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شما نوجوانان نشان دادید
که همچنان نشاط و انگیزه دارید
علیرضا تابش؛

دبیـر سی و سومین جشنواره

بین المللی فیلمهای کودکان
و نوجوانان

1

بسـیار خوشـحالم کـه خداونـد ایـن فرصـت را بـه مـا داد که علیرغم هم ه دشـواریهای ناشـی از ویـروس بیرحم و شـوم کرونا جشـنواره امسـال را برگزار

کنیـم .شـما نوجوانـان عزیـز همـت کردید و با ارسـال ایدهها و فیلمهایتان ،به تعدادی بسـیار بیشـتر از سـالهای پیش ،نه تنها نشـان دادیـد که هیچ ترس

و واهمـهای از ایـن بیمـاری نداریـد ،بلکـه نشـاط ،سـرزندگی و انگیـزهای که برای ادامه مسـیر طوالنی زندگـی خود برگزیدهاید ،با ظهور این دشـمن مشـترک،

چندیـن و چنـد برابر شـده اسـت .شـما نـه تنها ما را قانـع کردید که تصمیم بـه برگزاری «چهارمیـن دوره المپیاد فیلمسـازی نوجوانان» تصمیم درسـتی بوده

اسـت ،بلکـه بـه مـا درس امیـدواری ،اسـتقامت و پایمـردی دادیـد و نشـان دادید سرچشـمه جوشـان زندگـی ،با ایـن مصائب تلـخ و زودگـذر ،رو به ضعف
نخواهد گذاشـت و قویتر از همیشـه ،از دل نوجوانانی چون شـما خواهد جوشـید.

۲

از صمیـم دل امیدواریـم ،در ایـن سـو مـا نیز آنچه برای شـما مهیـا کردهایم ،اگر چه نه به اندازه تالش و اسـتقبال شـما ،اما بتواند آموزنـده و هیجانانگیز

باشـد .در ایـن دوره از المپیـاد کـه بـه ناچـار آنالیـن برگزار میشـود ،تلاش کردهایم با اسـتفاده از تمـام ظرفیتهای به روز شـبکههای مجـازی و فناوریهای

آمـوزش از راه دور ،روزهایـی پـر از تجربههـای جدیـد و خالقانـه بسـازیم ،روزهایی که بتواند تصویر شـما را از آیند ه خود روشـنتر کنـد و تصمیمهای جدیدی

برایتـان بسـازد .نـه فقـط آینـد ه شـما به عنوان فیلمسـاز یا سـینماگر ،بلکه حتی اگر قصـد فعالیت حرفـهای در فضای صنعت تصویر نداشـته باشـید ،باز هم
ایـن روزهـا بتواند روزهایی با اهمیت فراوان در زندگی شـما باشـد.

۳

ممکن اسـت صدای شـما در اوج نگرانیهای این روزها ،در میان هیاهو و سـر و صدای غمانگیز کرونا ،کمتر شـنیده شـده باشـد .ای کاش از این فرصت

اسـتفاده کنیـد بـرای رسـاندن صدایتـان بـه هنرمنـدان و از طریق هنر و هنرمندان ،رسـاندن صدای متفـاوت و تازه خود بـه جامعه .جامع ه امـروز نیازمند این

صـدای متفـاوت اسـت ،صدایـی جـوان ،پـر از امیـد و قـدرت کـه بتواند موانع و مشـکالت را پشـت سـر بگـذارد و از پـس ظاهر تیـره و مبهم آینـد ه نزدیک،
تصویـر روشـن آینـدهای اندکـی دور را پیش روی جامعه تصویر کند .شـما سـینماگران نسـل آینده میتوانید سـفیران امید امروز باشـید.

۴

یـک آرزو میتوانـد پایانـی بـر ایـن پیـام کوتاه باشـد؛ آرزوی اینکه فردایی که شـما ،هنرمندان و سـینماگران نسـل آینـده در آن به تولید مشـغول خواهید

شـد ،روزگاری سـالمتر ،پرامیدتـر و آرامتر از امروز باشـد  .
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پیا مهــا /المپیاد چهارم

افقهای روشن در سپهرِ هنرِ ایرانزمین
سیدصادق موسوی؛ مدیرعامل
انجمن سینمای جوانان ایران
به نام خالق هنر

چهارمین المپیاد فیلمسـازی نوجوانان کشور ،نویدبخش افقهای روشنتر

در سپهر هنر ایرانزمین است.

دور نیسـت کـه ایـن نهالهـای نورس ،بهـاری گلفـام بیافرینند و بوسـتان
سـینمای ایـران را جلـوهای تـازه و غنایی درخور ببخشـند.
آرزومندم که این بهار ،هرگز به خزان ننشیند.

کرونا و المپیاد فیلمسازی نوجوانان
حبیب ایل بیگی؛ مشاور

دبیر جشنواره و مدیر المپیاد

فیلمسازی نوجوانان

چهارمیـن دوره المپیـاد فیلمسـازی نوجوانـان ایـران را در شـرایطی برگـزار مـی کنیـم که چند ماه اسـت که جهان با انتشـار ویروسـی به نام «کرونا» دسـت
و پنجـه نـرم مـی کنـد .ویـروس کرونـا در ایـن چند ماه باعـث تعطیلی بسـیاری از رویدادهـای هنری و فضاهای هنری مثل سـینماها و جشـنوارهها شـده

اسـت .امـا از یـک سـو کرونـا مـا را مجبـور کـرد به این بیاندیشـیم که آیـا میتـوان چهارمین المپیـاد فیلمسـازی را با حفظ همـه توصیههای بهداشـتی و
بـه شـیوهای متفاوت برگـزار کرد؟

ایـن پرسشـی بـود کـه ماههـا بـه آن فکر کردیم و نتیجه بررسـیها نشـان داد برگزارکردن المپیاد با شـیوهای متفاوت بهتر از برگزار نکردن آن اسـت .امسـال،

المپیـاد فیلمسـازی نوجوانـان بـه شـکل حضـوری برگـزار نمیشـود .امـا درسـی کـه کرونـا به مـا داد ایـن بود کـه میتوان بـرای هـر محدودیتی چـارهای

اندیشـید .دسـت روی دسـت گذاشـتن کـه هنـر نیسـت؛ انفعـال هنر نیسـت؛ بلکه هنر آن اسـت که بـه نوجوانان فرصـت دهیم تـا زیباییهای کرونـا را به

تصویـر بکشـند؛ ماننـد همدلیهـا ،فداکاریهـا ،گذشـتها ،تالشها بـرای حل مشـکالت ،حفظ آیین و رسـوم دینی مثـل عزاداریهای متفاوتی که امسـال
برگـزار شـد و بازنمایـی زیبـای آنها در قـاب فیلمهـای نوجوانان شـرکتکننده در المپیاد.

پیونـد متفاوتـی کـه نوجوانـان بـا دنیای مجـازی و شـبکههای اجتماعی برقرار کردند نشـان داد المپیاد فیلمسـازی نوجوانان ایـن قابلیت را دارد تـا آنها را
بـه سـطح باالتـری از رشـد و بلـوغ رسـانهای سـوق دهد .کرونا به همـه یاد داد اسـتفاده صحیـح از اینترنت مـا را در برابر مشـکالت توانمند میکند.

المپیاد چهــارم  /پیا مها
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برسام عبداللهی

نگاهی به سه دوره المپیاد فیلمسازی نوجوانان

رویای سینما

در گذر فرهنگ و هنر

نـام و عنـوان «المپیـاد فیلمسـازی» نخسـتین بـار در تابسـتان سـال  ۱۳۹۴شـنیده شـد .در روزهایـی کـه برگزارکنندگان جشـنواره
بینالمللـی فیلمهـای کـودکان و نوجوانـان بـه تدارک جشـنوارهای متفـاوت و البته تاثیرگـذار میاندیشـیدند .در آن سـال «علیرضا
شـجاع نـوری»؛ دبیـر جشـنواره فیلمهـای کـودکان و نوجوانـان بـود و در یکی از جلسـات سـتاد برگزاری جشـنواره ایـده راهاندازی
بخـش ویـژهای بـرای نوجوانـان عالقهمنـد کـه تمایـل به سـاخت فیلـم دارند ،یـا بچههـای بااسـتعدادی که محلی بـرای ارایـه آثار
خـود ندارنـد را مطـر ح کـرد .از آنجـا که قرار بود جشـنواره بیسـت و نهم تنها به سـینمای نوجوانان بپـردازد ،این ابتـکار مورد توجه
مسـئوالن بنیاد سـینمایی فارابی و دسـتاندرکاران جشـنواره قرار گرفت و در همان دوره عنوان جشـنواره با این عبارات روی پوسـتر
قـرار گرفـت؛ «نخسـتین المپیاد فیلمسـازی و بیسـت و نهمین جشـنواره بینالمللی فیلمهـای نوجوانان» .بدین ترتیب نخسـتین
المپیـاد فیلمسـازی نوجوانـان شـکل عینـی پیدا کـرد .در این گـزارش نگاهی داریم به سـه دوره گذشـته ایـن رویداد.
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گــزارش /المپیاد چهارم

نخستین المپیاد

همدان  3 -الی  8مهر 1394

اولیـن دوره المپيـاد فيلمسـازي نوجوانـان همزمـان بـا بيسـت و نهمين

جشـنواره بينالمللـي نوجوانـان  3الـی  8مهـر  1394در شـهر باسـتاني

همـدان برگزار شـد .بر اسـاس فراخوان المپیـاد ،نوجوانان سراسـر ایران از

 ۱۲تـا  ۱۹سـال میتوانسـتند فیلمهـای  ۳دقیقـهای خود را برای جشـنواره

ارسـال کننـد .جمـعآوری آثار توسـط دفاتر انجمن سـینمای جوانـان ایران

در سراسـر کشـور انجـام شـد کـه در مهلت تعیین شـده بیـش از  1000نفر

بـه دفاتـر انجمـن مراجعـه  و در این زمینه اعلام آمادگی کردنـد .در ادامه

ً
نهایتـا ۸۶
بیـش از  ۴۰۰فیلـم سـه دقیقـهای بـه سـتاد برگـزاری رسـید که
فیلـم در  المپیـاد شـرکت کردند.

نیمـا عباسـپور ،داریوش غریبزاده و امیرشـهاب رضویان به عنـوان داوران

نخسـتین المپیـاد فیلمسـازی نوجوانـان  13اثـر برگزیـده را در بخش ملی

و  5فیلـم را در بخـش بینالمللـی معرفـی کردنـد .همچنیـن علیرضـا

شـجاعنوری؛ دبیـر جشـنواره فیلمهـای کـودکان و نوجوانـان همـدان  نیز

یـک فیلـم را بـه دلیـل توجـه خـاص به مسـائل دینـی و اثر دیگـری را به
دلیـل توجـه بـه دفـاع مقدس بـه عنـوان برگزیده دبیـر معرفـی کردند.

دومین المپیاد

اصفهان  ۸ -الی  ۱۴شهریور ۱۳۹۷

دومیـن المپیـاد فیلمسـازی بـا فاصلـه سـه سـال  از دوره پیشـین برگـزار

پویانمایـی) بـرای شـرکت در بخش مسـابقه المپیاد فیلمسـازی نوجوانان

معرفـی شـدند.به ایـن مجموعـه نیـز  9فیلـم از   37اثـر ارسـالی کانـون
پـرورش فکـری کـودکان و نوجوانـان اضافه شـد.

پـس از آغـاز جشـنواره ،فیلمسـازان نوجوان از  9شـهریور بـه محل اقامت

در اردوگاه شـهید بهشـتی وارد شـدند و تـا  15شـهریور حضـور داشـتند.
افتتاحیـه المپیـاد در اردوگاه و بـا حضور علیرضا رضـاداد ،حبیب ایلبیگی،

حسـین شـیخ االسلامی ،محمدرضـا خردمنـدان ،فیلمسـازان و مربیـان

آنهـا برگـزار شـد .برنامههـای المپیـاد شـامل اکـران فیلمهـای بخـش

مسـابقه ،جلسـات نقـد و بررسـی فیلمهـا ،دو کارگاه آموزشـی بـا موضوع

«از ایـده تـا فیلمنامـه» و « کارگاه فیلمسـازی آسـان» ،نمایـش فیلمهـای

تولید شـده کانون پرورش ،گشـت شـهری ،حضور در جلسـات بزرگداشـت

فیلمسـازان کـودک و پرسـش و پاسـخ بـا آنهـا بـود .داوری فیلمهـای

المپیـاد توسـط شـیخ االسلامی ،خردمنـدان و شـجاع نـوری انجام شـد.

از برنامههـای جنبـی المپیـاد میتـوان بـه نشسـت صنـدوق بینالمللـی

حمایـت از کـودکان (یونیسـف) بـا حضـور دکتـر ویـل پارکـس؛ نماینـده

یونیسـف در ایـران ،مهتـاب کرامتـی ،کارشناسـان یونیسـف و فیلمسـازان

نوجـوان اشـاره کرد.

مراسـم اختتامیـه و اهـدای جوایـز المپیـاد در عصـر همـان روز یعنـی 13

شـهریور در سـالن کتابخانه مرکزی اصفهان برگزار شـد .در این مراسـم سـه

فیلـم کوتـاه بـه ترتیب جایـزه مقام اول تا سـوم را گرفتنـد و دو فیلم دیگر
شایسـته تقدیر شـناخته شدند.

المپیاد سوم

اصفهان  ۲۶ -الی  ۳۰مرداد ۱۳۹۸

شـد و از آنجـا کـه جشـنواره بینالمللـی فیلمهـای کـودکان و نوجوانان به

سـومین المپیاد فیلمسـازی نوجوانان همزمان با سـی و سـومین جشنواره

در دوره دوم این المپیاد انجمن سـینمای جوانان ایران و بنیاد سـینمایی

از  28مـرداد آغـاز شـد و  4شـهریور بـه کار خـود خاتمـه داد ،امـا المپیـاد از

اصفهـان بازگشـته بـود همزمـان بـا این رویـداد برگزار شـد.

بینالمللـی فیلمهـای کـودکان و نوجوانان در اصفهان برگزار شـد .جشـنواره

فارابـی بـا شـبکه امیـد همـکاری داشـتند و ایـن رقابـت را در دو بخـش

 26مـرداد کار خـود را پیـش از جشـنواره آغـاز کرد و پیش از پایان جشـنواره

بـر اسـاس فراخـوان دومیـن المپیـاد فیلمسـازی ،نوجوانـان گروه سـنی ۹

پیشبینـی و تلاش شـده بـود از تجربیـات دو دوره گذشـته در جهـت بهتر

«فیلـم» و «فیلمنامـه یا طـر ح» برگـزار کردند.

تـا  ۱۶سـاله میتوانسـتند ثبـت نـام کننـد و فیلمهـا و ایدههـای خـود را

بـه سـتاد برگـزاری ارسـال میکردنـد .بـرای شـرکت در ایـن رویـداد آنهـا

بایـد فیلمهـای کوتـاه  ۳دقیقـهای تولیـد میکردنـد .موضـوع فیلمهـا در

ایـن دوره آزاد بـود ،ولـی هیـات داوران بـه فیلمهایی با موضوعـات ایران

مـن ،شـهر مـن ،روسـتای مـن ،خانـه مـن ،خانـواده مـن ،دوسـتان مـن،
نوعدوسـتی ،همیاری ،نشـاط و کودکی ،خالقیت در زندگی و دشـمنان ما،

توجه ویژه داشـت.

پـس از پایـان مهلـت مقرر در بخـش طر ح یـا فیلمنامه ،تعـداد  190طر ح

بـه دبیرخانـه جشـنواره انجمـن سـینمای جوانـان ایـران ارسـال شـد کـه

بعـد از بازخوانـی  تعـداد  33طـر ح و فیلمنامـه انتخـاب شـدند .بعـد از

انتخـاب طر حهـا و فیلمنامههـا  -همانطـور کـه در فراخـوان ذکـر شـده

بـود – فیلمنامههـای پذیرفتـه شـده با حمایـت انجمن سـینمای جوانان

ایـران و نظـارت و اجـرای دفاتـر (بـا در اختیار گـذاردن مشـاور و راهنما و

هـم خاتمـه یافت .در ایـن دوره برنامههـای متنوع و گسـتردهای در المپیاد

شـدن ایـن رویـداد بهـره گرفتـه شـود .دبیـر جشـنواره فیلمهای کـودکان و

نوجوانـان «علیرضـا تابش» و مدیر المپیاد سـوم «حبیـب ایلبیگی» بودند.

مراسـم افتتاحیه نیز در سـالن حوزه هنری اصفهان برگزار شـد .این مراسـم

در فضایـی گـرم و صمیمانـه شـکل گرفـت  و مسـئوالن برگـزاری المپیـاد،

اسـاتید مدعـو (ایـر ج طهماسـب ،ابوالفضل جلیلـی ،مرضیه برومنـد ،پوران

درخشـنده ،کامبوزیـا پرتوی ،عبـداهلل علیمراد ،وحیـد نیکخـواه آزاد ،علیاکبر
قاضـی نظـام) ،مربیان و تعـدادی از مسـئوالن اصفهانی حضور داشـتند.

آثـار رسـیده بـه المپیـاد شـامل « 307ایـده یـا فیلمنامـه» و « 229فیلـم

کوتـاه» بـود کـه اعضای هیات انتخاب (سـهیال عسـکری ،حبیـب ایلبیگی،

سـعید پوراسـماعیلی ،حسـین شـیخ االسلامی ،داود ضامنـی ،محمدرضـا

ً
نهایتا  40ایـده یا فیلمنامـه و  16فیلم را
کریمـی صارمـی و وحیـد گلسـتان)

بـرای شـرکت در المپیـاد انتخـاب کردند .همچنیـن در دورههای آموزشـی و

کارگاههای المپیاد  55نفر (شـامل  25دختر و  30پسـر) شـرکت داشـتند .در

همچنیـن تجهیـزات الزم و حمایـت مالـی  500هزار تومانی بـرای هر دفتر

ایـن دوره برگزیـدهای معرفـی نشـد و بـه جای آن بـه همه نوجوانـان مدال

بـا پایـان مهلـت ارسـال آثـار تولیـدی بـه دبیرخانـه تعـداد  240فیلـم به

جشـنواره بـود و بـه یک اثـر دوربین فیلمبـرداری اهـدا کرد.

انجمـن) نسـبت بـه تولیـد آثار اقدام شـد.

المپیـاد رسـید کـه شـامل  160فیلـم داسـتانی 24 ،فیلـم مسـتند 48 ،فیلم

پویانمایـی و  8فیلـم تجربـی بـود .بعـد از بازبینـی فیلمها توسـط هیات

ً
نهایتـا تعـداد  64فیلـم ( 51اثر داسـتانی 6 ،فیلم مسـتند و  7اثر
انتخـاب

هـای طالیـی ،نقرهای و برنزی اهدا گردید .سـازمان یونیسـف نیز از حامیان
در سـومین المپیاد فیلمسـازی نوجوانان برنامههای دیگری شـامل نمایش

و بررسـی فیلـم ،نشسـتهای انتقـال تجربـه و کارگاه آمـوزش تکنیکهـای
عکاسـی بـا موبایـل در فضای بـاز گنجانده شـده بود.

المپیــاد چهارم  /گزارش
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با رعایت پروتکلهای بهداشتی و به شیوهآنالین؛

چهارمینالمپیادفیلمسازینوجوانانایرانآغازشد
نسرین بختیاری

عصر بیسـت و هفتمیـن روز مهرماه« ،چهارمین المپیاد فیلمسـازی نوجوانان

ایـران» کار خـود را آغـاز کـرد .المپیـاد امسـال بـا برگـزاری مراسـم ویـژهای

پیـدا کنـد و ثمـرات آن بـرای فرهنگ و هنر ایـران ماندگار باشـد».

تابـش در پایـان از مرکز نـوآوری صبا و دکتر ناظمی که تامین زیرسـاختهای

بـه صـورت آنالیـن ،بـا حضـور تعـداد  محـدودی از مدعویـن و بـا رعایـت

اینترنتـی ایـن رویـداد را تأمیـن کـرده اسـت ،تشـکر کـرد .در بخـش دیگری

ایـن رویـداد در فضـای بـاز مرکـز نـوآوری صبـا و بـا تلاوت آیاتـی از قـرآن

ل گذشـته نشسـتهای
دلتنگـی بـرای برپایی حضوری جشـنواره گفت« :سـا 

پروتکلهـای بهداشـتی افتتـاح شـد.

کریـم در هـوای دلپذیـر پاییـزی آغاز شـد و با سـرود ملی جمهوری اسلامی

ایـران ادامـه یافـت .گزارش سیوسـومین جشـنواره فیلم کـودک و نوجوان و

تیـزر چهارمیـن المپیـاد فیلمسـازی نوجوانـان از برنامههـای بعدی بـود و در

ادامـه «حبیـب ایلبیگـی» مدیـر المپیاد فیلمسـازی نوجوانان طی سـخنانی

از مراسـم ،پیـام ویدیویـی «مرضیـه برومنـد» پخش شـد کـه او ضمـن ابراز

خوبـی برگـزار شـد و تعامـل خوبـی بـا شـما (نوجوانـان) داشـتیم و بیشـتر

مـا از شـما یـاد گرفتیـم .مـا در ایـن المپیـاد متوجـه میشـویم که شـما چه

دغدغههـا و سلایقی داریـد  .همـه مـا ایـن روزهـا درگیـر بحـران کرونـا و

کنیم».
مسـائل اقتصـادی هسـتیم امـا بایـد در کنـار هـم از مشـکالت عبـور


گفـت« :آرزو میکنـم ایام خوبی پیشروی نوجوانان باشـد و این دوره تجربه

ایـن فیلمسـاز تاکید کـرد« :موضوعی که مـن از میان ایدههای شـما انتخاب

نسـبت بـه برگزار شـدن و نشـدن ایـن رویـداد تردید داشـتیم ،اما اسـتقبال

هـر آن چیـزی اسـت کـه مـا از آب و هـوا و زمیـن داریـم .میـراث فرهنگی و

خوبـی بـرای آنهـا و اسـاتید رقـم بخـورد .بـا وجود اینکـه ما تا چنـدی پیش
بهتری به نسـبت سـال گذشـته صـورت گرفته اسـت».

او بـا اشـاره بـه اینکـه از خراسـان رضـوی ،اصفهـان و همـدان بیشـترین

متقاضـی را داشـتیم ،افـزود« :از فـردا کالسهـا بـا حضـور اسـاتید و مربیان

آغـاز میشـود و از هـر گـروه یـک ایده بـه بخش نهایـی راه مییابد .امسـال

د و داوری فیلمهای پذیرفته شـده
فیلمهـا در سـایت آپارات بارگذاری شـدهان 

در المپیاد ،توسـط مرضیه برومند ،ایر ج طهماسـب و رسـول صدرعاملی انجام

کـردهام ،رابطـه انسـان و طبیعـت اسـت .ثروت همیشـه پول نیسـت ،ثروت

معنـوی ثـروت ما هسـتند .پس  به میراثمـان اهمیت داده و از آن پاسـداری

کنیـم ».ایـن مراسـم بـا تقدیـر از دو جـوان (مهشـاد ولی و سـیدمحمدرضا

حسـینی) کـه المپیادیهـای دور ه اول هسـتند کـه راه فیلمسـازی را ادامـه
دادهانـد ،پی گرفته شـد.

«رسـول صدرعاملـی» هـم در پیامـی ویدیویـی گفـت« :المپیـاد اتفاقـی

اسـت کـه دیـر آغـاز شـد .هـدف ایـن رویـداد پیـدا کـردن ذهنهـای خالق

میشـود ».ایلبیگـی در پایان سـخنان خـود ،از کانون پرورش فکـری کودکان

و ایـده یـاب اسـت .اگـر ایـن اقـدام زودتـر انجـام میشـد بـا توجـه بـه

در ادامـه ایـن مراسـم« ،علیرضـا تابـش» بـا درود بـه روح زندهیـاد «اکبـر

و نوجـوان در جهـان را داشـته باشـیم .امیـدوارم ایـن المپیـاد جـدی تلقـی

و نوجوانـان ،شـهرداری اصفهـان ،شـبکه امید و مرکـز نوآوری صبا تشـکر کرد.

عالمـی» کـه در گسـترش دانش سـینمایی ایـران نقـش تاثیرگذاری داشـت،

بضاعـت سـینمای ایـران ،میتوانسـتیم یکـی از بزرگتریـن سـینمای کودک

شـود و از ایـن طریـق انبـوه کـودک و نوجـوان خلاق را شناسـایی و از

گفـت« :المپیـاد چهارم در شـرایطی برگزار میشـود که ارتباط ما بـا نوجوانان

کنیـم».
ایدههـا در جهـت بهتـر شـدن سـینمای کـودک و نوجـوان اسـتفاده


دبیر جشـنواره سـی و سـومین جشـنواره فیلمهای کودکان و نوجوانان ادامه

در یـک پیـام ویدیویـی خطـاب بـه نوجوانـان گفت« :خوشـحالم کـه بازهم

از طریـق فضـای مجـازی شـکل گرفته اسـت».

داد« :بـه عنـوان کسـی کـه سـال آینـده در کسـوت مدیریت سـینما نیسـت،

آرزوهایـی بـرای المپیـاد فیلمسـازی دارم .چـرا که ایـن المپیاد مولـود دوران

مدیریـت مـن اسـت .مفتخرم کـه در ایـن دوره ،کاری متفاوت و جـذاب برای

نوجوانـان در حـوزه سـینما اتفاق افتاد .تثبیـت این رویداد به شـکلی درخور،

آرزوی مـن اسـت و امیـد کـه بتوانـد جایـگاه خـود را در نظـام هنـری کشـور

پیـدا کنـد .مـن و همکارانـم در بنیـاد سـینمایی فارابـی و انجمـن سـینمای

جوانـان ایـران تلاش میکنیم این اتفاق بیفتـد ،اما نهادهایـی مانند آموزش

و پـرورش و فرهنگسـتان هنـر بایـد همراه ما باشـند .این رویـداد باید تداوم
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دربخـش بعدی پس از معرفی منتورهای المپیاد امسـال« ،ایر ج طهماسـب»

شـما را میبینـم .بـرای اینکـه بخواهید فیلم بسـازید ،المپیاد محل مناسـبی

اسـت تـا از تجربـه اسـاتید اسـتفاده کنیـد .سـال گذشـته بچههـای بسـیار

بااسـتعدادی حضورداشـتند ،امسـال هم کارهای درخشـانی دیدم و امیدوارم
شـما فیلمسـازان درخشـان آینده کشـور باشید».

در پایـان نوجوانـان بـرای شـرکت چهارمیـن المپیـاد فیلمسـازی نوجوانـان

گروهبنـدی شـدند.

گفتنـی اسـت مراسـم افتتاحیه از طریـق تلویزیون تعاملی «تیـوا» به صورت

زنده پخش شـد.

یادواره
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وای چه زمان حساسیست نوجوانی
سیدجواد هاشمی

هیـچ زمانـی را مناسـبتر از زمـان کوتـاه نوجوانی برای آمـوزش و پرورش نمیدانم ،زمانی که انسـان نـه آنقدر کودک
اسـت کـه نفهمـد و نه آنقدر جوان اسـت کـه فکر کند زیـاد میفهمد.

نوجـوان مـوم نیسـت امـا میپذیـرد ،پس میشـود به او یـاد داد و صد البته برای نفـوذ به او باید از قلبش وارد شـد

نـه از مغـزش ،بایـد بـه دلش بنشـینی و بگویی .آنوقـت اگر کالم تو حتی با عقلش منطبق نباشـد میپذیـرد ،چون در

الگـو پذیرتریـن رده سـنی قـرار گرفتـه اسـت .اگر تو را دوسـت بـدارد زبان تـو را خوب فهـم میکند و هـر چه بگویی
میپذیـرد ،پـس بـد بگویـی بد مـیرود و  چون خـوب بگویی آن میشـود که گفتی.

مربی یک نوجوان بد باشد خائن است و  خوب باشد خداست ،وای چه زمان حساسی است نوجوانی ...

سرمایهگذاری بسیار ارزشمند روی نوجوانان
مهین جواهریان

کـودک و نوجـوان هـر کشـوری ،گرانتریـن سـرمایه آن کشـور اسـت .چـرا کـه آینـده هرجامعهای بسـتگی به
رفتارهـای اجتماعی آنهـا دارد.

ً
مخصوصا کـه نوجوانان
شـاید بتـوان گفـت کار کـردن بـرای این گـروه سـنی یکـی از دشـوارترین کارهاسـت.

امـروزی بـه دلیل اسـتفاده از فضای مجـازی و امکانات تکنولوژی مدرن ،هوششـان تقویت شـده و همچنین

اطالعـات فراوانـی را در اختیـار دارنـد .پـس سـرمایهگذاری بـرای آمـوزش مهارتهـای آنها بسـیار ارزشـمند
و ضـروری اسـت .منظـور از آمـوزش ،درس و مدرسـه نیسـت ،بلکـه آموزشهایـی از جمله مسـئولیتپذیری،

انساندوسـتی و احتـرام بـه طبیعـت ،کمـک بـه یکدیگـر ،عالقه به هویـت ملـی و  ...را باید به آنهـا آموخت.

با کفشهای فوالدی وارد این عرصه دلچسب شوید
سیروس حسنپور
دوران نوجوانـی شـروع رویارویـی با مسـیرها و راههایی اسـت که هر کـدام عالئم و تابلوهای مختص به خـود را دارد.

یکـی از دلچسـبترین تابلوهـا در ایـن دوران که نصیب بعضیها میشـود فیلمسـازی و کشـف و شـهود آن اسـت.

حرکـت در ایـن مسـیر پر از شـیرینی و حالوت و البته سـختیهای خاص خودش اسـت .بدون تردیـد با کفش هایی
میتـوان ایـن راه را طـی کـرد که الیه زیریـن آن نه آهنـی بلکه باید از فوالد باشـد.

در مجمـوع بـرای ورود و حضـور در ایـن عرصـه رویایـی و رمزآلـود و داشـتن کفشهای مورد نظر به همـه نوجوانان

تبریـک گفتـه و بهترینها را برایتـان آرزو میکنم.

اشتیاق سرچشمه نبوغ است
وحید گلستان
اشــتیاق ،اشــتیاق ،اشــتیاق ،اشــتیاق ،اشــتیاق ،اشــتیاق ،اشــتیاق ،اشــتیاق ،اشــتیاق ،اشــتیاق ،اشــتیاق ،اشــتیاق،

اشــتیاق ،اشــتیاق ،اشــتیاق ،اشــتیاق ،اشــتیاق ،اشــتیاق ،اشــتیاق ،اشــتیاق ،اشــتیاق ،اشــتیاق ،اشــتیاق ،اشــتیاق،

اشــتیاق ،اشــتیاق ،اشــتیاق ،اشــتیاق ،اشــتیاق ،اشــتیاق ،اشــتیاق ،اشــتیاق ،اشــتیاق ،اشــتیاق ،اشــتیاق ،اشــتیاق،

اشــتیاق ،اشــتیاق ،اشــتیاق ،اشــتیاق ،اشــتیاق ،اشــتیاق ،اشــتیاق ،اشــتیاق ،اشــتیاق ،اشــتیاق ،اشــتیاق ،اشــتیاق،

اشــتیاق ،اشــتیاق ،اشــتیاق ،اشــتیاق ،اشــتیاق ،اشــتیاق ،اشــتیاق ،اشــتیاق ،اشــتیاق ،اشــتیاق ،اشــتیاق ،اشــتیاق
سرچشــمه نبــوغ اســت.

نــه اســتعداد و نــه امکانــات ،ســد راه رســیدن یــک مشــتاق صــد در صــدِ تمــام و کمــال نیســت .شــوق کــه باشــد
باقــی یــا هســت یــا میشــود.
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داستان ساز زدن من و جرأت اومدن تو یه راه تازه
غالمرضا رمضانی

المپیـاد و جشـنواره مدتیـه رفتـن بـه گیـجِ هـم .روزی رو خواهیـم دید
کـه همـه حیثیـت و اعتبـار جشـنواره فیلمهـای کـودکان و نوجوانـان
در گـروی المپیـادش و فعالیـت فیلمسـازان نوجوانـش بشـه .بـه نظـر
میرسـه قطعـه مفقـودهای در قالـب المپیـاد بوده که این سـالها شـان

ومنزلـت جشـنواره رو آنطـور کـه باید نشـون نـداده .در آینـده این گفته
مـن رو فرامـوش نخواهیـد کـرد کـه "روزی فـرا خواهد رسـید کـه حضور

نوجوانهـا و فیلمسـازی اونهـا مهمتـر از تعـداد فیلمهـای بخش اصلی
و فرعی بشـه".

ایـن اتفـاق عالیـه و میتونـه بهتریـن مسـیر رو بـه جشـنواره کـودک و
نوجـوان بـده .مـن خودم بـه شـکلی خروجی و حاصـل همیـن نبرد بی

امـان با خواسـتههام هسـتم .المپیاد یعنی دلخواسـته بـه اضافه تالش،
بـه اضافـه جسـتجو ،به اضافـه ماجراجویی و خسـته نشـدن و به اضافه
هدفمنـد بودنه.

اول راهنمایـی بـودم .مـا نظـام جدیـد بودیـم و هـر طـر ح و برنامـه

جدیـدی رو روی مـا آزمایـش میکردنـد .یـه روزی از دفتـر اطالعیه زدند

اطـاق خـودم بـی اونکـه آقـام بفهمـه .آخه تمـام مدتـی که این سـازها

کـه هـر دانـش آموزی بـه آمـوزش نواختن موسـیقی و بودن تـوی گروه

رو آمـوزش میدیـدم بـه خونه گفته بـودم کالس تقویتی ریاضـی داریم.

شـد ،مـن بـا شـوق و ذوق رفتـم طبقـه سـوم توی سـالن امتحانـات که

تشـکیل شـد رفتـم و شـدم عضـو پـر وپـا قـرص و عاشـق پیشـه تئاتر.

سـاز بود؛ ویلن ،فلوت ،ضرب ،سـنتور ،دایره زنگی و نی .شـایدم بیشـتر.

نواختـن سـاز  و موسـیقی رو دوسـت داشـتم ولـی تـو یـه سـالی که از

موسـیقی عالقـه داره ثبـت نـام کنـه .زنـگ آخر که سـاعت چهـار نواخته
اسـمم رو بنویسـم .توی اون سـالن بیسـت سـی متری شـش هفت تا
جلـوی یـه آقـای جدید الورود ایسـتادم .سـرش روآورد بـاال و گفت« :چه

ساز ی؟»

تـا آخـر سـال همینطور سـاز عوض کردم و سـال بعـد هم که گـروه تئاتر
دیگـه از گـروه تئاتـر تکون نخوردم .تقریبـا عالقهمندیـم رو فهمیده بودم.

ایـن سـاز  -بـه قـول امروز یهـا -شـیفت کـردم تـوی اون سـاز ،خـودم
یـه کمـی سـختم بـود و دیـر میتونسـتم دسـتورالعملها و درسهـا رو

بـر و بـر نگاهـش کـردم .تـا اون روز حتـی آالت موسـیقی رو از نزدیـک

یـاد بگیـرم .امـا تـوی تئاتر مثـل جریـان آب روان کـه مسـیرش رو پیدا

فقـط گاهـی تـوی ختنـه سـورانها یـا عروسـیها دیـده بـودم شـوکت

کوتـاه سـاختن و فیلمسـازی ،اونقـدر جذابیتـش بـرام بـاال بود که شـد

ندیـده بـودم .نه من حتی تو کل خانواده مون سـاز و سـاززن نداشـتیم.

خانـم دایرهشـو میـاورد و مـیزد .خیـره شـدم با دیـد خریدار به سـازها.
بچههـا هـر کدوم  صدای سـازی رو در میاوردن .آقاهه گفت« :پسـرجون

تـا حاال چه سـازی مـیزدی؟»

گفتم« :هیچی ...ولی دوس دارم ضرب یاد بگیرم».

کـرده بیدردسـر پیـش رفتـم .بعـد هـم کـم کـم  ناخنـک زدم بـه فیلـم
همـه چیزم.

حـاال بعـد گذشـت ایـن همه سـال اصال خودمـو بابـت اینکه نتونسـتم

زدن سـاز رو یاد بگیرم سـرزنش نمیکنم .ولی در روح و روانم  آسـودهام
کـه مـن رفتـم طـرف آموختـن انـواع آالت موسـیقی ،ولـی یـا عاشـقم

گفت« :باشـه اسـمتو مینویسـم ».نوشـت و یک ضرب آورد داد دسـتم.

نکـردن یـا اسـتعدادش رو نداشـتم ...یـا هـزار تا دلیـل دیگـه .مهمترین

همیـن راحتـی مـن یـه ضـرب واقعـی توی دسـتم بـود و ته سـالن زیر

بـرام ،مسـئله مهمـی کـه االن گریبان خیلـی از آدم بـزرگا رو گرفتـه .اونها

گفـت بـرو کمـی باهـاش بازی کـن تـا بیـام درس اول رو بهت بـدم .به

بغلـم گرفتـه بـودم و باهـاش دیلـم دیمبـو میکـردم .عصر دوشـنبهها و

چهارشـنبهها میمونـدم تـوی مدرسـه و آمـوزش ضـرب میدیـدم .دو

بخـش ماجـرا اینـه کـه من تالشـم رو کردم و موسـیقی نشـده حسـرت
مـدام دوران کودکـی و نوجوانیشـون رو بـه خاطـر میـارن کـه  جـرات

آزمایـش بـه خودشـون نـدادن .کـه از فرصت بـه وجود اومـده به خوبی

مـاه گذشـت و مـن یـه دل نـه صـد دل عاشـق سـنتور شـدم .بـه نظرم

بهـره نبـردن .کـه جلو نرفتـن و تلاش نکردن.

و چـه صـدای قشـنگی مـیزد بیـرون .رفتـم پیـش مسـئول و گفتم من

پـا پیـش گذاشـتن احتـرام عجیبـی قائلـم .اونهـا جسـارت نزدیـک

بیا سـر کالس سـنتور».

بهشـون میگـم« :دمتـون گرم ،بهتریـن فرصته که خودتـون رو ارزیابی

سـاز قشـنگی بـود .بـا دوتا چـوب عصـا ماننـد میزدیم روی سـیمهاش

به سـنتور زدن بیشـتر عالقه دارم .نیشـخندی زد و گفت« :از جلسـه بعد
سـه مـاه و انـدی هـم خودمو به زدن سـاز سـنتور مشـغول کـردم .فلوت

حـاال مـن برای تک تـک نوجوانهایـی که تـو راه المپیاد فیلمسـازی

شـدن رو از خودشـون نشـون دادن .اومدن توی میدان محک و من
کنیـد .دوسـت داریـد و عاشـقید یـا نـه؟ اسـتعداد و شـوق داریـد

زدن تـو گلـوم گیـر کـرده بـود و گاهـی میرفتم سـر کالس پیش دوسـتم

یـا نـه؟ حرفـی بـرای گفتـن تـو فیلمسـازی داریـد یـا نـه؟ در طـول

اگـه مـن فلـوت زدن یـاد بگیـرم راحـت میتونم یـه فلوت بخـرم و ببرم

دسـتگیرتون میشـه».

«مـوت آبـادی» و بـا صـدای فلـوت کیـف میکردم .بـه خـودم میگفتم

مـدت فشـرده و داشـتن امـکان محـک در جشـنواره خیلـی چیـزای

المپیــاد چهارم  /یادواره
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بیاین یه لحظه چشمامونو ببندیم!
حامد جعفری
فکـر کنیـم کـه تـو یـه چشـم بـه هـم زدن 50،سـال رفتیـم جلـو

و رسـیدیم بـه سـال هـزار و چهارصد و پنجـاه خورشـیدی و همهمون

پیر و کهنسـال شـدیم ...پس همینطور که چشـمامون بسـته اسـت،

یـه نگاهـیام بـه خودمـون بندازیـم و بـه ایـن فکـر کنیم که دوسـت

داریـم تـو سـال  ،1450دقیقـا تـو چه موقعیتـی باشـیم؟ واضحتر بگم،

دوسـت داریـم چـه دنیایـی رو بـرا خودمـون سـاخته باشـیم؟ یـا چه

آرزوهایـی رو دنبـال کـرده باشـیم؟ بـه اینم فکـر کنیم ،که تو اون سـال
چـه حسـرتهایی ،هنـوز تو دلمـون باقـی مونده؟

ه فرصت
خوب ،حاال وقتشـه چشـمامونو باز کنیم .همین االن ،یه بسـت 

50سـاله ،هممـون هدیـه گرفتیم50 ...سـال وقت برای اینکه پاشـنهها

ه آرزوهایی که داریمو خودمون بسازیمشـون و به
رو ور بکشـیم و همـ 
ه چیزایی که میخوایم برسـیم...
همـ 

چون ،قراره وقتی سال  1450شد ،دیگه حسرت نخوریم ...آمادهاین؟!

بهترین اوقات مدرسه رفتن من
نواب محمودی

ِ
دوسـت همیشـه همپا از سـانس اول وارد سـینما میشـدیم و
همراه یک

یـک فیلم را سـه سـانس پشـت سـر هـم میدیدیـم؛ البتـه بعـد از آنکه از

در پشـتی مدرسـه جیم میشـدیم و دوان دوان خود را به سـانس سـاعت

 ۱۰صبـح میرسـاندیم .بهتریـن روزهای مدرسـه همـان فرارهای سـینمایی

بو د …

چی؟ ...از این حرفها نزنم؟ بدآموزی داره؟ چشم ...چشم...

عشـق و عالقـه بـه فیلـم و سـینما آنچنـان در مـن شـعلهور بـود کـه همه

کتابهـای سـینمایی کتابخانـه عمومـی شـهرمان را چندبار چندبـار خوانده

بـودم و هیـچ فیلمی را هم در اکرانهای دو سـینمای داغان و قدیمی شـهر

از دسـت نمـیدادم .لـذت بخشتریـن درسهـا هـم در مدرسـه بـرای من،

ریاضـی ،شـیمی و زیسـت بودنـد؛ آن زمانهایـی کـه همگی مشـغول حل

کردن مسـائل سـخت علمی بودند و دبیرها هم سرشـان در افکار خودشان.

بهتریـن موقـع بـرای ورق زدن مجلات سـینمایی و خوانـدن آخرین خبرها

و نقدهـا بـه درسـتترین اسـتفاده از آن زمانهـای مـرده امتحـان .قبـل از

وارد کـردن جوابهـای صحیـح بـه برگه امتحانی کـه از شـاگرد زرنگ کالس

تقلب میکـردم.

ای بابا...اینم نگم؟...همهاش شد بدآموزی...چشم چشم...حواسم هست...

نوجوانـان عزیـز و گرانقـدر کـه قرار اسـت آینـده این سـرزمین رویایـی را با
تواناییهـای علمـی و فنـی خودتان طالیـی کنید؛ به شـما نصیحت میکنم

کـه درسهایتان را سـفت و سـخت و جدی بخوانیـد .در همه کالسهایتان  

بـهدوره کودکـی و نوجوانـیام کـه فکـر میکنم ،همیشـه فیلم و سـینما در

ی جای آن روزهای من حضوری پررنگ داشـته اسـت .نشسـتن در سالن
جا 

بـدون اسـتثنا حاضـر باشـید و سـعی کنید با تالش و ممارسـت بـه مدار ج
باالی علمی برسـید.

بـی خیـال سـینما و فیلمسـازی .اصالً کاری به کار سـینما نداشـته باشـید.

تاریـک سـینما و چشـم دوختن بـه جادویی که بـر روی پرده نقـرهای نقش

بـه درد نمیخـورد.

دیـدن فیلمهـا و بعـد از آن خوانـدن دربـاره همان فیلمهـا و فیلمهایی که

کـه خیـال شـما را بـال و پـر بدهـد .نمیتوانـد ایدههـا و داسـتانهایی که

میبسـت ،بهتریـن و لذتبخشتریـن لحظـات آن روزهای مرا میسـاخت.

آن موقـع امـکان دیدنشـان برایـم وجود نداشـت ،تنهایـیام را پـر میکرد

سـینما بـرای ایجـاد لحظات رویایـی کاربـردی نـدارد .توانایی ایـن را ندارد

در ذهـن داریـد و قلقلکتـان میدهد را به تصویر بکشـد .سـینما به عنوان

و مـرا سـوار بـر سـیمر غ خیال به سـرزمین رویاهـای رنگی و پرکشـش و پر

یـک سـرگرمی سـالم ،لـذت بخـش و آموزنده قابل اتکا نیسـت و شـما را از

بـدون شـک بهتریـن اوقـات مدرسـه رفتـن مـن ،آن روزهایـی بـود کـه به

سرتان به درس و مشقتان باشد فقط .اصالً سرتان را بلند نکنید!

کشـمکش فیلمهـا میبرد.
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فرهنـگ و هنـر کاملاً دور میکنـد و خیلـی دیگـر از ایـن حرفها.

مهدی گلی

پیامهای نوجوانان

سالم

از تک تک عوامل اجرایی المپیاد ،منتورها و مربیان عزیز که در این سه روز خیلی کمکمون کردن و از

همه مهمتر این فرصت رو در اختیارمان گذاشتن ،نهایت تشکر و قدردانی را دارم .امیدوارم تنتون سالمت

باشه و سالهای بعد هم این المپیاد ادامه داشته باشه.

هرچند المپیاد آنالین برگزار شد ،ولی ما تونستیم با پیشکسوتان عرصه هنر و سینما بیشتر آشنا بشیم و

دوستان جدیدی را پیدا کنیم.

دمتون گرم

کسرا علیزاده
سالم؛

ضمن تشکر از تمام عوامل اجرایی المپیاد و اساتید محترم خیلی خوشحالم که در این دوره حضور پیدا

کردم .کارگاههای آموزشی خیلی مفید و کارگاههای انتقال تجربه اساتید هم عالی بودند .خیلی چیزها یاد
گرفتم و حتما در پنجمین المپیاد با استفاده از آموختههای این چند روز با آثار بهتر و قوی تر شرکت

خواهم کرد.

ممنون از اساتید عزیزم آقایان رمضانی و رضایی و تمام زحمتکشان المپیاد که برگزار یاش
در شرایط کرونایی و به صورت آنالین بسیار سخت تر از حضوری بود.

ثمینا شعفی
اساتید عزیز و مهـربان
استاد گلستـان
و

استاد آهی

من خیلی خوشحالم که سه روز متفاوت رو با شما و بقیه دوستان گروه خوب «هم سینمایی» بودم.
از همه شما چیزهایی جدید یاد گرفتم و حرفهای جدید شنیدم که برای من خیلی آموزنده بود.

از شما دو استاد عزیز خیلی خیلی ممنونم به خاطر همه زحمت هایی که کشیدید و وقت خودتون رو برای ما

گذاشتید تا ما بتونیم راه درست رو تو عالقه مون پیدا کنیم.

ممنون ازتون که با انرژی مثبت به ما آموزش دادید و ما از این به بعد به خودمون افتخار می کنیم که

این دوره رو با شما گذروندیم.

از تمامی بزرگان دست اندرکار المپیاد که با تالش و برنامه ریزی سخت در روزهای کرونایی برای ما نوجوانان

سه روز پر از خاطره ،آموزش ،یادگیری و امید ساختند ،تشکر می کنم.

با آرزوی سالمتی همه خوبان

سید مهدی موسویزاده
سالم خدمت همه کسانی که این چند روز واقعا زحمت کشیدند .این روزها واقعا هر کاری سخته .توی
این سه روز به من خیلی خوش گذشت .یک دنیا ممنون

مهشاد سعادت ملکی
سالم

از عوامل برگزار کننده جشنواره برای برنامه ریزی و تدارک این دوره از المپیاد بی نهایت سپاسگزارم
زحمـتهای شما رو فرامـوش نخواهم کرد

آشنایی با شما عزیزان و حضور در این دوره المپیاد سعادت بزرگی بود .شاد باشید

المپیــاد چهارم  /یادواره
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پاداشکشوریکه بر روی نوجوانانشسرمایهگذاری میکند
مهدی رضایی
نوجوانـی یعنـی رهایـی از قیـد و بندهـای بزرگسـالی ،جسـتجوگری و تلاش بـرای سـاختن آینـدهای نزدیـک در  
بزرگسـالی و میانسـالی .نوجوانهـا را بایـد درک کـرد ،ترسهـا و بحرانهایشـان را بایـد شـناخت و بـا مهربانی و

رفاقـت آنهـا را بـرای ورود بـه مرحله جوانی و بزرگسـالی هدایت و همراهـی کرد .نوجوانی که جویای هنر میشـود

بـا تلاش ،پشـتکار  و مداومت در بزرگسـالی هنرمندی میشـود اثرگذار و خالق .کشـف و حمایـت از  نوجوانهای

فیلمسـاز و هنرمنـد سـرمایهگذاری پرسـود و منفعتـی اسـت کـه بـا گـذر زمـان آثارش آشـکار و آشـکارتر خواهـد

شـد .توسـعه فرهنگـی و افتخـارات ملـی پاداشـی اسـت برای کشـوری که بـر روی نوجوانانـش (به ویـژه در حوزه
هنـر) سـرمایه گـذاری میکنـد .ای کاش همـه نوجوانهای این سـرزمین میتوانسـتند از چنین توجـه و حمایتی

برخـوردار شـوند ،چـه آنهـا کـه در شـهرهای بزرگ زندگـی میکنند و چـه آنهایی که در مناطـق محروم با رنـج و درد
دسـت به گریبان هسـتند.

نوجوان امروز باید موج سوار خوبی باشد
شهال پورآرین

نوجـوان امـروز در دنیـای شـگفت و پـرزرق و برقی بالنده میشـود که سـرعت بسـیار باالیـی دارد .پـس باید آنقدر

قـدرت انطباقـش بـاال باشـد کـه از گـود زندگی بیـرون نماند .نوجـوان امروز باید موج سـوار خوبی باشـد تـا بتواند
در برابـر متغیرهـای بیشـمار اطرافش متعـادل بماند...

نوجـوان امـروز مهـارت ذهنـی باالیـی دارد و بـه سـرعت الگوهای ذهنی خلاق بر پایه شـرایط جامعه میسـازد .از

دیـدگاه مـن نوجوانـی کـه با چنین سـرعتی سـعی در انطبـاق بـا فنـاوری دارد همانقدر فرامـرزی فکر خواهـد کرد.
گسـتره اخلاق را بـا هـوش خـودش درک خواهـد کرد و بـا هنر و تفکـرش دنیـای زیباتری خواهد سـاخت...

دنیـای زیبایـی کـه ایـن المپیـاد بـرای نوجوانهـا میخواهـد عرصـه بـزرگ خودبـاوری را پیـش رویشـان خواهد
گسترد...

به امید داشتن پررنگترین اجتماع نوجوانهای باخالق و متفکر...

بذر مهر بکار تا اندیشه و احساست شکوفا شود
میرعباس خسروینژاد

امـروز روز توسـت ،نـه آرزویـی را غیـر ممکـن میبینـی و نـه هیچ هدفـی را دور .کنجـکاوی برای توسـت ،پس

قـدر پرسـشهایت را بـدان ،ایـن آغاز راه دشـواری اسـت که روبرویـت میبینی .دگرگونـی کار تـو و آنچه انجام
میدهـی بـرای آینـده توسـت .بذر مهر بکار تا اندیشـه و احساسـت شـکوفا شـود.

در ایـن مسـیر دشـوار نردبانـی محکـم بسـاز تـا پله پلـه غرق گل شـوی و بـرای آنکه چشـمانت لبریز از سـتاره
شـود ،دسـتی دراز کـن بـرای چیدن سـتارهها...

اهدافیکه بوی صلح و عشق میدهد
عادل تبریزی
هـر آنچـه از عشـق و امیـد و اسـتعداد و رهایـی جوانـه میزنـد از سـالهای آرامـش نوجوانیسـت ،آرامـش برای
اهدافـی کـه قـرار بـر رسـاندن مـا بـه آرامش اسـت .اهدافـی کـه در رویاهایمـان بوی صلـح و عشـق میدهد.

در نوجوانـی قهرمانهایمـان را در سـینما دیدیـم کـه قهرمـان زندگـی خـود شـویم و امـروز بایـد رد قهرمانهای
زندگـی را باز هـم در سـینما بزنیم.

قـدردان سـن نوجوانـی هسـتم که بـرای رویای تماشـای رنگین کمان ،مـن را در انتظـار باران نگذاشـت .در تمام
سـالهای عمـرم نوجـوان میمانـم کـه بـاز هر آنچـه بوی زندگـی دهـد در همان سالهاسـت...
ارادتمند .نوجوان  ۳۷ساله
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لذت عاشق شدن
حافظ آهی
یکـی از مهمتریـن مسـئلههای زندگـی کـه کمتـر پیـش میآید کسـی دربـار ه آن
حـرف بزند ،یا تالشـی برای یـاد گرفتن و یاد دادن آن کند ،کشـف راز «لذت بردن»
اسـت .لذتـی کـه یـک عمـر دنبـال آن میگردیـم و نمیدانیم از کجـا و چطور
پیدایش کنیم .لذت بردن از زندگی ،سـخت سـاده اسـت اگر راهش را کشـف
کنیـم .از بیـن ایـن راههـا ،میخواهم یکی را کـه برای خـودم لذتبخشترین
اسـت با شـما شریک شـوم :سینما.
سینما به ما کمک میکند خودمان را و دنیای اطرافمان را کشف کنیم.
سینما ما را به آدمهایی که نمیشناسیم پیوند میدهد.
سینما راه باز میکند برای عاشق شدن.
سـینما بـال پـرواز میدهد بـه خیالمـان و آن لحظههایـی کـه الزم داریم  به
رؤیـا پناه ببریـم ،پناهگاهمان میشـود.
سـینما تجربههـای تـازهای برایمـان میسـازد و دسـتمان را میگیـرد تـا
راههـای شـگفتانگیزی طـی کنیـم.
سینما زبانی همهفهم میشود برای حرف زدن از خودمان ،بیشرم و خجالت.
سـینما دنیایـی وسـیع و بیمـرز و دیـوار پیـش پایمـان میگـذارد و رشـدمان
میدهـد.
راز لـذت بـردن از زندگی ،چشـم چرخانـدن در دنیا از دریچههای مختلف اسـت و
سـینما یکی از این پنجرههاسـت با قابی سـحرآمیز .همین اسـت که لحظههایی
جادویـی میسـازد و آدم را عاشـقانه بـا خـود همـراه میکنـد .چه لذتـی باالتر از
این!

همه یک دست شویم
فریبرز آهنین

نقشاولاینروزهامون،
شماهایین
تییام یابنده

سـهراب ،زمیـن و آسـماناش را به هم دوخت تا شـاید
طرحی نـو در اندازد...
اما تراژدی خلق شد.

حـال بـه خـود و جهانیـان قـول میدهیـم؛ سـهراب و
گردآفریـد هایمـان را ببینیـم و بشـنویم...

تـا همـه یـک دسـت شـویم ...بـرای خلـق جهانـی
درخشـان بـا سـتونی از جـان و خـرد...

زمین – زمان پاندمیک کرونا – ایران (جشنواره فیلم کودک)

سـالنهای سـینمایی بـا فضـای جشـنوارهای امـا صندلیهای خالی در سـکوت بـود تا درهای سـالنها باز شـدند و بیگانههایی کروی شـکل با شـاخهای

کوچـک تاجماننـد گـروه گـروه شـروع به نشسـتن بروی صندلیهـا و آماد ه دیدن فیلم شـدند .سـالنها بدون بچهها (کـودک ونوجوان) معنایی نداشـت.

پردههـا بـه کنـار میرونـد و فیلـم آمـاده پخـش میشـود ،بیگانههـای کروی شـکل شـروع بـه لبخنـد زدن کردند که سـفیدی شـروع فیلم ،چهره ترسـناک

و کثیـف هیوالهـای گـرد کوچـک را روشـن کـرد در همیـن زمـان صـدای پارازیـت روی تصویـر و از بیـن رفتـن و بـه هـم ریختن آن بـر روی پرده سـینما
تاثیرعجیبـی روی کوتولههـای تـاجدار میگذاشـت و منجـر به فرارشـان میشـد.

ناگهـان چهـره سـوپر قهرمانـی با ماسـک سـفید پخش میشـود واین بار او لبخنـد میزد ،تعداد سـوپر قهرمانها آرام آرام بیشـتر و بیشـتر میشـود که از
پشـت مونیتوربـه بیگانههای کوچک نـگاه میکنند.

صدای خنده بچهها مثل سیل توی سالنهای سینما موج میزد  .

کات بـه :پشـت در اتـاق ،صـدای خنـدهای  را میشـنویم ،در اتـاق بـاز میشـود و سـوپر قهرمـان کـه روبـروی مونیتـور نشسـته اسـت ،ماسـکش را کنـار
صندلـیاش می گـذارد.

چهره کودکی خندان را میبینیم که مشغول به دیدن فیلمها جشنواره است.

رفقای نوجوون مطمئنم که میدونید نقش اول این سکانس از زندگی این روزهامون ،شماهایین .سوپرقهرمانانه ادامه بدین...

المپیــاد چهارم  /یادواره
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شورایبرنامهریزیمحتوایی
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سهیال عسکری

داود ضامنی

محمدرضا کریمیصارمی

وحید گلستان

سعید پوراسماعیلی

حسین شیخاالسالمی
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استراحت
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16

۱۶/۱۸

نشست انتقال تجربه

نمایش فیلم

نشست انتقال تجربه

نمایش فیلم

نشست انتقال تجربه

نمایش فیلمهای

با مرضیه برومند

با ایر ج طهماسب

با رسول صدرعاملی

نقد و بررسی

نقد و بررسی

منتخب جشنواره رشد

اختتامیه

مقاالت
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ی مجید»
هها
ه «قص 

مجموع

ت

صویری از ک

تاب «کلی

له و دمنه»

بهمن عبداللهی

اهمیت پیدا کردن داستان خوب

ستم بدو»
دو ر

نیمیشن «ب
ا

یا چگونه از ادبیات کهن

برای ساخت فیلم
استفاده کنیم؟

«داسـتان
بـدون شـک تمـام کسـانی که عالقهمند به سـینما هسـتند یا انـدک دانشـی از مقوله فیلمسـازی دارند بـا عباراتی همچون
ِ

فیلـم»« ،فیلمنامـه»« ،طـر ح» یـا «قصـه» برخـورد کردهانـد .هـر چنـد ایـن واژههـا معناهـای متفاوتـی نسـبت به هـم دارنـد ،اما در
واقـع همـه ایـن عناویـن یک مفهـوم کلـی را نمایندگی میکننـد که همانا اسـکلت اصلی یـا مهمترین ماده سـاخت یک فیلم اسـت.
فیلمنامـه؛ موضـوع مهمـی در سـینمای ایـران اسـت کـه نسـبت بـه آن توجه کافی نشـده و شـما اگر مخاطـب نوجـوان این مطلب
هسـتید ،بد نیسـت بدانید که سـینما فقط فیلم سـاختن و کارگردانی کردن نیسـت و نوشـتن یا فیلمنامهنویسـی هم جایگاه بسـیار
مهمـی در ایـن هنـر به شـمار میآید .همانطور که اشـاره شـد فیلمنامـه در فراینـد تولید فیلم مانند پی (فونداسـیون) در سـاختمان
یـا اسـتخوانبندی (اسـکلت) در بـدن انسـان اسـت .بنابراین برای سـاخت یـک فیلم خوب پیـش از همه چیـز باید به داسـتان قوی
و فیلمنامـه اسـتخواندار فکـر کـرد .راههـای مختلفـی برای پیـدا کردن یک داسـتان خـوب وجـود دارد؛ از دقیق شـدن در زندگی خود
و دیگـران گرفتـه تـا مطالعـه مجلات و روزنامههـا ،دقـت کـردن در اخبـار رسـانهها و توجـه کـردن بـه فیلمهـای موفق .شـاید حتی
راههـای دیگـری هـم وجـود داشـته باشـد ،اما در اینجـا میخواهـم درباره اسـتفاده از ادبیات بـه طور عـام و قصههای کهـن ایرانی به
طور خاص اشـاراتی داشـته باشـم.

18

استفاده از ادبیات در سینمای ایران
و جهان
نگاهـی بـه فهرسـت موفقتریـن فیلمهـای

سـینمای جهان نشـان میدهـد ،بسـیاری از آثار

 -کـه دالیـل خـودش را دارد و در اینجـا مجـال

بهرهگیری از ادبیات کهن

فیلـم سـاخته شـده اسـت .حتـی بسـیار دیـده

یکی از اشـکاالت زندگی نسـل جدید غریبه بودن

بررسـی آن نیسـت -امـا بـه هـر حـال از روی

داسـتانهای کوتـاه و قصههـای محلی بـه وفور

شـده کـه از داسـتان کوتـاه بـرای سـاخت فیلـم

ایـن فهرسـت بلنـد شـامل فیلمهـای اقتباسـی

بلند اسـتفاده شـده و یا برعکس بخشـی از یک

فیلمهایـی کـه سـر و صـدا بـه پـا کردهانـد یـا

اسـت .بـرای مثـال میتـوان فیلـم کوتـاه موفق

شـدهاند بـر اسـاس رمانهـا و افسـانهها و

روسـتا و ماهایـا پطروسـیان را نـام بـرد کـه بـر

مثلاً شـاهکارهایی مثـل «پدرخوانـده» بـر

احمد» سـاخته شـده اسـت.

پـوزو»« ،بـر بـاد رفتـه» از روی کتـاب «مـارگارت

مهمـی در خـوب شـدن یـک فیلـم دارد و البتـه

ادبـی «آل فرانـک بـاوم» سـاخته شـدهاند.

مکتـوب میتوانـد بـرای نوشـتن یـک فیلمنامه

فلـزی»« ،آروارههـا»« ،رسـتگاری در شاوشـنگ»

معنـا نیسـت کـه یـک فیلمسـاز نوجـوان و تازه

ابـر قهرمانـی کـه در سـالهای اخیر مـورد توجه

ً
قاعدتـا داسـتانهای کوتـاه بـرای
بلنـد بـرود.

پاتـر»« ،اربـاب حلقههـا» و «مـرد عنکبوتـی» از

یـک داسـتان خـوب میتـوان هـزاران کتـاب

راه پیـدا بـاز کردهانـد .البتـه همـه آثار اقتباسـی

کتابفروشـیها ،کتابخانههـا یا حتی سـایتهای

میشـوند .بـه معنـای سـادهتر مجموعـهای از

بـا اقبـال عمومـی از سـوی مخاطبـان مواجـه

حتـی اسـطورههای کهـن سـاخته شـدهاند.

اسـاس رمانـی بـه همیـن نـام نوشـته «ماریـو

میچـل» و «جادوگـر شـهر اوز» بـر اسـاس اثـر

همچنیـن «دیوانـه از قفس پریـد»« ،غالف تمام

و دههـا اثـر جاودانـه دیگـر .حتـی آثـار مشـهور

کـودکان و نوجوانـان قـرار گرفتهاند مثـل؛ «هری

کتابهـای داسـتان و مصور به روی پرده سـینما

هـم موفـق نبودهانـد و فیلمهـای شکسـت

خـورده مثل «کـد داوینچی» هـم در میان آنها

هسـت .

امـا در سـینمای ایـران اقتبـاس و توجـه بـه

کتابهـای داسـتان و آثـار ادبـی کمتـر مـورد

داسـتان بلنـد دسـتمایه فیلمی کوتاه قـرار گرفته

«یـه روز قشـنگ برفی» بـه کارگردانـی امیر توده
اسـاس داسـتان «بچه مردم» نوشـته «جالل آل
همانطـور که پیشتر اشـاره شـد ،فیلمنامه نقش

اسـتفاده از آثـار ادبـی ،داسـتان و روایتهـای
خـوب بسـیار مهـم باشـد .ایـن تاکیـد بدیـن

ً
لزومـا بایـد بـه دنبـال رمانهـای قطـور و
کار

فیلـم کوتـاه مناسـبترند .بـرای پیـدا کـردن

و مجموعـه داسـتان ایرانـی و خارجـی را در
اینترنتـی پیـدا کـرد.

آیا میتوان هر داستانی
را به فیلم تبدیل کرد؟

جـواب ایـن پرسـش به طـور قطع منفی اسـت.

و قصههای محلی

آنهـا بـا ادبیـات کهن ایرانـی و قصههایی اسـت

کـه نسـلهای قدیمیتـر از زبـان مادربزرگهـا

میشـنیدند یـا اینکـه اهـل مطالعه هسـتند .به

هـر حال فرهنگ و ادبیات ایران زمین سرشـار از
حضور نویسـندگان بـزرگ و داسـتانهای جذاب

اسـت .کافـی اسـت واژگانـی چـون «ادبیـات

کهـن ایـران»« ،داسـتانهای قدیمـی» و  ...را در

جسـتجوگرهای اینترنتـی سـر چ کنیـد .آنوقت با

مجموعـه بزرگـی از این نوع آثـار مواجه خواهید

شـد ،از قصههـای «شـاهنامه» گرفتـه تـا «کلیله

و دمنـه» و از «قصههـای مرزبـان نامـه» تـا
«قابوسنامـه» و البتـه قصههـای محلـی چـون

افسـانههای آذربایجـان ،افسـانههای کـردی

و ...حتـی میتـوان بـه سـراغ سـالمندان دور و

نزدیـک رفـت تـا قصههایشـان را تعریـف کنند.

بـدون شـک روایـات پیرمردهـا و پیرز نهـای

فامیـل از ضربالمثلهـا و داسـتانهای قدیمـی

میتوانـد منبـع الهام مناسـبی بـرای پیـدا کردن
موضـوع و خلـق یـک داسـتان تازه باشـد.

چگونه از داستان قدیمی
فیلم بسازیم؟

در اینجـا نمیخواهیـم روش و اصـول نوشـتن

یـک طر ح داسـتانی یا فیلمنامه را برای سـاخت

فیلمـی کوتـاه آمـوزش دهیـم .برای ایـن منظور

اسـاتید و کتابهـا و منابـع معتبـری در اطـراف

توجـه بـوده و ایـن رویکـرد را میتـوان یکـی از

بـدون شـک پیـش از همـه چیـز ،داسـتانها و

فیلمهـای ایرانـی دانسـت .بـا ایـن حـال آثـار

پـس از آن ممکـن اسـت شـکل تصویـری پیـدا

بلکـه در همیـن حـد اشـاره میکنیـم کـه بـرای

فیلمـی سـاخته شـود بایـد مـواردی را در نظـر

روش وجـود دارد .میشـود عیـن آن داسـتان را

دالیـل ضعـف فیلمنامههـا و در ادامـه معضالت

موفقـی مثـل «گاو» از «داریـوش مهرجویـی»
کـه بـر اسـاس قصـه «عـزادران بَیـل» نوشـته

«غالمحسـین ساعدی» ساخته شـده  را میتوان

مثـال زد .همچنیـن فیلمهایـی مثـل «سـارا»

و «پـری» کارهـای دیگـر مهرجویـی« ،خمـره»

سـاخته «ابراهیـم فـروزش»« ،مربـای شـیرین»

از «مرضیـه برومنـد» و مجموعـه «قصههـای

مجیـد» بـه کارگردانی «کیومـرث پوراحمد» همه

از نوشـتههای «هوشـنگ مـرادی کرمانـی» بهره

بردهانـد .حـاال ممکـن اسـت مخاطبـان نوجوان

از خـود بپرسـند؛ مـا کـه نمیخواهیـم فیلـم

سـینمایی بسـازیم در ادامه به ایـن موضوع هم
میپردازیـم.

ادبیات داستانی در فیلم کوتاه
در حـوزه فیلمهـای کوتـاه سـینمای ایـران و

جهـان هـم بـه آثـار ادبـی توجه شـده اسـت و

ایـن رویکـرد رسـمی معمـول اسـت ،در بخـش

داسـتانی ،مسـتند یـا انیمیشـن .هـر چنـد این

توجـه نسـبت بـه فیلمهـای بلنـد کمتـر اسـت

قصههـا بـرای خوانـدن نوشـته میشـوند ولـی

کننـد .اما اگر قرار باشـد بر اسـاس یک داسـتان

گرفـت .از جملـه اینکـه قابلیت تصویری داشـته

باشـد ،امکانـات الزم در اختیـار سـازنده باشـد،

مسـاله تـازهای را مطـر ح کنـد ،قبلاً کسـی بـه

سـراغ آن نرفته باشـد و مواردی  از این دسـت.

امـا مهمتریـن نکتـهای کـه بایـد بـه آن توجـه

داشـت اینکـه اثـر ادبـی و داسـتانی کـه اسـم

نویسـنده پـای آن قـرار دارد ،نمیتـوان بـدون
اجـازه صاحبـش از داسـتان یـا شـخصیتهای

کتـاب در فیلـم اسـتفاده کـرد .البتـه بسـیاری از

نویسـندگان و مالـکان آثـار ادبـی چشمداشـت

مالـی زیـادی از فیلمسـازان ندارند و به سـادگی
بـا سـازنده اثـر همـکاری میکننـد .با ایـن حال

الزم اسـت مجـوز الزم را از نویسـنده بـه دسـت

بیاوریـم .امـا خبـر خـوب ایـن اسـت کـه بـرای

اسـتفاده از داسـتانهای کهن و ادبیـات تاریخی

یـا افسـانههای محلـی نیـازی بـه کسـب مجوز

نیسـت .پـس بهتـر اسـت بـرای شـروع کار بـه

سـراغ آثـار کهـن ایرانـی بروید.

شـما قـرار دارنـد که مـی توانیـد کمـک بگیرید.

تبدیـل یـک داسـتان به طـر ح یـا فیلمنامه چند

بـه تصویر کشـید (اقتباس) ،میتوان بخشـی از

آن را انتخـاب کـرد و بـه فیلم برگردانـد (گزینش

کـردن) ،میتـوان آن را با توجه به شـرایط امروز

تغییـر داد (بـا نگاهـی به آن) یا بر اسـاس اصل

پیـام و محتـوا متـن تـازهای نوشـت (برداشـت

آزاد) .حتـی میشـود یکـی از شـخصیتها را از

آن دوره برداشـت و بـه زمـان امـروز آورد (مثـل

انیمیشـن «بـدو رسـتم بـدو» سـاخته حسـین

مالیمـی که از جشـنوارههای زیـادی جایزه گرفته

و ماجـرای رسـتم دسـتان را روایـت میکنـد کـه

در تهـران امـروز بـه دنبـال تهیه نوشداروسـت).

بنابرایـن از همیـن امـروز میتوانیـد بـه عنـوان

نویسـندهای خـوب در سـینما راهتـان را انتخاب
کنید .

نکته کلیدی
و حـرف آخـر؛ تـا میتوانیـد کتـاب داسـتان

بخوانیـد.

المپیــاد چهارم  /مقاالت
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انواع فیلم در جهانِ سینما بر اساس ِ

و قالبها
بسترها

برسام عبداللهی

سـینما مثـل هر هنر دیگـری اصول و قواعـد خود را
دارد .بـرای یادگیـری یک زبان نیاز بـه آموختن الفبای
آن داریـم ،سـینما هـم مثـل زبانآمـوزی نیازمنـد تکمیل
یـک فراینـد اسـت .بـرای آنکه یـک فیلم سـاخته شـود قبل از
هـر چیـزی بایـد انتخاب کنیـم در چه قالبـی و چه مـدت زمانی آن
را تولیـد خواهیـم کـرد .در ایـن نوشـتار سـعی کردهایم به طـور اجمالی
شـما را بـا دسـتهبندی فیلمها به لحـاظ مدیوم(بسـتر) و نیز انـواع قالبها
آشنا کنیم.

تفکیک انواع فیلم به شیوه
منسوخ شده:

امـروزه فیلمهـا بر اسـاس طـول زمـان در برگرفته

یـا تایـم نمایـش بـه ایـن ترتیـب تقسـیمبندی
فیلـم بلنـد ،فیلـم نیمـه بلنـد ،فیلـم کوتـاه  ،فیلم

دلیلـش روشـن اسـت .عصـر فضـای مجـازی

بـد نیسـت بدانیـد کـه از زمـان اختـراع سـینما

میشـوند:

سـاخت فیلـم نـوار سـلولوئید یـا همـان نگاتیـو

خیلـی خیلـی کوتاه

عکاسـی را دید ه باشـید .دقیقا چنین چیزی داخل

(تئاتریـکال فیلـم)؛ بـه آثـاری گفتـه میشـود کـه

تـا همین بیسـت سـی سـال پیـش مـواد اصلی

بـود .احتمـاال در گنجـه بزرگترها نوارهـای نگاتیو

فیلـم بلنـد (فیچـر فیلـم) یـا فیلـم سـینمایی

مخـزن دوربیـن قـرار میگرفـت ،بنابرایـن فیلمها

بیشـترین زمـان را را دربر گیرند و معموال ً داسـتان

پیـش از ظهـور نـوار مغناطیسـی و دیتاهـای

اغلـب  90دقیقـهای هسـتند .امـا یـک فیلـم بلند

بـر اسـاس قطـع نگاتیـو دسـتهبندی میشـدند.

داشـته باشـند .در سـینمای ایـران فیلمهـای بلند

ً
(عموما
دیجیتالـی ،انـواع فیلم بـه  8میلیمتـری

از نظـر آکادمـی اسـکار میتواند حداقـل  40دقیقه

خانوادگـی) 16 ،میلیمتری (برای آموزش دانشـجو

را  75دقیقـه میدانـد .ممکـن اسـت یـک فیلـم

آموزشـی) و  35میلیمتـری (بـرای پخـش در

(تعجـب نکنید ،حتی فیلم  7سـاعته هم در تاریخ

هـم بـود کـه بـه آن  70میلیمتـری (یـا پـرده

فیلـم نیمـ ه بلنـد ،آثـاری را شـامل میشـوند کـه

بـرای آمـوزش تازهکارهـا یـا ثبـت تصاویـر

یـا سـاخت مسـتندهای خبـری و فیلمهـای

سـینما) دسـته بنـدی میشـدند .یـک نـوع فیلم

ً
عموما شـامل فیلمهای سـه
عریـض) میگفتند و

بعـدی میشـد کـه برای تماشـای آن در سـینما به
عینکهـای مخصـوص نیـاز بـود.

دستهبندی به لحاظ زمان

ً
اساسـا وقتـی در اینجـا از واژه «فیلـم» اسـتفاده
میکنیـم ،منظورمـان هـر نـوع تصویـر متحـرک
ا ست .
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آموزشـی و  ...اسـتفاده میشـود .بد نیست بدانید

بیشـترین بیننـده آثـار تصویـری در تمـام دنیـا

باشـد و در مقابـل اتحادیـه بازیگـران جهانـی آن

بلنـد  120دقیقه یا  180دقیقه و بیشـتر هم باشـد.
سـینمای جهـان داریم).

بیـن  15تـا  40دقیقـه هسـتند .ایـن نـوع معموال ً
در تلویزیـون یـا مقاصد آموزشـی کاربرد بیشـتری

دارنـد .هر چند در سـاخت فیلمهای داسـتانی نیز

چنیـن زمانی مرسـوم اسـت.
فیلم کوتاه ُ
(شـرت فیلم)؛ آثاری را شـامل میشـود

کـه از دو تـا  15دقیقـه تایـم داشـته باشـند .ایـن

نـوع فیلمها معمـوال ً بـرای تولید آثـار هنرجویان،

دانشـجویان ،تازهکارهـا ،مقاصـد تبلیغاتـی و

کسـانی هسـتند که فیلم کوتـاه را دنبـال میکنند.

ودنیـای ارتباطـات که وقـت و حوصلـه کافی برای

دنبـال کـردن هر چیـزی را نـدارد.
فیلم کوتاهِ کوتاه ُ
(شـرت ُشـرت فیلـم) ،یعنی همه

آثـار تصویـری که که در یک دقیقه یا کمتر سـاخته

شـدهاند .انـواع تیزرهـا ،ولههـای تصویـری ،حتی

فیلمهـای داسـتانی مینیمـال جزو این دسـته قرار

میگیرنـد و جشـنوارههای زیـادی در سراسـر دنیا

وجـود دارد کـه فقـط این نـوع آثـار را میپذیرید،

مثل جشـنوار ه فیلمهـای  100ثانیهای یا جشـنواره

فیلمهـای موبایلی در کشـور خودمان.

قالبهای سینمایی

تمـام آثاری تصویری که در دنیا سـاخته میشـوند

شـامل  4دسـته کلی میشـوند .اگر فیلم ،دیتاهای

متحـرک یـا تصاویـر را بـه عنـوان مـواد اولیـه

(متریـال) تعریـف کنیم ،نیازمند قالبی هسـتیم که

مواد در آنها ریخته شـده و شـکل بگیرند .درسـت

مثـل گِل خـاک رس کـه در قالبهـای آجـر ریخته

میشـوند و شـکل مکعـب مسـتطیل بـه خـود

مـی گیرنـد .حـاال ممکـن اسـت ایـن گل در قالب

منحنی شـکل ریخته شـوند و شـکل بلوک سـقف

یـک خانـه شـیروانیدار پیـدا کنند یـا در هر قالب
دیگـری شـکل خاص خـود را پیـدا کنند.

ً
اساسا فیلمها بر اسـاس  4قالب اصلی
در سـینما

مضحـک اسـت و انـواع مختلـف دارد)

 بیوگرافیـک (دربـاره داسـتان زندگـی یـکشـخصیت مبتنـی بـر واقعیـت)

تقسـیم بنـدی میشـوند که هـر یـک ویژگیها و

 -جنایـی (محـور آن یـک یـا چنـد قتـل اسـت و

داستانی ،مستند ،انیمیشن ،تجربی

را پیـدا کند)

اصـول خـاص خودشـان را دارند که از ایـن قرارند:

قالب مرسوم داستانی

فیلـم «داسـتانی» همانگونـه کـه از اسـمش

پیداسـت یـک داسـتان کالسـیک را تعریـف

میکنـد .یعنـی ماجراهـا و شـخصیتها کنـار هم

ً
عموما
قـرار میگیرنـد تا یک موضـوع بیان شـود.

برگرفتـه از ماجراهـای واقعـی اسـت کـه پیرامـون

مـا اتفـاق میافتنـد هر چنـد ممکن اسـت برخی

 -ترسـناک (داسـتانی با محوریت ترس و وحشت

فیلمبـرداری معمـول نـدارد امـا کاملاً تخصصـی

 -حادثـهای (بـا حضـور یـک یـا چنـد شـخصیت

تصویرگـر ،دکوراتـور و  ...دارد .انـواع انیمیشـن

و نفرت)

بـه عنـوان قهرمـان و مجموعـهای از درگیریهـای
فیزیکـی ،رزمـی ،جنگـی و تعقیـب و گریـز)

 -خانوادگـی (دربـاره مسـائل کـودکان و نوجوانان

و اولیـا و حتـی پدربزرگهـا و مادربزرگهـا کـه

میخواهنـد مشـکالتی را حـل کننـد و بـه آرامش

فیلمهـای داسـتانی بـر اسـاس گونـه بـه انـواع

فقـر و بزهـکاری و اعتیـاد و  ...ایـن نـوع فیلمهـا

 -اجتماعی (بررسـی مسـائل جامعه شناسانه مثل

ً
اصطالحـا به
مختلـف تقسـیمبندی میشـوند که

در سـینمای ایـران زیـاد سـاخته میشـود و چـه

بیشـتر در آثار سـینمایی کاربرد دارد اما در بسیاری

زیـادی دارد)

فیلمهـا را بـر اسـاس نـوع ژانـر آن تقسـیم بندی

فیلمهای مستند

از رویدادهـای سـینمایی یـا جشـنوارهها همـه
میکننـد .انـواع ژانرهـا عبارتنـد از:

در میـان فیلمسـازان و چـه تماشـاگران طرفداران

در میـان عامـه مـردم فیلمهـای مسـتند را بـا

 -درام (کـه شـخصیتها بـا مسـائل احساسـی و

عنـوان «راز بقـا» یـا «حیات وحش» میشناسـند.

 -ملـودرام (بـر احساسـات شـدید و معمـوال ً

شـکلهای مختلفی دارد .در بسـیاری از کشورهای

واقعـی درگیرند)

اشـکانگیز اسـتوار اسـت .بیشـتر در فیلمهـای
خانوادگـی کاربـرد دارد)

میشـود و در واقـع جانبخشـی بـه نقاشـی

پلیـس ،وکیل ،خبرنـگار یـا کارآگاه میخواهد قاتل

داسـتانها بـه افسـانهها ،مسـائل غیرواقعـی یـا

آن «ژانـر» میگوینـد .هـر چنـد ایـن دسـتهبندی

انیمیشـن معمـوال ً در اسـتودیو یـا کارگاه سـاخته

و عروسـک و اشـیا اسـت .انیمیشـن از جملـه

بر سند )

اتفاقـات غیرمحتمـل بپردازنـد.

فیلمهای انیمیشن

امـا در واقعیـت سـینمای مسـتند گونههـا و

دنیـا فیلمهـای مسـتند مثـل فیلـم داسـتانی در

سـالنهای سـینما اکـران میشـوند و فـروش

حوزههایـی اسـت کـه گـر چـه نیـاز بـه بازیگـر و

اسـت و نیـاز بـه افـراد حرفـهای مثـل نقـاش،

عبارتند از :سـنتی ،دو بعدی ،سـه بعدی (سـی جی
آی) ،موشـن گرافیـک ،اسـتاپ موشـن

در انیمیشـن سـنتی تـک تـک نماهـا بـا دسـت

نقاشـی شـده و پـی در پـی دنبـال هـم قـرار

میگیرنـد .مثـل نقاشـی روی برگههـای دفترچه و
ورق زدن سـریع آن.

در گذشـته روی طلـق نقاشـی میشـد کـه بسـیار

زمانبـر بـود؛ مثـل «تـام و جری».

در انیمیشـن دو بعـدی؛ تصاویـر تخت هسـتند و

ایـن روزهـا بـا اسـتفاده از نرمافزارهـای رایانـهای

نقاشـی شـده و بـه هـم چسـبانده میشـوند.

تصاویـر و شـخصیتها عمـق ندارنـد و تخـت
هسـتند؛ مثـل «سـوری لنـد».

انیمیشـنهای سـه بعـدی؛ دو دهـه اسـت که به

وجـود آمدهانـد و بسـیار به واقعیـت نزدیکاند .از

«داسـتان اسـباب بازی» گرفته تا «شـرک» و البته
بازیهـای ویدئویـی متعلـق به این دسـتهاند.

موشـن گرافیک؛ بیشـتر بـرای تیتـراژ ،لوگوسـازی

و کارهـای آموزشـی اسـتفاده میشـود و سـازنده
نیـازی بـه دانـش آناتومـی بـدن و حـاالت چهـره

 -موزیـکال (داسـتانی کـه محـور آن آواز خواندن،

بسـیار باالیی هم دارند .مسـتند ماهیت خود را از

 -عاشقانه (داسـتان بر جنبههای عاشقانه اهمیت

تـا افتـادن بمـب اتمی بر سـر مـردم هیروشـیما.

مختلـف و نمایـش دنبالهدار آن اسـت .در واقع به

 -علمـی تخیلـی (بـر اسـاس علـم و دانـش و

 -مسـتند خبـری (دربـاره اخبـار روزمـره از تولـد

انـدک موضوع ،تصویـر بعدی ثبت میشـود .این

 -فانتـزی (بـر اسـاس ماجراهـای عجیب کـه پایه

معمـوال در شـبکههای تلویزیونـی و رسـانههای

(خمیـری) ،پاپـت /لگو /اکشـن فیگور(اسـتفاده از

 -علمی /آموزشـی (دربـاره علوم و تحقیقات جدید

اوت (شـخصیتهای طراحـی شـده مقوایی ،مثل

موسـیقی یـا حـرکات موزون باشـد)

تاکید دارد .اسـم دیگرش رمانتیک است)
مسـائل غیـر واقعـی یـا تخیلـی)

آن جـادو ،مسـائل فراطبیعـی ،خیالپردازانـه و

موجـودات افسـانهای اسـت)

 -ماجراجویـی (داسـتانهای هیجانانگیـز کـه بـر

اسـاس موقعیتهـای جدیـد و مناطـق عجیـب

باشـد .بسـیار شـبیه بـه آثـار حادثـهای بـا ایـن

تفـاوت کـه بـه جـای خشـونت و مبـارزه ماجراها

اتفاقـات واقعـی میگیـرد؛ از تولد یک نـوزاد گرفته
مسـتند هم انـواع مختلفـی دارد:

یـک پانـدا در باغ وحـش گرفته تا سـیل و جنگ.
جمعـی کاربـرد دارد)

و دانـش بشـر .بـرای آمـوزش گروهـی اسـتفاده

میشـود)

 سیاسـی (حول محور وقایع سیاسـی یـا دیدگاهصاحبنظـران یا ترکیـب هر دو)

ندارد  .در استاپ موشن اصل بر عکاسی از تصاویر

صـورت تـک فریـم عکاسـی شـده و بـا جابجایی

روش خـود چنـد نـوع دارد؛ شـامل :کالی موشـن

عروسـک یا لگو به جای شـخصیت خمیری) ،کات

شکرسـتان) و پیکسیلیشن (اسـتفاده از انسان یا
محیـط واقعـی مثل مجموعـه «علـی کوچولو»)

سینمای تجربی یا اکسپریمنتال

از طریـق سـفر ،اکتشـاف ،ایجـاد امپراطـوری و...

 -شـاعرانه (نگاه زیباییشناسـانه بـه یک موضوع.

در آخـر ،نوعی از فیلمها هم هسـتند کـه به دنبال

ً
(عمومـا دربـاره قهرمانـان واقعـی یـا
 -حماسـی

 -اجتماعـی (دربـاره معضلات جامعـه و جلـب

ً
اساسـا در
نـوع آثـار ،هنـری هـم گفتـه میشـود.

 -جنگـی (دربـاره جنـگ و مبـارزان و سـربازان .در

 -صنعتـی (بـا موضـوع صنایـع و پیشـرفتها و

نمیشـوند .ایـن نـوع فیلمهـا بـرای سـرگرمی یا

 -وسـترن (مخصـوص سـینمای آمریکا کـه درباره

 -جنگی (درباره جنگ و دفاع و قهرمانان نبرد)

دنبـال در نوردیـدن عرصههـای تازه در هنر سـینما

داسـتان روایـت میشـود)

تاریخـی)

ایـران بـه آن دفـاع مقـدس هـم گفته میشـود)

هفتتیرکشهـا و کالنترهـای محلـی دوران قدیم

نـگاه هنری بـر واقعیت ترجیح داده میشـود)
توجـه افـکار عمومـی بـه یـک مسـاله مهـم)
مسـائل مرتبط)

ایـن فیلمهـا قواعـد و اصـول اسـتاندارد رعایـت

فـروش در گیشـه و  ...سـاخته نمیشـوند بلکه به

 -تاریخـی (بـا محوریـت مسـائل تاریخـی و

هسـتند .مثـل اثـری از «عبـاس کیارسـتمی» کـه

 -تبلیغاتـی (بـرای تبلیغ یک کاال یـا موضوع و گاه

و پرنـدگان رهگـذر در یـک قـاب ثابـت و در زمان

اسـت .بعدهـا در ایتالیا و کشـورهای دیگـر هم از

پژوهـش و بررسـی اسـناد تاریخـی)

 -کمـدی (محـور آن اتفاقـات و موقعیتهـای

فرهنگسازی)

این نوع داسـتان بسـیار اسـتقبال شد)

هـر نـوع تجربه جدیـد و خالقانه میرونـد .به این

چنـد دقیقه دریـای توفانی را تنها بـا حرکت امواج
ده دقیقـه نشـان میدهد.

المپیــاد چهارم  /مقاالت
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تک نفره
فیلمسازی

بهمن عبداللهی

در دنیـای امـروز شـرایط زندگـی مـا متفـاوت از گذشـته شـده اسـت .حتـی میتـوان گفـت سـال بـه
سـال بـا وضعیـت تـازهای بـه لحـاظ رشـد امکانـات تکنولوژیکـی و ارتباطـی مواجـه هسـتیم .حـاال
دیگـر عـادت کردهایـم هـر روز خبـر جدیـدی از عرضـه آخریـن دسـتاوردهای فنـی بشـنویم .همـه بـه
خوبـی میدانیـم کـه یـک گوشـی هوشـمند  -کـه حـاال در دسـت یا جیـب افـراد جامعه از هر قشـری
های از امکانـات مختلـف همچـون تلفـن ،دسـتگاه تایـپ ،ماشـین حسـاب،
پیـدا میشـود -مجموعـ 
دسـتگاه پخـش موزیـک ،ضبـط صـوت ،چـراغ قـوه ،رادیـو ،کیـف پـول ،دوربیـن عکاسـی ،دوربیـن
فیلمبـرداری و دههـا وسـیله دیگـر را در خـود جـای داده اسـت .وسـائل و ملزوماتـی کـه تـا همین ۲۰
سـال پیـش بـرای جابجایـی آنهـا حداقـل یـک وانتبـار نیـاز داشـتیم .در روزگاری کـه بـرای ثبت ۳۶
فریـم عکـس یـا چنـد دقیقـه فیلـم نیـاز بـه صـرف زمـان و هزینههـای زیـادی بـود یـا بـدون ماههـا
زمـان و سـرمایه کالن فیلمـی سـاخته نمیشـد ،چـه کسـی تصـور میکـرد یکـی دو دهـه بعـد با یک
گوشـی تلفـن همـراه بتـوان فیلـم سـاخت؟ حـاال دیگـر دوران کمپانیهـای بـزرگ و اسـتودیوهای
غول پیکر به پایان رسیده است.
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سینمای آنالوگ و سینمای دیجیتال

اگـر اهـل تماشـای مسـتندهای خبری نیسـتید

امـا کوچک شـدن دوربینهای فیلمبرداری ،سـاده

بـودن کار بـا آنهـا ،مشـاهده تصاویـر ضبط شـده

سـینما

در زمـان فیلمبـرداری و از همه مهمتـر ارزان بودن

یتوانیـد جسـتجویی گـذرا در فضـای
کنیـد ،م 

ادامـه سـاده شـدن تدویـن و تکثیـر باعـث شـد

کـه سـینماگران برای فیلمبـرداری یـک صحنه در

و شـرکتهای کوچـک را وارد میـدان فیلمسـازی

یـا

نمیخواهیـد

مهـای
فیل 

تاریـخ

دربـاره دنیـای پشـت صحنـه ایـن هنر را تماشـا

یانتهـای اینترنـت داشـته باشـید .خواهید دید
ب 

مـواد اولیـه (نـوار فیلـم و باتـری و هـارد) و در

دوربیـن نـه تنهـا از انحصـار کمپانیهـای درآیـد

تهیهکنندههـا باز هـم این روش را ادامـه داد .این

نوع فیلمسـازی یک نفره در بسـیاری از کشورهای

دنیـا وجـود دارد ،یعنـی ممکـن اسـت یـک فـرد

هنویـس باشـد ،خـودش کارگردانـی
خـود فیلمنام 

کنـد و در عیـن حال فیلمبـردار هم باشـد .از آنجا

کـه تدویـن هـم در خانـه بـا نـرم افـزار و رایانـه
خانگی امکانپذیر اسـت خـودش آن را تدوین کند

بـرف چـه زحمـات عجیـب و غریبـی را متحمـل

کنـد ،بلکـه دوربینهـای دسـتی (هنـدی کـم) به

و از آنجـا کـه هزینـه زیـادی نیـاز نبـوده حتی نام

آنهـا ناچار به ریختـن هزاران کیلو نمک آسـیاب

از همیـن مقطـع در تمـام دنیا گروههـای کوچک،

امروز به واقع با بیسـت سـی سـال پیش بسـیار

میشـدند.

خانههـای مـردم راه یافـت.

شـده یـا کـف آتـش نشـانی روی زمیـن بودنـد

بـا کمتریـن تعـداد نفـرات و بـدون حمایـت

نهـای فیلمبـرداری از
در سـرمای واقعـی دوربی 

اینجـا بـه بعـد نه نیـازی بود بـه جلوههـای ویژه

تصویـری در یک فیلم (مثال ده فرمان و سـکانس

متعـدد پشـت دوربین.

تـا یـک صحنـه زمسـتانی را ضبـط کنند ،چـرا که

یافتادنـد یـا بـرای ایجـاد جلو ههـای ویـژه
کار م 

کمپانیهـا دسـت بـه سـاخت فیلـم زدنـد .از

میدانی ،نه سـیاهی لشـگر انبوه و نه متخصصین

خـود را بـه جـای تهیهکننده معرفی کند .سـینمای
تفـاوت کرده اسـت.

برای شروع فقط به خودتان
تکیه کنید
بـا شـرایط حاضر ،برای ورود به دنیای فیلمسـازی

نصف شـدن شـدن رودخانه) چند مـاه به زحمت

حـاال و در دوران دیجیتـال ،سـینما بـا امکانـات

نیـازی به امکانات گران و سـنگین ،تهیهکنندههای

یتـوان در منـزل شـخصی و بـا
دشـوارتر را م 

بـزرگ هـم از تعـداد نفـرات پشـت دوربیـن

دانشـگاهی نیسـت .فقط کافی اسـت یک فرد با

ههـای
یافتادنـد .حـاال ایـن صحنـه و صحن 
م 

گسـترد های روبروسـت تـا جایـی کـه کمپانیهای

مافـزار انجـام داد.
یـک کامپیوتـر سـاده و یـک نر 

کاسـتهاند و کوشـیدهاند بـا امکانـات رایانـهای

بسـیار خـوش شـانس هسـتند کـه میتواننـد با

کننـد .حتـی برخـی آثـار بـدون حضـور بازیگـر

یرسـد در حـوزه سـینما نسـل جدیـد
بـه نظـر م 

کمتریـن هزینـه و در کوتـاه تریـن زمـان ممکـن
فیلم بسـازند.

تـا همیـن ده بیسـت سـال پیـش همـه آثـار

سـینمایی در همـه جـای دنیـا بـا نـوار نگاتیـو

فیلمبـرداری میشـد ،از دوربینهـای بـزرگ و

جلوههـای تصویـری جدیـدی به آثار خـود اضافه

و فقـط بـر اسـاس چنـد تصویـر کوتـاه از آنهـا

سـاخته شـدهاند.

سینمای کم هزینه در ایران و جهان
در سـینمای ایـران هـم مثـل همـه کشـورهای

پولـدار ،داشـتن پارتی و رابطـه و حتی تحصیالت

هـر سـن و شـرایطی قریحـه و ذوق کافی داشـته

باشـد .یـک موضوع خوب پیـدا کند و بـا حداقل

هزینـه یک فیلـم بسـازد  .این روزها گوشـیهای

هوشـمند بـه قدری بـا کیفیت و توانمند هسـتند

کـه برخـی از سـینماگران بـزرگ هـم با آنهـا فیلم

سـاخته و روانـه جشـنوارههای تـراز اول کردهاند  .

بـدون شـک تحصیلات دانشـگاهی ،یادگیـری

اصـول علمـی و آکادمیـک سـینما ،اسـتفاده از

ابـزار مناسـب و افراد متخصـص (مثلاً صدابردار

پروژکتورهـای عظیـم اسـتفاده میکردنـد ،تدوین

صاحـب سـینما پـس از ورود فنـاوری جدیـد و

فیلـم هـا فقط با ظهـور و چـاپ امکانپذیـر بود.

حجـم ،تعـداد زیـادی از فیلمسـازان در ایـن فضا

یـک اثـر خوب و باکیفیـت رد کرد .امـا برای فردی

ایـن فیلمبـردار و کارگـردان دو سـه روز بایـد صبر

سـاخته «سـعید نعمـتاهلل» در سـال  1382از

و دم دسـتی هـم میتوانـد مسـیر تـازهای بـاز

بر همین اسـاس سـینما صنعت هزینهبـر و گرانی

فیلمبـرداری شـد و بـا همیـن شـیوه تدویـن و

بـدون شـک در حـوزه آثـار مسـتند و انیمیشـن

سـینما شـوند ،البتـه پـس از گذرانـدن دورههـای

پشـت دوربیـن ایـن فیلـم «محمـود کالری»

هنـر هفتـم وجـود دارد کـه ترجیـح میدهنـد یا

بـا دسـتگاههای آنالـوگ انجـام میشـد و تکثیـر

اجـاره دوربیـن گران بـود و نگاتیو کمیـاب .جدا از
میکردنـد تـا نتیجـه کارشـان از البراتـوار برسـد.

بـود و تنهـا متخصصین میتوانسـتند وارد دنیای

دانشـگاهی یـا سـالها خـاک خـوردن در پشـت
صحنـه .احتمـاال ً نسـبت فامیلـی هم مهـم بود.

کاهش افراد پشت صحنه

سـینمای دیجیتـال دهههـا قبـل هـم وجـود

داشـت ،البتـه تنهـا در شـبکههای تلویزیونـی و

تحـت عنـوان «ویدئو» شـناخته میشـد .در واقع

بـه جـای نگاتیـو از نـوار مغناطیسـی و بـه جـای

دوربینهـای غـول پیکـر از دوربینهـای کوچک و

پرتابـل (البتـه نـه بـه انـدازه دوربینهای سـبک

امـروزی) اسـتفاده میکردنـد و ماجـرای ظهـور و
چـاپ و میـز موویلا و غیـره هـم بـه کلـی وجود

امکانـات دیجیتالـی بـا قابلیـت بـاال ،ارزان و کـم

کار کردنـد و البته نتیجه بهتـری گرفتند« .بوتیک»

نخسـتین آثـاری اسـت کـه بـا دوربیـن دیجیتال
مراحـل فنـی را پشـت سـر گذاشـت.

فیلمبـردار موفـق و باسـابقه قـرار داشـت کـه

سـالها با دوربینهـای آنالـوگ و نگاتیو و مخزن

محـدود آنها دسـت و پنجه نرم کرده بـود .از دیگر

فیلمسـازان موفـق در حـوزه سـینمای دیجیتـال

یتـوان نـام
زندهیـاد «عبـاس کیارسـتمی» را م 

بـرد کـه دو سـال قبلتـر بـا دوربینهـای کوچـک

و دسـتی فیلمهـای مانـدگاری خلق کـرد .از جمله

و فیلمبـردار توانـا) را نمیتـوان در فراینـد تولیـد

کـه عاشـق سینماسـت همیـن امکانـات محدود

کنـد و در افزایـش تجربـه او مفیـد واقـع شـود.

همنـدان بـه
فرصتهـای بیشـتری بـرای عالق 

ناچارنـد بـه تنهایـی بـار سـاخت فیلمشـان را بـر

دوش بکشـند .به طور مثال در جشـنواره مسـتند

«سـینما حقیقت» فردی  در یکی از شهرسـتانها

چنـد کرم ابریشـم خریده و از مراحل رشـد و پیله

زدن و در نهایـت پروانـه شـدن آنهـا در طول چند
ً
نهایتا با تدوینی
هفتـه آرام آرام فیلم گرفته بـود و

سـاده و نظـم دادن بـه تصاویر یک فیلم مسـتند

«آ.ب.ث آفریقا» مسـتندی بلند درباره رنج مردم و

های
جـذاب از ایـن موضـوع سـاخته بـود .او نمون 

فیلـم «ده» تالش کـرد عوامل پشـت صحنه را به

جشـنواره پویانمایـی تهـران تعـداد زیـادی از آثار

کـودکان آفریقا زیر سـایه بیماری ایـدز .او بعدتر با
کمتریـن تعداد برسـاند .اسـتاد تمام  10سـکانس

از یـک گـروه فیلمسـازی تـک نفره اسـت .یـا در

شـرکت کننـده محصـول زحمـات انیماتورهایـی

فیلـم را داخـل یک خودروی کوچـک و با بازیگران

یتـوان دیـد کـه بـه تنهایـی همـه کارهـا را
را م 

بـا ظهور فناوری دیجیتال  -که به کمتر از  20سـال

ایـن فیلم در جشـنوارههای متعـدد خارجی موفق

و نوجوانـان هـم از ایـن فیلمسـازان میتـوان

کوچکتـر و برخـی از تخصصها عمالً حذف شـد،

سـینما قـرار گرفت.

ند ا شت .

پیـش بـاز میگردد -بسـیاری از مشـاغل سـینما

هر چنـد عناصـر اصلی مثـل کارگـردان ،فیلمبردار،

صدابـردار و  ...همچنـان پایههـای اصلـی بودند.

غیرحرفـهای و بـا فیلمبـرداری خـودش تولید کرد.

انجـام دادهانـد .در جشـنواره فیلمهـای کـودکان

بـود و حتـی در فهرسـت  500فیلـم برتـر تاریـخ

سـراغ گرفـت .در جشـنوارههایی نظیـر جشـنواره

کیارسـتمی در فیلمهـای بعـدی خـود حتـی

هـم اسـامی فیلمسـازان تـک نفـره را بـه وفـور

در خـار ج از کشـور و بـا وجـود حمایـت مالـی

فیلمهـای موبایلی ،فیلمهـای  100ثانیـهای و غیره
میتـوان مشـاهده کـرد.

المپیــاد چهارم  /مقاالت
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با این واژهها آشنا شوید
مروری بر پرکاربردترین اصطالحات سینمایی
حسین جداری فروغی

اگـر شـانس ایـن را داشـتهاید کـه سـر صحنـه

ِملودِ رام :داستان اشکانگیز /معموال ً خانوادگی

تاور کِرین :جرثقیل بزرگ که دوربین روی آن
ِ

کوتـاه – حضـور پیدا کنید یا دسـت کـم در حال

پاپت فیلم :فیلم عروسکی با فیلمبرداری تک
ِ

دالی :چهارچرخه زیر دوربین

موزیکال :داستانی بر اساس موسیقی

راش :تمام آنچه فیلمبرداری شده
س ْن ِبلی :سر هم کردن اولیه پالنها پس از
ِا ِ

فیلمبـرداری یـک پـروژه سـینمایی  -حتی فیلم

تماشـای تصاویر پشـت صحنه فیلم یا سـریالی

فریم

باشـید بـا واژهها و عباراتی روبرو میشـوید یا به

ایجری :فیلم نوجوان پسند
تین ِ

از معنای این کلمات نداشـته باشـید .کلماتی که

ک َمِ را :دوربین

گوشـتان میخـورد که ممکن اسـت درک دقیقی

در حوزه فیلمبرداری

مثـل الفبـای فیلمسـازی میمانند و مـا در ادامه

رامن :فیلمبردار
ک َمِ َ

کوشـیدهایم به خصوص نوجوانـان خواننده این

سـطور را با آنها آشـنا کنیم .ایـن واژگان عموماً از
نوشـتار انگلیسـی یا فرانسـوی گرفته شـده و در

طول تمام دوران تاریخ سـینما در هر کشور و هر

زبانـی از همـان کلمـات بـه زبان اصلی اسـتفاده

شـده اسـت .هر چنـد در سـینمای ایـران تالش

شـده از کلمـات ترجمـه شـده بـه جای عبـارات

اصلـی اسـتفاده شـود .برخی از ایـن اصطالحات

از ایـن قرارند:

در حوزه کارگردانی

دایرکتِ ر :کارگردان
ِ
کات :به معنای توقف کار
کشن :حرکت
َا ِ

دِ کوپاژ :تقطیع نماهای مورد نظر

ِاستوری بُرد :طراحی مصور صحنهها

کِالکِت :تابلوی ثبت صحنهها که قبل از هر پالن
جلوی دوربین میگیرند

َر ج زدن :عالمت گذاری صحنهها یا دستهبندی
آنها

شن :محل فیلمبرداری
لوکی ِ
ِ

ِ
میزانسن :چیدن عناصر و بازیگران و برنامه
حرکت دوربین

شاتلیست :فهرست نماهای فیلمبرداری شده
در حوزه فیلمنامه نویسی

سوژه :موضوع اصلی داستان

تِم :مضمون /درونمایه داستان
سیناپس :خالصه قصه

سناریو :فیلمنامه
ِ

سکانسبندی :تقسیم صحنه بر اساس زمان
ِ
و مکان

دیالوگ :گفتوگوهای دو یا چند نفره
مونولوگ :گفتار تک نفره

فِ الش بک :رجعت به گذشته

فِ الش فوروارد :تجسم آینده

ریشن :گوینده /صدای راوی اصلی
َن ِ

فِ ِریم :قاب /یک بیست و چهارم ثانیه /یک
عکس

در حوزه تدوین

فیلمبرداری

َمچ کات :برش خام پالنهای پیوسته
فاین کات :برش دقیق پالنهای پیوسته

نسخه صفر :اولین نسخه آماده شده فیلم
ِا ْ
وشن :حرکت آهسته
س ُل ُ
وم ِ

فوکوس :وضوح /واضح کردن تصویر

وشن :حرکت تند
َف ْ
ست ُم ِ

ِپالن/شات :تصویر ثبت شده از لحظه روشن تا
خاموش شدن دوربین

آنونس :نمونه فیلم سه دقیقهای از فیلم

فلو :تار /محو کردن تصاویر

سکانس :مجموع چند پالن به هم چسبیده
ِ
لنز :مجموعه عدسی روی دوربین

لنز تِله :با زاویه بسته .دور را نزدیک میکند
لنز ُنرمال :لنز متوسط (با عدد  50نشان داده
میشود)

شات الیی :پالنی که دو پالن را وصل میکند.
معموال ً اینسرت
سینمایی

تیزِر :نمونه خیلی کوتاه از فیلم
تیتراژ :فهرست عوامل سازنده
در حوزه بازیگری
َا کتِ ر :بازیگر مرد

لنز واید :زاویه باز .در فضای محدود همه چیز

کترس :بازیگر زن
َا ِ
َا کت :حرکت بازیگر ،فعال بودن بازیگر

َپن :حرکت افقی دوربین
ْ
تیلت :حرکت عمودی دوربین

میشود

را جا میدهد

لنز مایکرو :برای اشیا خیلی ریز

ت َِرک بک :حرکت دوربین به عقب
تِرکینگ شات :نمای متحرک
تِراولینگ :حرکت دوربین رو ریل

کِلوزآپ :نمای بسته از صورت
ِا کْستِ ریم کلوزآپ :نمای خیلی بسته از اجزای
صورت

توُ شات :نمای دونفره
اور ُشولدِ ر :نما از پشت بازیگر که بازیگر مقابل
ِ
دیده شود

ِمدیوم شات :نما از کمر به باالی بازیگر

النگ شات :نمای عمومی
ِا کْستِ ریم النگ شات :نمای خیلی بزرگ  

َمستر شات :نمای ثابت  و کامل از هر سکانس
َانگِ ل :زاویه دید
های َانگِ ل :زاویه دید از باال
ُلو َانگِ ل :زاویه دید از پایین

ای ْن ِ
سرت :نمای نزدیک از اشیا

زوم :نزدیک شدن به سوژه با کمک لنز تله در

تصویر

زوم َبک :دور شدن از سوژه با کمک لنز تله در
تصویر
پی ُا وی :Point of View /نمای دید شخصیت

ِراژدی :داستان غمگین
ت ِ
کُمِ دی :داستان خندهدار

فیلم

ْ
ژانر :تقسیمبندی موضوعی بر اساس گونه فیلم

کرین :جرثقیل کوچک که دوربین روی آن سوار
ِ
میشود

دِ رام :داستان بر اساس احساسات
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فانتزی :تخیلی /عجیب

سوار میشود

اکشن شات :نمای واکنش بازیگران
ری
ِ

آرتیست :هنرمند ،معموال به نقش اول اطالق

بازی حسی :بازی بر اساس احساسات واقعی

بازیگر

بازی زیرپوستی :بازی طبیعی طوری که بازی

تشخیص داده نشود

جره :بازی اغراق آمیز
ِا گ َز ِ

ماسکه کردن :قرار گرفتن یک بازیگر جلوی یکی

دیگر

دوربین دزدی :وقتی یک بازیگر مشغول بازی

است بازیگر کنار او حرکت اضافه انجام دهد و
حواس بیننده را پرت کند.

نابازیگر :بازیگر غیرحرفهای که نقش خودش را

بازی کند

سیاهی لشگر :جمعیت برای طبیعی شدن

صحنههای عمومی
در حوزه فنی

مونتاژ :تدوین /به هم چسباندن پالنها

دوبله :گویندگی روی صدای بازیگر

صداگذاری :اضافه کردن صداهای کمکی
میکس کردن :ترکیب صدا و تصویر

ه سینمایی
تروکاژ :حق 

ساب تایتِ ل :زیرنویس

دیزالو :تداخل عمدی دو تصویر روی هم

کِراپ :برش بخشی از تصویر

فیلتر :افزودن یا کم کردن نورهای دیگر به

تصویر

فِ ْید ُاوت :سیاه شدن تدریجی تصویر

فِ ْید این :از سیاهی درآمدن تدریجی تصویر

بخشها
25

سه نشست ،سه استاد
چهارشنبه  30مهر -ساعت  14الی 15:30

دوشنبه  28مهر -ساعت  14الی 15:30

سه شنبه  29مهر -ساعت  14الی 15:30

نشست انتقال تجربه با «مرضیه برومند»

نشست انتقال تجربه با «ایرج طهماسب»

نشست انتقال تجربه با «رسول صدرعاملی»

موضوع :رابطه انسان با طبیعت

موضوع:آیا فیلم واقعیت است؟ تفاوت فیلم

موضوع :چگونه میتوان هنرمند بود؟

با واقعیت در چیست؟

روایت نوجوانان از دنیای کرونا
مرضیه برومند

در بخـش المپیـاد مـا بـا یـک فضـای جدیـد روبرو هسـتیم .روایـت نوجوانـان از

بیمـاری کرونـا یکـی از محورهـای المپیـاد اسـت .بـه نظـرم پاندمـی کرونـا تجربه

ترسـناکی اسـت ،اما دنیای جذابی برای روایت دارد .حاال در جشـنواره ،این بسـتر

فراهـم شـده کـه ما بـا این جهان گسـترده آشـنا شـویم و تجربیات شـخصی افراد

بـا ایـن پاندمـی را در چهارمیـن المپیاد فیلمسـازی از نزدیک ببینیـم و بدانیم چه

اثراتـی بـر زندگـی شـخصی آنها گذاشـته ،چه آسـیبهایی بـه آنهـا وارد کرده و
ن قبل و بعدشـان را تماشـا کنیم.
بتوانیـم جهـا 

کمک به رشد و شکوفایی
ایرج طهماسب
برگـزاری چنیـن جشـنوار ههایی قطعـا مفیـد و کارآمـد اسـت و بـه طـور کلی آن

را مثبـت ارزیابـی میکنـم .بـه هـر حال وقتـی نوجوانـان عالقهمند و مسـتعد از

نزدیـک بـا مسـائل سـینما و فیلمسـازی ارتباط بگیرندو با آن آشـنا شـوند کمک

شـایانی در رشـد و شـکوفایی آنها خواهد داشـت .این افتخار را داشـتم که سـال

گذشـته بـرای اولیـن بـار در المپیـاد فیلمسـازی شـرکت کنـم و سـعی کـردم هر

چـه در تـوان دارم و بـا توجـه بـه زمان در نظـر گرفته شـده در اختیار کـودکان و

نوجوانـان قـرار دهم.

زندگیجذاب و متفاوت با درک هنر
رسول صدرعاملی

امیـدواری و رمـز و راز تـوکل داشـتن ،بـه خود اندیشـیدن و تواناییهای بسـیاری
کـه در خـود میتـوان داشـت ،اینکـه چگونـه یـک نوجـوان میتوانـد حتـی برای
خانـواده و اطرافیانـش نیـز تاثیرگذار باشـد.

و نهایتـا :چگونـه بـا تکیـه بر درک هنـر میتوان زندگـی جذاب و متفاوتی داشـت،
حتـی اگـر هیچ فیلمی نسـازیم و بـازی نکنیم ،ولی هنرمند باشـیم.

26

نشسـتها /المپیــاد چهارم

گـروه
همسینمایی
منتور:

وحید گلستان

مربی:
حافظ آهی

محمدصدرا جمالی

متین رستمی

دانیال میزانی

ایلیا رمضانی

نرگس رحیمی

بیتا بهجو

ثمینا شعفی

محمدامین استیری

المپیــاد چهارم  /گروه آموزشــی
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گروه مارول
منتور:

بیژن میرباقری

مربی:
فریبرز آهنین

مهدی گلی

نیما قدیمی

حنانه مرادیان

28

ژیوار فرجزاده

گروه آموزشــی /المپیاد چهارم

سحر خانی

مهشاد سعادتملکی

کسری روشنفکر

مائده اسماعیلی

گروه عاشق
منتور:

سید جواد هاشمی

مربی:
نواب محمودی

عارفه جعفری

محمدطاها
منصورسمایی

مرضیه اسمعیلی

ریحانه تاتاری

کارن جمالامیدی

معصومه توتاخانه

محمدماهان صالح

محمدحسین
حسنی اژدری

المپیــاد چهارم  /گروه آموزشــی

29

گروه حافظ
منتور:

سیروس حسنپور

مربی:
عادل تبریزی

امیرعباس خالصیفر

فاطمه قدیری

یوکابد رحمانی

30

بهاران آقایی

گروه آموزشــی /المپیاد چهارم

عارفه فالح

زهرا محمودی

فاطمه داودی

مهدی جنگجو

گروه نقاب
منتور:

غالمرضا رمضانی

مربی:
مهدی رضایی

کسرا علیزاده

محدثه بزمی

کیارش نجفزاده

مریم رضایی

یاسین طیبی

مائده آبسردی

آنا جلیلی

غزل فرهادی

المپیــاد چهارم  /گروه آموزشــی
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گروه باحالها
منتور:

مهین جواهریان

مربی:
شهال پورآرین

نرگس فرزانه

ابوالفضل اسحقزاده

32

گروه آموزشــی /المپیاد چهارم

مهدی فخری

آوا گواشیری

سیدعلی قاضیپور

فاطمه اسماعیلی

یاسین ایزی

آتیال آشوری

گروه
بچهزرنگ
منتور:

حامد جعفری

مربی:
تییام یابنده

مهدی موسویزاده

رامتین بیگدلی

پوریا کاشی

آیناز افرازی

متین احمدی

امین عزیزی

سعید حسنپور

سمیرا عبادیفر

المپیــاد چهارم  /گروه آموزشــی
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گروه پیام
منتور:

ابوالفضل جلیلی

مربی:
میرعباس خسروینژاد

ساالر منتظری

حسین شالگه

فاطمه محیطی

34

ملک معصومی

گروه آموزشــی /المپیاد چهارم

علیرضا فتحی

پانیذ پورمهر

یلدا جعفری

رامین ترنج

بخش فیلم

آخرین برگی که افتاد

کارگردان :آیناز افرازی
تاریخ تولد1382:
شهر:کرمان

تهیهکننده :آیناز افرازی

خالصه فیلم :آخرین برگ درخت درست روی

باالترین شاخه زندگی میکند اما او خوشحال

نیست.

ادب خانه

کارگردان :ابوالفضل اسحق زاده

خالصه فیلم :داستان پسری پرشور و بازیگوش

تاریخ تولد۱۳۸۵ :

که استادش برای خالصی و کسب تجربه او را

راهی سفر میکند تا بلکه در این راه ادب بیاموزد
ولی آن پسر در این مسیر کارهای اشتباهی

آمازون (مستند)

کارگردان :پانیذ پورمهر
تاریخ تولد۱۳۸۳:

خالصه فیلم :مستندی درباره بخشهای

شهر :قزوین

مختلف شرکت بینالمللی آمازون از جمله

تهیهکننده :انجمن سینمای

تاریخچه ،پایهگذار و نحوه گسترش

جوان استان قزوین

فعالیتهای این شرکت.

آنالین

خالصه فیلم:یک دختربچه روستایی پس از

دویدن از چند کوچه و پس کوچه از روستا خارج

میشود و به طرف قله کوه می رود تا پس از
دریافت آنتن تلفن همراه و اینترنت از کالس

درس آنالین استفاده کند.

تاریخ تولد۱۳۸۴:

تهیهکننده :کانون پرورش فکری

نوجوانان چالوس2

انجام میدهد.

کارگردان :مهشاد سعادتملکی

شهر :چالوس

کارگردان :محدثه بزمی
تاریخ تولد۱۳۸۳ :

شهر :اصفهان

تهیهکننده :انجمن سینمای جوانان

هرمزگان و بنیاد سینمای فارابی

ای کاش مدرسه ما( ...مستند)

شهر :پردیس تهران

تهیهکننده :مهشاد سعادتملکی

خالصه فیلم :این مستند سیستم آموزشی

ایران را مورد بررسی قرار میدهد.

بدون شرح
خالصه فیلم:درباره کودکان کار در شرایط کرونا
و بیتوجهی بزرگساالن و ...

کارگردان :ژیوار فرج زاده

تاریخ تولد۱۳۸۵ :
شهر :صاحب

تهیهکننده :ژیوار فرج زاده

المپیــاد چهارم  /بخــش فیلم 35

جادوی خواندنی

کارگردان :یوکابد رحمانی
تاریخ تولد۱۳۸۵ :

خالصه فیلم :دختری کتاب میخواند و

شهر :تاکستان

با مطالعه هر کتاب شخصیتی از آن کتاب

تهیهکننده :کانون پرورش فکری

زنده میشود .در آخر به جادوی خواندن

کودکان و نوجوانان تاکستان

کتابها و تخیل آنها پی میبرد.

جادوی لنز

خالصه فیلم :داستان پسری که در اطرافش با

کارگردان :مریم رضایی

تاریخ تولد۱۳۸۳ :

بیحوصلگیها و عصبانیتهایی مواجه میشود

تا آنکه در یک عتیقهفروشی یک دوربین
جادویی و قدیمی پیدا میکند.

کارگردان :بهاران آقایی
تاریخ تولد۱۳۸۵ :
شهر :تاکستان

تهیهکننده :کانون پرورش فکری
کودکان و نوجوانان تاکستان

شهر :خمینیشهر

تهیهکننده:مریم رضایی
و هانیه کریمی

جشن خوشههای تاک
خالصه فیلم :روایتی از شادی مردم شهر در

معاشرت و دوستی کنار هم .در شهر تاکستان

چنین جشنی پس از برداشت محصول با عنوان
جشن انگور برگزار میشود.

چهارده سالگی

کارگردان :فاطمه محیطی
تاریخ تولد۱۳۸۳ :

خالصه فیلم :دختری که در آستانه
چهارده سالگی است با مادرش

اختالف دارد.

تهیهکننده :کانون پرورش فکری کودکان

و نوجوانان و فاطمه محیطی

کارگردان :آتیال آشوری

چهره

تاریخ تولد۱۳۸۶ :

شهر :مهرشهر کرج

تهیهکننده:آتیال آشوری
و یوکابد ولیزاده

شهر :میبد

خالصه فیلم :آدم چوبی غمگینی به دنبال

شناخت خود و چهره خود است اما در

جعبهای سیاه و تاریک حبس شده است.

خورشید را دیدهای
خالصه فیلم :یک پسر بچه به نام نوید با

ساختمانی در حال سوختن روبرو میشود و

برای مقابله با ترسش وارد ساختمان میشود.

کارگردان :حنانه مرادیان

تاریخ تولد۱۳۸۲ :
شهر :اصفهان

تهیهکننده:شهرداری اصفهان

و دفتر جشنواره کودک و نوجوان
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خیال

کارگردان :مریم رضایی
تاریخ تولد۱۳۸۳ :

شهر :خمینیشهر

تهیهکننده :هانیه کریمی

خالصه فیلم :یک دختربچه و یک پسربچه کار

که در خیاالت خود آرزوهایشان را میبینند ولی

واقعیت چیز دیگری است.

دوردست نزدیک

خالصه فیلم :دختر و پسر خردسالی نگران عموی

خود هستند چون به محیط زیستشان آسیب

میرساند و باعث آلودگی میشود ،اما طی

اتفاقاتی این شخص از کرده خود پشیمان شده

و برای پاکسازی محیط زیست تالش میکند.

تاریخ تولد۱۳۸۶ :

تهیهکننده:فاطمه اسماعیلی
و انجمن سینمای جوان

جمله موتورسیکلت بر محیط زیست و

اوقات از دوچرخه و وسایل نقلیه عمومی

استفاده کنیم

ونوجوانان خمینی شهر

کارگردان :آوا گواشیری
تاریخ تولد۱۳۸۲ :
شهر :رفسنجان

تهیهکننده :کانون پرورش فکری

کودکان و نوجوانان رفسنجان

خالصه فیلم:پیرمردی بدون ماسک

و با عجله از خانه بیرون میرود .کرونا

میخواهد او را در دام خود بیندازد ،اما

پیرمرد بر میگردد ،ماسک میزند و کرونا را

زمین

خالصه فیلم :داستان سواالت و تصورات
پسری از والدین خود که با تخیالتش

ترکیب میشود .او دغدغهاش محیط

زیست است.

و هانیه کریمی

روزنه

کارگردان :متین رستمی

و کانون پرورش فکری کودکان

تهیهکننده:رضا دانشپژوه

ماسک.

جانوران میگذارد و چه بهتر است اکثر

شهر :خمینیشهر

شهر :تبریز

رعایت فاصلهگذاری اجتماعی و رعایت زدن

خالصه فیلم :تاثیری که وسایل نقلیه از

تهیهکننده :طاهره میردامادی

تاریخ تولد۱۳۸۳ :

خالصه فیلم :کاری نمادین درباره کرونا،

رکاب

تاریخ تولد۱۳۸۷ :

حسنی اژدری

دوری و دوستی

کارگردان :فاطمه اسماعیلی
شهر :گناباد

کارگردان :سیدمحمدحسین

شکست میدهد.

کارگردان :سعید حسنپور
تاریخ تولد۱۳۸۴ :
شهر :هچیرود

تهیهکننده :کانون پرورش فکری

استان مازندران
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کارگردان :ملک معصومی
تاریخ تولد۱۳۸۳ :

زندگی دیگری هم هست
خالصه فیلم :دانشآموز رشته هنر در

شرایط قرنطینه خانگی در حال عکاسی

شهر :رشت

تهیهکننده :الهه گلمحمدی

از آدم برفیاش است که عطسهاش

میگیرد .او وقتی به عکسها نگاه میکند

متعجب شده و ...

سرگذشت یک شلوار

کارگردان :محمدماهان صالح

خالصه فیلم :داستانی متفاوت از یک نوجوان
که ماجراهایی جالب با شلوار خود دارد و …

تاریخ تولد۱۳۸۵ :

تهیهکننده :ژیوار فر جزاده

شهر :جعفریه استان قم

تهیهکننده :حبیباهلل خوشدل

سه روک

کارگردان :ژیوار فر جزاده
شهر :صاحب

تاریخ تولد۱۳۸۶ :

خالصه فیلم :سهروک کودکی  10ساله

است که تابستانها به پدرش در چوپانی

کمک میکند.

شهر من

کارگردان :رامتین بیگدلی

خالصه فیلم :جنگلها نابود

تاریخ تولد۱۳۸۶ :

میشوند ،پرندگان مهاجرت میکنند
و شهرسازی شروع می شود .اما

تهیهکننده :رضا دانشپژوه و موسسه

زندگی رو به تباهی میرود.

نگار فیلم دنا

کارگردان :سمیرا عبادیفر
تاریخ تولد۱۳۸۲ :
شهر:

تهیهکننده :کانون پرورش فکری

کودکان و نوجوانان مرکز جغتای

استان خراسان رضوی

طلب باران

خالصه فیلم :کشاورزی از خشکسالی

زمینش رنج میبرد ،پس یکی از

مترسکهای مزرعه خود را عروسک

باران مینامد و با عروسک دعای باران

فاصله یک در
خالصه فیلم :پسر بچهای برای

دیدن پدرش تالشهای متعددی

میکند…
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شهر :یاسوج

میخواند.

کارگردان :مائده اسماعیلی
تاریخ تولد۱۳۸۲ :
شهر :رفسنجان

تهیهکننده :انجمن سینمای جوان
رفسنجان

کارگردان :ایلیا رمضانی
تاریخ تولد۱۳۸۳ :

شهر :بوشهر

تهیهکننده :هاله چهلهزاده

فضای زندگی

خالصه فیلم :در سالن بولینگ دستی شبیه

شاخه درخت (دست طبیعت) توپ بولینگ را

که به شکل ویروس کروناست بر میدارد و به

سمت مجموعه بولینگها که به شکل انسان
هستند و هر کدام نماد یک ملیت هستند
پرتاب میکند.

قرمز ،زرد ،سبز

کارگردان :زهرا محمودی بنه

خالصه فیلم:درباره یک چراغ راهنمایی که

تاریخ تولد۱۳۸۷ :

از یکجا ماندن خسته شده و تصمیم میگیرد

شهر :هچیرود

شانسش را در جای دیگری امتحان کند،

تهیهکننده :کانون پرورش فکری

اما این سفر با چالشهایی روبروست.

استان مازندران

کارگردان :عارفه جعفری

قرنطینه

تاریخ تولد۱۳۸۶ :

شهر :میبد

تهیهکننده:عارفه جعفری

و کانون پرورش فکری کودکان

و نوجوانان

خالصه فیلم :پسر بچهای برای عیادت

مادرش که مبتال به ویروس کرونا شده

است آماده میشود.

قشو

کارگردان :آنا جلیلی

خالصه فیلم :مستندی در رابطه با دختری

تاریخ تولد۱۳۸۴ :

نوجوان که عالقهمند به اسب و سوارکاری است

شهر :آباده

و نحوه نگهداری این حیوان اهلی در باشگاه.

تهیهکننده :آنا جلیلی

کارگردان :معصومه توتاخانه

کاج

تاریخ تولد۱۳۸۳ :
شهر :مراغه

تهیهکننده :انجمن سینمای جوان
مراغه

خالصه فیلم :یک درخت کاج برای

جلوگیری از زرد شدن برگهایش با ابر
پاییزی میجنگد.

کرونا دم در خانه در کمین است
خالصه فیلم :شخصی که دیگر از ماندن

در خانه به دلیل وجود کرونا خسته شده،

تصمیم میگیرد بیرون برود ولی...

کارگردان :ریحانه تاتاری
تاریخ تولد۱۳۸۳ :

شهر :گرگان

تهیهکننده :ریحانه تاتاری
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کروناه

کارگردان :محمدامین استیری
تاریخ تولد۱۳۸۴ :

خالصه فیلم :مقایسه فردی که موجب

شهر :تهران

شیوع کرونا میشود با شخصی که

تهیهکننده :محمدامین استیری

موجب شیوع گناه میشود .پس با

همدلی باید مانع شیوع هر دو شویم.

المپ
خالصه فیلم :مردی در روستا المپها و ریسهها
را جمع میکند ،به بیابان میبرد و آنها را

کارگذاشته ،سپس به وسیله موتور برق روشن

میکند که ناگهان...

شهر :میبد

نامزدیاش به کمک خواهر بزرگترش فرار

میکند.

خالصه فیلم :در آشپزخانه یک خانم

مهربان ،مالقهای زندگی میکند .او خیلی
احساس افسردگی کرده و چون فکر

من و تنهاییام

کارگردان :کسرا علیزاده

استان اردبیل

تاریخ تولد۱۳۸۴ :

تهیهکننده :امیرعباس خالصیفر

دوستی برای خودش پیدا کند.

شهر :اردبیل

کارگردان :امیرعباس خالصیفر

شهر :جغتای

میکند هیچ دوستی ندارد سعی دارد

تهیهکننده :انجمن سینمای جوانان

تهیهکننده :رامین ترنج و انجمن

خالصه فیلم :دختر نوجوانی در شب

مالقه افسرده

تاریخ تولد۱۳۸۶ :

شهر :یزد

مثل هیچکس

تاریخ تولد۱۳۸۶ :

پرورش فکری کوکان و نوجوانان

تاریخ تولد۱۳۸۳ :

سینمای جوان استان یزد

کارگردان :عارفه جعفری

تهیهکننده :عارفه جعفری و کانون

کارگردان :رامین ترنج

خالصه فیلم :پسر بچهای در تنهایی خود
به سراغ ساک ورزشی میرود ،با تعداد

زیادی توپ پالستیکی مواجه میشود و

شروع به بازی با آنها میکند.

م بازی
ه 
خالصه فیلم :پسری با درخت توپ

بازی میکند و اتفاقاتی برایش میافتد.

کارگردان :ثمینا شعفی

تاریخ تولد۱۳۸۸ :
شهر :مشهد

تهیهکننده :کانون پرورش فکری کودکان

و نوجوانان خراسان رضوی
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فیلمهای مهمان
تولدت مبارک

کارگردان :غزل فرهادی
تاریخ تولد۱۳۸۲ :
شهر :شهرکرد

تهیهکننده :انجمن سینمای جوان
شهرکرد

خالصه فیلم :پسری در کافه مشغول

صحبت و عشق ورزیدن با فردی است که
به بهانه تولدش او را به کافه دعوت کرده
و به او هدیه میدهد .در ادامه معلوم
میشود طرف مقابل مادرش است.

در همین حوالی

کارگردان :مهدی جنگجو

خالصه فیلم:تاثیرات ویروس کرونا

تاریخ تولد۱۳۸۲ :

بر وضعیت معشیت عموم مردم

شهر :دشتستان بوشهر

و کسب و کار آنها.

کارگردان :فاطمه داودی
تاریخ تولد۱۳۸۳ :
شهر :نجفآباد

تهیهکننده :علی داودی

تهیهکننده :انجمن سینمای جوان بوشهر

دستهای بینا

خالصه فیلم :دختربچهای در فروشگاه

به خاطر رعایت نکردن اصول بهداشتی

کرونا از سوی مادرش تنبیه میشود ،اما

در همانجا صحنهای میبینند که باعث
سوءتفاهم میشود..

قاب

خالصه فیلم :پسری آنقدر خودش را

وقف گوشی میکند و به مسئولیتهایش

رسیدگی نمیکند تا آنکه باعث وقوع اتفاقی

میشود و خانوادهاش را به نحوی از دست
میدهد.

کارگردان :محمدطاها منصورسمایی

تاریخ تولد۱۳۸۵ :
شهر :شهریار

تهیهکننده :علی منصورسمایی
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بخش ایده

آسانسور
ایده از :عارفه جعفری
شهر :میبد

خالصه داستان :در یک آسانسور
روال زندگی

را از نوزادی تا مرگ میبینیم.

ایستگاه

ایده از :سحر خانی

شهر :خمینیشهر

خالصه داستان :در ایستگاه اتوبوس صدای سرفه میآید

،مردم میترسند ،هیاهو به پا میشود ،در صورتی که این
سرفهها فقط صدای زنگ تلفن یک نفر بوده است.

تولد رستا
ایده از :کسرا علیزاده
شهر :اردبیل

خودخواه

خالصه داستان :رستا دختربچه ۷

سالهای است که پدر و مادرش پرستار

ایده از :کسری روشنفکر

هستند و به خاطر کرونا مجبورند در

شهر :سبزوار

خالصه :یک فرد خودخواه برای اینکه
از خوراکی خودش چیزی به بقیه

ندهد ،به زور همه آن را میخورد تا

بترکد.

بیمارستان بمانند .رستا با مادربزرگ

اش زندگی میکند تا اینکه در روز اول

عید و تولد رستا بستهای به دستش
میرسد.

چهل و پنج
ایده از :نیما قدیمی

شهر :پرند

خالصه داستان :مردی در یک بیابان مشغول کندن

زمین برای کاشت محصول است ،او خط قرمزی

مشخص کرده و زمین را به دو زندگی غیر مشابه با
گل و گیاهانی که هدف مشابهی دارند تقسیم
کرده است.
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خانه رویایی
ایده از :امین عزیزی
شهر :اردبیل

  در یک شب دو دختر بچه در
دو جعبه کارتنی زیر چراغ زرد رنگ
نشستهاند و با عروسکهای دست
ساز و اسباببازیهای مقواییشان
خاله بازی   
   میکنند.

خداحافظ کرونا

ایده از :مهدی گلی
شهر :تبریز
خالصه داستان :نتیجه نبرد دانش آموزان با
کروناها در حیاط مدرسه،
به نفع دانش آموزان تمام میشود.

ایده از :یاسین ایزی

شهر :سبزوار

خشم قلمبه

خودنابودی

ایده از :پوریا کاشی

شهر :درچه

خالصه داستان :زندگی پسری که از

خالصه داستان :زندگی فردی روی یک سیگار قرار دارد؛

رفتارهای خواهر کوچکش میرنجد

خانه ،کارخانه ،ماشین ،خانواده و ...با دود شدن سیگار

و به خاطر قضاوت عجوالنه خواهرش

و کوچک شدن سیگار یکی یکی داشتههایش همراه با

را تنبیه میکند و در انتها بسیار

خاکستر سقوط میکنند.

ایده از:

ساندویچ

محمدصدرا جمالی پیلهرود

شهر :کرج

خالصه داستان :آرمان با دوستانش
از مدرسه باز میگردد ،فشار
گرسنگی او را به سمت ساندویچی
میبرد و اتفاقاتی او را از مسیر غذای
جسم به سمت غذای روح سوق
میدهد.

پشیمان میشود.

دو احمق
ایده از :سیدعلی قاضیپور
شهر :جغتای

خالصه داستان :دو مرد با هم

دختر بابایی

توافق میکنند که درختها را قطع

ایده از :معصومه توتاخانه

ادامه به شهری بزرگ تبدیل کنند.

خالصه داستان :پدری که به دنبال

میشود و هم خودشان.

به شهرت ،در فضای مجازی

و آنها را به خانههای بزرگ و در

اما سرانجام هم شهر نابود

شهر :مراغه

معروف شدن و رسیدن دخترش
بسیار فعال است.

سیمرغ

ایده از :علیرضا فتحی
شهر :همدان
خالصه داستان :پسرکی در خواب سوار
سیمرغ میشود و با عبور از جنگلهای
سبز گیالن ،سفیدی کوه دماوند و
سرخی خاکهای هرمزگان پرچم
ایران را نقاشی میکند.

دوازده تا

ایده از :امیرعباس خالصیفر
شهر :جغتای

خالصه داستان :کودکی با قوطی کبریتهای خالی

که سوزنبان برای روشن کردن سیگار استفاده میکرده و

پاکتهای آبمیوه که لوکومتیوران به او داده یک کاردستی
قطار میسازد و به سوزنبان هدیه میدهد .او در آینده
لوکومتیوران میشود.
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ایده از:

صـدا

ایده از :فاطمه قدیری

سیدمهدی موسوی زاده

شهر :خمینیشهر

شهر :خمینیشهر

خالصه داستان :پسری که ناشنواست مجبور است ماسک

خالصه داستان :پاندمی کرونا

بزند .او برای فهم گفتگوهای دیگران مشکل دارد .بنابراین

در مدارس و باز و بسته بودن

در ماسک خود و والدینش تغییراتی میدهد و والدینش را

مدارس در این

غافلگیر میکند.

روزها.

عروسی خوشمزه
غیرقابل باور

ایده از :کیارش نجفزاده

شهر :مشهد

خالصه داستان :تیمی در مسابقه فینال
شکست میخورد .اما یکی از بازیکنها
در مسابقه ،فداکاری بزرگی انجام

داده است که هیچکس باور نمیکند.

ایده از :مهدی فخری

شهر :مشهد

خالصه داستان :در جشن ازدواج

خانم تخم مرغ با آقای سیب زمینی
مهمانان (هویج وسیب زمینی)

و خواننده (خیارشور) مشغول

رقص و پایکوبی هستند تا اینکه

بعد از یک نزاع ساالد الویه درست
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فرفره
ایده از :بیتا بهجو

شهر :دزفول

خالصه :پسر و دختری که یکدیگر

را نمیشناسند در بازار قدیم شهر

دزفول دستفروشی میکنند .آنها با

کمک یکدیگر و متحد شدن کسب
و کارشان را رونق میدهند.

میشود.

فری فایر و من و مامان

ایده از :دانیال میزانی
شهر :کرمان
خالصه داستان :دانیال نوجوان  ۱۳سالهای
است که با مادرش بر سر انجام بازی آنالین
ً
مرتبا جر و بحث دارد .در این
"فری فایر"
جدال خانوادگی
هر روزه ،در نهایت یک نفر پیروز
خواهد شد ،دانیال یا مامان!

صورتک

کالس تاریخ

ایده از :کارن جمال امیدی

شهر :الهیجان
چالش یک معلم
خالصه داستان:
ِ
تاریخ با شاگردانش ،برای
اینکه او هنوز نتوانسته با تدریس
مجازی در ایام کرونا کنار بیاید.

کارواش مدادی

ایده از :نرگس فرزانه
شهر :سبزوار
خالصه داستان :مدادی که از تراشیده
شدن در کارواش مدادها میترسد شهر
مدادها را ترک کرده و در جنگل به دام
کاتری بدجنس میافتد .او با کمک بقیه
مدادها و جارو حساب کاتر را میرسند
و فرار میکنند.

ایده از :ساالر منتظری

مسابقه نقاشی

شهر :یزد

خالصـه داسـتان :دو دوسـت قدیمـی کـه در مسـابقه

نقاشـی شـرکت کردهانـد ،حاال بـرای رفتن بـه مرحله بعد

بایـد بایکدیگـر رقابـت کنند ،اما دوسـتی بین آنهـا دچار
مشـکل میشـود.

من بابک هستم
ایده از :حسین شالگه
شهر :تهران

خالصه داستان :بابک برای تایید

شدن توسط مادرش شخصیت
اصلیاش در مدرسه را با خلق

شخصیتی خیالی پنهان میکند.

مشکالت و امکانات اینترنت

همسایه
ایده از :عارفه فالح

شهر :میبد

خالصه داستان :پیرزن معلولی که

همیشه دم در خانهاش مینشسته
و با همسایهها مراوده داشته،
با شیوع کرونا و درخواست

همسایهها دیگر نمیتواند به
روش معمول زندگی خود
ادامه دهد.

مادرانههای من

ایده از :یاسین طیبی
شهر :آبادان
خالصه داستان :زهرا دختری  8ساله
است که در خانه نشسته و نوزادی
در بغل دارد و به او با شیشه شیر
میدهد .زهرا با مادربزرگش زندگی
میکند چون مادرش را از دست
داده است.

ایده از :مرضیه اسمعیلی

شهر :تهران

خالصه داستان :مهدی پسری
افسرده است که پدرش با

در اختیار گذاشتن تلفن و اینترنت زیاد

توقعهایی از او دارد .اما مهدی قدر

نمیداند تا اینکه با پدر و پسری فقیر

آشنا میشود که از هر نوع امکاناتی

محروم هستند .در ادامه زندگی آنها

مهدی را تحت تاثیر قرار میدهد و

سعی میکند که همانند آنها شود.

مادر
ایده از :یلدا جعفری

شهر :دهبارز هرمزگان

خالصه داستان :دختر بچهای

که مادرش را از دست داده و در

عالم خواب مادرش را میبیند که
از او محافظت میکند.

صدای رهایی

ایده از :مائده سادات آبسردی
شهر :ایوانکی سمنان
خالصه داستان :یک هیزمشکن برای
قطع درخت با تبر خود وارد جنگل
میشود ،ولی همزمان با شروع به کار
متوجه اتفاقات غیر منتظرهای شده
و از قطع درختان منصرف میشود.

نگهبان

ایده از :نرگس رحیمی
شهر :اردبیل

خالصه داستان :کودکی  4تا  5ساله با
ناراحتی از پنجره مردم رهگذر و کودکانی
که همراه پدر مادر هستند را تماشا
میکند .در نهایت تصویر مادر کودک
را در لباس پرستاری میبینیم که از
پشت مانیتور با او صحبت میکند.
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سیدجواد در حال دریافت مدال گروه «عاشق«

طال ،نقره ،برنز

رسول صدرعاملی در نشست انتقال تجربه روز آخر

افتتاحیه چهارمین المپیاد فیلمسازی نوجوانان

دریافت مدال گروه «باحالها» توسط مهین جواهریان و شهال پورآرین

سیروس حسنپور و عادل تبریزی از گروه «حافظ»

حافظ آهی؛ مربی و نماینده گروه «همسینمایی»
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دبیر جشنواره و تقدیر از مدیرعامل مرکز نوآوری صبا

ایرج طهماسب در نشست انتقال تجربه روز دوم

ابوالفضل جلیلی و میرعباس خسروینژاد از گروه «پیام»

گروهها سخت مشغول کارند
غالمرضا رمضانی از دفتر خودش کالسها را اداره میکرد

مرضیه برومند در نشست انتقال تجربه روز اول
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برگزیدگان چهارمین المپیاد فیلمسازی
نوجوانان ایران

در شـامگاه پنجشـنبه اول آبان ماه طی مراسـمی اختتامیه «چهارمین المپیاد

فیلمسـازی نوجوانـان ایـران» برگـزار شـد و هیـات داوران (رسـول صدرعاملی،

ایـر ج طهماسـب و مرضیـه برومنـد) از میـان  36فیلـم شـرکتکننده  5فیلـم را

بـه عنـوان برگزیـدگان دوره چهـارم انتخـاب کردند .همچنیـن ایدههای رسـیده در

هشـت گـروه مـورد تحلیل و بررسـی منتورهـا و مربیان قـرار گرفته و هر یـک از این

گروههـا ایـده مـورد نظـر خـود را معرفی کردند کـه در نهایت یـک ایده به مـدال طال،
دو ایـده بـه مـدال نقـره و باقـی ایدههـا به مـدال برنز دسـت یافتند.

مدال طال برای فیلم پویانمایی

«کاج» به کارگردانی «معصومه

توتاخانه» از مراغه

مدال نقره برای فیلم «جادوی

خواندنی» به کارگردانی «یوکابد
رحمانی» از تاکستان قزوین

مدال نقره برای پویانمایی

«فضای زندگی» به کارگردانی «ایلیا

رمضانی» از بوشهر

مدال برنز برای مستند «ای کاش

مدرسه ما» به کارگردانی «مهشاد
سعادت ملکی» از پردیس تهران
مدال برنز برای فیلم «کرونا

دم در خانه در کمین است» به

کارگردانی «ریحانه تاتاری» از گرگان
مدال طال به ایده گروهی

مدال نقره به ایده

گروهی «سرگین غلتان» از گروه

«هاف تایم» از گروه «نقاب» برای

«همسینمایی» برای نگاه کامالً نو

شخصیتهای اکتیو

موضوع کمتر دیده شده از آلودگی

طراوت ایده ،جسارت در بیان و

(منتور :غالمرضا رمضانی /مربی:
مهدی رضایی)

مدال نقره به ایده گروهی

و تازه به محیط زیست و توجه به
زیست محیطی

(منتور :وحید گلستان /مربی :حافظ
آهی)

(منتور :سیروس حسن پور /مربی:

عادل تبریزی)

مدال برنز به ایده گروهی

«سیمر غ» از گروه «پیام»

(منتور :ابوالفضل جلیلی /مربی:
میرعباس خسروینژاد)

مدال برنز به ایده گروهی

«بازمانده» از گروه «بچه زرنگ»

«شکالت» از گروه «عاشق» برای

مدال برنز به ایده گروهی

موضوع؛ توجه به تنهایی و اندوه

(منتور :بیژن میرباقری /مربی:

مدال برنز به ایده گروهی

(منتور :سیدجواد هاشمی /مربی:

مدال برنز به ایده گروهی

(منتور :مهین جواهریان /مربی:

ایده درخشان  و طر ح درست

نسل نوجوان و توجه به همدلی
نواب محمودی)

«آپدیت» از گروه «مارول»
فریبرز آهنین)

«همسایه» از گروه «حافظ»

(منتور :حامد جعفری /مربی :تییام
یابنده)

«رکاب» از گروه «باحالها»
شهال پورآرین)

طالییهای المپیاد چهارم
بهتریـن فیلـم؛

«کاج» فیلمـی انیمیشـن اسـت کـه توسـط «معصومـه توتاخانه» فیلمسـاز 16

سـاله اهـل مراغـه سـاخته شـده و داسـتان یـک درخـت کاج را روایـت میکند کـه بـرای جلوگیری

از زرد شـدن برگهایـش بـا ابـر پاییـزی میجنگـد .تهیهکننـده ایـن فیلـم کوتـاه انجمـن سـینمای

جـوان مراغـه اسـت .بـد نیسـت بدانید که سـال گذشـته نیـز از معصومـه توتاخانه فیلم انیمیشـن
«پروانگـی» در المپیـاد فیلمسـازی پذیرفتـه شـده بود.

بهتریـن

ایـده؛ همانطـور که میدانیـد ایدههـای را ه یافتـه بـه المپیـاد در گروههای

مختلـف مـورد ارزیابـی منتورهـا و مربیـان بـا نوجوانان قـرار گرفتـه و یکـی از ایدههای

برتـر در طـول کالسهـای آموزشـی پرورانده و به هیات داوران ارائه شـده اسـت .در این

میـان ایـده «هـاف تایـم» از گـروه «نقاب» به مـدال طالی المپیاد دسـت یافـت .منتور

ایـن گـروه غالمرضـا رمضانـی ،مربـی مهـدی رضایـی و اعضـای گـروه هم شـامل کسـرا

علیـزاده ،کیـارش نجفزاده ،یاسـین طیبی ،مائده آبسـردی ،محدثه بزمـی ،مریم رضایی،
آنـا جلیلـی و غزل فرهادی هسـتند.
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