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رصاحت اخالیق یک آانتویم

نگاهی به فیلم «خورشید»

خبرنگار و منتقد

مجتبیاردشیری

مهمتریــن و نامآورتریــن فیلــم جشــنواره امســالماننــد جشــنواره
فجــر ،در آخریــن ســانس آخریــن روز جشــنواره کــودک نمایــش
داده شــد .فیلمــی کــه پیشتــر بــا حضــور در بخــش رقابتــی
جشــنواره ونیــز ،حســابی خبرســاز شــده بــود و حــاال اصلیتریــن
گزینــه ســینمای ایــران بــرای معرفــی بــه آ کادمــی اســکار 2021
اســت.
«خورشــید» افتتاحیــه شــکوهمندی دارد؛ قاببندیهــای
ماهرانــه داســتان از همــان ســکانس طالیــی ابتدایــی کــه بچههــا
در حــال آبتنــی هســتند ،خــود را نشــان میدهــد .در ادامــه،
فیلــم بــه ســمت پــردازش موردعالقــه مجیــدی یعنــی نئورئالیســم
مـیرود .زمختــی زندگــی روز بــرای نوجوانانــی کــه نــانآور هســتند،
کمــی از فانتزیهــای ســکانسهای اول میکاهــد .مجیــدی بــا
ایــن فیلــم دوبــاره بــه همــان ســینمای فاخــر خــود بازمیگــردد؛
ســینمایی کــه اصــل را بــر توانمنــدی و کنشــگری نوجوان گذاشــته
و او را تــا انــدازه خطدهــی بــه جریــان داســتانی بــاال میکشــد.
فیلــم البتــه در ایــن مســیر ،بــا دادههــای رئالیســتی ،کمــی
اغراقآمیــز نشــان داده میشــود .ســکانسهای طوالنــی حفــر
کانــال ،یکــی از ایــن مــوارد اســت .البتــه از یــک زاویــه دیگــر میتــوان
ایــن ســکانسها را از منظــر وجــوه متافوریــک نیــز بررســی کــرد کــه
ایــن کاوشهــا را بــه مســیر زندگــی نوجوانــان بــرای امرارمعــاش
تفســیر کــرد؛ ســکانسهایی کــه ا گــر دوربیــن کنجــکاو «هومــن
بهمنــش» در قاببندیهــا و مهندســی نــور نبــود ،بــه یکــی از
نقــاط ضعــف بــزرگ فیلــم تبدیــل میشــد.
بــه لحــاظ محتوایــی نیــز فیلمنامــه دو اشــکال عجیــب دارد:
نخســت ،از ریتمافتــادن داســتان در یکچهــارم پایانــی اســت
کــه ا گرچــه بــه کمــک تدویــن ،کمــی از بــار کس ـلکننده آن بــه
نســبت نمایــش در جشــنواره فجــر کاســته شــده ،امــا متأســفانه
خالیبــودن ایــن لحظــات از عطفهــای داســتانی ،پــس از
تماشــای یــک بدنــه پــر تعلیــق و پرداســتانک ،هنــوز هــم بــرای
مخاطــب خســتهکننده مینمایــد و دیگــر رمزگشــایی راجعبــه
مــواد کــه ا گــر بــه انتهــای فیلمنامــه حوالــه داده میشــد ،قطعــا بــار

شــوکهکننده آن تأثیرگذارتــر و اختتامیــه بهتــری را بــرای فیلــم رقــم
م ـیزد .آنهــم وقتیکــه پایــان فیلــم قــرار اســت بهجــز مقــوالت
اخالقــی ،آورده دیگــری بــرای مخاطــب و قهرمــان داســتان
نداشــته باشــد .تــاش فیلمســاز بــرای ترســیم جامعــه روز
بــدون جر حوتعدیلهــای ســفارش شــده ،قابلســتایش اســت.
مجیــدی توانســته حلقــه موســوم بــه کــودکان کار را بهدرســتی
مهندســی کــرده و ضمــن نمادشناســی ،یــک آسیبشناســی و
آناتومــی کلــی از دالیــل گرایــش و منطــق ایجابــی ایــن نوجوانــان
بــرای توســل بــه چنیــن کارهایــی ،پــرده بــردارد .بارقههــای
اخالقــی فیلــم ،در مــواردی جلوتــر از روایــت اســت و بــه کلیــت
اثــر ،شــأنیتی انســانی میبخشــد کــه ایــن مهــم ،همــواره یکــی

از اصلیتریــن مؤلفههــای آثــار درخشــان مجیــدی بــوده اســت.
«خورشــید» باوجــود چنیــن خألهایــی ،بازگشــت مجیدی بــه دوران
طالیــی خــود محســوب میشــود .بــا ایــن تفــاوت کــه ایــن بــار کمــی
جدیتــر و انســانیتر بــه دغدغــه فیلــم نــگاه کــرده و از بــار «خریــد
ترحــم» بــه نفــع قهرمــان خــود اســتفاده نکــرده و اجــازه داده تــا
صراحــت ســوژه ،بــر مخاطــب رســوب کنــد.
دوربیــن بهشــدت هوشــمندانهای دارد کــه بهانــدازه کارگردانــی
مجیــدی ،در موفقیــت ایــن فیلــم مؤثــر اســت و البتــه بازیهــای
درخــور توجهــی کــه بــار دیگــر ایــن گــزاره را تقویــت میکنــد کــه
مجیــدی بهتریــن کارگردانــی اســت کــه از نابازیگــران نوجــوان،
بازیهایــی طالیــی میگیــرد.

محتوای فیلم کودک جهاین است
کیجاها ،مدرس کارگاه بازاریابی جهانی فیلم کودک :آزادی بیان در ایران با سینمای کودک اتفاق افتاده است
در واپسین روز سیوسومین جشنواره بینالمللی فیلمهای
کودکان و نوجوانان ،آخرین کارگاه این دوره در بخش بینالملل
با عنوان «چگونه فیلم کودک خود را به بازارهای جهانی معرفی
کنیم؟» با حضور «چاندرا کیجاها» ،مدرس کارگاههای آموزشی
جشنواره امسال ،تهیهکننده ،برگزارکننده رویدادهای سینمایی
متنوع و مدیرعامل شرکت مانتین ریور فیلمز بهصورت آنالین
برگزار شد .کیجاها درسگفتار خود را با گفتن اینکه شهر اصفهان
زمانی در تاریخ پارسی بسیار دوستداشتنی بوده و بهعنوان
شهری با معماری ایرانی-اسالمی ،پلها ،اخالقیات و تمام
چیزهایی که این شهر را منحصربهفرد ساخته ،معروف شده
است ،گفت« :بازار جهانی فیلم ،سختترین کار در تجارت سینما
است .میتوانیم کل دنیای سینما را به سه قسمت تقسیم

کنیم .ابتدا هالیوود و کشورهای بهشدت متأثر از آن .دوم بازار باز
اروپا ،جایی که وقتی حرف از کودکان میشود درباره آنها بسیار
حساس هستند؛ پس میبینیم که فیلمسازان اروپایی فیلم
کودک را با حساسیت بسیار باال طراحی میکنند ،حتی وقتی
شخصیتهای جوانشان ایفای نقش میکنند ،در فیلمهایشان
مشخص است که پیچیدگیهای بسیار زیادی در زندگی و
ذهنشان دارند ».مدیرعامل شرکت مانتین ریور فیلمز افزود:
«سوم ،کشوری مثل ایران است که راهی برای نشاندادن آزادی
بیان از طریق شخصیتهای کودکشان پیدا کرده که تا کنون
هیچ صنعتی و هیچکسی این کار را انجام نداده و این فوقالعاده
بالیوود کشور هند و کشورهای مجاور در این قاره
است .چهارم
ِ
هستند .هر بازاری بسیار متفاوت از بازار دیگر است ،مخاطبانش

متفاوت هستند و نوع برخورد آنها با سینما نیز با دیگران تفاوت
دارد ».کیجاها در بخش دیگری از سخنانش درباره نقش
دولتها در ارتقای محتوای فیلم کودک و نوجوان گفت« :نقش
دولت در ارتقای محتوای کودک و فیلم کودک بسیار مهم است.
کانالهای بسیاری هستند که محتوای کودکان دارند و میتوانند
با محتوای کودکان دیگر کشورها و شهرها تبادل داشته باشند.
به این منظور ،محتوا بهراحتی از یک کشور به کشور دیگر میرسد
و ما تأثیری دوچندان را در بازار کشورهای دیگر خواهیم داشت».
او در پایان افزود« :اصفهان جدا از مکانهای بسیار باشکوهی که
دارد ،برای حمایتی که از سینمای کودکان و نوجوانان میکند،
نقش مهمی برای شکلدادن به سینمای کودک و نوجوان ایفا
میکند».
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دیدنش پیشهناد
من یشود!
«پنــج کــودک (و نوجــوان) روزی از خــواب برمیخیزنــد و خــود را در
دنیایــی خالــی از ســکنه میبیننــد ».ایــدهای تکــراری امــا جــذاب
بــرای شــروع داســتان کــه البتــه کمکــی بــه فیلــم «تنهــا» نمیکنــد.
فیلمــی فرانســوی کــه ا گــر زبــان را کنــار بگذاریــم ،تقلیــدی
پیشپاافتــاده از فیلمهــای هالیــوودی بــوده و میتــوان آن را یــک
فیلــم آمریکایــی بهحســاب آورد .ایــن فیلــم حتــی فیلمــی بــرای
رده ســنی کــودک و نوجــوان نیســت و بــه نظــر میرســد فقــط بــه
دلیــل ســن و ســال شــخصیتها در ایــن ژانــر طبقهبندیشــده.
شــخصیتهای فیلــم را بهراحتــی میتــوان بــا آدمهــای بزرگســال
جایگزیــن کــرد ،بــدون اینکــه اختاللــی در داســتان ایجــاد شــود.
اطالعاتــی کــه دربــاره تنهایــی ،جداافتادگــی و مشــکالت نوجوانــی
بــه مــا داده میشــود ،تأثیــری در رونــد پیشــرفت داســتان نــدارد.
فیلــم حتــی نتوانســته از فرمولــی تکــراری بهخوبــی کپیبــرداری
کنــد .ســاختار دراماتیــک آن بــا مشــکالت جــدی در ارائــه داســتان

و منطــق داســتانی روبهروســت .فیلمســاز ا گــر هــم موفــق
شــود تماشــا گران را تــا لحظــه آخــر پــای فیلــم نگــه دارد ،فقــط بــا
نکــردن آنهــا بــه ایــن کار
خساســت در ارائــه اطالعــات و پنها 
موفــق شــده اســت.
احتمــاال «اخطــار لورفتــن» ( )spoiler alertبــرای چنیــن فیلمهایــی
ابداعشــده اســت؛ فیلمهایــی کــه وقتــی اطالعــات دریغشــده از
مخاطبــان بــه آنهــا داده میشــود ،دیگــر چیــزی از آن نمیمانــد.
بــه چگونــه گفتــن در چنیــن آثــاری توجــه نمیشــود و فقــط درگیــر
چــه گفتــن اســت .فیلمنامهنویســان احتمــاال بهخوبــی از ایــن
نقــص اطــاع داشــتهاند و بــرای همیــن در پیچشــی مصنوعــی
کــه بــه آخــر داســتان دادهانــد ،میخواســتهاند فیلــم را عمیقتــر
و پیچید هتــر از چیــزی کــه هســت بنمایاننــد و البتــه کــه موفــق
نیســتند.
از ابتــدای فیلــم تــا یــک ربــع آخــر آن مــا خیــال میکنیــم کــه

تحلیلسینمایبی نالملل

«تنها»
در آیینه تحلیل

شــاهد فیلمــی در ژانــر علمــی تخیلــی هســتیم ،امــا در پایــان
بهنظــر میرســد کــه بــا اثــری در ژانــر وحشــت روبهرویــم :مــردن،
زندهشــدن در دنیایــی خالــی از ســکنه و بــرز خوار کــه درنهایــت
برخــاف تصــور شــخصیت اصلــی بــه بهشــت نمیرســد ،بلکــه
بــه شــهری بــا حکومــت فاشیســتی ختــم میشــود .ایــن پایــان
ســطحی ،نــه واقعیتــی بدبینانــه امــا ارزشــمند را بــرای مخاطبانــش
روشــن میکنــد و نــه حاصــل از منطــق داســتان اســت؛ بلکــه
شــگردی ناشــیانه و حتــی توهینآمیــز اســت کــه بــا ســردرگمکردن
هــای
مخاطــب ،قصــد گــولزدن او را دارد .میتــوان فیلم ِ
ســرگرمکننده ســاخت ،موفــق بــود و حتــی تحســین شــد ،امــا الزمــه
آن صداقــت و وفــاداری بــه هــدف اســت ،ا گرنــه حاصــل کار چیــزی
جــز فیلمــی کوچــک و بـیارزش نخواهــد بــود که دوســت دارد ادای
فیلمهــای بــزرگ را دربیــاورد .فیلمــی مثــل «تنهــا» کــه دیدنــش
اصــا پیشــنهاد نمیشــود!

منتقد

حدیث متقی

تحلیلروانشناختی

ضع فهایدوس تداشتین

نگاهی روانشناختی به انیمیشن سگهای قطبی
«ســوئیفتی» روبــاه کوچولــوی قطبــی ســرتاپا ســفیدی اســت کــه در منطق ـهای همیشــه برفــی زندگــی
میکنــد .رنــگ خــز ســفیدش باعــث میشــود در ســفیدی بــرف دیــده نشــود و از خطــر محفــوظ بمانــد.
امــا ایــن اعتقــاد دیگــر روباههاســت .او نیــاز دارد دیــده شــود ،موردتوجــه قــرار گیــرد و معــروف و محبــوب
باشــد .س ـگهای قطبــی نامهرســان کــه بــه «س ـگهای ممتــاز» معروفانــد ،شــخصیتهای محبــوب
نهــا هســتند و روبــاه کوچولــو دوســت دارد وقتــی بــزرگ شــد ،ماننــد آنهــا ســگ
منطقــه دورافتــاده آ 
یشــود کــه
یشــود ،بــه کاری معمولــی گماشــته م 
ممتــاز شــود .او چنــد ســال بعــد کــه وارد اداره پســت م 
برایــش بســیار کســالتآور اســت و روح ماجراجــو و قدرتطلــب ســوئیفتی راضــی و خشــنود نیســت .او
نمیخواهــد بپذیــرد کــه یــک روبــاه اســت و نقــاط قــوت و ضعــف متفاوتــی بــا س ـگهای ممتــاز دارد .در
روال داســتان بــا اتفاقاتــی کــه میافتــد بــا حقایقــی مواجــه میشــود .او بــا نقــاط ضعفــش کــه درواقــع
هحــال از آن غافــل مانــده اســت برایــش
موهبتــی بــزرگ بــوده ،آشــتی میکنــد و تواناییهایــی کــه تاب 
ی اســت کــه تابهحــال پــرواز را تجربــه نکــرده،
یشــود .ســوئیفتی و یکــی از همکارانــش کــه پرنــدها 
آشــکار م 
فشــده هســتند .ســوئیفتی بــه دنبــال کارهایــی فراتــر از قــدرت و تــوان خــود
ســمبل خودپنــداره تحری 
اســت و درواقــع محدودیتهایــش را نمیپذیــرد و دوســتش برعکــس او توانمنــدی و اســتعداد خــود را
فشــده ناآ گاهــی ماســت نســبت بــه آنچــه واقعــا
نمیشناســد و از پــرواز واهمــه دارد .خودپنــداره تحری 
یشــود
تهــا و ضعفهایمــان باعــث م 
یهــا ،محدودی 
تهــا ،توانای 
هســتیم .بیتوجهــی نســبت بــه تفاو 
خــود واقعــی و توانمنــد مــا در پــس کوهــی از توقعــات نابجــا یــا نگرانیهــا و حســرتها دفــن شــود .بایــد ایــن
نشــده و تنهــا نقشــه آن
گوهــر وجــودی را شــناخت .ایــن گوهــر در معــدن هزارتــوی ناخــودآ گاه مــا پنها 
خودشناســی اســت .بــا خودشناســی اســت کــه میتوانیــم نقــاط قــوت و ضعــف و درواقــع هــر آنچــه هســتیم
یمــان ،حتــی ازآنچــه بهظاهــر ضعــف بــه نظــر
را بپذیریــم ،دوســت داشــته باشــیم و از تمــام ظرفیــت وجود 
یشــود.
یمــان م 
میآیــد ،اســتفاده کنیــم .تنهــا از ایــن طریــق خشــنودی قریــن لحظــات زندگ 

دکترای مشاوره

زهرا خلقی

ویــــــــژه ســــــیوسومیـــــــــن جــشـــــــنواره بینالمللـــــــی
فیلمهــای ݡکــودݡکان و نوجــــوانـــان  -شــماره ششــم

4
آیین اختتامیه سیوســومین جشــنواره بینالمللی فیلمهــای کودکان
و نوجوانــان ،شــامگاه دوم آبــان در برنامــه «اســتودیو هشــت» ،بــه
میزبانــی بــاغ کتــاب تهــران برگــزار و بــه صــورت زنــده از رادیــو نمایــش،
تلویزیــون تعاملــی تیــوا و صفحــات مجــازی جشــنواره در اصفهــان و
تهــران بــرای مخاطبــان پخــش شــد.

خبرنگار

عادل امیری
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دبیر جشنواره :راه متفاوت جشنواره در دوره
سیوسوم
در ابتــدای ایــن مراســم ،علیرضــا تابــش،
دبیــر جشــنواره سیوســوم بــا اشــاره بــه راه
متفاوتــی کــه ایــن رویــداد هنــری در ســال
جــاری انتخــاب کــرد ،گفــت« :باتوجــه به
شــرایطی کــه هما کنــون پیــش آ مــده
اســت ،جشــنواره امســال راه متفاوتــی را
پیمــود کــه نهتنهــا کســی تابهحــال طــی
نکــرده بــود ،بلکــه تجربــه لذتبخــش پخــش مســتقیم فیلمهــا و
قضــاوت آ نهــا ازطر یــق فضــای آنال یــن و حــس پر شــوری کــه در
رویدادهایــی نظیــر المپیــاد فیلمســازی داشــت ،هیــچ جایــی بــرای
خســتگی باقــی نگذاشــته بــود .بنابرایــن نــه تنهــا ایــن برنامــه ،برنامــه
اختتامیــه نیســت ،بلکه نقطــه عطفی اســت که مطابــق بــا دومین گام
انقــاب اســامی بــه همبســتگی و تقویــت بنیادهــای حامعــه خواهــد
انجامید».
او ادام ــه داد« :گ ــزارش تحلیل ــی برگ ــزاری ای ــن دوره از جش ــنواره
را همکارا ن ــم ا ع ــام خواهن ــد ک ــرد .در ع ــوض همچ ــون ی ــک
افتتاحی ــه گ ــزارش مید هـــم ک ــه ب ــا تو ج ــه ب ــه ظرفی ــت ب ــاالی
س ــامانههای نوی ــن پخ ــش و تماش ــایای فیل ــم همچ ــون نم ــاوا،
تی ــوا و فیلیم ــو ،فص ــل جدی ــدی از رواب ــط متقاب ــل آغ ــاز خواه ــد ش ــد.
اینگون ــه وی او دیه ــا نظ ــر مخاطب ــان را م ــی رس ــانند و از دیگ ــر س ــو،
تهیهکنن ــدگان س ــهم مص ــرف محص ــوالت داخل ــی را در س ــبد فرهنگ ــی
باال میبرند».
دبیــر سیوســومین بینالمللــی فیلمهــای کــودکان و نوجوانــان افــزود:
«همــه مــا بایــد تــاش کنیــم تــا فاصلــه نــگاه کــودکان و نوجوانــان کمتــر
شــود .افزایــش قابــل توجــه داوران کــودک بــا عــث شــگفتی مــا شــده
اســت .بایــد بــه شــما مخاطبــان بیــش از پیــش بهــا دهیــم .هــر قــدم
اولــی کاســتیهای خــود را دارد .بســیاری ظرایــف در فضــای آنالیــن
وجــود داشــت کــه دیکتــه اش قابــل دیدهشــدن نبــود .میشــد بــا

پرواز خیال در

سیوسومین جشنواره بینالمللی فیلمهای

ســرخمکردن در برابــر کرونــا جشــنواره را تعطیــل کنیــم ،امــا وظیفــه
خــود میدانســتیم تــا از انفعــال خــارج شــده و در کنــار مدافعان ســامت
نقشــمان را انجــام دهیــم».
تابــش تصریــح کــرد« :اکنــون بــا اشــتیاق بــه ســال هــای آینــده چشــم
دوختهایــم تــا شــکل جدیــدی از جشــنوارههای آنالیــن و فیزیکــی را
تجربــه کنیــم .دو چالــش «مــن ،نقــش اول» و «بــه نظــر مــن» کــه بــا
همــکاری اســتادان فرهیختــه کشــورمان ،آقایــان هوشــنگ مــرادی
کرمانــی و ایــرج طهماســب آغــاز شــد ،بــه دلیــل اســتقبال ادامــه خواهــد
داشــت و جزئیــات آن به وســیله روابــط عمومی جشــنواره اطالعرســانی
خواهد شد».

تأثی ــر ای ــن فض ــا ،اتفاقات ــی را مش ــاهده کردی ــم ک ــه مانن ــد تحوال ت ــی
ت ــازه پدی ــد آمدن ــد».
عبـــاس صالحـــی افزود«:هـــر خانـــه یـــک ســـینما ،افزود هش ــدن
مخاطـــب را در فضـــای مجـــازی بـــه دنبـــال داشـــت و ه ــر ک ــودک
یـــک داور ،اضافهشـــدن همـــه کـــودکان را بـــه فض ــای داوری
امکانپذیـــر ســـاخت .نحـــوه کنونـــی اجـــرای جشـــنواره ،فض ــای
فرامل ــی و حض ــور جهان ــی و ام ــکان بهت ــر ورود در بازاره ــای جهان ــی را
ب ــه دنب ــال خواه ــد داش ــت .ای ــن تجرب ــه جدی ــد ،ا گرچ ــه تهدیدگون ــه
بـــود ،امـــا فضـــای جدیـــد را بـــرای ســـینما و هنـــر ایـــران ب ــه وج ــود
آورده اســـت».

وزیر ارشاد :کرونا ،تهدید فرصتساز برای
جهانیشدن
در ادامــه ،وزیــر فرهنــگ و ارشــاد اســامی
بــا اشــاره بــه اینکــه ســینمای کــودک و
نوجــوان مقول ـهای بســیار مهــم اســت،
گفــت« :بعــد از انقــاب اســامی دویســت
فیلــم در ژانــر کــودک و نوجوان داشــتهایم
کــه نشــان مید هــد بخــش مهمــی از
ســینمای ا یــران بــوده و هســت .در
ســال ، 98نــه فیلــم کــودک و نوجــوان ماننــد پــرواز در منطقــه ممنــوع،
بنیامین 23 ،نفر و  ...اکران شد».
او ادا مــه داد« :بخــش مهمــی از کســانی کــه در ســینما در زمــره
بزرگانانــد ،از برجســتگان ســینمای کودک هســتند کــه در عرصههای
ملــی و جهانــی درخشــیدهاند.
امســال ســینمای کــودک و نوجــوان تحــت ســیطره بیمــاری کرونــا بــود
و جشــنواره با آن تمــاس مســتقیم داشــت ،بنابرایــن هــم موضوعاتی از
ایــن بیمــاری جهانــی را در کرونــا روایــت مشــاهده کردیــم و هــم تحــت

شهردار اصفهان :خوشحالم که در این شرایط
زندگی جاری است
شهردار اصفهان ،دکتر قدرتاله نوروزی
نیــز در پیامــی تصویــری ضمــن ا بــراز
خوشــحالی از اینکــه در اختتامیــه
جشــنواره فیلم کودک و نوجــوان در جمع
کــودکان بیمــار در بیمارســتان کــودکان
امــام حســین(ع) در اصفهــان حضــور
دارد ،گفــت« :شــاهد بــودم کــه ا یــن
کــودکان خنــده بــر لــب دارنــد و بــا شــادی فیلــم هــای جشــنواره را تماشــا
میکنند».
او در ادامـــه از کادر درمـــان و دســـتاندرکاران جشـــنواره تش ــکر ک ــرد
و افـــزود « :تشـــکر میکنـــم کـــه هـــم بـــه درمـــان و هـــم ب ــه ش ــادی
ک ــودکان فک ــر میکنن ــد .خوش ــحالم ک ــه میبینی ــم در ای ــن ش ــرایط
زندگـــی جـــاری اســـت و مـــا توانســـتیم کـــودکان و نوجوان ــان ش ــهر
بنـــت سیســـتان و بلوچســـتان را نیـــز در شـــادی ایـــن جش ــنواره
سهیم کنیم».

پروان ههای مجازی بر دو

برگزیدگان سیوسومین جشنواره بینالمللی
بـه گـزارش سـتاد اطالعرسـانی جشـنواره بینالمللـی فیلمهـای
کـودکان و نوجوانـان ،جوایـز بخشهـای مختلـف ایـن دوره
جشـنواره طـی مراسـمی کـه در بـاغ کتـاب تهـران برگـزار شـد ،بـه
شـرح زیـر بـه برگزیـدگان اهـدا شـد.
جوایز بخش مسابقه بینالملل
جایـزه مخصـوص سـیفژ :رالـف کوکـوال و مانیـاس بـرون بـرای
فیلم «حکایت انقالبی» (فریتزی)
پروانـه زر یـن و دیپلـم افتخـار بخش کوتـاه پویانمایی :مریم
کشکولینیا برای فیلم «قدم یازدهم»
پروانـه زر یـن و دیپلـم افتخار بخش کوتاه داسـتانی :عبدنور
زیان برای فیلم «روزه تابستانی»
پروانـه زر یـن و دیپلـم افتخـار بخـش دسـتاورد فنـی :فیلـم
عباس عسکری برای فیلم «لوپتو»

پروانـه زر یـن و دیپلـم افتخـار بهتریـن بازیگـر :روحاهلل زمانـی
برای فیلم «خورشید»
پروان ــه زر ی ــن و دیپل ــم افتخ ــار بهتری ــن فیلمنامـــه:
«آنس ــوی رودخان ــه» آروین ــد س ــیوا کوماران ،ویج ــای ک .پات ــل
از هندوستان
پروانـه زر یـن و دیپلـم افتخـار بهتریـن کارگردانـی :مجیـد
مجیدی برای فیلم «خورشید»
پروانـه زر یـن و دیپلـم افتخـار بهتریـن بهتریـن فیلـم :فیلـم
«خورشید» به تهیهکنندگی مجید مجیدی و امیر بنان
جایـزه ویـژه هیئـت داوران :فیلـم «بچـه گرگهـای دره
سیب» به کارگردانی فریدون نجفی
جایـزه ویـژه هیئـت داوران کـودک و نوجـوان بخـش
بینالملـل :رالـف کوکـوال و مانیـاس بـرون بـرای فیلـم «حکایـت
انقالبی» (فریتزی)

جوایز ویژه
جایزه بخش یونیسف به فیلم «بعد از اتفاق» به کارگردانی
پوریا حیدری اوره و تهیهکنندگی شهاب حسینی
جایزه ویژه در بخش «کرونا روایت» به دلیل توجه دلسوزانه
ایثارگری مدافعان سالمت بنا ،به محمدمهدی فکریان
به
ِ
کارگردان فیلم کوتاه «مالقات آخر» اهدا شد.
جایزه ویژه دبیر برای حضور مداوم و مستمر در سینمای
کودک ایران و تالش برای پیوند میان میراث فرهنگی ایران و
سینمای روز جهان :حسین قناعت برای فیلم «سلفی با رستم»
جایزه ویژه دبیر برای توجه به فرهنگ مقاومت و برداشت
ملموس مردمی و قابل فهم برای نسل امروز ایران اسالمی:
رقیه توکلی کارگردان فیلم سینمایی «مهران»
جایزه ویژه دبیر برای کسبوکار و رونق صنعت تصویر
کودک و نوجوان :محمدحسین صادقی (تهیهکننده فیلم لوپتو)

نم ـ ــاه یݡکه ـ ــزار و سیصـــــد و نــــود و نــــه
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آمسان َم جاز

ی کودکان و نوجوانان به ایستگاه پایانی رسید
وزیر بهداشت :هر خانه یک سینما ،سینما را
جامعهمحور کرد
وزیر بهداشــت ،درمان و آموزش پزشــکی
نیــز در پیامــی تصویــری ،ضمــن تشــکر از
همــه د س ـتاندرکاران و هنرمنــدان و
ســینما گران ،گفــت« :از اینکــه بحــث
کرونــا از مباحث جــدی این جشــنواره بود
تشــکر میکنــم .بیمــاری کرونــا تنهــا یــک
مســئله بهداشــتی درمانــی نبــود ،بلکه به
عنوان یــک مؤلفــه تاثیرگــذار ،بــر اقتصــاد و فرهنگ همــه کشــورها مؤثر
افتاد و یکــی از گروهها کــه تأثیر زیــادی از آن گرفتند ،کــودکان بودند».
دکتــر ســعید نمکــی افــزود« :کرونــا باعــث شــد کــه کــودکان و نوجوانــان
نتواننــد بــه آغــوش پدربزرگهــا و مادربزرگهــا برونــد .بچههــا بــه انــزوا
رفتنــد و از مــدارس و فضــای نشــاطآوری کــه داشــت دور شــدند ،امــا
جشــنواره فیلــم کــودک و نوجــوان توانســت یــک بــار دیگــر این نشــاط را
بــه کــودکان و نوجوانــان برگردانــد و انــزوا را بــه حداقــل برســاند .یکــی از
کارهــای زیبــا عــاوه بــر رعایــت پروتکلهــا ،شــعار هــر خانــه یــک ســینما
بود که هنر سینما را جامعه محور کرد».
رئیس شورای شهر اصفهان :جشنواره در همه
خانههای ایران حضور دارد
علیرض ــا نص ــر اصفهان ــی ،رئی ــس ش ــورای
ش ــهر اصفه ــان نی ــز در پیام ــی تصوی ــری
گف ــت« :هما کن ــون در اصفه ــان ش ــاهد
اوج خالقیــت هســتیم .جشــنواره در همه
خانههــای اصفهــان و ایــران حضــور دارد
و در تم ــام خیابانه ــای اصفه ــان ش ــاهد
تبلیغــات گســتردهای هســتیم کــه زمینــه

نشاط و شادابی جوانان را به وجود آورده است».
مدیر سازمان سینمایی :از اینکه چراغ سینما را روشن
نگاه داشتید متشکرم
حســین انتظا مــی ،رئیــس ســازمان
ســینمایی کشــور ،از دیگــر ســخنران
اختتامیــه نیــز گفــت« :در جــه تو ســعه
فرهنگــی هــر ملــت ،بــه میــزان تولیــدات
فرهنگــی بــرای کــودکان و نوجوانــان آن
کشــور وابســته اســت و نشــان می دهــد که
آن کشــور چقــدر بــه آینــده و ســاخت
فرهنگــی خــود توجــه دارد .الزم میدانــم از همکارانــم در دبیرخانــه
جشــنواره بابــت پایمردیهــا و دقــت نظــری کــه داشــتند تشــکر کنــم.
آن هــا بــه جــای اینکــه بگوینــد ســینما تعطیــل اســت ،تــاش کردنــد
چراغ سینما را روشن نگه دارند».
مدیر بخش بینالملل جشنواره :بخش بینالملل را
زنده نگه داشتیم
رائــد فریــدزاده ،مدیــر بخــش بینالملــل
جشــنواره نیــز گفــت« :امســال بــه دلیــل
شــیو ع ویــروس کرونــا ،جشــنوارههای
مختلــف جهــان یــا لغــو شــدند و یــا بــه
صــورت محــدود در چنــد بخش به شــکل
مجازی برگزار شدند».
او ادامــه داد« :ســعی کردیــم چــراغ
جشــنواره فیلم کــودک و نوجــوان را در بخــش بینالملل هم زنــده نگه
داریــم و رویدادهــای مهمــی همچــون کارگاههــای تخصصــی و داوری
فیلمهــای کــودک و نوجــوان را بــه شــکل مجــازی پیــش ببریــم».

مجید مجیدی :خورشید را به کادر درمان تقدیم میکنم
مجید مجیدی ،کارگردان فیلم خورشید
که جوایز بسیاری را به دست آورد،
فیلمش را به کادر درمان کشور تقدیم کرد
و گفت« :کادر درمان مطمئن باشند که
همه ما قدر آنها را میدانیم ».او ادامه
داد« :معضل بچههای کار جهانی است
و طبق آمار رسمی  150کودک کار داریم.
این مسئله می طلبد تا همه کشورها و منجمله ایران کاری بکنند.
آنها خانوادههای آسیبپذیری دارند و امیدواریم بهنوعی تحت
پوشش قرار بگیرند ،البته میدانم که این آرزویی ایدئال است ،اما
آنها مجبور به کارکردن هستند».
کارگردان خورشید افزود« :آنها باید آموزش ببینند و کارآفرین شوند.
به همراه بنیاد برکت مشغول راهاندازی پویشهایی هستیم و در پی
آنیم که به کمک مردم مدارسی تحت عنوان کودکان کار در کل کشور
ساخته شود ».مجیدی به هنگام دریافت جایزه زاون قوکاسیان
گفت« :زاون تأثیری جدی بر جریان نقد سینمایی در کشور گذاشت».
او همچنین به هنگام دریافت جایزه بهترین کارگردانی از خانواده
شکوری درخواست کرد که آرمان عبدالعالی را قصاص نکنند و او را
ببخشند.
پیام یونیسف :به فیلمسازی کارگردانان ایرانی
ایمان دارم
در ادامه ،پیام تصویری خانم مندیپ
اوبرایان ،نماینده یونیسف در ایران
پخش شد .او با بیان اینکه نزدیک به
یک سالونیم است که در ایران حضور
دارد ،گفت« :خوشحالم که در جشنواره
پارسال هم حضور داشتم و میدانم که
مقتضیات زمانه باعث شده است تا
جشنواره امسال به این شکل برگزار شود .ما همکاری نزدیکی با وزارت
فرهنگ ایران داریم .ایمان دارم که میتوانیم کارگردانان ایرانی را
تشویق کنیم تا صدا و تصویر کودکان ایرانی را به تصویر درآورند».
در پایان مراسم ،کلیپ نکوداشت «ابراهیم فروزش» کارگردان
پیشکسوت سینمای کودک به نمایش درآمد .همچنین به عنوان
حسن ختام برنامه کلیپ از تهران تا اصفهان پخش شد.

وش برگزیدگان حقییق

ی فیلمهای کودکان و نوجوانان معرفی شدند
بخش زاون قوکاسیان
جایزه بخش زاون به مجید مجیدی برای فیلم خورشید اهدا شد.
بخش وبسری
دیپلم افتخار بهترین وبسری به علی درخشی ،کارگردان مجموعه
ُ
کووید  ۱۹اهدا شد.
جایزه شهید بهنام محمدی
پروانه زرین جایزه شهید بهنام محمدی به دلیل نگاه قدرشناسانه
های دفاع مقدس به رقیه توکلی ،کارگردان فیلم
به
ِ
مدافعان سال ِ
سینمایی مهران اهدا شد.
جوایز بخش مسابقه سینمای ایران
پرداخت
پروانه زرین بهترین فیلم پویانمایی کوتاه به دلیل
ِ

هنرمندان ه کارگردان به موضوع پیوند با طبیعت و دوستی با حیوانات و
همچنین تکنیک بدیع و خالقانه به مریم کشکولینیا ،کارگردان فیلم
قدم یازدهم اهدا شد.
پروانه زرین بهترین فیلم کوتاه داستانی به دلیل توجه به اهمیت
دوران کودکی در رشد و پرورش انسانها به رضا نجاتی ،کارگردان فیلم
ِ
شوفر اهدا شد.
پروانه زرین بهترین فیلم بلند داستانی به دلیل توجه به حق
آموزش ،بهداشت و ایمنی کودکان به محمد صالحینژاد ،کارگردان
فیلم پیله و پروانه اهدا شد.
پروانه زرین بهترین دستاورد فنی یا هنری به دلیل ترسیم و عینیت
بخشیدن هنرمندانه به حریم خصوصی نوجوانان به کیوان مقدم،
طراح صحنه فیلم سینمایی خورشید اهدا شد.
پروانه زرین بهترین بازیگر به دلیل بازی صمیمانه و باورپذیر نوجوان
فیلم بچه گرگهای دره سیب به محمدرضا عالیور اهدا شد.

پروانه زرین بهترین فیلمنامه به دلیل نگاه انسانی و توجه ویژه به
آرامش و زندگی صلحآمیز کودکان به فریدون نجفی ،کارگردان فیلم
سینمایی بچه گرگهای دره سیب اهدا شد.
پروانه زرین بهترین کارگردانی به دلیل توجه به امنیت کودکان
بدون در نظر گرفتن ملیت ،رنگ و نژاد به مجید مجیدی ،کارگردان
فیلم سینمایی خورشید اهدا شد.
استقالل هویتی کودکان
پروانه زرین بهترین فیلم به دلیل توجه به
ِ
و احترام به حریم خصوصی و خانوادگی ایشان به مجید برزگر،
تهیهکننده فیلم سینمایی بچه گرگهای دره سیب اهدا شد.
جایزه ویژه هیئت داوران جشنواره به دلیل توجه توجه ویژه به
اهمیت شادابی و طراوت کودکان در رشد و پرورش انسانها به مهین
جواهریان ،کارگردان فیلم کوتاه پویانمایی« بعله!» اهدا شد.
هیئت داوران کودک و نوجوان ایران رأی خود را به نادره ترکمانی
برای فیلم «بازیگوشها» اهدا کرد.

ویــــــــژه ســــــیوسومیـــــــــن جــشـــــــنواره بینالمللـــــــی
فیلمهــای ݡکــودݡکان و نوجــــوانـــان  -شــماره ششــم
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در خانه مبانید ،فیلم متاشا کنید و رؤیا ببافید
پیام داوران کودک و نوجوان جشنواره به دنیا
امسال هم همچون همیشه جشنواره سیوسوم میزبان داوران
کودک و نوجوان از سراسر جهان است .داورانی که امسال از طریق
فضای مجازی مهمان جشنواره شدند.
به گزارش ستاد اطالعرسانی جشنواره بینالمللی فیلمهای
کودکان و نوجوانان ،نارک آوتیسیان ،اهل ارمنستان ،در پیامی
گفت« :امیدوارم در جریان باشید که در کشور من در حال حاضر
چه اتفاقی دارد میافتد .امروز کشور من در حال جنگ برای صلح
کل جهان است و امروز قلب کوچک جهان ،ارمنستان ،دوستانم،
برادرانم ،و قهرمانان ما در حال جنگیدن برای آزادی برای من و
برای شما هستند .آنها میجنگند تا من همچنان بتوانم خلق
کنم ،هنر بیافرینم ،زندگی کنم ،عشق بورزم و جزئی از این جشنواره
باشم .من بهعنوان عضوی از هیئتداوران کودک به آن اثری رأی
میدهم که قلب و روحم به آن رأی میدهد و رؤیای من صلح
است».
آینیش دات هفدهساله ،اهل هندوستان که از حضورش بهعنوان
عضوی از هیئتداوران خوشحال است ،میگوید« :دو جملهای
که میخواهم به نوجوانان بگویم این است که هیچوقت دست از
سؤال پرسیدن نکشند و همیشه کنجکاو و پرسوجو گر باشند».
تامارا اهل ارمنستان و چهاردهساله که اهل موسیقی است و به
گفته خودش پیانو مینوازد و خوب هم مینوازد ،توصیه میکند که
رؤیاهایتان را دنبال کنید و هیچوقت پا پس نکشید.

کارمینه از ایتالیا ،نوزدهساله که چند ماه پیش از دبیرستان
فار غالتحصیل شده و االن دانشجو است ،از اینکه بهعنوان
داور جشنواره انتخابشده بسیار هیجانزده است .او میگوید:
«همیشه دنبال این هستم که با دیگران تبادلنظر کنم و فیلم و
هر چیزی را بتوانم از جنبههای مختلف ببینم و بررسی کنم؛ چون
این کمک میکند ما در مقام انسان رشد و تعالی داشته باشیم».
لئوناژاریک ،اهل مقدونیه ،درباره روزهای کرونا میگوید« :ا گر
بخواهم به شما در این اوضاع عجیبوغریب یک نصیحت داشته
باشم ،این است که با دوستان و خانوادهتان در تماس باشید ،با
مردم صحبت کنید و به حرفهایشان گوش کنید ،کتاب بخوانید
و فیلم ببینید ،همهچیز در فیلمها هست ،اجازه بدهید تخیلتان
به پرواز دربیاید».
محمد توفیق از مقدونیه شمالی نیز آرزو میکند همه کودکان
صحیح و سالم باشند و آرزوهایشان را از طریق سینما دنبال کنند.
فاطمه سعد که در پا کستان زندگی میکند و از اینکه بهعنوان
داور جشنواره انتخابشده است بسیار هیجانزده است میگوید:
«امیدوارم که شما و همه کودکان در خانه بمانید و خودتان را با
فعالیتهای مفید سرگرم کنید».
روهانی از کشور هند که نوزدهساله و بازیگر تئاتر است ،میگوید:
«دوست دارم به همسنوسالهای خودم بگویم همیشه خودتان
را باور داشته باشید ،آمادگی کشفکردن ایدههای جدید را داشته

باشید و از چیزهایی که در اختیار دارید ،بهترین استفاده را بکنید
و در چیزهایی که خلق میکنید دنبال شادی بگردید ،این نکته از
همهچیز مهمتر است».
هورا ابولی اما آرزو میکند ایکاش ویروس کرونا تا قبل از شروع
جشنواره از بین رفته بود و میتوانستیم باهم فیلمها را تماشا و
داوری کنیم ،او میگوید« :بااینکه این روزها ویروس کرونا ما را از
هم دور کرده ،مطمئنم که روحمان از همیشه به هم نزدیکتر
است .ما نوجوانها از سراسر دنیا در این موقعیت دنبال عالیق و
استعدادهایمان هستیم که سی و سومین جشنواره بینالمللی فیلم
کودک و نوجوان مثل پنجرهای خواهد بود که رو به آرزوهایمان باز
میشود ».عسل بهادر ،داور ایرانی جشنواره نیز امیدوار است سی و
سومین جشنواره که به خاطر گسترش ویروس کرونا بهصورت آنالین
برگزارشده ،جشنوارهای فوقالعاده باشد و پر از گل و پروانههایی
که روی زمین فوقالعاده ما ،در حال پرواز هستند .او میگوید:
«همانطور که میدانید ،زندگیکردن بدون سینما ،هنر و کودکان
برای هیچکس هیچ معنایی ندارد و میدانیم که سینما روزهای
ما را رنگی میکند ».یگانه محمدی ،دیگر داور ایرانی نیز ضمن
ابراز خوشحالی از حضور در جشنواره میگوید« :بیشتر از هر چیزی
امیدوارم که همه کودکان در سراسر دنیا وقت خودشان را به بهترین
شکل ممکن بگذرانند و این دقیقا هدف جشنواره است که وقت
خود را برای خوشحالبودن بگذرانید».

مو یمگم یه رازی ،ندارم ه مابزی
کنسرت حشرات با حضور مورچه و ملخ و مگس و پشه برگزار شد
کنسرت حشرات ،از جمله برنامههای جنبی سی و سومین جشنواره
بینالمللی فیلمهای کودک و نوجوان بود که به دلیل استقبال،
به پخش دوباره رسید و به صورت الیو از اینستا گرام جشنواره سی
و سوم با دونوازی تار و تنبک دوتا موش که تصنیف «به اصفهان
رو» را میخواندند آغاز شد و ناغافل سر و کله پینه دوز با آن لهجه
جنوبیاش هم در آن پیدا شد .بله! در میان تقلیدصداهای
خندهآور ،ملخ و مگس و پشه و مورچه و کارگردانشان که خانم
آسیپولیکاست پا به صحنه گذاشتند و آقا موشه گفت« :من حتی قبل
از شهر موشها ،موش پیشکسوت بودم .اولین نفری بودم که رفته
بود دفتر خانم مرضیه برومند و تست داده بود ».به آقاموشه گفته
بودند« :بهت زنگ می زنیم!» اما انگار خانهشان را عوض کرده بوده
و خالصه دیگر زنگ نزده بودند و برای همین اوقاتش از دست خانم
برومند تلخ بود .نا گهان صدای خانم سعادت بلند شد که پینهدوز را
صدا میکرد .آقاموشه داد زد و گفت« :بشتابید! بشتابید! خانمها و
آقایان ،این هم بزرگترین کنسرت حشرات!» مورچه و ملخ و مگس
و پشه میزدند و میرقصیدند .صدای تمپو و گیتار و درام ،ما را که
مخاطب این پخش زنده اینستا گرامی بودیم حالی به حالی میکرد
و ترانه خندهدار پینهدوز با لهجه جنوبی که میگفت« :مو میگم یه
رازی ،ندارم همبازی» تارهای صوتی آدم را کش میآورد .او میخواند:
«بابا گرمه بابا گرمه هوا چقدر گرمه ،این عرقای ما از روی شرمه....

داغونم کردی!» توی همین احوال بودیم که موشها گشنهشان
شد و یاد خربزه گرگاب در کنار زایندهرود افتادند و وقتی که کارد را
میکشیدند دورش و شروع کردند به خواندن « :خربزه گرگابس ،حجی
جون پسره ،شیرینی پرآبس ،حجیجون پسره ».بعدش موسیقی
مقامی از راه رسید که پینهدوز را یاد مرحوم آقاش انداخت .صدای
دوتار از روی صحنه برخاست و آقاموشه خواند« :مو با سا ک لباس
و با دوتارم ،ولو گشته بیفتاده فشارم! صدای ویز و ویز کی میایه ،بیا
اینجا نشین زیر سایه ،سوار اسب و اردک ،غاز و کفتر ،رسوندم خودم
را با یه دفتر!» خالصه که مورچه سه تار میزد و هی هی میکرد و
میگفت« :دوتاری میزنم در حد استاد ،بخواهی به شما هم میدهم
یاد!» بعدش موزیک پاپ پرید وسط و گفت« :مخور دیگه غم و اندوه
و غصه!» موسیقی سنتی و دونوازی تار و تنبک موشهای شهر ،خبر
از دیدن شهر فرنگ و خواندن ترانه بحرطویلی داد که توی آن اسم
همه فیلمهای کودکانه آمده بود« :شهر فرنگه ،بیا و خوب تماشا کن.
شهر رو ببین با گنبد و منارههاش ...حیاطا باغ بودن ،بچهها بازی
میکردن تو کوچه ،جمجمک برگ خزون ...گاهی اوقات میدیدن
شهر فرهنگ ...ای بچههای ایرون ،الهی که آق موش بشه قربون
همتون ،میبینیم همو از دور ،بشه چشم کرونا کور ...همتون
میدونین که ویروس میره ،دیروز نشد امروز میره ». ...خالصه که
همگی شاد و شنگول شدیم.

ویــــــــژه ســــــیوسومیـــــــــن جــشـــــــنواره بینالمللـــــــی
فیلمهــای ݡکــودݡکان و نوجــــوانـــان  -شــماره ششــم
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آفرین عدیلی
خبرنگار

وعده تابستانی و شورانگیز بچهها ،نهتنها در اصفهان و ایران،
بلکه کودکان و نوجوانان سراسر دنیا این بار به پاییز افتاد .آنهم
به خاطر آمدن مهمانی ناخوانده .بااینحال جشنواره این دوره
هم برگزار شد و مورد استقبال قرار گرفت.
به گزارش ستاد اطالعرسانی سیوسومین جشنواره بینالمللی
فیلمهای کودکان و نوجوانان ،جشنواره امسال با شرایطی متمایز
با سالهای گذشته ،برگزار شد .سینماها خالی از وجود کودکان
بود ،خندهها پشت ماسک پنهانشده بود و دلها برای به آغوش
کشیدن تنگشده بود .اما جشنواره ،قلب کودکانش را نشکست،
ن خانهها شد .هر
تنهایشان نگذاشت و این بار خودش مهما 
خانه به سینمایی تبدیل شد و هر کودک به داوری.
جشنواره امسال حتی به فکر خبرنگاران کودک و نوجوان که
هرسال با شور و اشتیاق رویدادها را اطالعرسانی میکردند هم
بود .کمیته اطالعرسانی جشنواره تصمیم گرفت امسال هم
بستری فراهم کند تا خبرنگاران کودک و نوجوان عالقهمند به کار
خبر ،ستاد خبری را در این امر کمک کنند .به همین منظور به
10نفر از برگزیدگان خبرنگاران نوجوان سال گذشته اطالع دادند که
در صورت رضایت خانواده و مساعدبودن شرایط با رعایت تمامی

پرنیا قانونی
خبرنگار

پروتکلهای بهداشتی با حضور در ستاد خبری ،در تهیه نشریه
روزانه الکترونیکی جشنواره «فصل نو» همکاری داشته باشند.
دو نفر از این نوجوانان در ستاد خبری سی و سومین جشنواره
بینالمللی فیلمهای کودکان و نوجوانان اصفهان شروع به
فعالیت کردند و تعدادی دیگر ،در ا کران فیلمها حضور پیدا کردند
تا نکات ضعف و قدرت را بسنجند و گزارش ا کران را بنویسند .به
علت محدودبودن ا کرانها ،هرروز فقط دو نفر از خبرنگاران به
تماشای فیلمها مینشستند و در نشستهای خبری مجازی
شرکت میکردند .نشستهایی که فرصت نقد و پاسخ به سؤاالت
را در اختیارشان قرار میداد که ازقضا سؤالهایشان منتقدان
سینمایی را شگفتزده کرد.
گزارشهای تهیهشده توسط نوجوانان این روزها ،در بولتنهای
مجازی ،شبکههای اجتماعی و مجله فصل نو به ثبت رسیده
است .روایتی که عشق و شور و امید چاشنی آن شده بود .شش
روز پر از اتفاق ،خبر ،تجربه و درسهای جدید که باعالقه تمام
در ستاد خبری سپری شد .خبرنگاران نوجوان اخبار رویدادها
را تهیه و روزهای پروانهای را در قالب گزارش توصیف میکردند
و راوی قصهها میشدند .از طرفی ،امسال برخی از خبرنگاران
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نوجوان تجربه اولین حضور خود در ستاد اصلی اطالعرسانی
جشنواره را داشتند .هدف عوامل در این دوره متفاوت ،این بود
که کودکان و نوجوانان این سرزمین ،حضور جشنواره را حتی از
صفحه تلویزیون خانههایشان احساس کنند؛ با فیلمها بخندند،
گریه کنند ،ارتباط برقرار کنند و خود را کمی فار غ از هیاهو و
هر جومرج این روزها بدانند ،روزهایی که کموبیش بر روحیات و
حال کودکان در سراسر دنیا تأثیر میگذارد.
روزهای قشنگ جشنواره ،هدایای زیادی با خود میآورد ،چرا که
فیلمهای رنگی این روزها ،آدرس خانه هدف را به کودکان
و نوجوانان نشان میدهد .به سینما گران اهمیت سینمای
زندگیساز کودک و نوجوان را یادآوری میکند و در تالش برای
بزرگ کردن دنیای کودکان است.
اما چه زود این رویداد یکهفتهای که در سال برای کودکان و
نوجوانان یگانه است ،به پایان رسید .رویدادی که چه حضوری
باشد چه مجازی ،پر از خاطرههای شیرین ،اخبار جذاب و
لحظات فراموشنشدنی است که تکتکشان در پس ذهنها
میماند و قطعا مسیر این کودکان و نوجوانان را به درستترین
شکل تغییر میدهد.

درخشش خورشید در آمسان پروان هها

خورشیدفیلمیبه کارگردانیمجیدمجیدیونویسندگیمشترکمجید
است.علینصیریان،جوادعزتیوطنازطباطبایی
مجیدیونیماجاویدی 
از بازیگرانبرجست هاینفیلمهستند.خورشیددر سیوسومینجشنواره
بینالمللیفیلمهای کودکانونوجواناناصفهانماننداسمشدرخشش
خاصیرابهحالوهوایجشنوارهوپروانههایجشنوارهبخشید.مجید
مجیدی که در کارنامه هنری خود فیلم بچههای آسمان را دارد ،اکنون

باتجربه بیشتر ،فیلمی را به سینما آورده که زندگی اسفناک کودکان کار
را روایت میکند .هدف مجیدی از ساخت این فیلم بیدارکردن حس
انساندوستیومسئولیتپذیریدرجامعهبودهاست .مجیدیدرهمین
باره در کنفرانس خبری خورشید در جشنواره فیلم ونیز گفت :مخاطب
من در خورشید حکومتها و دولتها نیستند ،من معتقدم که مردم باید
مسئولیت اجتماعی خود را بپذیرند ،جامعه ،مانند یک خانواده است

T

iting
eenage Wr

T

و وقتی یک خانواده آسیب ببیند ،انگار همه جامعه آسیبدیده است.
گفتنی است بازی بازیگران نوجوان خورشید جذابیت خاصی را به فیلم
بخشیدهاست.
مجیدمجیدیبههمراهعواملشباوجودزحماتوتالشهایبیوقفه،
فیلمفوقالعادهایراتولید کردهاند.برایدیدنخورشیدمیتوانیدتازمان
اکرانعمومیاینفیلموبهبودشرایطحاد کروناییصبر کنید.

فضای کودکانه فیل مهای جشنواره ابعث شادی ما شد
سی و سومین دوره از این جشنواره امسال متفاوتترین دوره خود را طی
کرد،بهگونهای که کودکانونوجوانانشوروحالجشنوارهرادرخانههای
خودودر کنار خانوادهتجربه کردند.مخاطباناصلیجشنواره کههرسال
در اصفهان رنگ و بوی تازهای به فضای جشنواره میبخشیدند امسال
با الگوبرداری از شعار اصلی جشنواره «هر خانه یک سینما ،هر کودک یک
داور» از تمام نقاط کشور در کنار خانواده به تماشای فیلمهایی که برای
خودشان ساختهشده نشسته و آنها را با دید کودکانه خودشان داوری

کردند.آغاز جشنواره امسال با آغاز ماه ربیعاالول مصادف شد تا حس و
حالجشنوشادیدر آنچندینبرابرشودوشهراصفهانیکشبهرنگ
و بوی پرواز پروانهها را به خود بگیرد .پوسترها و پرچمهایی که کودکان
روی آنها ،دوستان و همسنوسالهای خود را به حضور مجازی در
فضای جشنواره دعوت کردند .ملیکا ،دختر ۸ساله که از داوران کودک
و نوجوان جشنواره سی و سوم بود ،در خصوص این فرصت جدید برای
کودکان گفت :از طریق یکی از دوستانم از برگزاری مجازی جشنواره آ گاه

شدم و خیلی خوشحالم که توانستم در خانه فیلمهایی را که برای من و
همسنوسالهایم ساختهشده ببینم و درباره آنها نظر بدهم .کیفیت
فیلمهاهمبهنظرمخوببودوفضای کودکانهآنهاباعثشادیماشد.
او از ساخت فیلم برای بچههای توانخواه هم ابراز خشنودی کرد :من
از تماشای فیلم «بعد از اتفاق» که مخصوص این بچههاست ،خیلی
خوشحال شدم و مطمئنم اگر آنها فیلم ساختهشده برای خود را تماشا
کنند،بهآیندهامیدوار میشوند.

ای
ن
ف
ی
ل 
م
ک الً ن ب ی ه ا را
نید

نم ـ ــاه یݡکه ـ ــزار و سیصـــــد و نــــود و نــــه
 3آبا 
ض ـ ـ ـم ـی ـم ـ ــه روزنـ ـ ـ ـ ـ ــامـ ــه اصــــفـــــهــ ــان زیـــــبـــــ ــا
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عروس کدزد ،اختالسگر یمشه
تحلیلتخیلیتخممرغیفیلمهایمخرب

تـا قبـل از فیلـم دزد عروسـکها ،تـا حـرف دزدی پیـش
یشـدند .ولـی متأسـفانه بـا
میآمـد ،همـه از شـرم سـرخ و سـفید م 
مکـم روی برخـی مسـئوالن تـوی
سـرزبانافتادن اسـم ایـن فیلـم ،ک 
نهـا بـرای شـروع کار و دسـتگرمی،
روی مـردم و همدیگـر بـاز شـد .آ 
ابتـدا از سـر کارشـان خـودکار ،میـخ منگنـه و پانـچ بلنـد میکردند .بعد
مکـم مبحـث شـیرین اختلاس در
از چنـد سـال تمریـن دلـهدزدی ،ک 
بیـن بعضـی مسـئوالن بـه شـکل گسـترده رایـج شـد کـه همـهاش زیـر
یشـک سیاسـیترین فیلم
سـر همین فیلم دزد عروسکهاسـت که ب 
تاریخ سینماست.
اصال چرا «دزد عروسکها»؟ چرا اسم فیلم را نگذاشتند
«اختالس عروسکها»؟ اختالس کلمه محترمانه و شیکتری
نیست؟ چرا صورت ا کبر عبدی و عجوزه پیر را در فیلم ،شطرنجی
نکردند؟ چرا سعی نکردند به جای اسمآوردن ،با استفاده از حروف
الفبا ،آبروی اختالسگران را پیش مردم حفظ کنند؟ چرا نهایتا گفته
نشد که عجوزه پیر هدفی جز خدمت به مردم نداشت ،ولی
متأسفانه دچار لغزش شد؟ چرا عوامل دزدی و سلطان عروسک
دستگیر نشدند تا خیال مردم راحت بشود؟
خانم آزیتا حاجیان توی این فیلم ،هم نقش مادر مهربان و
دلسوز بچهها را بازی میکند و هم (در چرخشی  180درجهای) نقش
پیرزن عجوزه دماغدراز جادوگر .بعضیها که تا آن موقع ،بزرگترین
جرمشان گذاشتن پوست پرتقال روی بخاری نفتی بود ،کمکم این
دورویی را یاد گرفتند و توانستند بهمرور یک ظاهر دوستداشتنی
داشته باشند و بعدش تغییر رویه بدهند.

طنزپرداز

محمد پوررشیدی

تصویرگر منصوره دهقانی

خانــم حاجیــان ،دختــرش (مهــرواره شــریفینیا) را تــوی نقــش
دختــر فیلــم دزد عروس ـکها قــرار داد .برخــی مدیــران مــا هــم کــه آن
موقــع هنــوز ســن و ســالی نداشــتند و داشــتند در دنیــای معصومانــه
فهــای چید هشــده تــوی کمــد غلــت میزدنــد ،بــا
خودشــان بیــن لحا 
الگوگیــری غلــط از ایــن فیلــم بــزرگ شــدند .بعــدا بــه قــد و بــاالی
فرزندانشــان نگاهــی کــرده ،ضمــن قربانصدقهرفتــن ،گفتنــد« :مدیــر
یبــازی و آقازادگــی
جــوان و شایســته کــی بــودی تــو؟» و ایــن شــروع پارت 
بــود .البتــه بعضــی از شــما ممکــن اســت بپرســید چــرا فقــط آقازادگــی؟
چــرا خانمزادگــی نداریــم؟ طبــق چیــزی کــه تــوی فیلــم بــود ،در جــواب
ایــن دوســتان بایــد بگویــم کــه آن فیلــم بــود .در دنیــای واقعــی فقــط
رجــال سیاســی داریــم کــه آقایــون هســتند .ســؤال دیگــری هــم داریــد،
بگذارید آخر جلسه بپرسید؛ وقت دیگران را نگیرید.
یخ ــواهـ ـ ــند ب ــا پ ـ ـ ــول ف ـ ـ ــروش
در ایـ ـ ــن ف ـیـ ـ ــلم بچ ـ ههـ ـ ــا م 
عروسکهایش ــان ب ــه خری ــد خان ــه توس ــط پ ــدر و مادرش ــان کم ــک
یه ــای ج ــد و آبادم ــان ب ــه
کنن ــد .در ح ــال حاض ــر م ــا ب ــا ف ــروش دارای 
هم ــراه ف ــروش دو جف ــت کلی ــه و ی ــک کب ــد و س ــایر اعض ــای
لف ــروش ب ــدن ه ــم نمیتوانی ــم ی ــک تک ــه زمی ــن پش ــت ج ــاده
قاب 
کمربنــدی بخریــم .ایــن همــه ســفیدنمایی تــوی ایــن فیلــم ،از صدتــا
سیاهنمایی و فحش بدتر است.

شــصتیها هســتند و چقــدر مــادر دلســوز و مظلــوم کــه بــه خاطــر ایــن
فیل ــم ه ــر صب ــح تش ــک بچ هه ــا را روی پش ـتبام خان ــه په ــن کردن ــد.
چق ــدر معل ــم ک ــه صب ــح ت ــا عص ــر محک ــوم بودن ــد در محی ــط بس ــته
کالس ،بوه ــای مختل ــف دانشآم ــوزان را تحم ــل کنن ــد .بل ــه...
خسارت روانیای که این فیلم زد ،بیش از این حرفهاست.

ا کبــر عبــدی بــا موهــای قرمــز و آزیتــا حاجیــان بــا دمــاغ دراز و
قیاف ــه وحش ــتنا ک ،باع ــث و بان ــی نیم ــی از شـ ـبادراریهای ده ــه

در ســکانس آخــر میبینیــم کــه دزدهــا را تــوی قفــس کردنــد و
تــوی شــهر میچرخاننــد .آدم یــاد دزدان موبایــل تهــران میافتــد کــه

اخیــرا در ســطح شــهر توســط پلیــس رونمایــی شــدند .کال ایــن فیلــم
طراحــی شــده تــا در ســطح عروس ـکدزدی و آفتاب ـهدزدی عبرتآمــوز
باشــد .ولــی دربــاره مدیــران دس ـتکج هیــچ پیشــنهادی ارائــه
نمیکنــد .بنابرایــن ایــن فیلــم کــه یــک فیلــم موهــن و سیاســی اســت،
بهتریــن امتیــازی کــه از مــن میتوانــد دریافــت کنــد ،در حــد مقواهــای
بهــا
مســعود فراســتی اســت .آن هــم در شــرایطی کــه کارتنخوا 
مهــای
درب ـهدر دنبــال مقــوای یخچــال میگردنــد ،ســاخت ایــن فیل 
مقوایی ظلم بزرگی به مردم است.
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Stay Home, Watch Movies and Dream
The Jury Members’ Message to Children All Around the World

Translator
Zahra
Hasoumian

The 33rd Film Festival hosts children
and youth juries, like previous years,
jury members who are the festival’s
guests through their cameras.
Narek Avetisyan, from Armenia: “I
hope you are aware of what is going
on in my country these days. Today,
my country is fighting for peace
and justice for all the world and the
world’s little heart, Armenia, my
friends, my brothers, and our heroes
are fighting for your freedom. They
are fighting so that I would still be
able to create, make art, live, love,
and to be a part of this festival. As a
jury member of the festival, I vote for
a literary work which my heart and
soul choose and I wish for peace.”
Aineesh Dutt, 17 years old, from India,
is glad to be a jury member of the
festival and says, “The two sentences
I want to tell the youth would be:
Never stop questioning, always be
curious and inquisitive.”
Tamara is 14 years old and is from
Armenia, she says that she plays the
piano professionally and she suggests
you follow your dreams and never
give up.
Carmine is 19 years old and from
Italy. He graduated from high school
a few months earlier and now he is

a university student, he is excited
that he has been chosen as a jury
member. He says, “I’m looking for
sharing ideas with others and I try to
look at movies and other things from
different aspects because it helps us
grow to evaluate as human beings.”
Leona Jarikj who is from Macedonia
talks about the coronavirus outbreak
and says, “My advice to you in this
crazy time is to keep in touch with
your friends and family, just listen to
people, talk to people, read books
and watch a movie. Everything is in
movies. So, don’t forget to let your
imagination run wild.”
Muhammed Tufekdje from Northern
Macedonia also wishes for all children
from all around the world to stay
healthy and safe and to follow their
dreams through cinema.
Fatemeh Saad lives in Pakistan and
she is excited to be a part of the jury
member and says, “Hope you and
all children stay home and entertain
yourselves with something useful.”
Ruhani from India is a 19-year-old
theater actor and says, “I would
like to say to teenagers my age that
always believe in yourself, be ready
to discover new ideas and use what
you have in the best way and look for

happiness in what you create, this is
the most important thing.”
Ahoura Aboli wishes that coronavirus
was gone before the festival so
that they could watch the movies
and judge them together. He says,
“Although coronavirus has pushed
us apart, I’m sure our souls are closer
than before and we are here for our
interests and talents and the 33rd
ICFF is like an open window to our
wishes and dreams.”
Asal Bahador, Iranian jury member,
also wishes that the 33rd film
festival that due to the coronavirus
outbreak is being held virtually
this year, would be an amazing
festival and full of flowers and
butterflies that are flying on our
amazing earth. She says, “As you
may know, living without cinema,
art and children is meaningless for
everyone and cinema makes our
days colorful.”
Yeganeh Mohammadi, another
Iranian jury member, expresses her
happiness to be a part of this festival
and says, “I hope children from all
around the world spend their time
in the best possible way and this is
exactly the festival’s purpose to spend
your time in happiness.”

Fasl-e No

International Film Festival
f o r C h i l d r e n a n d Yo u t h
ویـــــ ــژه ســــــ ــی و سومیــــــ ــن جــشــــ ــنواره بینالمللــــ ــی
 شماره ششم- فیلمهای ݡکودݡکان و نــوجــــوانـان
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Reduce the
distance between
children and
adults’ attitudes

Alireza Tabesh, the director of
33rd International Film Festival for
Children and Youth said: “We all
should try to reduce the distance
between attitudes of children and
adults. The judgment of children
in this edition of the film festival
changed our attitudes. We must
listen to you and learn from you.
” He added: “we knew it was our
national duty to do our best to play
our part in keeping hope alive. We
experienced a new form of both
online and physical festival this year.”

Isfahan will be
the permanent
venue for ICFF

Iman Hojjati, Executive Director of the
33rd Isfahan Children and Youth Film
Festival, said: “In a 5-year agreement
with the Ministry of Culture and
Islamic Guidance, Isfahan has been
declared a permanent venue for the
Children and Youth Film Festival.”
He continued: “Because most of the
artists live in Tehran and since the
festival is online and children from all
over Iran can use the festival, press
conferences were held in Tehran.”
He also mentioned that the cost of
the festival has been considered
for children in less privileged areas
by the Isfahan Municipality during
this period.

