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نویسنده

سعیدمحسنی

احمد احمدپور ...سالم
امیدوارم حالت خوب باشد و روزگارت بهکام.
شـاید ایـن دسـتخط را وقتـی میخوانـی کـه درگیریهـای امـروز زندگـیات خیلـی
مشـده محمدرضـا نعمـتزاده باشـد.
گتـر از دفتـر مشـق گ 
بزر 
محمدرضـای نعمـتزاده بیدفتـر هـم راه خـودش را رفتـه و یکیشـان مدتهاسـت
جـزء رجـال اسـت .نمیدانـم هـم او بود که دفترش را بهاشـتباه برداشـته بودی و برای
بازپسدادنـش آنهمـه مصیبـت کشـیدی یـا یکـی دیگـر؟ چـه فـرق میکند؟
مهـم ایـن اسـت کـه تـو هـم البـد مثـل مـن داری در ایـن روزگار پـر از سـختی ،پ ِـی یـک
یگـردی کـه قاتـق نانـت بکنـی...
پیـاز م 
راسـتش اینکـه دسـتم رفـت بـه قلم تـا یادت بکنم ،دیدن پوسـتر جشـنواره فیلمهای
کـودکان و نوجوانـان اصفهان بود.
یکمرتبـه دلـم سـوخت بـرای خـودم و تـو و مابقـی همنسلانمان .چـه تـو کـه آن تپـه
را پ ِـی خانـه محمدرضـا هـزار بـار بـاال و پاییـن کـردی ،چـه امیـرو کـه بـرای دشـتکردن
یکتکـه یـخ از هـر دونـدهای دوند هتـر بـود.
گفتـم بـه ایـن بهانـه یـک سـفر جادویـی بکنـم تـوی زمـان و یـادی بکنـم از آن روزهـا و
یـک چیـزی هـم بپرسـم...
سـراغ داری کسـی را حـاال آن طـور مثـل تـو پـا بچیند بـه کمر تپه و هزار بدبختی بکشـد
بـرای نـه حـاال دفتـر رفیقش ،برای جمعکـردن یک آلبـوم تمبر حتی؟
نـه اینکـه بنالـم چـرا کسـی نیسـت حـاال کـه مثـل آن روزهـای تـو مؤمـن باشـد بـه
یهـای مـا همچیـن آش
گشـتن پـی خانـه رفیقـش ...نـه ...تـو کـه بهتـر میدانـی کودک 
دهانسـوزی نبـود کـه بـه یـادش دهانمـان آب بیفتـد ،یـا بگویـم حـاال دیگـر مـرد مثـل
نطـور رفتـار کنـد ...نـه...
یشـود کـه آ 
تـو پیـدا نم 
حرفم این است که برگردیم به آن روزها ،باز برمیگردی پشته به هر ضربوزوری؟
امیـد کـه جوابـت بلـه باشد...ا گرنه...سـؤال آخـر را بپرسـم و زیـاده وقتـت را نگیـرم
بـرادر...
مسـاز حـاال بایـد داشـته باشـد تـا نشـان
چـی داشـت عبـاس آقـا کیارسـتمی کـه فیل 
یکـردن چنـد تـا پلـه
بدهـد بـه بچههـای مـن و تـو ،نـه یـک تپـه کـه راضـی باشـند بـه ط 

کاش سیمنا
بلد ابشد هنوز
رفیق بسازد!
تـا رفیقشـان را دریابنـد؟
چـی داشـت آن پشـت و پسـله دوربینـش تـو کـه دیـدی کـه صغیـر و کبیـر آن روزهـا را
واداشـت بـا تـو بدونـد؟
ً
لطفـا خـوب فکـر کن...گمـان میکنـم ا گـر بتوانی به یاد بیاوری ،آن گوشـه موشـههای
پشـت دوربیـن چـه وردی میخوانـد عباسآقـا کـه قصـهاش مانـده تـا امـروز و بگویـی
تـا مـن بـه بهانـه بولتـن سـال بعـد ا گـر زنـده بـودم بنویسـمش ،بشـود امیـد داشـت که
سـینما هنـوز بلـد اسـت رفیق تولیـد کند.
زیاده عرضی ندارم عزیز ...منتظر دستخطت میمانم.
نمک در نمکدان شوری ندارد
دل من طاقت دوری ندارد...
ای نامه که میروی به سویش
از جانب من ببوس رویش

جزیره فضایی در جشنواره مجازی!
سید جواد هاشمی :خوشحالم که قسمت اول تورنادو نخستین فیلم تاریخ سینمای کودک شد
در دومین روز سیوسومین جشنواره بینالمللی فیلمهای کودکان و
نوجوانان اصفهان ،نشست خبری فیلم «تورنادو 2؛ جزیره فضایی» با
حضور سیدجواد هاشمی کارگردان ،عباس دلدار جانشین تهیهکننده،
عباس جمشیدی ،وحید نفر ،مهران گنبدلو ،محمدمهدی ایرانی،
راستین عزیزپور ،نگار نافد و علیرضا احمدی از بازیگران فیلم در خانه
اجرایی جشنواره با اجرای «محمدرضا مقدسیان» برگزار شد .کارگردان
جزیره فضایی در ابتدای این نشست گفت« :خوشحالم که قسمت
اول تورنادو به اولین فیلم تاریخ سینمای کودک ونوجوان بدل شد که
در پلتفرمها دیده شد و بیش از  ۱۰۰هزار نسخه قاچاق داشت!»
سیدجواد هاشمی با اشاره به خطرات عدم دوستی کودکان با سینما
در بزرگسالی ادامه داد« :وقتی عادت به سینمارفتن در بچهها از
بین برود ،آنها در بزرگسالی دیگر مخاطب سینما نخواهند بود.
این مخاطبی که ا کنون در سینما وجود دارد ،اثرات همان فیلمهای
دوران کودکی است ».او ترس و دلهره را یکی از المانهای فیلمهای
کودک دانست و افزود« :عشق در فیلمهای کودک ممنوع است ،در

حالی که یکی از مؤلفههای این ژانر سینمایی است .ترس و دلهره نیز
از دیگر مؤلفههاست .این ترس در «هریپاتر» یا حتی «سیندرال» هم
وجود دارد .ا گر آن خرس در فیلم «گلنار» نبود ،گلنار ماندگار نمیشد».

عباس دلدار ،جانشین تهیهکننده این فیلم نیز با انتقاد از عدم
حمایت از فیلمهای کودک گفت« :سرمایهگذار سرمایه میگذارد
اما هیچ تبلیغاتی برای فیلمها صورت نمیگیرد ».مهران گنبدلو،
تدوینگر نیز با اشاره به تدوین این فیلم توضیح داد« :سیدجواد
هاشمی پکیج کاملی از سینماست .بیش از نیمی از فیلم جلوههای
ویژ ه زیادی داشت که من به عنوان یک تدوینگر با آن دستوپنجه
نرم کردم و تجربه بسیارخوبی برایم بود ».او گفت« :فیلم «تورنادو»۲
ن این مخاطب با مخاطب
کودکانه است و قاعدتا ساختار ذه 
بزرگسال فرق دارد ».وحید نفر ،از بازیگران این فیلم سینمایی نیز با
بیان اینکه بازی در این فیلم یکی از سختترین نقشهایی بوده که
بر عهده داشته است ،گفت « :بعد از سه ساعتونیم گریم سخت،
در لوکیشنهای مختلف این نقش را بازی میکردم .در برخورد
اول به عنوان بازیگر ،درباره زبان اختراعی آقای هاشمی در گویش
نقشهای فیلم متعجب شدم ،اما بعدا دریافتم که تخیل فرهیخته
آقای هاشمی این فیلم را تولید کرده است».
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تجربهمتفاوتسیمنای
ایران برای ورود آاثرش
به رسان ههای جدید
دستیار ویژه دبیر و مدیر امور  ICTجشنواره سیوسوم:

دستیار ویژه دبیر جشنواره سیوسوم و مدیر امور  ICTاین رویداد
سینمایی با تأ کید بر اینکه جشنواره فیلم کودکان و نوجوانان
نخستین رویداد سینمایی کشور و منطقه است که بهصورت آنالین
برگزار میشود ،گفت« :سینمای ایران برای ورود آثارش به رسانههای
جدید تجربه متفاوتی را رقمزده و مفهوم جشنواره ،مخاطب ،داوری
مردمی و ...در این دوره دچار دگرگونی اساسی شده است».
به گزارش ستاد اطالعرسانی جشنواره بینالمللی فیلمهای کودکان
و نوجوانان ،دکتر «میالد ُشکرخواه» دستیار ویژه دبیر جشنواره
سیوسوم و مدیر امور  ICTاین رویداد سینمایی ،با اشاره به
تصمیمات اتخاذ شده جهت برگزاری مجازی این دوره از جشنواره،
گفت« :شکلگیری هستۀ برپایی آنالین جشنوارههای سینمایی از
بهار  99با دستور ریاست محترم سازمان سینمایی کشور مبنی بر
حمایت از تولید و توسعه نرمافزاری بومی بهمنظور راهبری رویدادهای
آنالین سینمایی و دبیرخانهای الکترونیک با اتکا به توانمندیهای
داخلی ،آغاز شد .پیادهسازی بخشی از این پروژه ،پیشتر توسط
تیمی از برنامهنویسانی که با جشنواره همکاری داشتند شکل گرفته
بود ،لذا تکمیل این کار ،متناسب با اقتضائات برگزاری یک جشنواره
بینالمللی و با هدف تأمین نیازمندیهای دبیرخان ه جشنوارههای
سازمان سینمایی کشور ،ذیل فعالیتهای بخش فناوری اطالعات
بنیاد سینمایی فارابی ،در دستور کار قرار گرفت که با گذشت چند ماه
کار مستمر و فشرده ،شهریور ماه  ،99فاز نخست آن در جشنواره فیلم
کودک ،مورد بهرهبرداری قرار گرفت».
او ادامه داد« :با توجه به شیوع بیماری کرونا و محدودیتهای
ناشی از آن ،نا گزیر زمینههایی فراهم شد که به سمت برگزاری آنالین
جشنواره حرکت کنیم .بر همین اساس ،طرح پیشنهادی برگزاری
آنالین با الهام از جشنوارههای موفق بینالمللی که به شیوه آنالین
برگزار شده بودند و همچنین توانمندیهای داخلی در دبیرخانه
جشنواره تنظیم شد .به همین منظور ،جلسات مختلف کارشناسی
و همفکری با صاحبنظران سینما ،دبیران جشنوارهها و مدیران
سینمایی برگزار شد و در نهایت ،این طرح توسط دبیر جشنواره در
شورای برنامهریزی جشنواره فیلم کودک مطرح و به اتفاق آرا تصویب
شد که این دوره از جشنواره به شیوه آنالین در چهار بخش اصلی
برگزار شود».
ُشکرخواه ا کران آنالین آثار جشنواره را مهمترین بخش آن عنوان کرد
و افزود« :با توجه به تجربه موفقی که پلتفرمهای داخلی درمورد ا کران

آنالین فیلمهای سینمایی داشتند و استقبال خوبی که در سطح
مخاطبان و فیلمسازان از این شکل ا کران باوجود محدودیتهای
کرونا صورت گرفته بود ،مذا کراتی با آنها صورت گرفت که در نهایت،
منجر به این شد تا پلتفرمهای «نماوا ،فیلیمو ،تیوا و هاشور» متناسب
با توانمندیها و تخصص خود در کنار جشنواره حضور داشته باشند.
مال ک و معیار در انتخاب و گزینش این پلتفرمها ،مبتنی بر توانمندی
و تخصص هریک از این مجموعهها در بهکارگیری از تکنولوژیها و
زیرساختهای فناوری اطالعات در ا کران آنالین و پوشش برنامههای
جشنواره در سطحی وسیع براساس استانداردهای جهانی در حوزه
سینما بود .زیرا امکان ارائه سرویس پایدار به یک جشنواره بینالمللی
از مهمترین دغدغههایی بود که تیم برگزاری جشنواره از اول به آن
تأ کید ویژهای داشت».
او با اشاره به جدول نمایشی که توسط دبیرخانه جشنواره فیلمهای
کودکان و نوجوانان اطالعرسانی شده است ،افزود« :از ساعت ۱۰
صبح تا  ،۲۲طی  6روز ،ا کران فیلمهای جشنواره انجام خواهد
شد .قیمتگذاری فیلمها در سه سطح رایگان 10 ،هزار تومان برای
فیلمهای بلند داستانی و  5هزار تومان برای سایر فیلمهای کوتاه
پیشبینی شده است .روال خرید مخاطبان عام که در ادوار گذشته
بهصورت گیشهای ،بلیت خریداری میکردند؛ در این دوره ،اینگونه
خواهد بود که با مراجعه به پلتفرمهای «فیلیمو ،نماوا و تیوا» بلیت
موردنظر خودشان را خریداری کنند .همچنین طی هماهنگیهای
بهعملآمده با تیم پشتیبانی و مرکز تماس هر سه پلتفرم ،آمادگی الزم
برای پاسخگویی به هرگونه سؤال و مشکالت مخاطبان در ایام برگزاری
جشنواره فراهم شده است».
ُشکرخواه ادامه داد« :اساسا مخاطبان جشنواره به دو گروه کلی
تقسیم شدهاند .گروه نخست ،شامل مخاطبانی هستند که پیشتر
در سامانه جشنواره بهعنوان صاحبان آثار ،منتقدان ،اهالی رسانه و
داوران کودک و نوجوان ثبتنام کردهاند که به این گروه ،در حساب
کاربری سامانه کدتخفیف رایگان برای نمایش فیلمها تعلق گرفته
است .گروه دوم مربوط به مخاطبان عام جشنواره خواهد بود که
هرساله از طریق گیشه بلیت خریداری میکردند که در این دوره،
میتوانند با مراجعه مستقیم به پلتفرمها ،براساس جدول نمایش،
فیلم موردنظر خود را انتخاب و تماشا کنند».
او در خصوص کارگاههای آموزشی جشنواره توضیح داد« :متقاضیان
شرکت در کارگاهها که طی زمانبندی مقررشده در سامانه جشنواره

ثبتنام کردهاند؛ میتوانند با مراجعه بهحساب کاربری خود در
سامانه جشنواره ،کدهای تخفیف رایگان را دریافت کرده و با مراجعه
به پلتفرم «تیوا» فیلم کارگا ه مورد نظرشان را مشاهده کنند .همچنین
برای بخش پرسش و پاسخ هنرجویان که از مهمترین بخش
کارگاههای جشنواره بهحساب میآید ،پیشبینیهای الزم صورت
گرفته تا در محیطی امن ،امکان گفتوگوی هنرجویان و استادان
فراهم شود .به همین منظور ،اتاقهایی برای هر کارگاه ،جهت این
گفتوگوها و تبادلنظر ایجاد شده است که لینک حضور در آنها،
برای همه هنرجویان ،پیامک و به آنها اطالعرسانی خواهد شد».
دستیار ویژه دبیر جشنواره سی و سوم ،در توضیح بخشهای جنبی
جشنواره بیان کرد« :این برنامهها شامل «شبهای اصفهان»،
«افتتاحیه و اختتامیه جشنواره»« ،نشستهای پرسش و پاسخ» و
سایر برنامههایی است که در خانه جشنواره «سینما فرهنگ تهران»
برگزار میشود .مخاطبان جشنواره میتوانند به تمامی این برنامهها
به صورت روزانه با امکان بازپخش در شبکه تعاملی تیوا بهصورت
رایگان دسترسی پیدا کنند».
او افزود« :بخش چهارم مربوط به کتابخانه ویدئویی است که در دوره
سیودوم ،این امکان برای مخاطبان در اصفهان بهصورت فیزیکی
فراهمشده بود ،اما در این دوره با توجه عدم حضور مخاطبان،
بهصورت آنالین با همکاری پلتفرم هاشور برپا شده است .در این
خصوص ،براساس امکانات متنوعی که پلتفرم هاشور در اختیار
جشنواره قرارداد ،بهویژه امکان دوزبانه بودن آنکه جزو ویژگیهای
مهم آن بهحساب میآید ،بخش کتابخانه ویدئویی با بیش از 400
فیلم آماده شده است .مخاطبانی که قبال در بخش بازار فیلم سامانه
جشنواره ثبتنام کردهاند ،میتوانند با مراجعه بهحساب کاربری
خود با دسترسی تعریف شده از بخش کتابخانه ویدیویی در پلتفرم
هاشور استفاده کنند».
ُشکرخواه با تأ کید بر اینکه جشنواره فیلم کودک نخستین رویداد
سینمایی کشور و منطقه است که بهصورت سراسر آنالین برگزار
میشود ،گفت« :سینمای ایران برای ورود آثارش به رسانههای
جدید تجربه متفاوتی را رقم زده و مفهوم جشنواره ،مخاطب ،داوری
مردمی و ...در این دوره دچار دگرگونی اساسی شده است .لذا از سوی
صاحبان آثار ،رسانهها و مخاطبان در سراسر کشور ،کاستیهای
احتمالی در نخستین گامها قابل نقد و بررسی هستند و امیدواریم در
ص ما را جبران کنند».
گامهای بعدی سایر جشنوارهها نقای 
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مه ــای ݡک ــودݡکان و نوجـ ــوانـ ــان  -ش ــماره دوم
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پیل های 
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پروانه من یشود!
نویسنده

حدیث متقی

همــه داســتانها گفتــه شــدهاند .امــا داســتانگویی تمــام
نشــده و نمیشــود .ا گــر عالق ـهای بــه داســتان و داســتانگویی
داشــته باشــیم بهصــرف اینکــه طــرح فیلمــی در همــان دقایــق
اول آشناســت ،کنــارش نمیگذاریــم .امــا ا گــر ســالم و در روایتــی
جدیــد گفتــه نشــود ،ایــن کار را میکنیــم .ایــن را گفتــم کــه تأ کیــد
کنــم مشــکلی بــا داســتان پیلــه و پروانــه نــدارم .پســربچهای
وقتــی میبینــد همکالس ـیاش بــه دلیــل نقــص جســمانی از
مدرس ـهرفتن محــروم شــده هــر چــه در تــوان دارد میکنــد تــا او
را بــه مدرســه بازگردانــد و ســرانجام موفــق میشــود .مشــکل در
طــرح کلــی نیســت .ایــراد در پرداخــت آن و در فاصلــه میــان آغــاز
و پایان است.
پیرنــگ چنیــن چیــزی بایــد باشــد :قهرمــان خواســتی دارد.
امــا موانعــی ســر راه اوســت .کشــمکش او بــا ایــن موانــع باعــث
تعلیقهــا و پیچیدگیهایــی شــده و در میانــه داســتان بــه اوج

تحلیلسینمایایران

میرســد .نقطــه اوج مســیری غیرقابلبازگشــت بــرای قهرمــان
اســت .ســپس داســتان بــه مســیر گشــایش و راهحــل رفتــه و آن
پیچیدگیهــا بــه پایــان میرســند .حتــی در کمحادثهتریــن
طر حهــای داســتانی میتــوان ایــن فرمــول را دنبــال کــرد .امــا
ـیر فیلــم پیلــه و پروانــه پــس از لحظــات آغازیــن
بهجــای ایــن ،سـ ِ
وار همســطح میشــود کــه
تبدیــل بــه جریانــی از موانـ ِـع سلســله ِ
علــت وجودیشــان فقــط بــرای اقرارگرفتــن از مخاطــب اســت.
ایــن صحنههــا انــگار عاجزانــه از مــا حــس تأثــر و ســپس تحســین
را تقاضــا میکننــد .ولــی نتیج ـهای جــز کســالت بــه بــار نمیآورنــد.
کســالتی کــه فیلــم نــه بــا قابهــای زیبایــش میتوانــد از آن نجــات
ـودک دفترچــه بــه
یابــد ،نــه بــا تداعیهایــی کــه دویدنهــای کـ ِ
دســت در جادههــای خا کــی در ذهــن مــا ایجــاد میکنــد.
فــار غ از ســیر پیرنــگ ،بیمنطقیهــای بــه نظــر جزئــی امــا مهــم،
در تعریــف شــخصیتها ،مثــل ســن و ســال و پایــه تحصیلیشــان،

تحلیلسینمایبی نالملل

پیله و پروانه
در آینه تحلیل

اســاس داســتان را سســت میکننــد .چرا کــه بخشــی از موانعــی کــه
قهرمــان داســتان (یــاور) بــا آن دسـتوپنجه نــرم میکنــد ،ناشــی از
اینهاســت .از ایــن بیمنطقیهــا در خــرده ایدههــای تصویــری
ککــن را بــه
هــم هســت .مثــل صحنــهای کــه دختــر دو بــار پا 
زمیــن میانــدازد تــا بهان ـهای باشــد مــا پــای ســوخته او را ببینیــم
و دلمــان بســوزد .یــا آنجــا کــه در انتهــای فیلــم بــا موســیقیای
ســوزنا ک ،زن بهســختی دختــر را بــه کــول کشــیده؛ درحالیکــه دو
چهارپــا بــا بــار ســبک آنهــا را همراهــی میکننــد.
اینهــا کــه گفتیــم بیشــتر بــه ســالم نقلکــردن یــک داســتان
مربــوط بــود .بعدازایــن تــازه کار اصلــی شــروع میشــود و آن
رفتــن بــه ســمت روایتهــای تــازه از داســتانهای تکــراری اســت.
ســاخت فیلــم کار پرزحمتــی اســت .پــس شــاید بهتــر اســت پیش از
قدمگذاشــتن بــه مرحلــه ســاخت ،وقــت بیشــتری صــرف داســتان
شــود؛ تــا داســتانها قبــل از پروانهشــدن در پیلــه خفــه نشــوند.

خردجمعی شیرین نوجواانین که متعلق به امروز نیستند
نگاهی به فیلم «مسیر معکوس»

خبرنگار

مجتبیاردشیری

تماشــای فیلمــی از «ابوالفضــل جلیلــی» روی پــرده ســینما
ذوقزدگیهــای خــاص خــود را دارد؛ فیلمســازی کــه بااینهمــه
ســابقه هنــوز فیلمهایــش در ایــران بهصــورت عمومــی ا کــران نشــده
و باوجــود تمــام تواضعــی کــه از او ســراغ داریــم میانــه چنــدان خوبــی
بــا جشــنوارههای داخلــی نــدارد.
«مســیر معکــوس» امــا اولیــن فیلــم جلیلــی اســت کــه توانســته بــا
پروانــه ســاخت رســمی جلــوی دوربیــن بــرود؛ فیلمــی کــه ســاخت آن
حــدود یــک دهــه بــه طــول انجامیــده اســت.
در «مســیر معکــوس» بــا عــدهای نوجــوان مواجــه هســتیم کــه
میخواهنــد طبــق روش خــود یــک فیلــم ســاخته و آن را بــرای پخش
بــه تلویزیــون بدهنــد.
نکتــه ابتدایــی در مــورد فیلــم ،شــبیهنبودن نوجوانــان آن بــه
مابهازاهــای بیرونیشــان اســت .نوجوانهــای فیلــم باآنکــه در عصــر
جدیــد روایــت میشــوند ،امــا شــباهتی بــه نوجوانــان امــروزی ندارند؛
از طــرز لباسپوشــیدن و مــدل مــو گرفتــه تــا عالیــق ،شــیوه و ســبک
زندگیشــان .مــوردی کــه حتــی در نشســت خبــری پایــان فیلــم نیــز
از کارگــردان پرســیده شــد و جلیلــی بــا صحهگذاشــتن بــر ایــن اتفــاق،
گفــت کــه نوجوانــان امــروزی را نمیفهمــد.
البتــه کــه کلیــت فیلــم نیــز بــا ایــن گفتــه جلیلــی همخوانــی دارد .در
فیلــم وحدتــی دیــده میشــود کــه در پــی یــک دغدغــه جمعــی شــکل
گرفتــه و آنهــا را ملــزم میکنــد تــا بــه هــدف ســخت خــود برســند .ایــن

ســوژه در ســینمای امــروز کــودک و نوجــوان چنــدان دیده نمیشــود.
کمتــر پیشآمــده کــه مســئولیتهای بزرگــی درنتیجــه ضــرورت
درونــی در نوجوانــان شــکل گرفتــه و آنهــا را وادار بــه حرکــت کنــد.
هرچنــد کــه اصالــت ســوژه بهمراتــب از داســتانکهای آن قویتــر
اســت .برخــی پیچشهــای داســتانی ،شــکلی دراماتیــک داشــته
و تنهــا بــا هــدف پیچــش و ســختترکردن تنگنــا بــرای رســیدن
بــه هــدف ،تعبیــه شــده کــه چنــدان بــه قــواره درام نمینشــیند و
از کلیــت اســلوبی یــک داســتان دغدغهمنــد بیــرون زده و از حــس
همذاتپنــداری آن میکاهــد.

در شــکل اجرایــی امــا بــا فیلــم کاملــی مواجهیــم .نماهــای درســت
بــه همــراه درخدمتبــودن دوربیــن بــرای پررنــگ نشــاندادن
حــس درونــی دغدغههــا ،از جملــه نقــاط مثبــت فیلــم اســت .فیلــم
بــا همیــن پارامتــر ،مخاطــب را بــه یــاد ســینمای کــودک دهــه 70
میانــدازد کــه یــک خردجمعــی ،آغازگــر یــک جریــان میگشــت و
نتیجــه انتهایــی کــه حکم دســترنج قهرمانــان داســتان را داشــت ،به
حــس خوشــایند فیلــم تبدیــل میشــد.
در «مســیر معکــوس» بــا وجــود تمامــی مرارتهایــی کــه برخــی از
آنهــا چنــدان واقعــی نبودنــد ،پایــان خوبــی رقــم میخــورد کــه
شــیرینی آن بــرای مخاطــب ،ملمــوس اســت و ســبب میشــود تــا وی
بــا حــس خوشــایندی ســینما را تــرک کنــد .فیلــم برخالف آثار مشــابه
خــود ،حــس تخیــل و شــیرینی آن را بــه انتهــای کار حوالــه میدهــد.
وگرنــه در بدنــه داســتان ،بــا فیلــم زمخــت ،جــدی و محکمــی مواجــه
هســتیم کــه هیــچ یــک از المانهــای ســینمای امــروزی نوجوانــان
کســری ،موزیکالبــودن و پیشــبرد درام توســط
از قبیــل سب 
بزرگســاالن را در خــود نمیبینــد.
«مســیر معکــوس» امضــای خــاص «ابوالفضــل جلیلــی» را در خــود
میبینــد؛ حــاال اصــرار یــک دهــهای کارگــردان بــرای ســاخت ایــن
فیلــم فهمیــده میشــود؛ کارگــردان بینالمللــی ســینمای ایــران
کــه بــا ایــن فیلــم نیــز خواهــد توانســت افتخارآفرینیهایــی را بــرای
ســینمای ایــران بــه ارمغــان بیــاورد.

 29مـهــرم ـ ــاه یݡکه ـ ــزار و سیصـــــد و نــــود و نــــه
ض ـ ـ ـم ـی ـم ـ ــه روزنـ ـ ـ ـ ـ ــامـ ــه اصــــفـــــهــ ــان زیـــــبـــــ ــا
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راوی رن جهای
کودکان
ابراهیم فروزش :به اطراف ،سرک بکشیم!

تصویــر بهــزاد خداویســی وقتــی درون خمــره مشــغول تعمیــر آن
اســت ،از ذهــن فیلمبازهــا حذفشــدنی نیســت! تصویــری مثالــی
از فیلمــی کــه نخســتین یوزپلنــگ طالیــی جشــنواره لوکارنــو و
چهــار جایــزه جنبــی آن را بــرای ســینمای ایــران بــه ارمغــان آورد و
در دســتان ابراهیــم فــروزش ،کارگــردان و فیلمنامهنویــس ایرانــی
نهــاد .مــردی کــه ســال  1318در تهــران متولــد شــد و فعالیــت
هنــریاش را از  ۱۳۴۹در مرکــز ســینمایی کانــون پــرورش فکــری
کــودکان و نوجوانــان آغــاز کــرد و فیلمنامههــای کوتــاه بســیاری
را بــرای فیلمهــای انیمیشــن و کوتــاه نگاشــت تــا آنکــه در 1365
نخســتین فیلــم بلنــدش را بــه نــام «کلیــد» کارگردانــی کــرد و بــه
گفتــه خــودش «محــو ســینمای کــودک» شــد .ا کنــون مقــرر شــده
تــا در س ـیوچهارمین جشــنواره بینالمللــی فیلــم کــودکان و
نوجوانــان اصفهــان ،بــه نیکویــی پــاس داشــته شــود.
نــخ تســبیح زندگــی هنــری ابراهیــم فــروزش از نــگارش فیلمنامــه
فیلــم کوتــاه «ســیاه پرنــده» در  1352گــذر میکنــد و بــا رســیدن
بــه ســوراخ کلیــد از «خمــره» ســردرمیآورد و در دســتان «مــرد
کوچــک» قــرار میگیــرد تــا «بچههــای نفــت» آن را بــه «هامــون
و دریــا» بدوزنــد ،امــا ا کنــون «زمانــی بــرای دوستداشــتن»
فرارســیده و در میانــه «شیرتوشــیر» بایــد نــخ را بــه «ســنگ اول»
بســت و بــه میــان جامعــه انداخــت ،زیــرا بــه اعتقــاد ایــن کارگــردان
«زبــان ســینما اجتماعــی اســت ،یعنــی بــا مــردم ســروکار داری.
هــم مردمــی کــه جلــوی دوربینتــان هســتند و هــم مردمــی کــه
فیلمهایتــان را میبیننــد .اینگونــه جلــب رضایــت همــه ،کار
ســختی اســت ».اینهــا حرفهــای فیلمســازی اســت کــه خلــق
اثــر هنــری بــه نظــر او «نوعــی زایمــان اســت ،بنابرایــن وقتــی
میبینــی بچ ـهای کــه بــه دنیــا آوردهای مــورد اقبــال مــردم و
بهخصــوص کــودکان قــرار گرفتــه ،حتــی باال تــر از دریافــت جایــزه
ازنظــر معنــوی مســرت نصیبــت میشــود ».جغرافیــای جامعــه
فرهنگــی فیلمهــای ایــن هنرمنــد ،آثــار او را از خمــره تــا بچههــای
نفــت و از هامــون و دریــا تــا ســنگ اول ،از یکدیگــر متفــاوت و
متمایــز میکنــد ،امــا همــه آنهــا را ذیــل مفاهیــم اجتماعــی بــه
هــم پیونــد میدهــد و داســتانهای متفــاوت اقشــار پاییندســت
جامعــه ایرانــی را روایــت میکنــد ،جــوری کــه میگویــد« :بایــد

ســرهایمان را از پنجــره محــدود عادتهــا بیــرون بیاوریــم و بــه
اطرافمــان ســرک بکشــیم .وقتــی بــه میــان مــردم برویــد ،مســائلی
را میبینیــد کــه دلتــان میخواهــد آنهــا را بشــکافید و بهعنــوان
یــک فیلمســاز آنهــا را بــه نمایــش درآوریــد .بــرای مــن کــه اینطــور
بــوده ،بهخصــوص وقتــی پــای ســینمای کــودک در میــان اســت».
بنابرایــن اصــل مطلــب ایــن اســت کــه «وقتــی از کــودک ســخن
میگوییــم ،بایــد دوروبــر او بگردیــم و مســائلش را بشناســیم».
واقعیتــی کــه بــه نظــر او «مــا را بــا خیــل عظیــم کــودکان و نوجوانــان
کــه رقــم بســیار درشــتی را ازنظــر توالــد در جامعــه تشــکیل میدهنــد
روب ـهرو کــرده اســت ،بنابرایــن مســلم اســت کــه قاعدتــا مــن هــم
بایــد نــگاه جامعتــری بــه جامعــه داشــته باشــم تــا بتوانــم کودکــی را
کــه در ایــن جامعــه زندگــی میکنــد جلــوی دوربیــن بیــاورم و قصــه
زندگــی خــودش را بگویــم».
فــروزش طبیعــی میپنــدارد کــه «وقتــی نــگاه مــن ایــن شــکل
باشــد ،فردگــرا نخواهــم بــود و بــه جمــع خواهــم پیوســت ».درســت
همانگونــه کــه در فیلــم کلیــد «بچــه چهارســاله محبــوس در
آپارتمــان پنجــره را بــاز میکنــد و نهایتــا بــه جامعــه و مردمــی کــه
پاییــن پنجــره ایســتادهاند وصــل میشــوند ».بنابرایــن «وقتــی
پابهپــای ایــن کــودک ،جامعــه کــودک را بشناســید و جلــو برویــد،
میبینیــد کــه تمــام دلبســتگیهای او کجاســت و ارتباطــش
بــا جامع ـهای کــه در آن زندگــی میکنــد بــه چــه جایــی ختــم
میشــود .واقعیــت ایــن اســت کــه آدم بایــد دیــدش را بــاز کنــد و
کــودک را از جامعــه خــودش جــدا نبینــد».
چهــار دهــه فیلمنامهنویســی و فیلمســازی او را بــا هــم

خبرنگار

عادل امیری

دوره میکنیــم تــا آنکــه فــروزش میگویــد« :مــن را بــه یــاد ایــن
میاندازیــد کــه چــه کــردهام .محــو ســینمای کــودک شــده
بــودم .اینکــه آ گاهانــه رفتــه باشــم و کاری کــرده باشــم ،نــه .مــن
بهعنــوان شــغل و حرفــه خــودم بــه فیلمســازی ســریدم و بــا عالقــه
ادام ـهاش دادم .نمیتوانــم برچســب وظیفــه و مســئولیت و ایــن
حرفهایــی را کــه برخــی میزننــد ،بــه آن بچســبانم و بگویــم
مــن میخواســتم فریــادی باشــم برای...خیــر ،اصــا اینگونــه
نیســت .مــن نگرشــی دارم و بــر اســاس آن نگــرش حرفـهام را ادامــه
میدهــم و جلــو مــیروم».
او بــه همیــن خاطــر معتقــد اســت کــه «ا گــر اســمش را شــیفتگی
بگذاریــم کار غلطــی اســت .مــردم بایــد بپســندند و داوری کننــد،
بهخصــوص ا گــر فیلــم در ایــران ســاخته شــود و بــه خــارج بــرود.
بایــد بــه ســینمای ایــران ببالیــم ،چــون توانســته در آنســوی مرزها
هــم جــا بــاز کنــد .شــما نمیدانیــد چقــدر مشــکل اســت فیلمــی از
ایــران بــرود و در جشــنوارههای بــزرگ نــگاه مثبتــی بــه آن داشــته
باشــند .دیگــر آنجــا صحبــت فــرد نیســت ،صحبــت یــک کلمــه
اســت بــه نــام ایــران».

ویـــــ ــژه ســــــ ــی و سومیــــــ ــن جــشــــ ــنواره بینالمللــــ ــی
مه ــای ݡک ــودݡکان و نوجـ ــوانـ ــان  -ش ــماره دوم
فیل 
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قص ههای قدی

مهــای پرفــروش کــودک در دهههــای
فــرض کنیــد قــرار بــود فیل 
 60و  ،70امــروز بــه تولیــد برســند؛ یعنــی همــان داســتان و پــات
در زمــان کنونــی بــه فیلمنامــه تبدیــل شــود .بــه نظــر شــما بــا
درنظرگرفتــن تمــام شــرایط اقتصــادی ،اجتماعــی و فرهنگــی،
چــه تغییراتــی در متــن فیلمنامههــا یــا کارگردانــی اثــر شــاهد
بودیــم؟ ایــن گــزارش فانتــزی ،دو فیلــم مهــم از دهــه  60و
دو فیلــم مهــم از دهــه  70را موردبررســی قــرار داده اســت تــا
درنهایــت بــه ایــن پاســخ برســد کــه آیــا فیلمهــای کــودک آن
دوران ،فرزنــدان واقعــی زمانــه خــود بودنــد؟ و آیــا کــودکان
امــروزی کــه زاده مخاطبــان آن فیلمهــای قدیمــی بهحســاب
نهــا هســتند؟
میآینــد ،قــادر بــه برقــراری ارتبــاط بــا آ 

نگاهی متفاوت به چهار فیلم کو

گلنار

نویسنده

سارا کنعانی

سال تولید1367 :
ویژ گی خاص تولید:
دارای عروسکهای تنپوش که راویان اصلی قصهاند.
داستان فیلم:
گلنــار بــا بیبــی و آقابــزرگ زندگــی میکنــد .او از مــادر مرحومــش
یــک دســتمال آبــی دارد کــه چــون یــادگاری اســت ،خیلــی بــرای او
عزیــز اســت .گلــی دختــر کدبانویــی اســت و همــه غذاهــا را خــوب
درســت میکنــد .تنهــا چیــزی کــه یــاد نگرفتــه پخــت کلوچــه اســت.
یبــرد و او در جس ـتوجوی
یــک روز دســتمال آبــی گلــی را بــاد م 
آن در جنــگل گــم میشــود و بــه چنــگ خرس ـیجون و آقاخرســی
میافتــد .خرس ـیجون ،زن تنبلــی اســت کــه هیچچیــزی از
خانـهداری بلــد نیســت .بــرای همیــن گلــی را مثــل یــک خدمتــکار
بــه کار میگیــرد تــا رضایــت شــوهرش را از بابــت منظمبــودن امــور
خانــه بــه دســت بیــاورد .گلــی پخــت همــه غذاهــا را به خرسـیجون
یــاد میدهــد و دراینبیــن ،خــودش هــم یــاد میگیــرد چطــور بایــد
یــک کلوچــه خــوب درســت کنــد و دســتور پخــت ایــن مــورد آخــر
را بــه خرس ـیخانم نمیدهــد .از طرفــی ،آقاخرســی عاشــق ایــن
کلوچــه شــده و تعــداد بیشــتری میخواهــد .گلــی شــرط میگــذارد
کــه تعــدادی کلوچــه را در یــک ســبد بــزرگ بــرای بیبــی او ببــرد
تــا بعــد ،بــرای آقاخرســی  200کلوچــه بپــزد .بعــد ،گلنــار بــا کمــک
خرس ـیخانوم در ســبد کلوچــه پنهــان میشــود و بــه روســتا
بازمیگــردد.
بررسیتطبیقیزمانی:
جه ــان فیل ــم ،منطب ــق ب ــا جه ــان ام ــروز نیس ــت .در ده ــه 60
کدبانوگ ــری ی ــک دخت ــرک کمسنوس ــال ک ــه بهتازگ ــی از دنی ــای
کودک ــی ب ــه دنی ــای نوجوان ــی پ ــا گذاش ــته ی ــک فضیل ــت ب ــود و
ام ــروز چنی ــن چی ــزی در تفک ــر تربیت ــی پ ــدر و مادره ــا نیس ــت و
بالطب ــع ،نوج ــوان ه ــم ب ــه آش ــپزی و کیکپخت ــن ب ــه چش ــم ی ــک
هن ــر ی ــا حت ــی ی ــک س ــرگرمی ن ــگاه نمیکن ــد .ب ــه نظ ــر میرس ــد
کارا کت ــر گلن ــار صرف ــا بهعن ــوان ی ــک ش ــخصیت س ــینمایی و
داس ــتانی ب ــرای مخاط ــب ام ــروزی ج ــذاب باش ــد و ا گ ــر ه ــم
همذاتپن ــداری ص ــورت بگی ــرد ،ای ــن موض ــوع ب ــه زب ــر و زرنگ ــی
او و نقشهکش ــیدنهایش ب ــرای خالص ــی از مخمصـ ـهای ک ــه
یگ ــردد؛ بنابرای ــن ب ــه نظ ــر نمیرس ــد چنی ــن
در آن افت ــاده برم 
فیلمنامـ ـهای ب ــرای مخاط ــب کنون ــی هیجانانگی ــز باش ــد،
حت ــی ا گ ــر ب ـهروز ش ــود .نکت ــه بس ــیار جالبتوجه ــی ک ــه کامبوزی ــا
پرت ــوی ،نویس ــنده و کارگ ــردان اث ــر ،در آن س ــالها لح ــاظ ک ــرده
و البت ــه در لفافـ ـهای بس ــیار پررن ــگ ق ــرار داده ب ــود ،نق ــش ی ــک
ن ــوع حس ــادت زنان ــه در بدن ــه داس ــتان اس ــت ک ــه بهعن ــوان ی ــک
احس ــاس بزرگس ــاالنه ،در فیلم ــی کودکان ــه گنجان ــده ش ــده؛
خرســیخانم ب ــه گلن ــار کم ــک ک ــرد ب ــه خانــهاش برگ ــردد؛ چ ــون
نمیخواس ــت کس ــی غی ــر از خ ــودش در چش ــم ش ــوهرش جل ــوه
کن ــد!

دزد عروس کها

سال تولید1368 :
ویژ گیهای خاص تولید:
دو کارگــردان داشــت :محمدرضــا هنرمنــد ،کارگــردان هنــری و
شــهریار بحرانــی ،کارگــردان بخــش عروســکی
دارای جلوههــای ویــژه؛ با کیفیــت قابلتوجــه بــا درنظرداشــتن
زمــان تولیــد (ســی و یــک ســال قبــل)
لوکیشنها بهتمامی در فضای استدیویی و دکورشده قرار دارد.
داستان فیلم:
یــک مــادر بــا دو فرزنــد خــود لیــا و بهــرام زندگــی میکنــد .او از
بانــک وامــی دریافــت میکنــد تــا بتوانــد خان ـهای بخــرد و از ایــن
بابــت خوشــحال اســت .ســوی دیگــر شــهر پیرزنــی بدجنــس
(عجــوزه) بــا پســرش (گنجــو) زندگــی میکنــد کــه دشــمن
شــادیهای مــردم اســت .او پســرش را میفرســتد تــا پولهــای
مــادر را بــدزدد .ایــن اتفــاق رخ میدهــد و لیــا و بهــرام تصمیــم
میگیرنــد عروس ـکهای خــود را بفروشــند تــا ایــن خســارت را
جبــران کننــد؛ امــا عروسـکها هــم دزدیــده میشــوند .ایــن بــار امــا
لیــا و بهــرام رد گنجــو را میزننــد و موفــق میشــوند بــه مخفیــگاه
آنهــا برونــد .هرچنــد کــه خودشــان هــم زندانــی میشــوند ،امــا بــا
کمــک عروس ـکها خــاص میشــوند و قصــه بــا خوشــی بــه پایــان
میرســد.
بررسیتطبیقیزمانی:
ســاختار فیلــم ،رئــال نیســت؛ گریمهــا فانتــزی اســت و لوکیشـنها
شــامل فضــای خانــه ،فضــای شــهری و فضــای خانــه عجــوزه همــه
دکــور شــدهاند و بــرای آنهــا طراحــی مخصــوص صــورت گرفتــه

 29مـهــرم ـ ــاه یݡکه ـ ــزار و سیصـــــد و نــــود و نــــه
ض ـ ـ ـم ـی ـم ـ ــه روزنـ ـ ـ ـ ـ ــامـ ــه اصــــفـــــهــ ــان زیـــــبـــــ ــا
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یمی اما ب هروز!

ودک در دهههای شصت و هفتاد

میآی ــد ت ــا هم ــکار آق ــای مج ــری ش ــود .او را ه ــم میبین ــد؛ ام ــا
آق ــای مج ــری حاض ــر نیس ــت دوس ــتی او را بپذی ــرد ،بهخص ــوص
ک ــه دردس ــرهایی را هـــم در جریـــان خواســـتگاریرفتن و ازدواج
او برای ــش ب ــه وج ــود مــیآورد .در نهای ــت ام ــا ب ــا کم ــک پس ــرخاله
کالهقرم ــزی و پ ــس از جنگی ــدن ب ــا عروس ــک بدجن ــس دایناس ــور
ک ــه کالهقرم ــزی را رقی ــب خ ــود میبین ــد ،اعتم ــاد آق ــای مج ــری
جل ــب میش ــود؛ آنهـــا بـــا هـــم دوســـت میشـــوند و ازدواج
مج ــری و همس ــرش ه ــم س ــر میگی ــرد.
بررسیتطبیقیزمانی:
گذش ــته از نوس ــتالژی انکارناپذی ــر کالهقرم ــزی و اینک ــه ک ــودکان
امــروزی هــم بــه واســطه پخــش ســریالهای نــوروزی کــه در دهــه
اخی ــر تولی ــد و پخ ــش ش ــده ،ب ــا ای ــن ش ــخصیت آش ــنا هس ــتند،
مخاطب ــان دهـــه نـــودی فیلـــم را بـــه واســـطه ترکیـــب همیشـــه
جــذاب جبلــی و طهماســب دوســت دارنــد .ا گــر بنــا باشــد همیــن
قصــه بــرای زمــان کنونــی بازنویســی شــود ،بایــد از پایــه ،ســاختمان
فیلمنام ــه را ع ــوض کـــرد؛ چرا کـــه در دهـــه  ،70تلویزیـــون هیـــچ
رقیب ــی نداش ــت و امـــروز قافیـــه را بـــه فضـــای مجـــازی باختـــه
است.
در آن دوران ،قشــر خردســال هیــچ ســرگرمی خانگــی خاصــی جــز
برنام ــه ک ــودک نداش ــت و ام ــروز حت ــی ا گ ــر بن ــا باش ــد بچهه ــا پ ــای
کارت ــون بنش ــینند ،تولی ــدات خارج ــی برایش ــان جذابت ــر اس ــت؛
بنابرای ــن پ ــات اصل ــی فیلمنام ــه ش ــامل عش ــق ی ــک ک ــودک ب ــه
مجــری برنامــه تلویزیونــی کــه او را بــه تهــران و تلویزیــون بکشــاند،
قابلقب ــول نیس ــت؛ آن ه ــم ب ــا حض ــور ان ــواع خالهه ــا و عموه ــا در
صداوس ــیما.

بچ ههای آمسان

اســت .دیالــوگ شــخصیتها نیــز شــعرگونه و مــوزون و قافی ـهدار
اســت کــه کموبیــش در آثــار امــروزی هــم میبینیــم؛ امــا بــا وجــود
همــه ایــن نــکات ،یــک جــور منطــق رئالیســتی فرامتنــی بــر داســتان
حا کــم اســت؛ بــرای مثــال مــادر قصــه از بانــک وام میگیــرد تــا بــه
عــاوه پسانــداز خــود یــک خانــه بخــرد؛ چیــزی کــه واقعــا در دهــه
 60ممکــن بــوده و در مقابــل ،کــودکان امــروزی باهــوش از خــال
صحبــت بزرگترهــا میفهمنــد کــه چنیــن اتفاقــی در فضــای
اقتصــادی امــروز یــک رویاســت! همچنیــن ،کــودک امــروزی از
سنوســالی بــه بعــد ،دیگــر بــا اســباببازی خــود شــامل عروســک
و ماشــین و ...رابطــه نمیگیــرد ،چرا کــه رقبــای قدرتمنــدی
مثــل شــخصیتهای مجــازی در بازیهــای آنالیــن و غیرآنالیــن
اپلیکیشــنی بــه وجــود آمدهانــد؛ بنابرایــن ا گــر قــرار بــود «دزد
عروس ـکها» امــروز نوشــته شــود ،احتمــاال بــا جانبخشــی بــه
عروس ـکهای فیزیکــی بــه نوعــی نوســتالژی بــازی دســت م ـیزد و
نــه بازنمایــی واقعیتهــا ،مگراینکــه در یــک فضــای نیمهانیمــه،
ایــن عروس ـکهای انیمیشــنی (مشــابه فیلــم مبــارک) باشــند کــه
بــه لیــا و بهــرام کمــک میکننــد تــا آزاد شــوند.

کالهقرمزی و پرسخاله

سال تولید1373 :
ویژ گی خاص تولید:
حضور عروسکهای دستگردان
داستان فیلم:
کالهقرمــزی از مدرســه اخــراج میشــود و در همــان روزهــا بــا دیــدن
آقــای مجــری در تلویزیــون فکــری بــه ســرش میزنــد .او بــه تهــران

سال تولید1375 :
ویژ گی خاص:
بازیگرفتن از کودکان نابازیگر
داستان فیلم:
عل ــی و زه ــرا خواه ــر و ب ــرادری هس ــتند ک ــه در ی ــک خان ــواده فقی ــر
زندگــی میکننــد .پــدر آنهــا قــادر نیســت برایشــان کفــش بخــرد و
ب ــه همی ــن دلی ــل ه ــر دو از ی ــک کف ــش اس ــتفاده میکنن ــد؛ یعن ــی
ه ــر ب ــار یک ــی بای ــد دواندوان از مدرس ــه بیای ــد ت ــا کفشهای ــش را
بــه دیگــری برس ــاند ت ــا او کــه در ش ــیفت عصــر بــه مدرســه م ـیرود
معطــل نمانــد .یــک روز کفــش گــم میشــود و علــی بــه فکــر چــاره
اس ــت؛ ت ــا اینک ــه متوج ــه میش ــود در مدرس ــه ی ــک مس ــابقه دو
برگ ــزار ش ــده ک ــه جای ــزه نف ــر س ــوم آن ی ــک جف ــت کف ــش اس ــت.
بنابرای ــن عل ــی تصمی ــم میگی ــرد در مس ــابقه ش ــرکت کن ــد ت ــا ب ــه
ج ــای اول ش ــدن ،س ــوم ش ــود.
بررسیتطبیقیزمانی:
فق ــر و ن ــداری یک ــی از موضوع ــات تلخ ــی اس ــت ک ــه دورهاش در
مملک ــت م ــا هرگ ــز تم ــام نمیش ــود و از س ــکه نمیافت ــد! بنابرای ــن
فیلمنامـ ـهای کـــه راجعبـــه ایـــن موضـــوع نوشـــته شـــده باشـــد
میتوان ــد در هـــر دهـــهای قابلیـــت پرداخـــت داشـــته باشـــد و
تنه ــا رون ــد روای ــت آن تف ــاوت کن ــد .مش ــخصا درب ــاره «بچهه ــای
آس ــمان» بای ــد گف ــت دغدغ ـهای مث ــل کف ــش داش ــتن هن ــوز ه ــم
میتوان ــد ی ــک دغدغ ــه مه ــم ب ــرای خانوادهه ــای پاییندس ــتی
جامع ــه باش ــد و حتـــی ایـــده پســـر قصـــه بـــرای کفشدارشـــدن،
چی ــزی نیس ــت کـــه بـــا گذشـــت  25ســـال کهنـــه شـــده باشـــد.
هن ــوز ه ــم مس ــابقات ورزش ــی مدرســهای برگ ــزار میش ــود و هن ــوز
ه ــم کفشه ــای برن ــد ب ــه عن ــوان ی ــک کاالی لوک ــس ،رؤیای ــی ب ــه
حس ــاب میآینـــد و بنابرایـــن چـــه عجیـــب و چـــه غمانگیـــز کـــه
میت ــوان فیلم ــی دربـــاره «غـــم نـــداری» را کـــه تولیـــد ســـال 75
اس ــت در آخری ــن س ــال ده ــه  90تماش ــا ک ــرد و همچن ــان ب ــا ج ــزء
ب ــه ج ــزء آن ارتب ــاط برق ــرار ک ــرد.

ویـــــ ــژه ســــــ ــی و سومیــــــ ــن جــشــــ ــنواره بینالمللــــ ــی
مه ــای ݡک ــودݡکان و نوجـ ــوانـ ــان  -ش ــماره دوم
فیل 

33

th
International Film Festival for Children and Youth

8

مرهم پروان هها بر دل جوان هها

ویژهبرنامه لبخند پروانهها در دومین روز از سیوسومین جشنواره بینالمللی
فیلمهای کودکان و نوجوانان در بیمارستان تخصصی کودکان امام حسین(ع)
برای کودکان بستریشده به اجرا درآمد تا بچههایی که حاال از شور و حال
جشنواره دورند ،با شادی و سرور و عروسکها و پروانهها و بادبادکها همخانه

شوند و از قطار جشنواره سیوسوم جا نمانند .این برنامه در تلویزیونهای اتاق
کودکان پخش شد و در چند شب آینده نیز اجرا خواهد شد .باشد که بهزودی زود
به آغوش خانوادههایشان بازگردند و در جشنواره سیوچهارم شاد و قبراق و
سرخوش سرشان را از پنجرهها بیرون بیاورند و بخندند و شیطنت کنند.

عکس از فاطمه نصر

ای
ن
ف
ی
ل 
م
ک الً ن ب ی ه ا را
نید
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خواهران «عجیب» و غریب
تحلیلتخیلی-تخممرغیفیلمهایمخرب
اولین نشانه مرموز فیلم خواهران غریب این بود که روزی
ششبار ،قبلوبعد از هر وعده غذایی از تلویزیون بازپخش میشد.
هر روز با شروع برنامه کودک ،مجری میگفت« :بچهها سالم،
خوشگال سالم ،میدونید امروز چه فیلمی داریم؟ آفرین ،امروز هم
که درست حدس زدین ،بله؛ خواهران غریب!» آیا با این تکرارها
قصد القای مفاهیمی در ذهن کودک و نوجوان نداشتهاند؟
با توجه به اینکه این فیلم پرفروشترین فیلم سال 74
شد ،این سؤال پیش میاد که چرا مردم اینقدر به این فیلم عالقه
داشتند؟ آیا کاسهای زیر نیمکاسه مردم نیست؟ آیا اصوال همهچی
زیر سر خودمون نبود و ما بیخودی میگفتیم زیر سر خودشونه؟
چه چیزی باعث میشه مردم هم در سینما و هم در تلویزیون
هزاربار این فیلم رو ببینند؟ البته اون موقعها کسی به مردم
سوءظن نداشت و مردم قسر در میرفتند .در حال حاضر مسئوالن،
با آ گاهی از آبزیرکاهبودن مردم ،نقدهای شدیدی به مردم دارند و
همه مشکالت کشور رو زیر سر مردم میدونند .مردم هم در کمال
وقاحت یک معذرتخواهی خشکوخالی هم از مسئوالن
نمیکنند تازه مدعی هستند که مسئوالن باید اوضاع کشور رو
مدیریت کنند.
وقتی نسرین و نرگس (خواهران دوقلو) جاشون رو با هم

عوض میکنند ،پدر خانواده تا آخر فیلم هم نمی تونه بفهمه
کدومشون نسرینه و کدومشون نرگس .یعنی ا گر به جای
دخترهاش ،احمد پورمخبر هم کیف مدرسه روی شونهاش
میانداخت و میاومد منزل ،خسرو شکیبایی که نقش پدر رو
داشت ،متوجه تغییر خاصی نمیشد .آیا این سیاهنمایی و
خشونت علیه مردان نیست؟ آیا این مردستیزی نیست؟ درسته
که گاهی مردها اشتباهی نان رو در جا کفشی و کفششون رو توی
جا نونی میذارند ،درسته گاهی با بچهشون میرند پارک ،ولی
اشتباها یه بچه دیگه رو با خودشون برگردونند خونه ،ولی دلیل
نمیشه اینطوری مردها رو روی پرده سینما به اون بزرگی ضایع
کنند.
پدر خانواده با مادر خانواده صحبت میکنه و تصمیم
میگیرند با هم زندگی کنند و بهاینترتیب زندگی گلوبلبل
میشه .ولی معلوم نشد تکلیف اون دختری که پدرخانواده
میخواست باهاش ازدواج کنه چی میشه؟ آیا ته یک فیلم
ایرانی نباید همه شخصیتها خوشبخت بشن؟ نباید کارگردان
یک شوهر هم برای اون دختر در نظر میگرفت؟ دختر صبح از
خواب پا میشه و میبینه خسرو شکیبایی رفته با همسر
سابقش .حاال این دختر چه کنه؟ توی زمونهای که شوهر از سکه
بهار آزادی کمیاب تره ،چه گلی باید به سر بگیره؟

اصال اینکه در خالصه فیلم اومده «پدر و مادر بعد از یک
شب گفتوگو ،اختالفهایشان را کنار میگذارند» دقیقا کجا
میذارند؟ یعنی بعد از این همهسال زندگی مشترک فرصت گفتوگو
نداشتند؟ ا گر نویسنده جایی رو که اختالفها رو آنجا میذارند بلده،
چرا به جامعه نمیگه که اینقدر آمار طالق توی جامعه ما باال نره؟
البتــه قبــل از اینکــه بــا زودبــاوری بپذیریــم کــه پــدر و مــادر بــا
کمــی گفتوگــو بــه تفاهــم میرســند و برمیگردنــد ســر زندگیشــون،
بایــد قیمــت ســکه رو در اون ســال چــک کنیــم .در حــال حاضــر ،بــا
افزایــش سرســامآور قیمــت ســکه ،بنیــان خانواد ههــای ایرانــی
ب هشــدت قــوی شــده .مردهــا صبــح تــا شــب در حــال کســب رضایــت
همسرشــون هســتند ولــی خیلــی از زن هــا هــم چنــد وقتــه کــه فکــر
طالق افتاده توی سرشون و هی بهونه میگیرند.
البتــه قبــل از اینکــه بــا زودبــاوری بپذیریــم کــه پــدر و مــادر بــا
کمــی گفتوگــو بــه تفاهــم میرســند و برمیگردنــد ســر زندگیشــون،
بایــد قیمــت ســکه رو در اون ســال چــک کنیــم .در حــال حاضــر بــا
افزایــش سرســامآور قیمــت ســکه ،بنیــان خانواد ههــای ایرانــی
ب هشــدت قــوی شــده .مردهــا صبــح تــا شــب در حــال کســب رضایــت
همسرشــون هســتند ،ولــی خیلــی از زن هــا هــم چنــد وقتــه کــه فکــر
طالق افتاده توی سرشون و هی بهونه میگیرند.

طنزپرداز

محمد پوررشیدی
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پیشهناد فیلم
فیلم کوتاه پویانمایی «اتاق  ،»۲۱روایتی از جنس خیال برای کودکان خاص و مواجهه جامعه با آنهاست .داستان این
انیمیشن درباره کودکی است که دچار اختالل سندرمداون است .پیمان دهقانی کارگردان «اتاق  »21درباره انتخاب موضوع
این انیمیشن گفته :داستان این انیمیشن درباره کودکی است که دچار اختالل سندرمداون است .این کودکان برخالف
تصورات ،عالقه زیادی به برقراری ارتباط با دیگران دارند ،اما متأسفانه توسط جامعه در ا کثر مواقع رانده میشوند .در این
انیمیشن ابتدا همین اتفاق میافتد ،اما کودک درنهایت دنیای تخیل خود را به روی کسانی که مورد تمسخر قرارش میدهند
باز میکند و با دوستی که بین آنها رخ میدهد و با کمک هم یک قلعه شنی میسازند.

ااتق 21
پیمان دهقاین

خبرنگار

احسان امینی

یوسومین جشنواره بینالمللی فیلم کودک آمده است.
بهرزان رستمی ،کارگردان و انیمیشنساز با انیمیشن «پژوا ک» به س 
انیمیشنی که به مسئله حیاتوحش ،ادرا ک آن و همچنین سوءاستفاده بشر از محیطزیست میپردازد .رستمی درباره این اثر
گفته  :من همیشه از خودم میپرسم که ا گر طبیعت با همان روشی که انسان به محیطزیست و حیاتوحش آسیب میزند ،با
ما رفتار کند ،آیا باز هم به این کار ادامه خواهیم داد؟ من با محیطزیست همدردی میکنم ،چون فکر میکنم همه موجودات
زنده مانند ما دارای احساسات هستند .آنها احساس خوشبختی ،غم ،عصبانیت و ...میکنند و ممکن است آنها را در
پژوا کشان با ما به اشترا ک بگذارند .به همین دلیل فیلمی درباره همدلی با محیطزیست ساختم.

پژواک
به رزان رسمتی

فیلم کوتاه «کرونا و کودک کار» حرفهای تازهای از وضعیت کودکان کار در شرایط کرونایی ارائه میدهد .زهرا موسوی ،کارگردان
نوجوان و  14ساله فیلم کوتاه «کرونا و کودک کار» گفت :فیلم از پیوند کرونا و کودک کار سخن میگوید .کودک کار فیلم ،سالها
به سختیهایی بدتر از کرونا عادت کرده است و ترسی از کرونا ندارد .او ترس از کرونا را بهانه کرده تا از این طریق گالیه خود را به
گوش کسانی برساند که کودکان کار را نمیبینند و به درددلشان گوش نمیدهند .در این فیلم کوتاه سعی برآن شده است که
کودک فیلم ،حرف خود را بیپرده بزند .بخش کروناروایت امسال با توجه به شرایط حاضر درجامعه به جشنواره فیلمهای کودکان
و نوجوانان اضافه شده است و «کرونا و کودکان کار» یکی از فیلمهای حاضر در این بخش است.

کروان و کودک کار
زهرا موسوی

ابزیگوشها؛ یک فیلم روستایی
محمدحسین شیرویه زاد

«بازیگوشها» ،به کارگردانی نادره ترکمانی و نویسندگی یاسر خمسی،
اولین فیلمی بود که در جشنواره مجازی فیلم کودک امسال دیدم.
نادره ترکمانی را شاید بیشتر با خاله سوسکه میشناختم و این بار به
تماشای یک اثر دیگر از او نشستم .قصه در روستا روایت میشود و
این یک نکته مهم است .بچههای بازیگر خیلی خوب پتانسیل چهره
یک پسر روستایی را دارند ،اما کاش فقط به چهره توجه نمیشد.
بازی (عماد) کیفیت پایینتری نسبت به مرتضی دارد و کاش برای
بچهها لهجه خاصی در نظر گرفته میشد تا حس روستاییبودن آنها
بیشتر به تماشا گر القا میشد .در نماهای باز ،طبیعت و منظرههایی
کامال روستایی و بکر را شاهد هستیم .بازیگوشها ،سعی میکند
با ایجاد اتفاقات و گرههای هرچند سطحی اما مداوم تماشا گر را به
دنبال خود بکشاند .شوخیها و دیالوگهای بین نعیمه نظامدوست
(صفورا) و مهیار مجیب (یونس) چاشنی طنز به قصه افزوده و در نقاط

مناسبی از فیلم ،گنجاندهشده است .پارسیا شکوری را پیشازاین،
در ساختههای حسین قناعت شناختهایم .شخصیتی که به دلیل
شیرینزبانی و ویژگی شیرین فیزیکیاش ،ناخودآ گاه به دل مینشیند
و تماشا گر بهراحتی او را میپذیرد .اما باز همعقیدهام بر این است که
کاش برای بازیگران کودک لهجهای انتخاب میشد یا بازیگران بومی،
جایگزین میشدند .شخصیت مرتضی تمام معیارها را داراست .هم
چهره مناسبی دارد و همه گویش دلنشین .قص ه ما در یک شهر
شلوغ و پرجمعیت روایت نمیشود .چندینبار این تذکر را میشنویم.
این یک نقطه قوت است .شناساندن روستا برای کودکانی که
شهرنشینی را تجربه کردهاند ،نکته جذابی است .پیامهای فیلم زیاد
است و هم در دیالوگها و هم در کلیت ماجرا میتوان به آن پی برد.
پیامهای فیلم فقط از آن یک فیلم برای کودک است و قطعا نویسنده
تمام تالشش را کرده تا پیامها ،خشک و نا گهانی به چشم نخورند.

riting
Teenage W
صحنه عروسی در فیلم ،برای ایجاد شادی بیشتر در قصه گنجانده
شده و اینجاست که جای خالی یک قصه موزیکال حس میشود.
«بازیگوشها» جای خالیهای زیادی دارد که میشد شیرینتر و
دوستانهتر ،در قالب چند قطعه موزیکال پر شود .در سکانسهای
پایانی باالخره به یک قطعه موسیقی در خور میرسیم با موضوعی
که مدنظر قصه است .دوربین کرین باال میرود و ما از باال دسته
بچههای خوشحال را میان طبیعت روستایی میبینیم .کاش
بهجای صحنههای بعدی که چند قسمت از بازی تیم فوتبال است و
درنهایت کلمه (پایان) روی صفحه نقش میبندد ،نقطه ماجرا را پایان
حرکت دوربین روی طبیعت میدیدیم .درهرحال قصه بازیگوشها،
مناسب جشنواره فیلم کودک است و مخاطبش لذت بیشتری میبرد
ا گر فیلم به جز بازیگران کودک ،جذابیتهایی همچون موسیقی هم
برای تماشا گرانش داشت.
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گفمتان خویب و زیبایی در سیمنای کودک
مدرس کارگاه «اصول زیباشناسی سینما برای نوجوانان» :سینمای کودک باید زیبایی ظاهری داشته باشد
مهــای
مخاطبــان کارگا ههــای سیوســومین جشــنواره بینالمللــی فیل 
کــودکان و نوجوانــان ،در دومیــن روز ایــن رویــداد هنــری در 28
مهــر مهمــان درسگفتارهــای دکتــر شــهابالدین عــادل ،عــکاس،
مستندســاز ،پژوهشــگر و اســتاد ســینما و عکاســی در کارگاه «اصــول
زیباشناســی ســینما بــرای نوجوانــان» بودنــد .ایــن مــدرس دانشــگاه،
در آغــاز ســخنانش بــا ایجــاد تمایــز میــان دو حــوزه فیلــم کــودک و
نهــا را دو مســئله جــدا از هــم عنــوان کــرد و
ســینما بــرای کــودکان ،آ 
یهــای آن درجــه ســنی
گفــت« :فیلــم بــرای کــودکان بایــد تمــام ویژگ 
را داشــته باشــد و بــر رفتــار و حــرکات و حــس کــودک تأثیــر بــد نگــذارد.
گســاالن نیــز مطــرح هســتند و
امــا در ســینمای دربــاره کــودک ،بزر 
پیرامــون ایــن موضــوع را شــکل میدهنــد».
او بــا اشــاره بــه ماهیــت ایــن دو حــوزه در کشــورهای توســعهیافته
گفــت« :ســینما بــرای کــودکان و نوجوانــان در ایــن کشــورها از جایــگاه
ویــژهای برخــوردار اســت ،چــون بهعنــوان یــک تکنولــوژی ،اقتصــاد و
یشــود».
فرهنــگ شــناخته م 
مســازی
ایــن پژوهشــگر ســینما بــا اشــاره بــه اینکــه ا گــر کســی قصــد فیل 
بــرای کــودکان را دارد ،بایــد از روانشناســی و روانــکاوی کــودک آ گاهــی

داشــته باشــد ،گفــت« :چنیــن فــردی بایــد نیازهــا و ســایق کــودکان را
مســو کنــد .بهواقــع ســینمایی کــه
دریابــد و خــودش را بــا کــودکان ه 
قــرار اســت بــرای کــودک باشــد ،بایــد زیبایــی ظاهــری داشــته باشــد».
بــه همیــن خاطــر او معتقــد اســت« :فیلمهایــی کــه بــا موفقیــت
روب ـهرو نشــدهاند ،از طرفــی از زیبایــی ظاهــری برخــوردار نبودهانــد و
از طــرف دیگــر ،بــه جنب ههــای آموزشــی کمتــر از جنب ههــای ســرگرمی
بهــا دادهانــد ».عــادل ،طــرح یــا ایــده را ازجملــه عواملــی میدانــد کــه
یشــود .او معتقــد اســت« :ا گــر قــرار باشــد
پایــه ســینما بــا آن شــروع م 
مســاز
فیلــم کــودک بســازیم ،ایــده اولیــه بایــد بهگون ـهای موردنظــر فیل 
قــرار بگیــرد کــه یــک قصــه روان و ســاده بــا قهرمانــان مثبــت داشــته و از
عمــق معنایــی برخــوردار باشــد».
ایــن اســتاد عکاســی گون ههــای ســاختاری ســینما را بــه ســینمای
داســتانی و بهخصــوص انیمیش ـنها کــه بخــش زیــادی از ســینمای
کــودک جهــان را بــه خــود اختصــاص داده تقســیم کــرد و گفــت« :یــک
نــوع ســینمایی کــه میتوانــد بــرای کــودکان حائــز اهمیــت باشــد ،گونــه
ســینمایی کامیــک (ماننــد بتمن ،اســپایدرمن و )...اســت کــه با توجه
نپــروری کــه دارد ،کــودکان را جــذب میکنــد».
بــه قهرما 

راز چ مشهای مشا!
آنا ردی در کارگاه تکنیکهای بازیگری :مهم است که بخواهید بازیگر شوید و از کارتان لذت ببرید
در دومیــن روز سیوســومین جشــنواره بینالمللــی فیلمهــای
کــودکان و نوجوانــان اصفهــان ،کارگاه تخصصــی «تکنیکهــای
بازیگــری معاصــر در فیلمهــای کــودکان و نوجوانــان» بــا تدریــس
«آنــا ردی» از بازیگــران تئاتــر و ســینمای ایتالیــا ،ظهــر  ۲۸مهــر
بهصــورت آنالیــن برگــزار شــد .آنــا ردی درسگفتــارش را بــا گفتــن
اینکــه ایــران را دوســت دارد و گفتوگــو بــا مخاطبــان ایرانــی
برایــش جالــب اســت ،آغــاز کــرد و گفــت« :مــن ایــران را بــه خاطــر
وجــود کارگردانــان بزرگــی ماننــد اصغــر فرهــادی تحســین میکنــم.
شــما فرهنگــی بســیار غنــی در کشــورتان داریــد ».او بــه مخاطبــان
فارس ـیزبانش پیشــنهاد کــرد تــا روی زبــان بدنشــان مثــل
نفسکشــیدن ،رها کــردن و تمرینــات آرامشــی کار کننــد ،چرا کــه
«اینگونــه میتوانیــد بــدن و عواطفتــان را در مقابــل دیگــران بــه
کار بگیریــد تــا ضمــن آنکــه بــه بیــان شــخصی میرســید ،حــرف
اصلــی و اندیشــه خودتــان را ابــراز کنیــد ».بنابرایــن بــه گفتــه ردی
«بایــد دقیــق باشــید ،زیــاد تمریــن کنیــد و ســؤال بپرســید».
گارونایــن کمــک
او گفــت« :مــن بــه بازیگــر پینوکیــو در فیلــم ماتیــو ِ
کــردم تــا از میــان پنــج هــزار کــودک انتخــاب شــود ،چــون دوســت
داشــت کــه بازیگــر شــود .پــس واقعــا مهــم اســت کــه بخواهیــد
بازیگــر شــوید و از کارتــان لــذت ببریــد ».بــه نظــر ایــن اســتاد
بازیگــری «بایــد بدانیــد انتخــاب ایــن موقعیــت ،بهعنــوان حرفــه
اصلــی زندگیتــان ســخت و دشــوار اســت ».تکنیکــی کــه او بــه
همــه بازیگــران پیشــنهاد میدهــد ایــن اســت کــه «تــاش کنیــد تــا
فتــر شــود .تفکــر و نگا هکــردن بــه شــما آزادی عمــل
بدنتــان منعط 
ن مــوارد از دیــد ،نــگاه و شــخصیت خودتــان
میدهــد و همــه ای ـ 

شــکل میگیــرد ».ردی بــا انگش ـتنهادن بــر یکــی از مهمتریــن
نــکات بازیگــری گفــت« :احساســات شــما از چشــمانتان پیــدا
اســت ،البتــه ا گــر از چشــمانتان درســت اســتفاده کنیــد .آنقــدر کــه
درون شــما بایــد صریــح و دقیــق باشــد ،اســتفاده از ابــزار بیرونــی
مدنظــر نیســت .شــرایط آزاد و راحتــی را بــرای خــود ایجــاد کنیــد تــا
بتوانیــد بــا نقــش خــود ارتبــاط بگیریــد .بــه یــاد داشــته باشــید کــه

بایــد از درون احســاس آرامــش و شــادی کنیــد ،حتــی ا گــر در حــال
بازیکــردن یــک صحنــه تراژیــک هســتید .ایــن لحظـهای اســت کــه
دردکشــیدن و احتیاجــات مــا نمایــان میشــود!» بــه گفتــه ایــن
اســتاد بازیگــری «همهچیــز بــه برقــراری ارتبــاط قــوی بــا کارگــردان
و اعضــای گــروه بســتگی دارد ،پــس در چشـمهای هــم نــگاه کنیــد
تــا قــدرت احساســات و تمرکــز بــر صحنــه را دریابیــد».
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A Totally
Different Edition of ICFF

The head of the
international section at
the 33rd ICFF pointed to
the different edition of the
festival. He said, “The films
at the international section
have been selected from
different countries following
international transactions on
international online markets.”
Raed Faridzadeh, pointed
to the variety of cultural
approaches taken at this
edition of the festival. He
stated, “Films from 27
different countries will be
judged at the international
section of this edition of the
ICFF.” Faridzadeh added,
“The international section of
the festival includes feature
films, animated feature films,
and short animated films.
The jury board includes
members from Sweden,
France, Afghanistan, and Iran.
Moreover, jury members from
Kazakhstan, Latvia, and Iran
will judge the short films.”
The head of the international
section at the 33rd ICFF
stated, “Twelve feature films
and twenty short films from

countries such as, Russia,
Germany, Norway, Denmark,
France, Belgium, Sweden,
Estonia, Finland, Portugal,
Italy, Spain, the Philippines,
Luxembourg, the Czech
Republic, India, Kazakhstan,
and Norway. This edition of
the festival has attracted a
lot of different countries.” He
added, “The main themes of
the international competition
section are friendship, peace,
protecting the environment,
using imagination, fighting
racism, honesty, and attention
to the family.” Referring to the
COVID-19 section at the 33rd
ICFF, Faridzadeh mentioned,
“Films from Germany, Serbia,
Japan, Croatia, Slovenia,
Bulgaria, the UK, and France
have been selected to take
part at the COVID-19 section.
Moreover, the 33rd ICFF has
allocated a section to review
the selected films at India’s
Smile International Film
Festival for Children and
Youth.”
He emphasized, “The
joint conferences
will include virtual

meetings with representatives
from Serbia, Pakistan,
Armenia, and India. The CIFEJ
jury board includes members
from Argentina, India, and
Iran. Moreover, we have
seven international and six
national workshops in this
edition of the festival and
some interesting topics will
be presented from England,
India, Italy Kasakhstan
and France.” Since a lot of
international film festivals
have been virtually held amid
the COVID-19 pandemic,
Faridzadeh added, “Most of
the prominent international
film festivals have been
virtually held. The 33rd ICFF
is being virtually held as well,
and this is the main difference
we observe between this
edition and the previous
editions of the festival.”
He added “The films of the
competition section will
not be screened on
platforms and the
jury members will
receive links for
judging
these films.
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The guide for
holding the 33rd
International
Film Festival
for Children and
Youth, Virtually

TThe guide for holding the 33rd
International Film Festival for
Children and Youth virtually has
been published.
According to this news, 107
films from different parts of
the festival, will be screened,
during 6 days on three different
platforms: “Namava” (www.
namava.ir), “Filimo” (www.
filimo.com), “tiva” (www.tva.tv),
according to the schedule.
Also, virtual programs’
screening (Parvaneh ShowIsfahan, producers’ press
conference, celebrations,
opening, and closing ceremony)
will be available on the “Tiva”
platform (www.tva.tv) during
the festival.
The filmmaking Olympiad will
be presented on the Adobe
Connect platform and the
opening ceremony of the
Olympiad will be presented on
the “Tva” platform (www.tva.tv)
and the training workshops will
be broadcasted on the “Tva”
platform (www.tva.tv).
The festival’s video library
will also be available on the
Hashure platform (https://
hashure.com) only to audiences
who have already registered to
see the works.

