م 
توسـط پسـربچه الزم بـود؟
عملیات طبقه دوم
فیلـم کوتـاه «عملیـات طبقـه دوم» بـه کارگردانی محمدحسـین
تفرشـی و بـا بـازی محمدصـادق شـهابالدین و احمـد ابطحـی
سـاخته شـده اسـت .شـخصیت اصلـی داسـتان پسـربچهای
دبسـتانی ب هنـام «سـهیل» اسـت .سـهیل بـرای فـرار از امتحـان
نشـده و هماهنـگ بـا
آنالیـن ،طبـق نقشـهای از پیـش تعیی 
بچههای کالس ،تالش میکند تا برق سـاختمان قطع شـود .او
همزمـان همـۀ لـوازم برقـی خانـه را روشـن میکنـد.
دادن زدن کلیـد بـرق و کلیـد تمام لـوازم برقی
کارگـردان در نشـان ِ
بیشازحـد اغـراق میکنـد و بـا اینکـه تدویـن و کارگردانـی فیلـم تـا
حدی درسـت اسـت؛ اما این حجم از تکرار شـاید در یک اثر بلند
داسـتانی جواب دهد .سـهیل ابتدا موفق نمیشود و با شماتت
یشـود .در اواسـط فیلم متوجه
بچ ههـا ب هصـورت پیـام روبـهرو م 
یشـویم که معلمشـان همسـایۀ طبقۀ دوم آنهاست .سهیل
م 
یشـود بـرق سـاختمان را قطـع کنـد و هنگامـی
باالخـره موفـق م 
کـه اعلام میکنـد« :عملیـات موفقیتآمیـز بـود» و بـا لبخنـدی
َ
در خانـه را
پیروزمندانـه روی تخـت لـم میدهـد ،نا گهـان معلـم ِ
میزنـد و برگـۀ سـؤاالت امتحـان نهایـی را بـه سـهیل میدهـد.
فیلـم بـرای گروه سـنی کـودک و نوجوان تا حـدودی ایدۀ جذابی
دارد ،امـا بهلحـاظ فنـی بهنظـر میرسـد کارگـردان میتوانسـت
عوامـل خـود را در جهـت پیشـبرد روایـت فیلـم بهتـر بـه کار گیرد.
سینما،سرزمین خیال
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«همــهش دروغ بــود!» ایــن جملــۀ برکــت،
شــخصیت اصلــی فیلــم «لیپــار» اســت کــه
دربــارۀ داســتانهایی کــه بزرگترهــا دربــارۀ
نبــود مــادرش بــه او گفتهانــد ،بــه آپاراتچــی
ســینما میگویــد .لیپــار ،خواســتۀ کارگــردان
از زندگــی اســت؛ بنابرایــن هرچنــد روایــت
غمانگیــز اســت ،مــا بــا یــک فیلــم غمانگیــز
روب ـهرو نیســتیم.

حدیثه کرمی
(بخش میان رشته ای)

سیوچهارمینجشنوارهبینالمللی
فیلمهای کودکان و نوجوانان

برکـــت ،در جســـتوجوی رســـیدن بـــه
مـــادری کـــه هیچوقـــت ندیـــده اســـت،
میخواهـــد راهـــی هنـــد شـــود ،زیـــرا در
کودکـــی بـــه او گفتهشـــده کـــه مـــادرش بـــه
هنـــد رفتـــه و حـــاال او کـــه دنبـــال عشـــق
مـــادرش بـــوده ،عاشـــق هنـــد هـــم شـــده
اســـت.
لیپـــار زیباییهـــای دنیـــای خیـــال را
نشـــانمان میدهـــد ،ولـــی بـــه یـــک فیلـــم
تخیلــی تبدیــل نشــده اســت ،زیــرا کارگــردان
دنب ــال بهتصویرکش ــیدن زندگ ــی ب ــه نح ــوی
متفـــاوت و شـــاید بهتـــر اســـت ،نـــه اینکـــه

رنج پنهان

یادداشتی بر فیلم «لیپار» ،ساختۀ حسین ریگی

جه ــان فرض ــی خ ــودش را نش ــانمان بده ــد.
بـــرای همیـــن مـــا سیســـتان و بلوچس ــتانی
را میبینی ــم ک ــه برخ ــاف تم ــام فیلمه ــای
دیگـــر ،در آن بهجـــای فق ــر ،زندگ ــی،
بخشـــش ،عشـــق و زیبای ــی وج ــود دارد.
انســـانها اشـــتباه میکنن ــد ،ول ــی ع ــوض
میشـــوند و همیـــن امـــکان تغیی ــر در واق ــع
یک ــی از مفاهیم ــی اس ــت ک ــه در تم ــام ط ــول
فیل ــم س ــعی میش ــود بهص ــورت مس ــتقیم و
غیرمس ــتقیم ب ــه بینن ــده نش ــان داده ش ــود.
حســـین ریگـــی در ترســـیم ای ــن دنی ــای
متف ــاوت ک ــه ب ــر پای ــۀ ان ــکار بن ــا ش ــده موف ــق

پی ــش مـ ـیرود .جزئی ــات را بهخوب ــی بـــه
بیننــده نشــان میدهــد و او را بــا خــود همــراه
میکن ــد ،میخندان ــد ،نگ ــران میکنـــد،
یب ــرد ،ولـــی
پیچوت ــاب میده ــد و ب ــاال م 
درســت در نقطــۀ تالقــی واقعیــت بــا دنیایــی
ک ــه خ ــودش میگوی ــد «همــهش دروغ ب ــود»
شکس ــت میخ ــورد .ش ــخصیت اصلـــی از
ان ــکار دس ــت کش ــیده اس ــت ،ول ــی شـــاید
نویس ــنده هن ــوز نتوانس ــته از ان ــکار بیـــرون
بیای ــد و فق ــط در دنی ــای خی ــال تبح ــر دارد و
ب ــه همی ــن دلی ــل اس ــت ک ــه همینج ــا فیل ــم
ً
را س ــریعا تم ــام میکن ــد.
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ناتوانی دفاع آخر در موقعیت
یادداشتی بر فیلم «سوییپر»

امید مرادی

فیلــم «ســوییپر» بــه کارگردانی امین شــجاعی و نویســندگی
مشــترک خلیــل اســماعیلی و امیــن شــجاعی بــا بــازی
عــزتاهلل رمضانیفــر ،علیمحمــد رادمنــش و زندهیــاد
علــی ســلیمانی ،داســتان چنــد نوجــوان همتیمــی اســت
کــه پــس از تعطیلــی مســابقات فوتســال بــه کمــک یــک
کشــاورز بــرای نجــات زمیــن و محصوالتــش میرونــد.
فیلم در همان دقایق ابتدایی ،موقعیتی را تعریف میکند که تا
انتهای داستان ،قهرمانان نوجوان درصدد تغییر آن هستند؛
«اصالن» برادر «امیر» و یکی از اعضای تیم ،بهخاطر ضرری
که از سمت کارخانۀ رب گوجه و ناظران بازار به او وارد شده
اعتراض تند و شدیدی میکند و پس از آن ناامید میشود
و دست از فروش محصوالتش میکشد« .رضا» مدافع تیم
به همراه دو دوست دیگر خود «سعید» و «حسن» تصمیم
میگیرند که در زمان تعطیلی مسابقات ،به کمک اصالن بروند
و در فروش گوجهها به او کمک کنند .زمین زیر کشت گوجهها،
پیشاز این ،به پدر رضا تعلق داشته که همین مسئله میتواند
انگیزهایباشدبرایواردعملشدن.تنهازمینو گوجههاست
که برای او اهمیت دارد و بیشاز این انگیزۀ مشخصی از رضا
در دست نیست .بیشترین کاری که فیلم برای همراه کردن
بیننده با رضا انجام میدهد ،صحنههای داخلی او در خانه،
چند دیالوگ با مادرش و کابوسهای اوست .درواقع دلیل
فروش گوجهها برای رفع نیاز مالی خانوادهاش نیست .حتی
ا گر انگیزۀ او دفاع هم باشد ،خودش نمیداند در حال دفاع
از چیست.
پس از اولین اقدام بچهها که شبانه به گلخانه میروند ،فیلم
سلسلهای از موانع نا گهانی را پیش پای آنها میگذارد و تا
انتهای فیلم به این منوال پیش میرود؛ مانعی پیش میآید،
حل میشود و سپس مانعی دیگر .بچهها با تصمیمات خود

در جهت حل مشکل اقدام میکنند و فیلم در آستانۀ موقعیت
جدیدی قرار میگیرد؛ اما پیش از به سرانجام رسیدن موقعیت
جدید و حتی پیش از شکلگیری آن ،رخدادهای غیرمنتظره
همهچیز را بهباد میدهند و کنش بینتیجۀ کارا کترها ،نا گهان
در سکانس بعد به دست عنصر یا کارا کتر دیگری از فیلمنامه
به نتیجه میرسد و به پیشدرآمد موقعیت جدیدی تبدیل
میشود که قرار نیست شکل بگیرد.
از طرفی «امیر» ،نوجوانی کلهشق است که رابطۀ غرضورزانه
ً
و حسادتش به رضا را مشاهده میکنیم ،اما او صرفا نیرویی
منفی در برابر نیروهای مثبت قهرمان فیلم است و این نسبت،
نهتنها منجر به درام نشده که حتی تهدیدی جدی برای رضا و
تالشهای او به شمار نمیآید .خشکاندن بوتههای گوجه هم
ً
عمال تأثیر محسوسی بر کار رضا ندارد و او در نهایت باقیماندۀ
ً
گوجهها را به رب تبدیل میکند .حضور امیر صرفا در جهت
تأیید روحیۀ جنگندۀ رضا و دوستانش است.

فیلم در ایجاد احساس کلی همدلی ،تالش و مبارزه با انفعال از
کانال روحیۀ نوجوانی در حد شعار اصلی خود موفق میشود؛
اما حتی در همان شعار هم عمیقتر پیش نمیرود .کشاورزی،
اخالق یا دوستی مسئلۀ داستان نیست و در شخصیتپردازی
و ایجاد قهرمان منفرد یا جمعی ،دقیق نمیشود .کارا کترها در
همان سطح رفع موانع متعدد و غیرمنتظره باقی میمانند؛
موانعی که حتی گاه به دست خودشان رفع نمیشوند .همۀ
این موارد باعث میشود تا مخاطب کودک یا نوجوان با آنها
همراه نشود و در نهایت تأثیری نپذیرد.
ا گر سینما را بهمثابه یک زبان فرض کنیم ،هنر فیلم ساختن
میتواند در سخن گفتن با هر فرد به زبان خودش باشد .باید
بپذیریم که سخن گفتن با کودکان و نوجوانان از طریق مدیوم
فیلم ،سازوکار پیچیدهتری میطلبد و نسل جدید در مواجهه
با مدیومهای مختلف (در اینجا بهطور خاص تلویزیون و
سینما) برخورد و دریافت ویژهتر و حساستری دارد.
سینما،سرزمین خیال
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مأموریتناممکن
یادداشتی بر فیلم کوتاه «عملیات طبقه دوم»

شادی حاجیمشهدی

در این فیلم،
حادثۀ اصلی یا
همان ماجرای
مهم ،در زمانی
محدود و کوتاه
اتفاق میافتد.
از طرفی،
شخصیتهای
زیادی هم در
فیلم وجود
ندارند که نیاز به
پردازش اضافی
داشته باشند

فیلــم کوتــاه هفتدقیقــهای
«عملیــات طبقــه دوم» بــه کارگردانــی
محمدحســین تفرشــی ،بیشــت ِر
مؤلفههــای یــک فیلــم کوتــاه خــوب
را دارد .بــه ایــن معنــا کــه پیــش از
هــر چیــز ،بنیــان آن بــر اســاس یــک
فیلمنامــۀ موجــز و باورپذیــر بنا شــده و
متــن آن متمرکــز بــر یــک فضاســازی
ملمــوس و شــفاف اســت .ایــن فیلــم
کــه در ســیوچهارمین جشــنوارۀ
بینالمللــی فیلمهــای کــودکان و
نوجوانــان ،نامــزد دریافــت جایــزه از
بخــش فیلمهــای کوتــاه داســتانی
نیــز شــده ،بــه کمــک ضرباهنگــی تند
و پرکشــش در تدویــن و صداگــذاری
مناســب ،قــادر اســت در زمانــی انــدک،
مخاطــب را بــا خــود همــراه کنــد.

شاید اولین پاسخ ذهنی به این سؤال که چرا مخاطبان
بزرگسال نیز عملیات طبقه دوم را میپسندند این باشد که
جهان فیلم بهنوعی تداعیگر یک تجربۀ همگانی است؛
ازاینرو برای همذاتپنداری ،رویدادها و شخصیتهای
ملموس و آشنا دارد .عالو ه بر آن ،زیستن در روزگار مدرن و
پسا کرونای فعلی ،راههای ارتباطی تازه و تجربیات متفاوتی
خوبی امروز
را برایمان رقم زده است که شاید پیشاز آن ،ب ه
ِ
درک نمیشدند .این مسئله بهویژه میتواند برای والدین و
دانشآموزانی که در ایام پاندمی از طریق اینترنت و ارتباط از
راه دور درس میخواندند ،خاطرهانگیز و جالب باشد.
در این فیلم ،حادثۀ اصلی یا همان ماجرای مهم ،در زمانی

سیوچهارمینجشنوارهبینالمللی
فیلمهای کودکان و نوجوانان

محدود و کوتاه اتفاق میافتد .از طرفی ،شخصیتهای
زیادی هم در فیلم وجود ندارند که نیاز به پردازش اضافی
داشته باشند .این روایت جالب ،بر اساس کنشمندی دو
شخصیت اصلی یعنی پسربچهای بهنام «سهیل» و معلمش
جبر همسایه
شکل میگیرد .سهیل دانشآموزی است که به ِ
بودن با معلم مدرسهاش در یک آپارتمان ،مأمور انجام
عملیاتی خطیر در روز برگزاری آزمون آنالین میشود .بهزعم
بازیگوش سهیل ،او تنها کسی است که
همکالسیهای
ِ
نفع شا گردان کالس
به
را
چیز
ه
هم
تغییر
توانایی
فرصت و
ِ
دارد .با وجود اینکه دیالوگهای سهیل و دوستانش ،بیشتر
با شوخیهای شفاهی دوران نوجوانی توأم است و از جنس
همان شیطنتهای پشت میز و نیمکتهای مدرسه است،
اما لحن فیلم طنازانه محسوب میشود و فضاسازیها بین
جهان واقعی و دنیای فانتزی در نوسان است.
انتخاب بازیگر اصلی نیز بهدرستی انجام شده و فیزیک بدنی

و میمیک چهرۀ نمکین محمد صادق شهابالدین (بازیگر
کودک فیلم) با کارهای بامزهای که برای فرار از امتحان انجام
میدهد تناسب دارد و به دل مخاطب مینشیند.
درام این قصۀ ساده ،بر اساس یک تدوین درست شکل
گرفته و اینجاست که جلوههای ویژه ،به القای فضای
آشنای آموزشهای مجازی و چترومها ،که برای
مخاطبان اپلیکیشنهای ارتباطی در دوران کرونا بسیار
پرکاربرد بوده ،بیشتر کمک میکند .به این ترتیب ،اثری که
در ذات خود عمیق و پیچیده نیست ،بهمدد کادربندی
نماها و تدوین خالقانه در کنار یک پایانبندی غیرمنتظره
ن نزدیک شده
در شیوۀ روایت ،به آثار فانتزی و انیمیش 
است و شاید به همین دلیل پس از تماشای آن ،حسی
همچون شنیدن یک لطیفۀ نشاطآور یا یادآوری یک
خاطرۀ دلنشین از دوران بیدغدغۀ کودکی و مدرسه به
سراغمان میآید.
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خارج از گود

 ۸۵هزار کودک یمنی
زیر پنج سال در اثر
سوءتغذیه جان خود را از
دست دادهاند
هر  ۱۰دقیقه یک کودک
یمنی براثر سوءتغذیه به
کام مرگ میرود و هر
ساعت  ۳کودک در پی
محاصرۀ این کشور و
نبود ِ خدمات بهداشتی
الزم جان میبازند .این
کودکان بدون اینکه
هیچ نقشی در این
جنگافروزیها داشته
باشند ،بیدفاعترین
قربانیان این درگیریها
هستند.
در این مجموعه ،تلخی
جنگ را در کنار شادی
و بازی ِ کودکان یمنی به
تصویر کشیدیم ،به امید
روزی که همۀ کودکان
جهان آرزوهای رنگی
خود را به تصویر بکشند
و این جشنواره نیز
بتواند میزبان فیلمهای
کشورهای همسایه و
میهمان این کشورها
باشد.

سینما،سرزمین خیال
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