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پرواز پروان هها در شب پنجرهها
خبرنگار

عادل امیری

عکس از حمیدرضا نیکومرام

سیوسـومین جشـنواره بینالمللی فیلمهای کودکان و نوجوانان
اصفهـان بـا غوغـای نـور و سـرور و شـادی مـردم منطقـه 13کـه از
میزبانـی عروسـکها و پروانههـا سـرذوق آمـده بودنـد ،در هـوای
ریـز شـب  27مهرمـاه آغـاز شـد .افتتاحیـهای
ِمیخـوش پاییـز بـرگ ِ
جدیـد و جالـب و دلچسـب و گـوارا در میـان منحنـی آپارتمانهـای
سربهفلککشـیده در همسـایگی فرهنگسـرای اختصاصـی مـادر
و کودک در شـهرک ولیعصر .جایی که کودکان و خانوادههایشـان
بـا بادبادکهـا و پرچمهـا و جیـغ و ویغ و دسـت و هورا سرهایشـان
را از پنجرههـا بیـرون آورده بودنـد و فریـاد خوشحالیشـان گـوش
فلـک را کـر میکـرد .چراغهـای آپارتمانهـای تاریـک یکییکـی
روشـن میشـد .مـا از شـبکه اصفهـان ،شـبکه امیـد و شـبکههای
مجـازی بـا تمـام دلشـادیمان پخـش شـدیم و آقـای مجـری از
سـا کنان منطقـه خواسـت بـا لحظـات نـاب پرانرژیشـان در کنـار
بادکنـک و عینـک و پرچمهـا فیلـم و سـلفی بگیرنـد و بـا تـگ
کـردن آن بـه  @isficfآن را در شـبکههای مجـازی بـه اشـترا ک
بگذارنـد تـا همـه بداننـد کـه نصفجهـان تـا دوم آبـان مـاه غـرق
شـادی اسـت و سـرور .قـاری کوچـک کشـوری کـه آیاتـی از قـرآن را
تلاوت کـرد ،بـاد خنـک وزیـد و مـا را روی آنتـن زنـده تلویزیون برد.
بـا شـمارش معکـوس و جرقهافشـانی فشفشـهها ،نـور بـر قامـت
سـاختمانهای بلندباالیـی کـه در آنهـا ده هـا کـودک شـیطان
از خوشـحالی در پوسـت خودشـان نمیگنجیدنـد ،رقصیـدن
گرفـت .شـهردار اصفهـان ،دکتـر قدرتالـه نـوروزی با سلام به همه
کـودکان و نوجوانـان سراسـر ایـران گفـت« :در دل شـعار جشـنواره
پیامـی هسـت کـه میگویـد زندگـی جـاری اسـت .خوشـحالم کـه
امسـال بیـش از  100فیلـم بـه خانههـا و نقـاط کمتربرخـوردار راه

پیـدا میکنـد .همچنیـن مسـرورم کـه بـه عنـوان شـهردار و رئیـس
شـورای سیاسـتگذاری جشـنواره اعلام کنـم در همـکاری بـا
سـازمان آموزشوپـرورش ،برنامـه ریـزی کردیـم تـا بخشـی از
هزینـه جشـنواره در قالـب هدایایـی شایسـته بـه کـودکان مناطـق
کمتربرخـوردار تقدیـم شـود».
یکـرد امسـال در چنیـن جایـی مـردم
او ادامـه داد« :کسـی بـاور نم 
از پنجرههـا شـاهد افتتاحیـه سیوسـومین جشـنواره بینالمللـی
فیلمهـای کـودکان و نوجوانـان باشـند ،امـا دیدیـم کـه بـا تدبیـر،
ایـن کار انجـام شـد ».سـخنرانی کلیـددار شـهرمان کـه بـه پایـان
رسـید ،یـک عالمـه آبنبـات جینگیلـی بلا و مکشمرگمـا بـا عمـو
مسـعود آبنباتـی آمدنـد روی صحنـه و آنقدر پایین و باال پریدند
گسـرا روی کسـانی کـه داشـتند بـرای
کـه نزدیـک بـود سـقف فرهن 
پایـان برنامـه بادبـادک بـاد میکردنـد هـوار شـود! عمـو مسـعود
مثـل همـه برنامههـای خوشـحاالنهاش دل مـردم شـهرک ولیعصـر
را آب کـرد و نباتهـای شـادی را انداخـت تـوی آن .بچههـا و
پدرومادرهایشـان هـم جـوری بـرای این گروه شـیرین و چسـبنا ک
دسـت میزدنـد کـه آدم مورمـورش میشـد! عمـوی آبنباتـی
بچههـا حتـی دل پـدر و مادرهـای دهـه پنجاهی و شـصتی را هم با
اجـرای ترانههـای برنامـه کودکهـای قدیمی شـاد کـرد .باد خنک
میوزیـد و حرفهـای علیرضا تابش ،دبیر سیوسـومین جشـنواره
بیـن المللـی فیلـم کودکان و نوجوانان اصفهان را با خود به گوشـه
گوشـه اصفهـان میبـرد کـه میگفـت« :خرسـندم آغـاز عصـر جدیـد
جشـنوارهها را در شـرایط کرونایـی اعلام کنـم .تلاش همـکاران
مـن در بخـش فنـی امیدبخـش جشـنوارهای متفـاوت اسـت .همه
کـودکان از متولدیـن  84تـا  94هـر روز میتواننـد نظرشـان را دربـاره

 28مـهــرم 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

فیلمهـا بیـان کـرده و بـه دس ِـت دسـتاندرکاران برسـانند».
گـروه سـرود مـوال امـا در میـان جرقهبـازی فشفشـهها و
تشـویق پرشـور خانوادههـا ،ترانـه برنامههـای آقـای حکایتـی و
خونهمادربزرگـه کـه حرفهـای تـازه و گیـاه و سـبزه داره را بـر بـام
آسـمان خواندنـد تـا نوبـت بـه ترانـه فیلـم خواهـران غریـب رسـید
و مـادری کـه مهربـان و یـار و یـاور همیشـگی همـه مـا بـوده و
هسـت و اینطـوری بـود کـه جـای خالـی خسـرو شـکیبایی ناغافـل
نمایـان شـد .بعـد از آن بنـر سیوسـومین جشـنواره فیلـم کـودکان
و نوجوانـان اصفهـان بـه وسـیله قهرمـان یخنـوردی جهـان،
محمدرضـا صفریـان در میـان زمیـن و هـوا بـه اهتـزاز درآمـد .همـه
بـه احتـرام و افتخـار کادر درمان کشـور که با عشـق و مسـئولیت به
مبـارزه بـا کرونـا رفتنـد سـکوت کردنـد و پـس از سـکوت ،بـا پخـش
ترانـه رضـا صادقـی همـه سـا کنان آپارتمانهـا بـه خـروش آمدنـد:
«یـه روزی میرسـه کـه همـه میخندیـم».
سـپس بیانیـه سیوسـومین جشـنواره بینالمللـی فیلمهـای
کـودکان و نوجوانـان اصفهـان توسـط شـایان و آسـنا ،دو نوجـوان
شـاخ شمشـاد خوانده شـد که در بخشـی از آن آمده بود« :برگزاری
مجـازی جشـنواره امسـال فرصتـی مغتنـم بـرای همـه کـودکان و
نوجوانـان ایرانـی اسـت .جشـنواره بـا یـادآوری اینکـه سـینما زنـده
اسـت و هـر خانـه یـک سـینما و هـر کـودک یـک داور ،زمینـه را برای
پیشـرفت کـودکان فراهـم کـرده اسـت».
در پایـان بـا بـال پروانههـا بـه سیوسـهپل پـرواز کردیـم کـه
سیوسهچشـم و چراغـش بـه افتخـار سیوسـومین جشـنواره
فیلـم کـودک روشـن شـد و بادبادکهـای رنگـی در آسـمان بـه
پرواز درآمدند.

سیمنای کودک  ،راوی کروان
ویــروس ناخوانــده کرونــا کــه دیگــر نزدیــک یــک ســال میشــود
جهــان را بــا شــیوع خــود بــه چالــش کشــیده ،امســال بــه ســوژه
داغ جشــنواره فیلــم کــودکان و نوجوانــان اصفهــان تبدیلشــده
تــا ســینمای کــودک راوی روزگار کرونایــی شــود.
طبــق خبــر دبیرخانــه جشــنواره فیلــم کــودکان و نوجوانــان
اصفهــان ،در حــدود  35فیلــم مســتند ،کوتــاه ،موبایلــی99 ،
انیمیشــن و وبســری پذیرفتــه و بــرای بخــش جنبــی نیــز 186
نقاشــی کــودک بــه دفتــر جشــنواره ارائهشــده اســت.
ایــن آثــار بــا موضوعهــای تــرس و اضطــراب کــودکان در مواجهــه
بــا کرونــا ،تنهایــی و مــال آنهــا در قرنطینــه ،انــدوه فرزنــدان
شــهدای ســامت ،نوجوانانــی کــه داوطلبانــه بــرای خدمترســانی
بــه بیمــاران کرونایــی بــه بیمارســتانها رفتهانــد ،ســاخته شــده
است.محمدکیاســاالر کــه بخــش «کرونــا روایــت» را مدیریــت
میکنــد ،دربــاره ضــرورت پرداختــن بــه ایــن موضــوع در جشــنواره
امســال کــودکان و نوجوانــان اصفهــان میگویــد :در ایــن ایامــی کــه
از درودیــوار خبــر بــد میبــارد و حالمــان خــوب نیســت ،بیشــتر بــه
هنــر نیــاز داریــم و شــاید ســینما و ســایر گونههــای هنــری بتواننــد
در همیــن دوران آن وجــه هنردرمانــی خودشــان را بهتــر بــروز
دهنــد .البتــه طبیعــی اســت هــر کاری کــه در ایــن زمینههــا انجــام
میشــود ،بــا رعایــت پروتکلهــای بهداشــتی صــورت بگیــرد و
ســامت عمومــی را در اولویــت قــرار دهــد.
او بــه کارکــرد رســانه در ایــن موضــوع داغ کــه جهــان را بــه چالــش
کشــیده اعتقــاد دارد و فکــر میکنــد مدیــوم ســینما بهطــور
خــاص در ایــن شــرایط بیشازپیــش کارکــرد دارد و میتوانــد بــا
ایفــای نقشهــای آ گاهیبخشــی و فرهنگســازی ،بــازوی نظــام
ســامت شــود و بــه حفــظ ســامت شــهروندان و مــردم دنیــا کمــک
کنــد.
برگــزاری آنالیــن و مجــازی بســیاری از فعالیتهــای فرهنگــی و
هنــری دنیــا ازجملــه جشــنوارههای ســینمایی و کنســرتهای
موســیقی خــود گــواه تغییــری اســت کــه شــیوع کرونــا در برگــزاری
فعالیتهــای فرهنگــی و هنــری دنیــا داشــته اســت .جشــنواره
فیلــم کــودکان و نوجوانــان اصفهــان هــم از ایــن رویــداد نا گزیــر
بینصیــب نمانــده اســت.
کیاســاالر کرونــا را در حــال حاضــر مهمتریــن مســئله و چالــش ملــی
و بینالمللــی میدانــد و میگویــد طبیعــی اســت کــه رویدادهــای
هنــری امســال هرکــدام بهنوعــی بــه ایــن مســئله وا کنــش نشــان
دهنــد.
دبیــر رویــداد هنــری «کرونــا روایــت» بــا اشــاره بــه هــدف برگــزاری
ایــن رویــداد میگویــد :هــدف ،ثبــت لحظههــای مانــدگاری
اســت کــه در مقابلــه بــا کرونــا در کشــورمان اتفــاق افتــاده اســت؛ از
رشــادت کادر بهداشــت و درمــان تــا متانــت همــه هموطنانــی کــه
در تنگنــای تحریــم و مشــکالت اقتصــادی ،مســئوالنه ایســتادگی و
همراهــی کردنــد تــا بحــران کرونــا بــه نحــو مطلوبــی مدیریــت شــود.
رویــداد «کرونــا روایــت» قصــد دارد لحظههــای مانــدگار کرونــا را
در  10روایــت ثبــت و ضبــط کنــد؛ از ســینما و تصویــر تــا ادبیــات و
پژوهــش ،از رســانه تــا علــوم انســانی ،از آمــوزش همگانــی تــا رادیــو و
تلویزیــون ،از خیــران تــا شــهدای ســامت تــا ا گرچنــد ســال یــا چنــد
دهــه بعــد بــه تاریــخ ایــن روز و روزگار رجــوع شــد ،روایتهــای
دسـتاولی از مواجهــه درمانگــران و مردمــی کــه در ایــن ایــام ایثــار
و ایســتادگی کردنــد ،در دســترس باشــد.
کیاســاالر بــا اشــاره بــه عمومــی بــودن ایــن رویــداد و دیــد

خبرنگار

لیال شهبازیان

همهجانبــه آن میافزایــد :فراخــوان کرونــا روایــت فراخوانــی
عمومــی اســت و ســعی کــرده همــه زوایــا را ببینــد .بــه عبــارت بهتــر
ســعی شــده اســت بخشهــا بــه نحــوی طراحــی و ترتیببنــدی
شــوند کــه هــم اعضــای جامعــه پزشــکی بتواننــد مشــارکت کننــد،
هــم حرفهمنــدان و هنرمنــدان عرصههــای مختلــف هنــری،
هــم تمــام مردمــی کــه مواجههشــان بــا کرونــا بهنوعــی بــه تجربــه
زیستهشــان تبدیــل شــده اســت؛ بهعنوانمثــال گروههــای
مردمــی کــه بــه صــورت داوطلبانــه فعالیتهایــی نظیــر ضدعفونــی
معابــر ،تولیــد و توزیــع ماســک و ...را انجــام میدهنــد در
مجموعــه «کرونــا بــه روایــت مســئولیت اجتماعــی» میگنجنــد کــه
شــامل زیرمجموعههــای خیــران ســامت ،اقدامــات جهــادی و
فعالیتهــای داوطلبانــه اســت.

دیــر یــا زود روایــت کرونــا هــم بــه ســر میرســد تــا دوبــاره زندگــی در
دنیــای پرمشــغله و پیچیدهمــان بهروزهــای عــادی خــود بازگــردد؛
امــا ایــن روزهــای پــردرد و غ ـمزده دیگــر جایــش را در حافظهمــان
آنچنــان پررنــگ بهجــای گذاشــته کــه هیچچیــز نمیتوانــد
خاطــره آن را از ذهنمــان پــا ک کنــد.
جملــۀ کتابــی ،ســکانس فیلمــی ،آواز غریــب آوازهخوانــی یــا قــاب
عکســی دوبــاره بــه یادمــان مـیآورد ایــن روزهــای پررنــج را .هنــر در
مــا زندگــی میکنــد هرلحظــه و هرلحظــه.
کجــا میتــوان گریخــت؟ مگــر نــه اینکــه آراممــان در دســتان
جادوگــر و پرمهــر آن اســت تــا تــاب آوریــم و ادامــه دهیــم ،بمانیــم
و بیافرینیــم و ادامــه دهیــم؟ ایــن بــار کرونــا ســوژه نــاب هنــر شــده
تــا فــردا چــه ســوژه داغ دیگــری پیــش چشــممان بنشــیند و راوی
آن شــویم؟

ویـــــ ــژه ســــــ ــی و سومیــــــ ــن جــشــــ ــنواره بینالمللــــ ــی
فیلمهـــای ݡکـــودݡکان و نوجــــوانــــان  -شـــماره اول
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ایمانآوردن
به تخیل
نویسنده

حدیث متقی

زیر زمین
ریشه باش در ِ
آنجا که هیچ روشنیای به کار نیست
رو به پایین برو
آنجا که نور هم نتواند َ
سرک بکشد.
بر بلندا پرندهای نیست
بر شاخه برگی نه!
اما عمق چشمه
در میان بههمپیوستهترین ریشههای زیبا بر جاست
و هیچ کمبودی نیست!
ویزما بلشویکا
ترجمه :شهریار دادور
«بیلــه» داســتانی آشــنا دارد .جســتوجوی ذهــن یــک کــودک
بــرای یافتــن خوشــبختی در جایــی دیگــر بهجــز خانــه! فقــر،
بیمهریهــا و فقدانهــا دلیلــی اســت بــرای ایــن خواســت.
امــا همانطــور کــه انتظــار مــیرود واقعیــت مانعــی اســت در راه
پــرواز آســودهخیال .مســئله در همــان ابتــدا بهروشــنی و ســادگی
طــرح میشــود؛ وقتــی دختــر بــه همبــازیاش دربــاره ســرزمین
خوشــبختی میگویــد و پســربچه بــا انــکار و تلخــی وجــود چنیــن
ســرزمینی را کتمــان میکنــد .در ادامــه ،فیلــم بــه شــرح چرایــی
ایــن آرزو ،خوشــیها و ناخوشــیهای بیلــه میپــردازد .پــسازآن

تحلیلسینمایایران

خبرنگار

مجتبی اردشیری

منطقــی اســت کــه او دوســتانش را بــا خــود همــراه کنــد تــا بــرای
کشــف ســرزمین خوشــبختی برونــد .امــا ســفر بــه ســرانجام
نمیرســد و واقعیــت تلــخ از زبــان مــردی کــه بــه کمــک آنهــا
آمــده و نوعــی بیطرفــی خردمندانــه دارد ،بــه صــدا درمیآیــد
ی نیســت» و پشــت چم ـنزار
کــه «اینجــا هیــچ ســرزمینی افســانها 
فقــط کاجهایــی کوتــاه روییدهانــد .حــاال تقریبــا در نیمــه فیلــم،
بیلــه بایــد تصمیــم بگیــرد بــا ایــن آ گاهــی جدیــد چگونــه روب ـهرو
شــود و از همینجاســت کــه مشــکالت فیلــم شــروع میشــود.
نیمــه دوم فیلــم اصــراری ناخوشــایند بــر اثبــات نفرینشــدگی بیلــه
دارد؛ نفرینــی کــه بیشــتر بــر زندگــی دوســت او (ازمــا) ســایه انداختــه
اســت .همچنیــن طبــق آن گفتــه مشــهور ،پــر از اســلحههایی
اســت کــه تــا پایــان شــلیک نمیشــوند .پــر از صحنههایــی اســت
کــه بــه جــای جلورفتــن ،درجــا میزننــد :صحن ـهای بالتکلیــف
از بازگشــت بــه گذشــته ،ســفر بیلــه بــا بچههــا بــه ســمت شــهر
خوشــبختی کــه انــگار در ذهــن (ازمــا) اتفــاق میافتــد .نمایــش
رابطــه مشــکوک صاحبخانــه مالپرســت بــا مغــازهدار ،اشــاره
بیدلیــل بــه گذرانــدن تابســتان در یــک مزرعــه ،آمــدن و رفتــن
پیــرزن مســتأجر و در پایــان فیلــم کابــوس بیلــه .همچنیــن رابطــه
او بــا همبازیهایــش کــه زمــان زیــادی را بــه خــود اختصــاص داده،
در آخــر بــه حــال خــود رهــا میشــود .بــه نظــر میرســد ا گــر بعضــی از
ایــن روایتهــای فرعــی فیلــم مثــل مــورد پیــرزن مســتأجر در توالــی
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نگاهی به فیلم «بیله»
به کارگردانی اینارا کولمن

روایــت جابهجــا میشــدند ،فیلمنامــه بیشــتر بــه هــدف خــود
نزدیــک میشــد.
فیلــم «بیلــه» بــا بازیهــای روان ،فضاســازی ،لحــن و ریتــم
متناســب مــا را تــا آخــر بــا خــود همــراه میکنــد .امــا میانــه فیلــم،
جایــی کــه نقطــه عطــف اتفــاق میافتــد دچــار یــک ســردرگمی
اســت .آیــا بیلــه واقعیــت خشــن زندگــی را پذیرفتــه یــا از پذیــرش
ســرباز زده اســت؟ صحنههایــی در تأییــد هرکــدام از اینهــا وجــود
دارنــد کــه در تقابــل ،بــه همنهــادی نمیرســند.
ـتان
بااینهمــه بــه نظــر میرســد پتانســیل موجــود در داسـ ِ
یتــر از آن اســت کــه
طــرح شــده و رشــد طبیعــی ســیر روایــت قو 
باوجــود دس ـتکاری نویســندگان از بیــرون ،کامــا نابــود شــده
باشــد .ا گــر ایــده پایــان فیلــم ،پذیــرش نســبی واقعیــت و آمیختــن
آن بــا تخیــل ،در نســبتش بــا شــروع داســتان ،جس ـتوجوی
شــهر خوشــبختی ،بــه همــان وضــوح و سرراســتی ابتدایــی
پــرورش یافتــه بــود ،بــا فیلمــی بهتــر از یــک فیلــم متوســط در ژانــر
زندگینامـهای روبـهرو بودیــم و میتوانســتیم حتــی بــدون صــدای
راوی کــه موفقیــت بیلــه را در آینــده بــه ســمع مــا میرســاند بــه
یافتــن ســرزمین خوشــبختی حتــی در زیرزمیــن ایمــان بیاوریــم.
فیلمســاز میتوانســت بــه داســتان ،بــه چهــره ُپــراراده بیلــه در
حــال خوانــدن کتــاب و خــروج ســاده امــا باشــکوه او از خانــه و
متــر از همــه بــه قــدرت تخیــل بیشــتر اعتمــاد کنــد!
مه 

نسخه ایراینشده «داستان اسبابابزی»

انیمیشــن «لوپتــو» کــه توانســته خــود را از تولیــدات حــوزه هنــری
اســتان کرمــان تــا جشــنواره سیوســوم فیلــم کــودکان و نوجوانــان
بــاال بکشــد ،در واقــع نســخه ایرانیشــده «داســتان اســباببازی»
اســت کــه بــا یــک داســتان خالقانــه و هوشــمند میتوانــد
مخاطبــان کــودک و بزرگســال بســیاری را جــذب خــود کنــد.
داســتان فیلــم در یــک آسایشــگاه میگــذرد و آقــای کمالــی کــه
صاحــب ایــن مــکان اســت ،بــه بیمــاران خــود آمــوزش میدهــد
کــه بــا ســاخت اســباببازیهایی ،بتواننــد بــر بیمــاری خــود فائــق
آینــد .ایــن داســتان یکخطــی ،سرمنشــأ اتفاقــات مهیجــی اســت
کــه مخاطــب را در طــول  90دقیقــه ســرگرم میکنــد.
«لوپتــو» بهعنــوان یکــی از معــدود انیمیشـنهای بلنــد ساختهشــده
در ایــران ،توانســته از همــان فرمــول عامهپســند ســینمای کــودک
بهــره بگیــرد .داســتان سرراســت و خالقانـهای دارد و در کنــار ایــن
اتفــاق ،تــاش کــرده بــا بهرهگیــری از پارامترهایــی همچــون فضــای
موزیــکال و طنازیهایــی کــه در کالم و طراحــی کارا کترهــا بــهکار
گرفتــه شــده ،یــک اثــر پرجاذبــه بــرای مخاطبــان خــود تولیــد
کنــد .ایــن اصــل مغفــول مانــده آثــار انیمیشــن بلنــد ماســت کــه

متأســفانه عمــده تــاش آنهــا ،تنهــا بــر طراحــی کارا کترهــا محــدود
شــده و داســتان را بهنوعــی رهــا میکننــد.
در «لوپتــو» فرمــول نســخههای ســینمایی و درام ســینمای
کــودک رعایــت و تــاش شــده بــا تمامــی راهکارهایــی کــه میتوانــد
یــک اثــر کــودک را مهیــج کنــد ،توجــه شــود.
در ابتــدا ،غافلگیــری بــر مبنــای روش هوشــمندانه آقــای کمالــی
رقــم میخــورد .در ادامــه ،بازدهــی بــاالی ایــن روش و ســاخت
عروســکهای متنوعــی کــه هــر فــرد بــرای خــودش میســازد،
عطفهــای میانــی داســتان را تشــکیل داده و در پایــان ،قهرمــان
کــودک (علــی) وارد عمــل شــده و بــا پــرورش قــدرت تخیل کــودکان،
ارتبــاط او بــا فرشــتهای مطــرح میشــود تــا از ایــن طریــق،
مشــکالت پــدرش (آقــای کمالــی) را حــل کنــد.
در طراحــی ایــن ســازه داســتانی ،عــاوه بــر خوشایندســازی کلیــت
فضــای اجرایــی ،از دیالوگهــای بامــزه و درســتی بهــره گرفتــه
شــده کــه وجــوه طنــازی اثــر را بیشــتر میکنــد .مجموعــه عواملــی
کــه ســبب میشــود تــا «لوپتــو» بتوانــد نماینــده خوبــی بــرای نمونــه
ایرانیزهشــده «داســتان اســباببازی» باشــد و مخاطبــان خــود را

 28مـهــرم 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

بهخوبــی ســرگرم کنــد.
هرچنــد بایــد اذعــان کــرد قــدرت نوشــتاری متــن و جنــس تخیــل
بهکاررفتــه در داســتان ،بهمراتــب از وجــوه اجرایــی آن باال تــر
اســت .ویــژوال بهکاررفتــه در ایــن انیمیشــن ،چنــدان حرف ـهای
نیســت و قابلیــت عرضــه بــه بازارهــای جهانــی را نداشــته و در
راســتای یــک کار تیمــی اســتانی ارزیابــی میشــود.
ایــن مهــم در ســالهایی کــه ســینمای ایــران پیشــرفتهای
بســیار خوبــی درزمینــه طراحــی و ســاخت انیمیش ـنهایی بــا تــراز
بینالمللــی بــه دســت آورده ،یــک ضعــف ســاختاری قابلتوجــه
بــرای «لوپتــو» محســوب میشــود کــه در عیــن بهرهمنــدی از
داســتانی قدرتمنــد ،نتوانســته ویــژوال و تصاویــر متحــرک خــود را
تــا اندازههــای آن بــاال بکشــد.
«لوپتــو» میتوانــد در ادامــه انیمیش ـنهای موفقــی کــه طــی
یکــی دو ســال اخیــر توانســتند گیشــه ســینما را بــا فروشهــای
بعضــا میلیــاردی ،بــه نفــع خــود مصــادره کننــد ،فــروش خوبــی را
تجربــه کــرده و مخاطبانــش را از تماشــای یــک انیمــه پرقــدرت
راضی نگهدارد.

چ مشهای بسته
عینکــم را کــه برم ـیدارم دنیــا بهتــر میشــود .بــدون عینکــم
تتــر دنیــای عوضشــده امــروز
جزئیــات را نمیبینــم و راح 
را میپذیــرم .چش ـمهایم آنقــدر ضعیــف هســت کــه وقتــی
عینــک بــه چشــمم نباشــد نتوانــم تشــخیص دهــم ســیگار الی
انگشــتان پســرهای 12ســاله را ،ســرهای در گوشــی ماندهشــان را،
شــلوارهای پــاره و ســرهای یــک طــرف تراشیدهشــان را ،فیلمهــا و
عکسهایــی کــه دســت بــه دســت میکننــد را  .....سرنوشــت ایــن
بچههــا ،زلزلــه نیســت کــه بگوییــم مــا نمیتوانیــم در آن نقشــی
داشــته باشــیم!
تصــادف و اتفــاق ناخواســته نیســت کــه یکدفعــه پیــش آیــد .همه
آنهــا نتیجــه ســالها تربیــت نکــرده یــا نصفهنیمــه والدیــن اســت.
مــا خــوب میدانیــم کــه نداشــتن دیدگاهــی خــاص درخصــوص
پدیــدهای خــاص ،باعــث میشــود کــه کــودکان و نوجوانانمــان
خــود راهــی بــدون راهنمــا پیــدا کننــد .وقتــی مــادر و پــدر بــرای
زندگــی خــود و هــر حرکتــی کــه انجــام میدهنــد دیــدگاه و دالیلــی
دارنــد ،آنــگاه کــه فرزندشــان گوشــی میخواهــد ،بــرای تهی هکــردن
یــا نکــردن آن نیــز دلیلــی دارنــد .افســوس! بیاعتنــا بــه تأثیــر

یادداشت

ارتباطــات فرزندمــان و تعییــن نگرشهــای او بــه ایــن واســطه ،او
را بــه ســمت اشــتباهی هدایــت میکنیــم.
یگــردم .بــه چشــم بههمزدنــی همــه را پیــدا میکنــم.
در تلگــرام م 
هرکــس را کــه بخواهــم ،جس ـتوجو میکنــم .هــر هنرپیش ـهای،
در هرکجــای دنیــا ،از زندگیهایشــان بــا خبــر میشــوم ،از
دوستهایشــان ،از انــدازه دور کمرشــان ،از اینکــه چــه مــدل
لبــاس و غذایــی را بیشــتر دوســت دارنــد و در زمانــی انــدک بــه
همــه اینهــا میرســم ،فقــط بایــد چنــد کلیــد را بزنــم و ایــن مهــم
نیســت .مهــم ایــن اســت کــه ذهنــم درگیــر آن میشــود ،وقتــی
کتــاب میخوانــم ،رانندگــی میکنــم ،ظــرف میشــویم ،بازهــم
مهــم نیســت ،امــا وقتــی زیــاد میشــود و همــه وقتــم را میگیــرد،
ایــن افــکار همــه زندگ ـیام را پــر میکنــد .مــن نمیتوانــم بــه
چیزهــای مهــم دیگــری فکــر کنــم .آنقــدر حجــم اطالعــات در ســرم
باالســت کــه جایــی بــرای افــکار خــودم نمیگــذارد .مــن مســخ
شــدهام ،در گــرداب اطالعاتــی بیحاصــل غــرق شــدهام و قــدرت
تفکــرم در ایــن گــرداب محــو شــده اســت .مــن زمــان فکرکــردن بــه
عقایــد خــودم را نــدارم و ا گــر میخواهــم موهایــم را کوتــاه کنــم،

الگوهایــی در ذهــن دارم کــه آنهــا بگوینــد چــه مدلــی اســت ،ا گــر
میخواهــم شــلوار بخــرم ،مهمانــی بــروم ،بــا دوســتم از چیــزی
حــرف بزنــم ،بخواهــم ســوالی در مــورد عقیــدهام را پاســخ بدهــم،
همــه را مــن در ذهنــم از کســان دیگــر دارم .نظــرات ،ارزشهــا و
اعتقــادات خانــوادهام ،همانهــا کــه بــا آنهــا زندگــی کــردهام،
اصــا جایــی نــدارد ،ذهــن مــن پــر شــده اســت ،پــر از نظــرات
دیگــران کــه ب ـهزودی مــال مــن میشــود و ایــن مهــم اســت.
بچههــای مــا بــه گوشــی نیــازی ندارنــد ،حتــی ا گــر همــه دوســتان
نوسالهایشــان داشــته باشــند .آنهــا بــه بــودن در گــروه
و همس 
تلگرامــی دوســتان نیــازی ندارنــد و حرفهایشــان را میتواننــد
بــا تلفــن در زمانهایــی محــدود بــه هــم بگوینــد ،نوجــوان مــا بــه
گوشــی نیــاز دارد ،امــا نــه در تمــام لحظــات زندگ ـیاش .او نیــازی
نــدارد شـبها گوشـیاش را کنــار بالشــش نگــه دارد و از خــود جــدا
نکنــد .نوجــوان مــا نیــاز بــه آ گاهــی از ســوی والدینــش دارد ،آ گاهــی
از محیطــی کــه بــه ســرعت بــا خــود میبــردش و او تــوان بــازداری
از آن را نــدارد ،ا گــر والدینــش رهایــش کننــد  ...و ایــن مهــم اســت!
بســیار مهــم! بــه قیمــت همــه زندگ ـیاش!

کارشناس ارشد علوم تربیتی

مهشید دارویی

تحلیلروانشناختی

ریش ههاییبریشه
«حکــم مــادری» روایــت زندگــی زنــی اســت کــه پنــج ســال از مــرگ همســرش میگــذرد و
در شــرایط اقتصــادی ســخت ،مســئولیت اداره زندگــی ســه فرزنــدش را بــه عهــده دارد.
توجــه مــا بــه بخشهایــی از داســتان جلــب میشــود کــه مــادر وظیفــه تصمیمگیــری
درخصــوص مســائل مختلــف را بــر دوش میکشــد .جایــی کــه او بایــد شــجاعانه وارد
میــدان زندگــی شــود و یکتنــه حــل مســئله کنــد .تصمیماتــی در مــورد ارث همســر که در
نهــا خــودداری میکنــد و از طرفــی
اختیــار بــرادر همســرش قــرار دارد و او از دادن حــق آ 
ازدواج دختــرش بــا نامــزدی کــه پــدر بیمــاری دارد .در جایجــای داســتان میبینیــم
کــه مــادر در گرفتــن تصمیمــی کــه بتوانــد خانــواده را از بحــران خــارج کنــد عاجــز اســت.
وقتــی بیشــتر دقــت میکنیــم ،میبینیــم مــادر از باورهایــی ســخن میگویــد کــه ریشــه
درماندگــی او در انجــام رفتــار مناســب اســت .از زمانــی کــه فرزنــدان را از مواجهــه بــا
عمــو و مطالبــه حقشــان منــع میکنــد بــه ایــن بهانــه کــه «روح پدرتــان آزرده میشــود»
یشــود کــه «مــردم درمــورد
تــا جایــی کــه مصرانــه مانــع مراســم عروســی دختــرش م 
دختــر بیجهیزیــه چــه میگوینــد ».مــادر بــه ایــن باورهــای خشــک و غیرقابــل انعطــاف
چســبیده و بهســختی از آن دفــاع میکنــد .کمــی باال تــر ،بــه هیجاناتــی میرســیم کــه از
باورهــا تغذیــه میشــوند و از ســویی باورهــا را تغذیــه کننــد .مادر از آزردن روح همســرش
یشــود و از احســاس گنــاه مرتبــط بــا آن فــرار میکنــد ،نگــران آینــده
وحش ـتزده م 
دختــرش و زخمزبانهــای احتمالــی خانــواده همســر اســت .درزمینــه رفتــاری ،آنچــه
میبینیــم تنهــا حا کــی از اجتنــاب و فــرار مــادر از مواجهــه بــا احساســات ناخوشــایند
اســت .دررونــد داســتان میبینیــم کــه چطــور فــرار و اجتنــاب از احســاس نهتنهــا مــا را از
آن احساســات دور نمیکنــد ،بلکــه بیشــتر در گــرداب هیجانــات فــرو میرویــم .مشــکل
ایــن مــادر بیمهارتــی در زمینــه تصمیمگیــری اســت و عواقــب ایــن بیمهارتــی دامنگیــر
کتــک افــراد خانــواده میشــود.
ت 

دکترای مشاوره

زهرا خلقی

ویـــــ ــژه ســــــ ــی و سومیــــــ ــن جــشــــ ــنواره بینالمللــــ ــی
فیلمهـــای ݡکـــودݡکان و نوجــــوانــــان  -شـــماره اول
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پیشهناد فیلم
فیلم خورشید به کارگردانی مجید مجیدی پس از ساخت فیلمهای موفق و ماندگاری همچون بچههای آسمان ،رنگ
خدا و آواز گنجشکها ،تازهترین اثر این فیلمساز پرآوازه ایرانی است که به زندگی و مسائل کودکان و نوجوانان میپردازد.
حضور در سیوهشتمین جشنواره فیلم فجر و به دست آوردن عنوان بهترین فیلم در این رویداد ،حضور در هفتادوهفتمین
جشنواره ونیز و بردن جایزه فانوس طالیی در بخش جنبی و همچنین به دست آوردن جایزه مارچلو ماستریانی (بهترین
بازیگر نوظهور جشنواره) برای روحاهلل زمانی ،بازیگر نوجوان فیلم ،ازجمله افتخارات این فیلم است .نمایش فیلم در دو بخش
مسابقه سینمای ایران و مسابقه سینمای بینالملل سیوسومین جشنواره فیلمهای کودکان و نوجوانان میتواند یکی از
کنجکاوبرانگیزترین گزینهها برای تماشا باشد.

خورشید
مجید مجیدی

خبرنگار

احسان امینی

«لذت پرواز» یک انیمیشن هفتدقیقهای بر اساس کتاب «جاناتان مرغ دریایی» اثر ریچارد باخ است و در بخش ملی
سیوسومین جشنواره بینالمللی فیلمهای کودکان و نوجوانان به نمایش درمیآید .فیلم ماجرای یک مرغ دریایی است که
دوست دارد پرواز را به معنای دیگری نسبت به بقیه مر غهای دریایی درک کند و به دنبال نوعی زیست متفاوت نسبت به آن
چیزی است که عموم مر غهای دریایی تجربه میکنند .مصطفی نظریزاده ،نویسنده و کارگردان این انیمیشن ،درباره این اثر
گفته است :در این کار مخاطب کودک ،نوجوان و خانواده است و هرکس با هر سن و سالی میتواند این فیلم را ببیند و پیامی
مناسب با زندگی خود و رویکردهایش از آن بگیرد .پیامی این انیمیشن ،بسیار فرا گیر است.

لذت پرواز
مصطیف نظریزاده

فیلم کوتاه«امروزهمنه»بهموقعیتفرزندان کادر درماندر جامعهمیپردازد.اینفیلم کوتاهبهتهیهکنندگیمحمدرضاخرمندان
و نویسندگی و کارگردانی مرجان اسماعیلی در بخش فیلمهای کوتاه سینمای ایران جشنواره کودک به نمایش درمیآید .کارگردان
«امروز هم نه» مضمون فیلم را درباره بچههایی میداند که فشار دوری و اضطراب ناشی از دور شدن از خانواده را تحمل میکنند.
اسماعیلی گفته است :میخواستم به موضوع خانواده و بهخصوص به بچههایی بپردازم که والدین آنها بهواسطه شغلشان
درگیری مستقیمی با این مسئله دارند .زمانی که با مادربزرگ بچهای که مادرش پرستار بود صحبت میکردم ،از بیقراریها و
دلتنگیهای کودک میگفت .به همین واسطه شروع به نوشتن فیلمنامه کردم و نتیجه ،فیلم «امروز هم نه» بود.

امروز هم نه
مرجان امساعییل

riting

محمدحسین شیرویه زاد

ریحانههاشمی

کرونا که آمد خریدها مجازی شد ،مدرسهها مجازی شد ،دیدوبازدیدها مجازی شد و سی و
سومین جشنواره فیلم کودک و نوجوان هم مجازی شد .امسال کرونا تمام فعالیتها بهویژه
فعالیتهای فرهنگی و هنری را تعطیل کرد ،یا به تعویق انداخت یا با چهره دیگری آنها را به
نمایش کشید .امسال بادکنکها بهپاس زحمات کادر درمانی کشور بر فراز آسمان رفتند و
افتتاحیه جشنواره چهره یخی به خود گرفت؛ زیرا محمدرضا صفاریان ،قهرمان جهانی یخ نوردی،
نماد آن را برافراشت .پشتبامها هم در زمان کرونا کارایی بیشتری پیدا کردند و افتتاحیه جشنواره
بر فراز بام یکی از فرهنگسراهای اصفهان به نمایش درآمد؛ بهطوریکه همسایههای فرهنگسرا
بتوانند از بالکنها یا پشتبام خانهشان برنامه را دنبال کنند.

هرساله همین موقعها ،کودکان و نوجوانان منتظر جشنوارهاند؛ جشنوارهای که به اسم آنهاست
و اینبار فقط و فقط برای آنها برگزار میشود .امسال اما جشنواره فیلم کودکان و نوجوانان با
سالهای پیش یک تفاوت بزرگ دارد .خیلی وقت است کودکان و نوجوانان ماسک میزنند و
بیرون میروند .خیلی وقت است کمتر از همیشه بیرون از خانه هستند و خیلی وقت است دلشان
برای دنیای بدون ماسک تنگ شده .حاال فرصت مناسبی برای تماشای فیلمهای کودک است.
بچهها توی خانههایشان نشستهاند و منتظرند؛ منتظر سیوسومین جشنواره فیلمهای کودکان و
نوجوانان که از 27مهر قرار است بهصورت مجازی برگزار شود .این بار عده گستردهتری از سالهای
پیش منتظر ا کران آثارشان هستند و عده بیشتری نیز مشتاق تماشای آنها و داوریشان .شاید
این بهانهای باشد برای اینکه بیشتر داخل خانهها بمانند و از خانهنشینی لذت هم ببرند .شاید
دیگر خبری از همهمه و سروصدای بچهها داخل سالنهای سینمای اصفهان نباشد؛ اما چه
میشود کرد؟ درهرحال ،باالخره انتظارها به سر میآید .همه تالش میکنند این جشنواره متفاوت
هم رضایت بچههای کودک و نوجوان را جلب کند و ساعتهایی توانسته باشد آنها را از کسالت
خانهنشینی بیرون بیاورد.
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مدرسه موشها یا گوسال هها؟
تحلیلتخیلی-تخممرغیفیلمهایمخرب

مرموزبودن این فیلم از همان موسیقی تیتراژ اولش
مشخصه .ما  32حرف الفبای فارسی داریم .یکی بگه چرا آهنگ
ُ
این فیلم باید با حرف کاف شروع بشه؟ (ک مثل کپل) بعدش
هم میگه صحرا شده پر از گل .با شور و نشاط و هیجانی که این
گل ناب و ساقیهای خوب محله
شعر خوانده میشه ،آدم یاد ِ
میافته! از اون گلها که وقتی بزنی صحرای بیآبوعلف رو پر از
گل میبینی...
در چند دهه اخیر ،با تالش بیوقفه مسئوالن ،خارجیها
تصور میکنند ما در ایران شترسوار میشیم و میریم شکارآدمها.
دور آتش میشینیم و ضمن پایکوبی ،اشکنه آدمیزاد نوش جان
میکنیم .حاال این خارجیهای از همهجا بیخبر که تحت تأثیر
القائات رسانههای مغرض غربیشون هستند ا گه فیلم مدرسه
موشها رو ببینند ،چه فکری با خودشون میکنند؟ بعید نیست
فکر کنند ما یک مشت موش بیتربیت دور هم هستیم .در
اصل ،سازندگان ،باید این فیلم رو به زبان آمریکایی میساختند
و زیرنویس فارسی میکردند تا شبههای پیش نیاد.
فیلمساز محترم! اصال بگید شما «مدرسه موشها» رو
نماد چه چیزی گرفتی؟ موش بخورتتون ...یعنی فکر کردید ما

خود ما هستیم؟ یعنی ما موشیم
متوجه نمیشیم که منظورتون ِ
نماد فضولبودن،
دیگه؟ موش هم توی قصههای ایرانی
ِ
دمدرازی و زیرآبی رفتنه که خب ا گه منظورتون اینها بوده که
حله! ...درست نماد گرفتید ...ولی حاال کاری به نماد اسم فیلم
نداریم .بقیه موارد رو چی میگین؟ هان؟!
معلم مدرسه موشها دائم میگه «گوش کنید بچه
موشها ،بچه موشها »...تا جایی که ما یادمون میاد نسل ما
رو توی مدرسه «گوساله» صدا میزدن .هرچی باشه گوساله
حداقل یه ابهتی داره .حاال ا گه همه یاد بگیرن وصدامون بزنن
«بچهموش ،بچهموش »...به گوساله درون ما بر نمیخوره؟
دچار تضاد و تعارض شخصیتی نمیشیم؟ چطور بعد از یک عمر،
حاال گوساله درونمون رو متقاعد کنیم که پای یه موش هم توی
شخصیتمون در کاره؟
اسامی عجیبغریب و نمادین این فیلم هم در جای
خودش وا کاوی سیاسیاجتماعی نیاز داره .مثال از کجا معلوم
«دمدراز» به یکی از مسئوالن اقتصادی اشاره نداشته؟ یا مثال
«نارنجی» کدی برای انقالبهای نارنجی اوکراین نبوده؟ و جمله
«ایش اینقد بدم میاد» که کارا کتر نارنجی دائم تکرار میکنه،


مثل
ک
ـسـل
ِک ِ

جشنواره به سبک کروان

Teenage W

جشنواره هم کروانیی شد!

ای
ن
ف
ی
ل 
م
ک الً ن ب ی ه ا را
نید

 28مـهــرم 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

AFTER

القای اعتراض به مردم اوکراین و سوقدادن آنها به سمت
انقالب نارنجی نیست؟ یا مثال «خوشخواب» که سریعا
ذهنهای معیوب شما رو روانه میکنه سمت مجلس خودمون.
اصال از کجا معلوم شخصیت کپل که همیشه جیبهاش رو پر از
فندوق و گردو میکرد و سیریناپذیر بود ،باعث نشده بعضی از
افراد که ماشاءاهلل از نظر قیافه هم با کپل مو نمیزنند،
الگوبرداری کرده و با جیب پر ،راهی دیدار غربت (کانادا) بشن؟
حــاال بــه اینکــه بــا کمــال وقاحــت نســل مــا رو مــوش در
نظــر گرفتنــد کاری نداریــم .بــا اینکــه نســل مــا اونقــدر پرتعــداد
بــود کــه در ذهــن نویســنده فیلــم ،فقــط جمعیــت موشهــا
میتونســتند مــا رو توصیــف کننــد ،بــه ایــن هــم کاری نداریــم.
مســئله اینــه کــه چــرا تــوی ایــن فیلــم بهمــون نگفتنــد مثــل مــوش
تولیدمثــل رو ادامــه بدیــم؟ چــرا از بحــران ســالخوردگی کــه پیــش
روی نســل ماســت آ گاهمــون نکردنــد؟ چــرا مــا از بچگــی اونقــدر
زیــاد بودیــم کــه بــه هرچــی برمیخوردیــم کــم میومــد؟ یهکــم دیگــه
بــه ســن پدربزرگــی میرســیم ،میخوایــم بچــه ببینیــم دور و
برمــون ،بچــه کــم میــاد بــرای دیــدن .کمبــود وا کــر میشــه.
ســلطان عصــا دســتگیر میشــه .دنــدون مصنوعــی توزیــع دولتــی
میشه بر اساس قرعهکشی با کد ملی و...

ک مثل
ُک ُـپـل
39
سال
بعد

BEFORE

طنزپرداز

محمد پوررشیدی

مدیرمسئول قدرتاله نوروزی
سردبیر امیر طاهری
دبیر مریم قدسیه
مدیرهنریمحمدحسنلطیفی
 حدیث متقی، لیال شهبازیان، مجتبی اردشیری، احسان امینی،تحریریه عادل امیری
طراح رضا موحدی فرد
 محمد حمزهای،تصویرگران منصوره دهقانی
مترجم زهرا حسومیان
عکاس حمیدرضا نیکومرام
با تشکر از عاطفه صفری
 وحیده ماهری،ویراستاران افسانه دهکامه
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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
 ش ــماره اول- مه ــای ݡک ــودݡکان و نــوجـ ــوانـ ــان
 فیل
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The International Film Festival for Children and
Youth turned thirty-three years old

Photo by Hamidreza Nikoumaram

Zahra Hasoumian
The opening ceremony of
the 33rd International Film
Festival for Children and Youth
broadcast live on Omid TV, IRIB
Isfahan TV and Tiva interactive
TV on October 18th.
Due to the outbreak of the
coronavirus, based on the
agreement made by the
National Headquarters of
Administrating coronavirus,
the opening ceremony was
held in a limited scale on the
rooftop of a cultural center
in Isfahan. This ceremony
broadcast live via Omid and
Isfahan channels and Tiva

14 Child & Young
Adult Jury Members
of the International
Section of 33rd ICFF

interactive TV.
The video message of Alireza
Tabesh, the festival director
of the 33rd International
Film Festival for Children and
Youth, and the message of
Ghodratollad Norouzi, the
mayor of Isfahan, were parts of
this virtual ceremony.
The residents of almost
500 buildings around the
cultural center could watch all
various, happy and childish
entertaining programs of the
opening ceremony from their
balconies and windows.
Chanting a song to honor
Iranian healthcare workers
and heroes and releasing

balloons into the sky were
among the planned parts of
the event which performed in
an interactive way with the
citizens participating from
their balconies and windows.
The opening ceremony
countdown displayed by
lights. Screening a video clip
introducing the festival films
and another video clip of
children abroad were other
parts of the opening ceremony.
Masoud Tavakkoli (Uncle
Masoud) also entertained
children and teenagers in
some parts. The Isfahani rock
climbing world champion,
Mohammadreza Safdarian,

raised the logo of the festival.
In another part of the
ceremony a music piece by
Reza Sadeghi was sung by
people to honor the healthcare
workers fighting COVID-19 and
the Festival’s Declaration was
read as well.
The special Si o Se Pol Bridge
video clip, fireworks and
balloons released into the sky
by children and teenagers were
final parts of the ceremony.
The 33rd International Film
Festival for Children and
Youth will be held virtually
from October 18 to 23, 2020
under the supervision of
AlirezaTabesh.

The 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 Show-Isfahan, 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.

