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سیاحت در جشن سیمنای کودکانه
برپایی موزه یادگاریها و اسناد جشنواره تالشی ستودنی برای ایجاد آرشیو است

دبیر

مریم قدسیه

خیلــی فرقــی نمیکنــد شــغلت چــه چیــزی باشــد ،ا گــر بــا آن رفیــق
باش ــی دانس ــتن پیش ــینه و پیداک ــردن ج ــزء ب ــه ج ــزء گذش ــتهاش
میش ــود س ــیر و س ــیاحت ی ــک گنجین ــه تاریخ ــی ک ــه نهفق ــط
برای ــت لذتبخ ــش بلک ــه ض ــروری و حیات ــی اس ــت.
مث ــا س ــاعتها گشـ ـتزدن و خوان ــدن روزنامهه ــای قدیم ــی
ب ــرای م ــا روزنام هن ــگاران نهتنه ــا خس ــتهکننده نیس ــت ک ــه چی ــزی
ش ــبیه درم ــان اس ــت.
مگ ــر میش ــود پیداک ــردن خ ــودت در گ ــذر زم ــان و قرارگرفت ــن
در مس ــیر ایدهه ــای ت ــازه ب ــه پش ــتوانه آن حال ــت را خ ــوب
نکن ــد و راهگش ــا نباش ــد؟ ای ــن هم ــان معج ــزهای اس ــت
ک ــه اس ــمش را گذاش ــتهاند «تاریخدرمان ــی» و ای ــن روزه ــا
بهعن ــوان ی ــک عل ــم ب ــرای خ ــودش جای ــگاه پیدا ک ــرده
است.
زمان ــی ک ــه اولینب ــار آرش ــیو بولتنه ــای دورهه ــای گذش ــته
جش ــنواره بینالملل ــی فیلمه ــای ک ــودکان و نوجوان ــان را م ــرور
ک ــردم بهج ــز هیجانانگی ــز ب ــودن تجرب ــه پی ــدا ک ــردن ن ــام اس ــامی
آش ــنا و آدمهای ــی ک ــه س ــالها از روزه ــای جشنوارهایش ــان
گذش ــته و ح ــاال جای ــی دیگ ــر داس ــتانهای ت ــازه میس ــازند،
ای ــن فک ــر ب ــه س ــراغم آمـــد ک ــه از همی ــن بولتنه ــا ،از ای ــن
آرش ــیو سیوچندس ــاله چق ــدر میش ــود گ ــزارش و یادداش ــت و
پژوهشه ــای خواندن ــی اس ــتخراج ک ــرد.
لوگوه ــای متف ــاوت بولتنه ــا در دورهه ــای مختل ــف ،انتخ ــاب
عناوینش ــان  ،س ــلیقه طراح ــان ب ــرای چیدم ــان و صفحهبن ــدی
صفح ــات و حت ــی ن ــوع نـــگاه و سیاسـ ـتگذاری و برنامهری ــزی
دبی ــر ب ــرای گزین ــش مطال ــب و خیل ــی از جزئی ــات و م ــوارد کوچ ــک
و ب ــزرگ دیگ ــر هرک ــدام ج ــای بررس ــی دارن ــد و میت ــوان مطالب ــی

قاب ــل تأم ــل و ج ــذاب از آنه ــا ب ــه دس ــت آورد.
ب ــه ای ــن م ــوارد اضاف ــه کنی ــد ح ــس خ ــوب و دوستداشـــتنی
خاطرهب ــازی ب ــا تصوی ــر و یادگاریه ــای آدمه ــای آش ــنای ام ــروز را.
اینک ــه البـ ـهالی گشـ ـتوگذارت برس ــی ب ــه دسـ ـتخط دوســـتی
از ای ــن س ــالها ک ــه ح ــاال خ ــودش ی ــک فیلمس ــاز و اه ــل ج ــدی
سینماســت و وقتــی کوچــک بــوده تصویــر علیرضــا خمســه بازیگــر
محب ــوب آن س ــالهایش را کش ــیده و ب ــا ی ــک مت ــن دلنشـــین
کودکان ــه ب ــه بزرگتره ــا داده ت ــا در بولت ــن جش ــنواره ثبت ــش کنن ــد.
مواجه ــه ب ــا ای ــن گذش ــته ش ــیرین البت ــه فق ــط جنب ــه نوس ــتالژیک
ن ــدارد و بخ ــش مهمت ــرش مفاهیم ــی اس ــت ک ــه از پ ــس خ ــود ب ــه
م ــا منتق ــل میکن ــد.
موضوعات ــی مثلاینک ــه حض ــور در جش ــنواره چ ــه تأثیـــری در
پیون ــد بچهه ــا ب ــا س ــینما داش ــته و کدامش ــان بعـــد از خاطـــره
خ ــوش س ــالهای دور و فرص ــت حض ــور در یـــک چالـــش
ج ــذاب گروه ــی و اولی ــن تجربهه ــای تعام ــل و جمعگرایـــی و
هم ــکاری و خیل ــی چیزه ــای دیگ ــر س ــینما را ج ــدی گرفتهانـــد
و مس ــیر روش ــنی ب ــرای خ ــود از آن س ــاختهاند .ی ــا مث ــا دریاف ــت
ای ــن مه ــم ک ــه س ــلیقه سیاستگـ ـ ــذاران کـ ـ ــان ،شـــهرداران
و دبی ــران جش ــنواره ط ــی س ــالها چ ــه تغیی ــری کـــرده و
جش ــنواره در ک ــدام دورهه ــا اث ــرات عمی ــق و جالبتوجهتـــری
در ش ــهر و پ ــرورش آدمهای ــش داش ــته و در ی ــک کالم میزبـــان
بهت ــری ب ــرای جش ــن س ــینمای کودکان ــه کشـــورش بـــوده
است.
ب ــه پیوس ــت همی ــن موض ــوع دسـ ـتاندرکاران جشـــنواره
بینالملل ــی فیلمه ــای ک ــودکان و نوجوان ــان در دوره اخیـــر بـــر
آن ش ــدهاند ک ــه اس ــناد ،تصاوی ــر ،مس ــتندات و یادگاریهـــای

جشــنواره را جمـعآوری کننــد و مــا را بــه ســیاحت مــوزهای دیدنــی
از جشـــن 33ســـاله ســـینمای کـــودک ایـــران ببرنـــد.
نمونـــه لوحتقدیرهـــا ،تندیسهـــا ،کتـــاب و هدایـــای جش ــنواره،
تصاویـــر فضاســـازی شـــهری در روزهـــای برگـــزاری در دورهه ــای
مختلـــف ،عکسهـــای داوران ،نمونـــه لباسهـــا و پوش ــش
مشترکش ــان ،تصاوی ــر دس ــتهجمعی آدمه ــای ع ــادی در هیاه ــوی
صفه ــای س ــینما و داخ ــل س ــالنها ،مس ــتندات حض ــور ب ــزرگان
و اهال ــی هن ــر در کن ــار ه ــم در س ــالهای جوان ــی و س ــرزندگی و...
هم ــه و هم ــه میتوان ــد م ــوزهای از آنچ ــه برگزارکنن ــدگان جش ــنواره
در بیـــش از  30ســـال تـــدارک دیـــده و انجـــام دادهان ــد را پی ــش
چش ــم م ــا بگش ــاید.
س ــرپا ش ــدن ای ــن م ــوزه نهتنه ــا ل ــذت بص ــری خ ــاص خ ــود را ب ــرای
عالقهمنـــدان و گردشـــگران اصفهـــان دارد ،بلکـــه بـــه م ــا کم ــک
میکن ــد تصوی ــر مش ــخصتری از گذش ــته جش ــنواره پی ــدا کنی ــم،
خوشســـلیقگیها و خوشفکریهایـــش را برگزینی ــم و ب ــر ت ــن
جش ــنواره سیوچندس ــاله بنش ــانیم ک ــه ح ــاال دیگ ــر در آس ــتانه
پختگ ــی و آرام ــش اس ــت.
مـــوزه یادگاریهـــا و اســـناد جشـــنواره میتوانـــد فرصت ــی ب ــرای
بررســـی جشـــنواره خـــارج از چارچـــوب کلمـــات و جم ــات و
گفتهه ــا و نا گفتهه ــا باش ــد ک ــه البت ــه در ج ــای خ ــود موردنی ــاز و
ارزشـــمند اســـت.
تالش ــی س ــتودنی ب ــرای ایج ــاد و حف ــظ آرش ــیو و ثب ــت مس ــتندات
جش ــنواره و س ــپردن آن ب ــه دیگ ــران .مس ــیری ک ــه معم ــوال از آن
غافــل بودهایــم و در صــورت انجــام میتوانــد چراغــی روشــن بــرای
س ــینما گران  ،هنرمن ــدان ،جامعهشناس ــان ،روانشناس ــان ،اه ــل
تاری ــخ ،مدی ــران و سیاســتگذاران ش ــهر باش ــد.

نم ـ ــاه یݡکه ـ ــزار و سیصـــــد و نــــود و نــــه
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ای مهرابنتر از برگ ،در بوس ههای ابران!
فرزان معظم ،مؤلف کتاب جشنواره :هویتبخشی مهمترین اثر جشنواره برای بچهها بود
کتـاب «پروانههـای فیروزهای »۲با عنوان اصلـی مهربانتر از پرواز،
تاریـخ شـفاهی داوران کـودک و نوجـوان جشـنواره بینالمللـی
فیلمهـای کـودکان و نوجوانـان ،به کوشـش فرزان معظم و آناهیتا
معظـم منتشـر شـده اسـت .کتابـی کـه پیشـینه آن بـه گفتـه مؤلف
یگـردد .زمانـی کـه او مسـئولیت
بـه جشـنواره بیستوهشـتم برم 
کمیتـه داوران کـودک و نوجـوان را بـر عهـده داشـته و بهاتفـاق
اعضـا بـه ایـن نتیجـه میرسـند کـه «بایـد حـس و عالقـه خاصـی
کـه بچههـا بـه جشـنواره دارنـد ثبـت شـود» .بنابراین از «نقاشـیها
و دلنوشـتههای بچههـا و پیامهـای مدیـران وقـت آن دوره
مثـل آقایـان سـید احمـد میرعالیـی ،جعفـر گـودرزی ،حسـنعلی
شـهیدی و مرتضـی سـقاییاننژاد ،مهـدی مسعودشـاهی ،امیـر
اسـفندیاری کتـاب کوچکـی شـکل میگیـرد» .دورههای جشـنواره
طـی میشـود تـا در جشـنواره سـیودوم ،علیرضـا تابـش ،دبیـر
جشـنواره و مدیرعامـل بنیـاد سـینمایی فارابـی پیشـنهاد میدهد
تـا نسـخه شـماره دو ایـن کتـاب نیـز تألیـف و بهصـورت ملـی تهیـه
شـود .معظـم میگویـد« :بنابرایـن بـه شناسـایی داورانـی کـه از
سـال ( 69زمانـی کـه جشـنواره بـه اصفهـان آمـد) وارد کمیتـه
داوری جشـنواره شـده بودنـد پرداختیـم تـا ببینیـم آنهـا ا کنـون
کجـا هسـتند و چـه میکننـد؟ آیـا جشـنواره کـودک صرفـا برایشـان
سـرگرمی یکهفتـهای بـوده یـا اینکـه توانسـته تأثیـری فرهنگـی
بـر آنهـا بگـذارد؟» ایـن انگیـزه باعـث میشـود تـا تیـم پروانـهای
پروانههـای فیـروزهای ،کل کشـور را از اصفهـان و همدان تا کرمان
بـه جسـتوجوهای داوران کـودک آن سـالها زیـرورو کننـد .او
ادامـه میدهـد« :دریافتیـم کـه خیلـی از ایـن بچههـا مهاجـرت
کردهانـد و وقتـی فهمیدنـد مـا در حـال چنیـن کاری هسـتیم،
برایمـان صـدا و نوشـته فرسـتادند .مـا فهمیدیـم کـه خیلـی از
آنهـا ،قریـب بـه نودوهشـت درصدشـان آدمهـای تأثیرگـذاری در
هنـر شـدهاند ».معظـم از برخـی از آنهـا مثـل «شـیرین صمـدی،
علـی عطـار ،علیرضـا آب آب و پونـه خامیـن» یـاد میکنـد و با اشـاره
بـه اینکـه جشـنواره بـرای آنهـا «یـک جرقـه» بـود ،از خاطـرات
جالبـی کـه از کودکـی برخـی از ایـن داوران کوچـک در کتـاب نقـل
شـده ،یـاد کـرده و میگویـد« :در دورهای کـه جشـنواره در همـدان
برگـزار شـد ،یکـی از کودکانـی کـه در سـال  75حـدود هشتسـالش
بـود ،بـرای داوری آزمـون میدهـد و قبـول نمیشـود .او شـا کی
میشـود و مـیرود پیـش دبیـر اجرایـی وقـت جشـنواره ،آقـای
زمردیـان و میگویـد مـن انتخـاب نشـدم کـه! آقـای زمردیـان
حرکـت قشـنگی انجـام میدهـد و حکمـی بـرای ایـن بچـه صـادر
میکنـد و میگویـد شـما بهعنـوان «مشـاور سـینمایی دبیـر اجرایـی
جشـنواره» منصـوب میشـوید! حسـین قاسـمیهنر بعـدا در فیلم
«شیرتوشـیر» میشـود بازیگـر آقـای فـروزش و بعدهـا یـک فیلمسـاز
که فیلم خودش هم سـال گذشـته در جشـنواره فجر پخش شـد».
او ادامـه میدهـد« :پـس میبینیـد کـه جشـنواره بـه بچههـا هویت
و اعتمادبهنفـس میبخشـد تـا بتواننـد هنـر سـینما را جـور دیگـری
ببیننـد و برونـد سـراغ فیلمدیـدن و کتابخوانـدن .آنهـا حتـی
طـی دورههـای جشـنواره بهگونـهای پـرورش یافتنـد کـه در دهـه
هفتـاد ،جشـن بـزرگ سـینمای ایـران در سـینما قـدس اصفهـان
یگـری خودشـان برگـزار شـد و خانـه کـودک و نوجـوان هـم
بـا مجر 
در همـان حوالـی تاریـخ بـا همیـاری زندهیـاد زاون تأسـیس شـد
کـه خانـم عقیلـی هـم از اولیـن مدیرانـش بـود ».ایـن خاطـرات

کـه بهوسـیله آناهیتـا معظـم و عطیـه سـلطانی روایـت شـدهاند،
از بخشهـای جـذاب ایـن کتـاب  308صفحـهای هسـتند کـه در
آن دسـتکم بـا  70داور کـودک از سـال  69تـا  98مصاحبـه شـده
اسـت .افـرادی کـه مؤلـف کتـاب ،خاطره یکی دیگـر از آنها را مثال
زده و میگویـد« :عزیـزی بـه نـام مهـدی حشـمتی از کرمـان بـرای
مـن صـدا فرسـتاد .وقتـی داشـتم گـوش مـیدادم گریـه میکـردم.
آن کـودک آن سـال داور بـوده اسـت .مـیرود پیش اسـتاد عزتاهلل
انتظامـی و میگویـد مـن داور شـدهام .اسـتاد انتظامـی هـم بـا
توجـه بـه محبوبیتـش ایـن بچـه را بـه جدیگرفتـن درس تشـویق
میکنـد .او هـم درس میخواند و میشـود یـک کارگردان و گوینده
موفـق تلویزیـون کرمـان ».او یـک خاطـره فراموشنشـدنی هـم از
حمیدرضـا سـیدی ،کـودک دهیازدهسـاله توانخـواه سـالهای
گذشـته جشـنواره میگویـد کـه نشـان میدهـد هویتبخشـی بـه
بچههـا در برگـزاری جشـنواره چقـدر میتوانـد مؤثـر باشـد« :در
دوره بیستوششـم یـا بیسـتوهفتم جشـنواره بـود کـه پـدر و مادر
حمیدرضـا او را بـا ویلچـر به جشـنواره میآوردنـد و میبردند .روزی
از روزهـای جشـنواره ،مـادر او بـه مـن گفـت میخواهـم مطلبـی
بـه شـما بگویـم .او گفـت دیشـب بهاتفـاق حمیدرضـا و پـدرش بـا
ماشـین بـه سـمت خانـه در حرکـت بودیـم کـه نا گهـان حمیدرضـا
شـروع کـرد بـه دادزدن و گفـت :حمیدرضـا مـرد ،حمیدرضـا
مـرد ،نگـهدار ،نگـهدار! پـدرش بـا نگرانـی ماشـین را متوقـف کـرد.
وقتـی از او پرسـیدیم چـه شـده ،کارت داوریاش در جشـنواره
را بـه مـا نشـان داد و گفـت آن حمیدرضایـی کـه همـه میگفتنـد
ناتـوان اسـت و بـه کمـک دیگـران احتیـاج دارد مـرد! حـاال یـک
حمیدرضای جدید متولدشـده که داور اسـت و حرفش را همهجا
میخواننـد و بـه او احتـرام میگذارنـد».
پـس از قسـمت جـذاب روایـت خاطـرات داوران کـودک ،نوبـت بـه

مصاحبـه مدیـران وقـت مثـل علیرضـا شـجاعنوری و هنرمندانـی
کـه جوایزشـان را از دسـت بچههـا گرفتنـد ،مثـل آقایـان ابراهیـم
فـروزش ،امیرحسـین صدیـق و خانـم پـوران درخشـنده میرسـد
کـه بـه کتـاب اضافـه شـدهاند .بخـش تصویـری بـا عنـوان روایـت
دوسـت ،از دیگـر بخشهـای جالـب ایـن کتـاب اسـت کـه بـه گفتـه
مؤلـف آن تصاویـری از داوران کـودک دورههـای قبـل و اسـنادی
از جشـنواره زمانـی کـه در همـدان برگـزار میشـد ،در آن بـه چـاپ
رسـیده اسـت .بخشـی بـا عنـوان بچههـای المپیـاد فیلمسـازی
هـم در کتـاب وجـود دارد کـه البتـه مربـوط بـه سـالهای اخیـر
جشـنواره و یـاوران کوچـک ایـن سـالهایش اسـت؛ چرا کـه بـه
اعتقـاد معظـم« :بزرگتریـن اتفاقـی کـه جشـنواره بـرای بچههـا
ایجـاد کـرد ،بهوجـودآوردن یـک محیط امـن و آرام بـرای یادگیری،
افزایـش اعتمادبهنفـس و خودبـاوری و مهمتـر از همـه پرورش روح
همـکاری جمعـی در کنـار همـان هویتبخشـی اسـت».
او در ایـن رابطـه نیـز خاطـره جالبـی تعریـف میکنـد و میگویـد:
«خـوب بـه خاطـر دارم کـه در یکـی دیگـر از دورههـای جشـنواره،
بچههـا موقـع ناهـار میخواسـتند بـه طبقـه پاییـن سـالن
فرشـچیان بیاینـد .نیروهـای تـدارکات ناهـار را بـه زیرزمیـن
بردنـد .دیـدم بچههـا دارنـد پچپـچ میکننـد کـه مـا بـدون هـادی
نمیرویـم پاییـن ناهـار بخوریـم .حـاال هـادی کـی بـود؟ بچـهای
بـود کـه روی ویلچـر مینشسـت .بچههـا گفتنـد یـا همـه غـذا را
میآوریـم بـاال ،یـا هـادی را هـم میبریـم پاییـن .همـه در ایـن
فکـر بودیـم کـه راهـکاری پیـدا کنیـم تـا اینکـه باورتـان نمیشـود،
خـود بچههـا ویلچـر را گرفتنـد و هـادی را از پلههـای مارپیـچ ،بـا
خنـده و شـور و شـادی پاییـن بردنـد و دور هـم نشسـتند و ناهـار
خوردنـد ».کتـاب پروانههـای فیـروزهای 2بـا همفکـری اتـاق فکـر
و تیمـی متشـکل از فـرزان معظـم ،آناهیتـا معظـم ،محمدمهـدی
یزدانی ،عطیه سلطانی و شهرزاد میکانیک ،از همیاران جشنواره
در دورههـای بیسـتوپنجم تـا بیستوهشـتم منتشـر و بـا عنـوان
اصلـی «مهربانتـر از پـرواز» بـه زاون قوکاسـیان تقدیـم شـده اسـت.
در ایـن کتـاب یادداشـتهایی از علیرضـا تابـش ،دبیـر و ایمـان
حجتـی ،مدیـر اجرایـی ایـن سـالهای جشـنواره در اصفهـان و
گفتوگوهایـی بـا حمیدرضـا قنـدی مدیـر اجرایـی ادوار جشـنواره،
مرتضـی کاظمـی دبیـر دوره هفدهـم ،جـواد جعفـری مدیـر اجرایـی
دوره دوازدهــــم ،محـــمدجــــواد زمـــردیان مدیـر اجرایـی ادوار
جشـنواره ،پرویـز طاهـری مدیـر اجرایـی ادوار جشـنواره ،مهـدی
مسعودشـاهی دبیـر دوره بیستوهشـتم ،وحیـد ملتجـی مدیـر
اجرایـی دوره هجدهم ،سـید محسـن هاشـمی مدیـر اجرایی دوره
هفدهم و یادداشتهایی از مهدی احمدی ،فرزاد اژدری ،رسول
بابارضـا ،سـیدمهدی برقعـی ،کیومـرث پوراحمـد ،نـادره ترکمانـی،
سـیروس حسـنپور ،پـوران درخشـنده ،غالمرضـا رمضانـی،
علیرضـا سـبطاحمدی ،امیرحسـین صدیـق ،عبـداهلل علیمـراد،
ابراهیـم فـروزش ،حمیدرضـا قطبـی ،حسـین قناعـت ،بیتـا
منصـوری ،وحیـد نیکخـواهآزاد ،بابـک نبـیزاده و گفتوگوهایـی
در بخـش همراهـان داوران بـا غالمرضـا آبآب ،حشـمتاهلل
انتخابـی ،لیلا پرویـزی ،فرحنـاز پورنقشـبند ،فهیمـه عقیلـی
منتشر شده است.
پژوهـش کتـاب بـا حمایـت بنیـاد سـینمای فارابـی و همدلـی دکتـر
شـکرخواه و اسـتاد احمدیـان انجـام شـده اسـت.

نم ـ ــاه یݡکه ـ ــزار و سیصـــــد و نــــود و نــــه
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محتوا در خدمت ژانر یا عکس آن؟
نگاهیبهسینمایانیمیشن
اغلب فیلمهای انیمیشنی که تا کنون در سینمای ایران ساختهشده،
به قصههای تاریخی قرآنی یا زندگینامه بزرگان ادیان پرداخته است.
ش یا سرمایهگذاری اثر از سوی چه نهادی صورت
فارغ از اینکه سفار 
گرفته ،غیرمعاصربودن این فیلمنامهها ایجاب میکند که در ژانر
انیمیشن ساخته شوند ،وگرنه در صورتیکه قرار باشد پرداختی
غیرازاین داشته باشند ،در گروه فیلمهای اصطالحا بیگپرودا کشن
قرار میگیرند که هم هزینه بسیار زیادی را میطلبند و هم مدتزمان
طوالنی تولید .اما حاال که سازندگان این فیلمها درگیر الزامات موردنیاز
برای فیلمهای غیرانیمیشن مثل طراحی صحنه تاریخی یا تهیه
لباسهای مربوطه نبودهاند ،تا چه حد توانستهاند ژانر را به خدمت
محتوا دربیاورند و از آن برای یک روایت زیباتر استفاده کنند؟ این
گزارش به این موضوع پرداخته است.

شاهزاده روم

ساخته :هادی محمدیان
تولید1394 :
خالصه داستان :ملیکا ،دختر امپراطور روم ،قرار است با یک
سردار جنگی ازدواج کند ،اما شبی در خواب میبیند که توسط
یک شخصیت معصوم و روحانی ،برای یکی از نوادگان یک
پیامبر خواستگاری شده و قرار است مادر کسی باشد که منجی
جهان است .ازدواج او با ایجاد زمینلرزهای عجیب هنگام خطبه
عقد به هم میخورد و بعد ،جنگی درمیگیرد .ملیکا بهعنوان یک
برده به عربستان برده میشود و بعد امام هادی (ع) او را برای پسر
خود امام حسن عسگری (ع) به همسری میگیرد و سپس ،او که
به نرجس خاتون تغییر نا م یافته بوده ،مادر
میشود .نزدیک به نیمی از فیلم در قصر
امپراطور میگذرد و ما شاهد جالل و
جبروت و شکوه شاهانه آن هستیم
و البته با خود میگوییم ا گر این
قصه انیمیشنی نبود ،حتما در
شهرک سینمایی فیلمبرداری
میشد .در ادامه اما با درگیری جنگ و شلیک
نیزههای آتشین و در حریق افتادن قصر ،درمییابیم که
پرداخت انیمیشنی تا چه حد به سود قصه تمامشده
است .در یکسوم پایانی اثر ،فضای شهری سامرا،
میدان اصلی آن (محل خرید بردههای جنگی) و
ازدواج ملیکا با امام حسن عسگری (ع) را میبینیم
که هرچند پرداخت غیر انیمیشنی آن کار سختی
نبود ،اما با توجه به اینکه دو امام معصوم درروند
قصه نقش اساسی دارند و در سینمای ما مجوز
نشان دادن چهره ائمه وجود ندارد،
پرداخت انیمیشنی برای چنین
قصهای بهترین انتخاب ممکن بود.

فی لشاه

ساخته :هادی محمدیان
تولید1396 :
خالصه داستان :در حقیقت همان داستان معروف عامالفیل
روایت میشود .عامالفیل سالی است که در آن سپاه ابرهه به مکه
حمله میکند تا خانه کعبه را از بین ببرد؛ اما گروهی از پرندگان به نام
ابابیل با سنگهایی بر منقار که به پایین پرتاب کردند ،مانع از این
اتفاق شدند .سازنده اثر بهترین گزینه را برای ساخت یک فیلم
انیمیشن ،آنهم برای مخاطب کودک داشته است .زاویه دید متفاوت

انتخابشده و فیلها ،شخصیتهای اصلی داستان هستند .فیل پیری
شاه گله است و از اینکه پسردار شده خوشحال است ،او اما وقتی بزرگ
میشود ،فیلی چاق و بزرگ و دستوپا چلفتی است که همه او را تحقیر
میکنند .فیل جوان ،اندکی بعد ،علیه گل ه خود بلند میشود و به خدمت
سپاه ابرهه درمیآید؛ اما در ادامه راه نیک را انتخاب میکند و به نزد
طایفهاش بازمیگردد .فیلم حاوی صحنههای مربوط به حمل ه پرندگان
ابابیل نیز هست و حقیقتا با توجه به بضاعت سینمای ایران جز در ژانر
انیمیشن ،نمیشد به چنین فیلمنامهای پرداخت.

بنیامین

ساخته :محسن عنایتی
تولید1397 :
خالصه داستان :زمان داستان ،اندکی پیش از پیامبری
حضرت موسی است .فرعون ،مردم را به بردگی گرفته و به آنها
ظلم میکند و حتی به کودکان هم رحم ندارد .در این میان
زن و مردی به همراه فرزندشان علیه ظلم میایستند و
عاقبت هم موفق میشوند مردم را بیدار کنند و باهم
چشمانتظار آمدن موسی (ع) میشوند .ذات قصه،
پر از تلخی و سیاهی است و برای آنکه ماجرای به
بردگی درآمدن انسانها برای فرعون را بشود
برای بچهها تعریف کرد ،به ابزاری جز
انیمیشن نمیتوان متوسل شد.
داستان ،دو شخصیت کودک به نام
بنیامین و دوستش عاشر دارد که
بهلطافتاثرمیافزایند.
روند روایت نیز
بهگونهای
اس ـ ـ ـ ــت کـ ـ ــه
ح ــتی ا گـ ــر
انیمیشن نبود،
به جلوههای
ویژه بصری
قوی احتیاج
داشت ،زیرا عاشر و بنیامین در
مسیر مبارزه خود به بیابان و
کوهستان همقدم میگذارند یا اینکه
برخی شخصیتهای حیوانی مثل یک
طاووس به آنها کمک میکنند تا به
هدفشان برسند که جز با بهرهگیری از
انیمیشن میسر نمیشد .رویهمرفته،
سینمای انیمیشن ایران تا کنون یک
سینمای ایدئولوژیک بوده است و شاید بد
نباشد فیلمنامههای دیگری با مضامین
متفاوتی ا گر فرصت داشته باشند ،به تن
جوان آن ،جان بدهند.

نویسنده

سارا کنعانی

ویــــــــژه ســــــیوسومیـــــــــن جــشـــــــنواره بینالمللـــــــی
مهــای ݡکــودݡکان و نوجـ ــوانـــان  -شــماره پنجــم
فیل 
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در آرزوی خویب و زیبایی
علی قویتن ،کارگردان :دلم میخواست فیلمم ریتم کندی داشته باشد

نشست معرفی فیلم «آرزوی زیبا» به کارگردانی ،نویسندگی و
یوسومین جشنواره
تهیهکنندگی علی قویتن در پنجمین روز س 
بینالمللی فیلمهای کودک و نوجوان با حضور امیرمحمد رحمانی،
متین نظری ،محمد حالجمفرد ،کیانا ریاضیان ،ترنم هاشمی ،هدا
مقدممنش و عرفان زرگرزاده بازیگران فیلم ،با اجرای محمدرضا
مقدسیان در خانه اجرایی جشنواره برگزار شد .علی قویتن در ابتدای
این نشست با اشاره به اینکه پس از فیلم قبلیاش «رویای سهراب»
تصمیم گرفته موضوعاتی را که در اطراف کاشان اتفاق میافتاد به
تصویر بکشد ،گفت «:در فیلمهایی که میسازم ،بهخصوص در ژانر
کودک و نوجوان ،از پتانسیل شهرهای مختلف استفاده میکنم.
بهغیراز عوامل خاص پشت دوربین که همیشه از افراد ثابت خودم

استفاده میکنم ،همیشه سعی میکنم با افرادی که در شهرستانها
آرزوی فعالیت در سینما دارند ،همکاری کنم ».او ادامه داد«:ساخت
این نوع از فیلم که میبینید ،به سلیقه کارگردان برمیگردد که دلش
میخواهد فیلمش ریتم کندی داشته باشد .دو ماه درگیر صدا گرفتن
و بازسازی صدا بودیم .عاشق عباس کیارستمی هستم و فیلمهایش
را دیدهام و همیشه دوست دارم از او کپیبرداری کنم ».متین
نظری ،بازیگر خردسال «آرزوی زیبا» با گفتن اینکه اصالتا اهل شهر
نوبیدگل است و برای این فیلم ،تست بازیگری داده و قبولشده
آرا 
گفت« :دو ماه تمرین سخت داشتیم ،اما زمانی که این فیلم را دیدم
خستگیام دررفت .بازیگری را دوست دارم و این راه را ادامه میدهم.
هر فیلمی که میدیدم به شخصیتهایش توجه داشتم و خودم

را جای آنها فرض میکردم ».در ادامه امیرمحمد رحمانی ،بازیگر
نوجوان این فیلم گفت« :تقریبا چهار سال پیش که وارد «نوشآباد»
شدم ،با یکی از تعزیهخوانها حرف زدم و شروع به تعزیهخوانی کردم.
شبیهخوانی شباهت به تئاتر دارد و دوستش دارم .قبل از همکاری با
آقای قویتن سینما را دوست داشتم و از طریق آقای یوسف احمدی
به علی قویتن معرفی شدم ».عرفان زرگرزاده ،دیگر بازیگر «آرزوی زیبا»
درباره حضورش در جشنواره فیلم کودک و نوجوان گفت «:از همه شما
تشکر میکنم که این جشنواره را برگزار میکنید تا فیلمهای کودک دیده
شوند« .آرزوی زیبا» مرا به آرزوی همیشگیام رساند .قبل از این ،ساز
سنتور میزدم و در این زمینه فعالیت داشتم .بازیگری تجربه شیرینی
بود و دوست دارم تکرار شود».

عروسک پشت پرده!
مدرس کارگاه «فیلم عروسکی» :عروسکگردانی وسیلهای عالی برای بیان عواطف کودکانه است
در پنجمین روز از سیوسومین جشنواره بینالمللی فیلمهای
کودکان و نوجوانان ،کارگاه «فیلم عروسکی و نحوه ارتباط آن با
جهان کودک» با حضور لی تامپسون عروسکگردان و کارگردان آثار
عروسکی از انگلستان و رامانجیت کائور بازیگر ،کارگردان و مدرس
تئاتر و سینمای کودک و نوجوان از کشور هند به صورت آنالین برگزار
شد .لی تامپسون درسگفتارش را با گفتن اینکه عروسکگردانی
برابر با بازی خوب است و عروسکگردان خوب ،برابر با بازیگر
حرفهای است ،آغاز کرد و گفت« :زمانی که عروسکگردانی
میکنید ،باید بدانید که این کار کمتر از بازیگری ذاتی و غریزی
است ،پس باید برای آن برنامه ازپیشآماده داشت .حتی بازی
در تئاتر راحتتر از عروسکگردانی است؛ زیرا زمانی که عصبانی،
هیجانزده یا شاد میشوید ،صورت و بدن شما اتوماتیکوار

این عواطف را نشان میدهد ،اما عروسک باید با طراحی
حالتهای تکهبهتکه بدنش عواطف را نشان بدهد ».او ادامه داد:
«عروسکهای متفاوت یک حس مشترک را بهصورت متفاوت
نشان میدهند؛ اما عروسک بدون حس بهتر از همه عروسکها
عواطف را نشان میدهد ،زیرا گستره بیشتری از عواطف را نمایان
میسازد ،اما ا گر عروسکی چهره شاد داشته باشد ،بسیار سخت
میتواند عصبانی شود ».این عروسکگردان ،عروسکگردانی را
وسیلهای عالی برای بیان احساس و عواطف کودکانه دانست و
تأ کید کرد« :خود بچهها هم این موضوع را میدانند .آنها دوست
دارند داستانهای خودشان را به هر نحوی بیان کنند ».تامپسون
در پایان گفت« :هنر عروسکگردانی مانند بالرین ،بازیگرها،
کمدینها و شعبدهبازهاست؛ سؤال اصلی این است که ما هنرمان

را انتخاب میکنیم یا هنر ما را .فکر میکنم این موضوع به بچگی
ما مربوط است ».رامانجیت کائور نیز با اشاره به تاریخ فیلمهای
عروسکی گفت« :اولین فیلم عروسکی در سال  ۱۹۲۶توسط یک
کارگردان آلمانی به نام «الته راینیگر » تولید شد ،این فیلم درباره
ماجراجویی شاهزاده احمد از داستانهای هزارویکشب عربی
است .در این فیلم از عروسکگردانی سایهای استفاده شده
است ».او ادامه داد« :درام عروسکی شامل عروسک ،عروسک
خیمهشببازی ،انیمیشن و انیمیتکردن عروسکهاست و
میتوان گفت که این مدل از هنر با مدلهای دیگر هنر ،خصوصا
انیمیشن متفاوت است .اما در این دهه صحنههای زیبایی که
در فیلمهای سینمایی به وسیله عروسکگردانی میتوانند خلق
شوند ،دیده نمیشود».

نم ـ ــاه یݡکه ـ ــزار و سیصـــــد و نــــود و نــــه
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یک داستان
معمویل
نتـ ــرین شــیوههای
داست ـــانگویی ک ــالسی ـ ــک ی ـ ــکی از کــه 
قصهگویــی اســت .هرچنــد همــه الگوهــا از یــک ریش ـهاند و بنــا بــر
آنچــه قــرار اســت گفتــه شــود ،از شــکلی بــه شــکل دیگــر درآمدهانــد.
بااینهمــه بــاوری هســت کــه الگــوی کالســیک مطمئنتریــن
فرمولــی اســت کــه در ســینما وجــود دارد .ولــی آیــا واقعــا اســتفاده
از یــک فرمــول یــا کلیشــه ،تضمینــی بــر موفقیــت یــک اثــر اســت؟
شــاید گفتــه رابــرت مکــی در همــان ابتــدای کتــاب داســتان
پاســخ مناســبی باشــد .ایــن کلیش ـهها نیســتند کــه داســتانی را
موفــق میکننــد ،بلکــه اســتفاده از کهنالگوهاســت کــه چنیــن
خاصیتــی را دارد .چــون «داســتان کهنالگویــی ،نخســت یــک
تجربــه انســانی فرا گیــر را کشــف میکنــد و آنــگاه خــود را در لفافــه
ـری یکــه و بــه لحــاظ فرهنگــی خــاص میپیچــد ».امــا
بیــان هنـ ِ
داســتان کلیش ـهای ایــن فراینــد را معکــوس میکنــد .بااینوجــود

میتــوان اذعــان کــرد کــه ســاختار کالســیک بــه ســبب وضــوح،
قطعیــت و تکی ـهاش بــر ســیر بیرونــی وقایــع ،ســاختار مطمئــن و
مناســبی بــرای ژانــر کــودک اســت« .حیوانــات بیســکویتی» چنیــن
ســاختاری دارد .یــک انیمیشــن بــا ســاختار آشــنای کالســیک
کــه ارزش عشــق ،خانــواده ،فــدا کاری ،مبــارزه خیــر و شــر و ...در
همــان شــکل سنتیشــان در آن موردتوجهانــد .تمایلــی ناموفــق
بــه ارجــاع بــه داســتان هملــت (الگــوی دستکاریشــده رابطــه
بیــن شــخصیتها و اشــاراتی ســطحی مثــل اســتفاده از اســم
هوراشــیو) در فیلمنامــه دیــده میشــود ،امــا کنایههــای داســتانی
مورداشــاره در کلیــت معنــادار نشــده و در همــان ســطح باقــی
میماننــد .البتــه ایــن موضــوع ضرب ـهای بــه فیلــم وارد نمیکنــد
و داســتان در خــود کامــل اســت .داســتانی کــه همــان اوج و
فرودهــای قابــل پیشبینــی ،پایــان قطعــی و روشــن و از همــه

تحلیلسینمایبی نالملل

«حیواناتبیسکویتی»
در آیینه تحلیل

متــر عنصــر جــادو را دارد« .حیوانــات بیســکویتی» ،انیمیشــنی
مه 
معمولــی و کمبودجــه اســت کــه خــرج خــودش را درآورده! و بــرای
ســاعتی میتوانــد ســرگرممان کنــد و خنــدهای بــر لبمــان بنشــاند.
دیــدن ایــن فیلــم مثــل حضــور در یــک ســیرک اســت .ســیرکی پــر
از حرکــت و جنبوجــوش کــه سرخوشــمان میکنــد .قصــد نــدارد
ســؤالی ایجــاد کنــد و ا گــر هــم ســؤالی باشــد ،توانســته بهســامت
از کنــارش گذشــته و بــه شــکلی پذیرفتنــی آن را بیپاســخ بگــذارد.
ا گــر ســیرک درون داســتان بهواســطه بیســکویتهای جادویــی
بهارثبردهشــده ،ســرپا میشــود« ،حیوانــات بیســکویتی» بــه
مــدد داســتانگویی کالســیک و کلیش ـهها ســرپا ایســتاده اســت و
درنهایــت میتــوان گفــت ا گرچــه ایــن انیمیشــن کودکانــه مــرزی را
در داســتانگویی یــا تکنیکهــای تصویــری جابهجــا نکــرده ،ولــی
آنهــا را بــه عقــب هــم نبــرده اســت.

منتقد

حدیث متقی

تحلیلروانشناختی

ویران ههایامن
«پتــو» گربــه چــاق خانگــی خاطــرهای میگویــد از زمانــی کــه بچهگربــه کوچکــی بــوده و بــه دنبــال
رؤیاهایــش بــرای دیــدن و کشــف دنیــای بیــرون ،خانــه امــن صاحبــش را تــرک میکنــد و موقــع
پرس ـهزدن گــم میشــود تــا اینکــه صاحبــش او را پیــدا میکنــد؛ ولــی تجربــه ترســنا ک پتــو وقتــی
بیدفــاع و بیمهــارت خــود را در جایــی ناشــناخته تنهــا و بیپنــاه میبینــد ،باعــث میشــود بــرای
باقــی زندگ ـیاش تصمیمــی بگیــرد تــا در امــان بمانــد .پتــو تصمیــم میگیــرد کــه همیشــه در خانــه امــن
گ شــده و بــا پســرش
صاحبــش بمانــد و بــرای محافظــت از خــود رؤیاهایــش را رهــا کنــد .حــاال پتــو بــزر 
«کــی» در همــان خانــه زندگــی میکنــد« .کــی» ماننــد کودکــی پــدر ،رؤیــای کشــف دنیــای بیــرون را دارد
و تــاش میکنــد بــرای پید اکــردن مــادر بــه «هلوآبــاد» بــرود .وقتــی «کــی» خانــه را تــرک میکنــد ،پتــو
ترسهایــش را رهــا میکنــد و بــرای نجــات فرزنــدش از خانــه امــن خــارج میشــود ،خطــرات زیــادی
را پشــت ســر میگــذارد تــا باالخــره میتوانــد بــا شــجاعت جــان کــی و دوســتانش را کــه زندانــیشــده
بودند ،نجات دهد.
ههــا در هلوآبــاد» نــکات جالــب و تأملبرانگیــزی را در قالــب داســتانی
انیمیشــن زیبــا و پرمفهــوم «گرب 
یهــا و
کودکانــه بیــان میکنــد .همــه مــا در کودکــی درنهایــت ضعــف و بیتجربگــی ،خطــرات ،ناهموار 
دشــواریهایی را تجربــه کردهایــم کــه در آن زمــان بهناچــار تصمیمهایــی گرفتهایــم تــا بتوانیــم در برابــر
گســاالن و محیــط از خــود مراقبــت کنیــم
آســیب جســمانی ،روانــی یــا عاطفــی از جانــب والدیــن ،بزر 
گســالی بــه آن عــادت
و چــون از ایــن تصمیــم در زمــان کودکــی نتیجــه خوبــی دیدهایــم تــا زمــان بزر 
چســبیدهایم و حاضــر نیســتیم از منطقــه امــن خــود خــارج شــویم؛ حتــی ا گــر برایمــان فایــدهای نداشــته
باشــد یــا حتــی مانــع پیشــرفت مــا شــود ،تنهــا چیــزی کــه میتوانــد مــا را از ایــن زنــدان امــن آزاد کنــد داشــتن
ارزشهــای محبوبــی اســت کــه در قلــب مــا ســهم بیشــتری از ترسهایمــان دارنــد .هلــو آبــاد یــک مــکان
هســوی هــر آن چیــزی اســت کــه بــرای مــا ارزشــمند اســت.
بــرای رســیدن نیســت ،یــک مســیر بــرای رفتــن ب 

دکترای مشاوره

زهرا خلقی

ویــــــــژه ســــــیوسومیـــــــــن جــشـــــــنواره بینالمللـــــــی
مهــای ݡکــودݡکان و نوجـ ــوانـــان  -شــماره پنجــم
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برتری نهای چهارمین دوره املپیاد فیل مسازی نوجواانن( 12-17سال)
اختتامیه چهارمین دوره المپیاد فیلمسازی نوجوانان ( 12-17سال )
با معرفی نفرات برتر در دو بخش فیلم و ایده برگزار شد.
به گزارش ستاد اطالعرسانی سیوسومین دوره جشنواره بینالمللی
فیلمهای کودکان و نوجوانان مراسم اختتامیه چهارمین دوره المپیاد
فیلمسازی نوجوانان در فضای روباز مرکز نوآوری صبا برگزار شد.
جوایز بخش فیلم:
مدال برنز« :ریحانه تاتاری» برای فیلم «کرونا دم در خانه در کمین
است» از گرگان عضو گروه عاشق« .نواب محمودی» برای دریافت
مدال المپیاد روی صحنه رفت.
مدال برنز« :مهشاد سعادت» برای فیلم « ایکاش مدرسه ما» از
شهر پردیس عضو گروه مارول« .بیژن میرباقری» برای دریافت مدال
المپیاد روی صحنه رفت.
مدال نقره«:پوکابد رحمانی» برای فیلم «جادوی خواندنی» از
قزوین عضو گروه حافظ« .عادل تبریزی» برای دریافت مدال روی

صحنه رفت.
مدال نقره« :ایلیا رمضانی» برای فیلم «فضای زندگی» از بوشهر عضو
گروه سینمایی« .حافظ آهی» برای دریافت مدال روی صحنه رفت.
جوایز بخش ایده:
مدال برنز :ایده گروهی «آپدیت» از گروه مارول به سرپرستی آقای
بیژن میرباقری و فریبرز آهنین.
مدال برنز :ایده گروهی « همسایه » از گروه حافظ به سرپرستی
سیروس حسنپور و عادل تبریزی.
مدال برنز :ایده گروهی «سیمرغ» از گروه پیامها به سرپرستی
ابوالفضل جلیلی و میرعباس خسروینژاد.
مدال برنز :ایده گروهی «بازمانده» از گروه بچه زرنگ به سرپرستی
حامد جعفری و تییام یابنده.
مدال برنز :ایده گروهی «رکاب» از گروه باحالها به سرپرستی
مهین جواهریان و شهال پورآرین.

مدال نقره :ایده گروهی «شکالت» از گروه عاشق ،منتور :سیدجواد
حسینی و مربی :نواب محمودی .برای ایده درخشان طرح درست به
موضوع :توجه بهتنهایی و اندوه نسل نوجوان و توجه به همدلی.
مدال نقره :ایده گروهی «ایده سرگین غلطان» از گروه
همسینمایی ،منتور :وحید گلستان .مربی :حافظ آهی .بهخاطر نگاه
کامال نو و تازه به محیطزیست و توجه به موضوع کمتر دیدهشده به
بخشی از آلودگی زیستمحیطی.
مدال طالی المپیاد در بخش ایده و فیلم
مدال طالی چهارمین المپیاد فیلمسازی کشور در بخش ایده
گروهی« :هاف تایم» از گروه نقاب ،منتور :غالمرضا رمضانی و مربی:
مهدی رضایی .به خاطر طراوت ایده ،جسارت در بیان و
شخصیتهایا کتیو.
مدال طالی چهارمین المپیاد فیلمسازی کشور در بخش فیلم:
انیمیشن «کاج» به کارگردانی «معصومه توتاخانه» از مراغه عضو گروه عاشق.

استعدادیایب در جشنواره مجازی

چیزی شبیه رنسانس

مه ــای ک ــودکان و نوجوان ــان در مراس ــم
علیرض ــا تاب ــش ،دبی ــر سیوس ــومین جش ــنواره بینالملل ــی فیل 
مس ــازی نوجوان ــان گف ــت :اس ــتقبال از جش ــنواره ب هص ــورت
اختتامی ــه المپی ــاد چهارمی ــن دوره المپی ــاد فیل 
مج ــازی فوقالع ــاده ب ــود .ای ــد ههـ ـ ــای امـ ـ ــروز ای ــن نوجوان ــان بای ــد توس ــط خودش ــان ب ــه فیل ــم تبدی ــل
ش ــود .او ه ــدف اصل ــی المپی ــاد را اس ــتعدادیابی دانس ــت .ح ـ ــبیب ای ـلبی ـ ــگی ،مـ ـ ــدیر چـ ـ ــهارمین دوره
مس ــازی نوجوان ــان نی ــز در ای ــن برنام ــه اظه ــار امی ــدواری ک ــرد :المپی ــاد از قال ــب ی ــک روی ــداد در
المپی ــاد فیل 
جش ــنواره خ ــارجش ــده و در آین ــده فعالت ــر ش ــود.

فریده روشن ،سخنگوی شورای اسالمی شهر اصفهان در بازدید از ستاد خبری جشنواره گفت :برای رسیدن
به اهداف عالی جشنواره باید به حقوق کودکان اهمیت داد .بهرهگیری کودکان و نوجوانان بسیاری از نقاط
کشور از جشنواره امسال ،نکته دیگری بود که او به آن اشاره کرد .همچنین مهدی تمیزی ،معاون فرهنگی
سازمان فرهنگی ،اجتماعی و ورزشی شهرداری اصفهان با اشاره به شیوه برگزاری مجازی جشنواره در دوره
یوسوم گفت :چیزی شبیه رنسانس رخداده که ما را از عصر آنالوگ به دیجیتال فرستاده است .او اضافه
س 
کرد  :شرایط امسال جشنواره فیلم کودک ،اصفهان را بهکل دنیا وصل کرده است.

انمزدهای بخش سیمنای ایران چه کساین هستند ؟
یوسومین جشنواره
اسامی نامزدهای بخش سینمای ایران در س 
بینالمللی فیلمهای کودکان و نوجوانان اعالم شد.
به گزارش ستاد اطالعرسانی جشنواره بینالمللی فیلمهای کودکان
و نوجوانان ،اســامی ن ــامز ده ــای مــسابقه سینمای ایران جشنواره
یوسوم طی یک نشست زنده توسط «علیرضا تابش» دبیر جشنواره
س 
اعالم شد .دبیر جشنواره در ابتدای این نشست با اشاره به اولین تجربه
برپایی جشنواره برخط در کشور ،از شهرداری اصفهان برای دو اقدام
حمایتی از منطقه بنت سیستان و بلوچستان و حمایت  ۵۰۰میلیون
تومانی از مناطق کمبرخوردار اصفهان تشکر کرد و نامزدهای این
جشنواره را در بخشهای کروناروایت ،وبسری و مسابقه سینمای
ایران اعالم کرد و متذکر شد نامزدهای بخش بینالملل اعالم نمیشود
و جوایز این بخش فردا در اختتامیه جشنواره اهدا خواهد شد.
نامزدهای بخش کروناروایت
-۱چگونه وقتکشی کردم  /لوک استیو پانوویچ
-۲قهرمانان در خانه بمانید /تودور نیکلف
-۳مالقات آخر /محمدمهدی فکریان
نامزدهای بخش وبسری
-۱کا کاچی /جمال اسکویی
 -۲کووید /۱۹علی درخشی
 -۳ناشناس /جعفر صیادی

 -۴نخود نخود /رضا واعظی و محمد زار ع

 -۳خورشید /فیلمبرداری :هومن بهمنش

نامزدهای بخش فیلمهای پویانمایی کوتاه
 -۱بعله!  /مهین جواهریان
 -۲زا ک و زیک /اسماعیل جباری
 -۳قدم یازدهم /مریم کشکولینیا
 -۴من ایرانیام /علیرضا کاویانراد

بهترین بازیگر
 -۱بچهگرگهای دره سیب /محمدرضا عالیور
 -۲پیله و پروانه /صالح ملکتبار
 -۳خورشید /شمیال شیرزاد
 -۴مهران /باسط رضایی

نامزدهای بخش فیلمهای داستانی کوتاه
 -۱جبران میکنم /جمال احمدی
 -۲سیاهی /خورشید عالمی ،نگار نجفزاده
 -۳شوفر /رضا نجاتی
 -۴شهر عسل /محمدمعین روحاالمینی
 -۵گاومیش /ابراهیم اشرفپور

بهترین فیلمنامه
 -۱بچهگرگهای دره سیب /فریدون نجفی
 -۲خورشید /مجید مجیدی ،نیما جاویدی
 -۳مهران  /فرشاد رضایی ،رقیه توکلی

نامزدهای بخش فیلمهای بلند داستانی
 -۱پیله و پروانه /محمد صالحینژاد
 -۲شماره  /۲۹هادی رحیمی خواص
بهترین دستاوردهای فنی و هنری
 -۱بچهگرگهای دره سیب /موسیقی :مسعود سخاوتدوست
 -۲خورشید /طراحی صحنه :کیوان مقدم

بهترین کارگردان
 -۱بچهگرگهای دره سیب /فریدون نجفی
 -۲خورشید /مجید مجیدی
 -۳مهران /رقیه توکلی
بهترین فیلم سینمایی
 -۱بچهگرگهای دره سیب /مجید برزگر
 -۲خورشید /مجید مجیدی ،امیر بنان
 -۳مهران /بنیاد سینمایی فارابی به تهیهکنندگی محمد پیرهادی

نم ـ ــاه یݡکه ـ ــزار و سیصـــــد و نــــود و نــــه
 2آبا 
ض ـ ـ ـم ـی ـم ـ ــه روزنـ ـ ـ ـ ـ ــامـ ــه اصــــفـــــهــ ــان زیـــــبـــــ ــا

9
برگزاری اختتامیه چهارمین املپیاد فیل مسازی نوجواانن ایران

آیین بزرگداشت «کامبوزیا پرتوی» و «ابراهیم فروزش»

ویــــــــژه ســــــیوسومیـــــــــن جــشـــــــنواره بینالمللـــــــی
مهــای ݡکــودݡکان و نوجـ ــوانـــان  -شــماره پنجــم
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اپفشاری روی دادههای کالسیک
سیمنای نوجوان

تحلیلسینمایایران

نگاهی به فیلم «والدین امانتی»

خبرنگار و منتقد

مجتبیاردشیری

«حسین قناعت» یکی از معدود کارگردانهای سینمای ایران است
که بهطور تخصصی در خدمت ژانر کودک و نوجوان قرار دارد و طی
این سالها بهاندازهای پرکار بوده که نبض اینگونه و مقتضیات آن را
بهخوبی در دست دارد.
جدیدترین ساخته قناعت« ،والدین امانتی» است که انتشار خبر
فیلمبرداری این کار در روزهای شیوع موج اول کرونا ،حاشیههایی
را برای فیلم به وجود آورد .این فیلم داستان دختر و پسر نوجوانی
است که خانوادههای آنها اوضاع اقتصادی خوبی ندارند و این دو،
آرزو میکنند که وضع مالیشان بهتر شود .فیلم ،به کنشمندیهای
این دو نوجوان در روزهایی میپردازد که این آرزوی آنها برآورده
شده است« .والدین امانتی» در روایت خود ،از همان شیوه قدیمی
آثار معمول سینمای نوجوان بهره گرفته و با تم رئالیستی ابتدای
داستان ،به تخیل شیرین حاصل از برخورداری میرسد .در این میان
اما داستانکهای خوبی بهعنوان حلقه واسطهای فیلم درنظر گرفته
شده که توانسته به جذابیت بیشتر قصه کمک کند .علیالخصوص
راهکارهایی چون فضای موزیکال و البته پیامهایی که فیلم
میخواهد در لوای این داستانکها ،راجع به محیطزیست و تحکیم
بنیان خانواده به مخاطبان هدف خود بدهد.
البته ا گر این مفاهیم را از دامن فیلم بزداییم ،با اثر کهنهای مواجه
هستیم که نمونههایش در کارنامه کارگردان وجود دارد و مابهازاهای
بیرونی آن نیز طی سالیان اخیر ساخته شده است .فیلمبرداری و
تدوین ،ازجمله پوئنهای این فیلم است که از چارچوب بصری فیلم
بیرون نمیزند.
هرچند قناعت با ساخت آثاری ازایندست توانست در سینمای
کودک صاحب کرسی شود ،اما متأسفانه این قبیل آثار مطابق با زمان
جلو نمیروند و ا گرچه میتوانند مخاطبان هدف را جذب کنند،
اما به آثار مانایی تبدیل نمیشوند؛ نتیجتا این پروسه ،یا در نتیجه

مانیدا ایزدخواستی
خبرنگار

سفارشیسازی برای نهادهایی خاص است یا جبران ضرر و زیان آثار
شکستخورده یا ا کراننشده قبلی .سینمای کودک سالهاست با
پوستاندازی خوبی در حوزه مفهوم مواجه است که سبب میشود
این آثار بهعنوان فیلمهایی کهنه و عقبتر از زمان مطرح شوند؛
درنهایت ا گرچه مخاطب پیدا میکند ،اما ماندگاری چندانی نداشته
و بهعنوان یک کاالی مصرفی به آن نگاه میشود .همانگونه که اشاره
کردیم «حسین قناعت» نبض مخاطب کودک  ،علیالخصوص نوجوان
را بهخوبی میداند؛ اما با تغییر بافت نوجوانان امروز ،خواستهها و

صندیلهایی خایل از کودک و نوجوان

فیلمهــای «بچــه گــرگ دره ســیب» و «والدیــن امانتــی» چهارشــنبه
 30مهــر  99ب هصــورت فیزیکــی در ســالن ســینمای ســاحل ب هصــورت
محــدود و بارعایــت پروتکلهــای بهداشــتی ،ا کــران شــد.
جشــنواره  33پــر از حــس عجیــب و جدیــد اســت .جشــنوارهای کــه
خاطراتــی را زنــده میکنــد .خاطراتــی کــه گاهــی بــا یادآوریشــان
لبخنــد بــه لبــت میآیــد و گاهــی ناراحــت میشــوی.
امــروز ،روز ا کــران فیلــم «بچــه گــرگ دره ســیب» و «والدیــن امانتی»،
یکــی از آن روزهــا بــود .بــا وارد شــدن بــه ســینما ،نبــود کــودکان و
نوجوانــان بیــش از هــر چیــزی حــس میشــود.

قــد مزدن در ســالنی کــه زما نــی پــر از ســروصدا بــود .شــادی و
خندههــای از تــه دل کــودکان و نوجوانانــی که با شــوق از ســالنهای
ا کــران بیــرون میآمد نــد و بــا یکدیگــر دربــاره فیلمهــا صحبــت
میکردنــد و ا کنونکــه خبــری از آنهــا نبــود ،فقــط ســکوت بــود و
ســکوت.
کــودکان و نوجوانانــی کــه شــادی و نشــاط را در هــر زمــان ،هــر مــکان
و در هــر شــرایط بــا خــود بــه ارمغــان میآورنــد ،وجودشــان بــرای
جشــنواره فیلــم کــودک و نوجــوان یــک بایــد اســت کــه بــی آنهــا
جشــنواره دیگــر جشــنواره نخواهــد بــود .امــا ایــن جشــنواره هــم پــر

آرزوهایشان و از طرفی پیشروی محتوایی سینمای کودک ،کمی عق 
ب
افتاده و نتوانسته خواستههای نوجوانان امروز را که با حجم عجیبی
از ویژوال افکت ،جلوههای ویژه رایانهای و سیجیآی دنبال میشود
را پوشش دهد .به همین دلیل آن بخش قابلتوجه از مخاطبان را
از دست میدهد« .والدین امانتی» با نگاه کالسیکی که به تخیل و
رؤیاپردازی دارد ،تنها مخاطبان سنتی این شکل داستانپردازی را
راضی نگهداشته و علیرغم تمامی پوئنهایی که به خود میبیند ،در
راستای موج نوی آثار کودک این سالها تعریف نمیشود.

riting
Teenage W
شــد از خاطــرات جدیــد .جشــنوارهای کــه آخریــن روزهــای قشــنگ
پاییــزی مهرمــاه و اولیــن روزهــای زیبــای آبانمــان را برایمــان بــه
خاطــره تبدیــل کــرد ،آنهــم از نــوع کرونایــی.
بــا ماســک ،فاصلــه اجتماعــی و یــک دنیــا دلتنگــی بــرای بــه آغــوش
کشــیدن یکدیگــر .جشــنواره  33خیلــی عجیــب اســت ،خیلــی
عجیــب .از طرفــی داور یکــردن فیلمهــا توســط تعــداد زیــادی
کــودک و نوجــوان و از طــرف دیگــر ،ســینماها و صندلیهایــی خالــی
از وجودشــان.
به امید روزهای قشنگ بدون کرونا و پر از شادی ،لبخند و آرامش.

نم ـ ــاه یݡکه ـ ــزار و سیصـــــد و نــــود و نــــه
 2آبا 
ض ـ ـ ـم ـی ـم ـ ــه روزنـ ـ ـ ـ ـ ــامـ ــه اصــــفـــــهــ ــان زیـــــبـــــ ــا
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بزرگداشت بزرگزادگان!
ابراهیم فروزش و کامبوزیا پرتوی پاس داشته شدند
آیین بزرگداشت «کامبوزیا پرتوی» و «ابراهیم فروزش» ،دوکارگردان
صاحبنام سینمای ایران در سیوسومین جشنواره بینالمللی
فیلمهای کودکان و نوجوانان با حضور علیرضا تابش ،دبیر جشنواره
سیوسوم و جمعی از اهالی سینما با رعایت دستورالعملهای
بهداشتی و فاصلهگذاری اجتماعی ،عصر روز پنجشنبه اول آبان در
سالن زندهیاد عباس کیارستمی بنیاد سینمایی فارابی برگزار شد.
ریشسفید دنیای کودکان و بزرگساالن
دبیرسیوسومین جشنواره بینالمللی فیلمهای کودکان و
نوجوانان گفت« :نام ابراهیم فروزش زمانی در سینمای کودک و
نوجوان ایران طنینانداز شد که از کودکان درخانهماند های گفت
که بزرگترها به اجبار شرایط زندگی ،فراموششان کرده بودند.
داستانش چنان بر دل نشست که وقتی او سراغ یک خمره در
مدرسهای روستایی رفت ،فیلمهایش به بازی کودکانه ای تبدیل
شد که بزرگترها هم در آن شریک بودند » .او ادامه داد« :اینگونه
مرز میان دنیای بزرگترها و کودکان چنان ظریف و نادیدنی شد
که انگار بزرگترهای فیلمهای او بخشی از این دنیای کودکان ه
پرهیاهو بودند .دنیایی پر از رنگ که آدمهای قصه فقط قدشان
بزرگ شده بود ،اما همچنان کودکانی بودند که گویی نتوانسته اند
از ریشههای کودکی خود دل بکنند» .
تابش ،ابراهیم فروزش را دارای چشمانی تیزبین و قلبی رئوف
دانست که سادهترین سوژههای کودکانه را به سینمای ناب بدل
کرد و اظهار داشت« :اینها همه ،از او پدربزرگی دانا و مهربان
ساخت که بچهها دوست دارند دورش را بگیرند و شنوند ه
قصههایی باشند که قهرمانش یا مردی کوچک بود که بار یک
خانه را به دوش گرفته یا بچ ههای نفت که در دنیای واقعیتها
باید با خیال به ماجراجوییهای کودکانهشان معنی دهند» .
این مدیر سینمایی با بیان اینکه ابراهیم فروزش در طول این
سالها ،در تصویرسازی از روابط والدین و فرزندان همیشه جانب
بچ هها را گرفته ،ادامه داد« :او همچون ریشسفیدی جلوه میکند
که حرفش در دنیای بزرگترها هم خریدار دارد .از این رو این بخت
توآمد باشد .گویی
را داشته که دائم میان این دو دنیا در حال رف 
او همان خط رابطی است که میباید نقط ه اتصال این دو دنیا را
همچنان زنده و پابرجا نگه دارد».
مدیرعامل بنیاد سینمایی فارابی تصریح کرد« :به همین دلیل
است که با دیدن فیلمهای او ،دنیا جای امنتر و شادتری برای
زندگی است .شرارتی هم ا گر هست ،آنقدر نیست تا فروزش
نتواند قصههای بازارش را برایمان نقالی کند یا از زمانی برای
دوستداشتن بگوید که در دنیای بزرگترها زود فراموش میشود
یا از شیر تو شیری بگوید که در یک روستای دورافتاده برای
بهکرسینشاندن آنچه که اهالی روستا را به گروهی کودک لجباز
شبیه میکند» .
ابراهیم فروزش :امیدوارم روزهای بهتری فرا برسد
ابراهیم فروزش در ابتدای سخنانش به زحمات دبیر جشنواره و
همکارانشان برای برگزاری جشنواره سیوسوم اشاره کرد و گفت:
«من امسال افتخار داشتم جزو داوران باشم .خوشحالم که
آثار امسال امیدوارکننده بود ،این موضوع کار ما را برای انتخاب
سخت میکرد ».او با اشاره به تجربه  ۵۰سالهاش در سینما از ا کبر

عالمی ،خسرو سینایی و محمدرضا شجریان یاد کرد و گفت« :واقعا
چهکسانی قرار است جای این عزیزان را بگیرند .در این روزگار که
همه خانهنشین شدهاند و سینماها بسته هستند ،افسوس
میخورم که چرا نمیتوانم کار کنم ».او با آرزوی سالمتی هرچه
زودتر برای کامبوزیا پرتوی به سالها آشناییاش با این هنرمند
گرانقدر نیز اشاره کرد و با ابراز امیدواری به تداوم برگزاری جشنواره
کودکان و نوجوانان ،آرزو کرد روزهای بهتری فرا برسد.
نقال جادوگر سینمای کودک و نوجوان
تابش همچنین درباره «کامبوزیا پرتوی» بیان کرد « :ا گر در سینمای
ایران به دنبال کسی بگردیم که چنان بر فنون داستانسرایی
مسلط باشد که بتواند ما را پای پرد ه نقرهای سینما نگهدارد،
بیشک به کامبوزیا پرتوی میرسیم که یکی از شخصیتهای
شاخص در این زمینه است .ردپای این قص هنویس آوازهخوان
سینمای ایران را در هم هجای سینمای ایران میتوان دید ،از
فیلمهای جشنوارهای تا فیلمهای پرمخاطب ،اما او بیشک با
سینمای کودک بود که شروع کرد و با همین سینما بود که به اوج
و بالندگی حرفهای خود رسید.
در حقیقت او رازهای دل خود را در همین سینمای کودک بود که
با ما در میان گذاشت .او نقال جادوگری است که همیشه چیزی
در آستین برای سرگرمکردن ما دارد ».او ادامه داد «:در دایره ناتمام
نبود قص ه خوب ،شاید او همان قطع ه ناتمامی است که آمده تا
کمی به این سینما جان و روح دهد .برای این است که وقتی پای
او به میان میآید ،ماهی شب عید سفر ه هفتسین ،رنگ کودکی
میگیرد یا شیرک ،نشان هم ه نوجوانانی میشود که آماد هاند
تا هم ه گرازهای مهاجمی که سرزمین خیال را هدف گرفتهاند،
بیرون کنند.
به مدد همین توانایی است که داستان خانه در انتظار ماندگان
مصیبتدید ه جنگ ،این اندازه سرشار از ا کسیری چون
جستوجو میشود .چیزی که میتوان آن را جانمایه سینمای

کامبوزیا پرتوی دانست ».تابش با بیان اینکه میگویند شاید آقای
پرتوی ا کسیری کشف کرده تا همچون پسربچهای خالق و باهوش
جلوه کند ،با اینکه به ظاهر قدوقامت بزرگترها را دارد ،افزود« :او
لوقال زندگی گمش کرد هایم .او
راوی دنیایی است که ما در قی 
نگهبان تصاویری است که شادی دنیای کودکی را در سیاهبارترین
دور ه زندگی ما معنی میکند .تصاویری آنقدر زنده که انگار همین
تازگی از دنیای خیال به دیار ما آمدهاند .با وجود کسانی چون او،
دنیای شلوغ ما جای زیباتری برای زندگی است ،جایی برای دیدن
هم ه آنچه که خودمان را از لذت تماشایش محروم کردهایم و این
مگر همان راز ا کسیر سینما ،این فانوس خیال جادویی نیست؟»
کامبوزیا پرتوی :ممنونم که اجازه ندادید جشنواره
تعطیل شود
کامبوزیا پرتوی با بیان اینکه از چند شب قبل فکر میکردم امروز باید
چه بگویم و از چند نفر باید تشکر کنم ،گفت« :از کسانی که این
مدت به من دلگرمی دادند ممنونم .از نسرین مرادی همسرم که
برایم یک شانس در زندگی بوده سپاسگزارم .همچنین از آقای تابش
برای اینکه اجازه ندادند امسال جشنواره تعطیل شود و آن را در این
شرایط برگزار کردند ،تشکر میکنم .هر مجموعه فرهنگسازی الزمه
این کشور است و باز هم از شما ممنونم ».سپس رسول صدرعاملی
با بیان اینکه برای من امشب ،شب عجیبی است گفت«:بیش از
سی سال همکاری با کامبوزیا داشتهام و بسیار مدیون او هستم.
هیچ چیز بهتر از قدرشناسی نیست و از بنیاد سینمایی فارابی برای
برگزاری این مراسم ممنون هستم ».واروژ کریممسیحی ،رسول
صدرعاملی ،پوران درخشنده ،غالمرضا موسوی ،نادره ترکمانی،
منوچهر شاهسواری ،محمدرضا عرب ،محمدعلی نجفی ،سیامک
زمردیمطلق ،محسن امیریوسفی ،حسن آقا کریمی ،حبیب
ایلبیگی ،امیر مشهدی عباس و مجید توکلی از جمله مهمانان
حاضر در این مراسم بودند که با حضور حداقلی مدعوین و با رعایت
فاصلهگذاری اجتماعی و پروتکلهای بهداشتی برگزار شد.
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Preparing a City for
an International Film Festival

عکس از میر سعید هادیان

Preparing a city for an
international film festival is not
simple at all. Isfahan film festival
has three committees to organize
this great event. Here we mention
some of their works before and
during the festival.
Tourism branding for the city
The goal of the Tourism and
Urban Marketing Committee
is to introduce Isfahan and the
festival to the Isfahani, national
and international audiences in
an attractive and different way.
The committee, which in previous
years hosted guests from different
countries, this year released
bilingual to trilingual videos with
postcard images of
Isfahan. This committee tries to
invite more guests from all over
Iran and the world to the virtual
tour of Isfahan. They try to show
the link between Isfahan and the
filmfest via these videos. For this
reason, spaces were chosen as
film locations that are not famous
even to the people of Isfahan. The
golden room of Hasht-behesht
palace, Amin-ol-tojjar house and
Ashraf all are among these places.
Also, to present a cosmopolitical
image of Isfahan, videos with the
presence of the Armenians and
Georgians of Isfahan was prepared
to invite Armenians and Georgians
children and national and
international audiences to watch
the festival films. The films that
are produced in a cooperation with
the international committee of the

festival will be sent to the cultural
advisors of Iranian embassies so
that different countries receive this
cinema and tourism invitation. It
should be noted that this idea for
the first time has been performed
at a festival and even Other
festivals, such as CIFEJ and Berlin,
have never done the same in the
field of branding and advertising.
International and Urban Diplomacy
Among the topics that Increased
the international prestige of the
33rd Film Festival, are high-level
video messages from mayors of
five sister cities of Isfahan including
Kuala Lumpur, Freiburg, Dakar,
Baalbek and Issy-les-Moulineaux,
as well as the written message of
the mayor of the Italian sister city
of Isfahan, Florence. This has never
happened before and there was
not such a close connection among
between Isfahan Festival and its
sister cities in the past editions
of the festival. Emphasizing the
importance of inter-city relations,
especially in the field of culture,
these messages contained special
appreciation of their mayors as
representatives of their cities and

citizens for Isfahan Film Festival.
The messages noted that It was
great that the Isfahan filmfest
was held for children and youth
because they are under so much
pressure due to the pandemic.
Regarding Covid-19 pandemic,
there was an untied message
from children of all over the world
in different languages video
messages: “Life is go on.”
Advertising and the appearance of
the city
Among the most special events
of the 33rd International Film
Festival for Children and Youth
was the appearance of the city and
the advertising because the first
day of this international event
was on the last days of Safar (the
second month of the lunar based
Islamic calendar. It is a special
month for Shia Muslims). So
this year Isfahan was decorated
with symbols of the festival
during one night. 40 banners, 55
storyboard, 250 lampposts and
14 three dimensional and rotating
billboards have been installed in
the city. The main element in all
of these works was the images of
Isfahani children in 18 different
designs that were intended to
create real joy and happiness
across the city. Also, since the
festival was held online, a main
part of the advertising was on
internet. Due to the outbreak of the
new coronavirus, 3000 masks and
500 pixels with the symbol of the
festival were
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A Puppet Behind
The Scene
On the fifth day of the 33rd
International Film Festival
for Children and Youth, the
workshop “Puppet Film and
Its Connection with Children
World” with the participation
of Lee Thompson, puppet
director from England and
Ramanjit Kaur, actor, director
and teacher of children’s
theater and cinema from India
held online. Lee Thompson
said: “Puppetry equals good
acting and good puppetry
equals professional acting.
It is even easier to play in
the theater than to make a
puppet, because when you are
angry, excited or happy, your
face and body automatically
show these emotions, but the
puppet has to show emotions
by designing proper postures.”
He continued: “Different
puppets show a common
sense in different ways, but
puppets without emotion
show emotions better than all
puppets because they show
a wider range of emotions,
but if a puppet has a happy
face, it can hardly get angry.”
Describing puppetry as a great
way to express childish feelings
and emotions, Thompson said:
“The children themselves know
this. They like to tell their own
stories in any way.” Thompson
concluded. “I think this is about
our childhood.” Referring to the
history of puppetry, Ramanjit
Kaur said: “The first puppet film
was made in 1926 by a German
director named Lotte Reiniger.
It’s about Prince Ahmed’s
adventure in the Thousand
and One Arabian Nights.
Shadow puppetry is used in
this film.” Kaur continued: “ In
this decade, the most beautiful
scenes in movies could be
created by puppetry.”

