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کــودک و نوجــوان؛ دو نهالــی کــه افــزون
بــر خانــواده و جامعــه ،در گلســتان
خوشرنــگ و عطــر ســینمای ایــران نیــز
آنچنــان مهــم مینمایاننــد کــه ســینماگران
متعهــد و دغدغهمنــد ایــن کهــن مــرز و بــوم را بــرآن دارد
تــا بــر طــراوت کمــی و کیفــی نگاریــن گلشــنش ،در دل
و البتــه پیــش و پــس برگــزاری ســیودومین جشــنواره
بینالمللــی فیلمهــای کــودکان و نوجوانــان بیفزاینــد.
ســینمایی کــه امــروزه گرچــه بــه نســبت دهههــای گذشــته
خــود کمتــر از آثــاری کنجــکاوی برانگیــز بــا تــم دربــاره کــودک
بهــره میبــرد ،امــا در ذیــل میزبانــی فیلمهایــی بــرای کــودک،
برآنشــده تــا بــا بــروز رســانی خــود ،از فرصتهایــی چــون
قالبهایــی نــو نظیــر «وبســری» بــرای پرداخــت هرچــه
بهتــر بــه جهــان کــودکان و نوجوانــان با هــدف القــای فرهنگ
ایرانــی  -اســامی نهایــت اســتفاده را ببــرد؛ و شــاید بــر مبنــای
اصــل مهمــی چــون فضــای مجــازی باشــد کــه جشــنواره
فیلمهــای کــودکان و نوجوانــان در ســیودو ســالگی ،بخــش
نوپــای وبســری را در خــود جایــی داده اســت.
امید اســت که فیلمســازان ،مســئوالن ،فعاالن رســانهای و سایر
دســتاندرکاران حــوزه کــودک و نوجــوان ،ایــن تناوردرخــت
فرهنگــی – هنــری را در کنــار آراســتن به شــاخ و بــرگ نوعارضی
چــون «المپیــاد فیلمســازان نوجــوان» و «راهانــدازی باشــگاه
مخاطبــان کــودک» ،بــا همراهی ،دســتگیری و ســاخت آثاری
مطبــوع ،بــه اشــتیاق عاقهمنــدان بینالمللــیاش از بــرای
تهیــه ثمــره ایــن بوســتان حاصلخیــز نیــز بیاراینــد.
محمد حسین لواسانی

نشریه روزانه سی و دومین جشنواره بین المللی فیلمهای کودکان و نوجوان
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مدیر هنری  :احمد غالمی
دبیر عکس  :امیرحسین غضنفری
گرافیک :محمدرضا عطارد ،مهدی متناصری
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توضیح:
پــس از انتخــاب نــام «مشــق شــب» توســط تیــم اتــاق فکــر
نشــریه ،بــه فکــر ادای دیــن بــه عبــاس کیارســتمی فقیــد
افتادیــم .از ایــنرو ،طراحــی لوگــو و جلــد ایــن شــماره بــا
الهــام از پوســتر فیلــم ســینمایی مشــق شــب ( بــه طراحــی
اســتاد ابراهیــم حقیقــی) شــکل گرفــت.
احمد غالمی

عاطفــه نــوذری  -مراســم رونمایــی از پوســتر جشــنواره
در نقــش جهــان کــه تاریــخ و زیبایــی را درهمآمیختــه
مهمــان چشمانشــان کــرده بــود ،در کنــار تصویــری
ســولو از پوســتر جشــنواره ســیودوم و نوجوانــی کــه
جــذاب و متمرکــز مشــغول آزمــون داوران کــودک و
نوجــوان جشــنواره اســت ،بخشــی از نــگاه مخاطبــان
بــه جشــنواره در صفحــات اینســتاگرام بــود.
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معرفی شوراى برنامهریزى محتوایى
المپیاد فیلمسازى
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علیرضــا تابــش دبیــر جشــنواره طــى احکامــى
جداگانــه  ۶عضــو شــوراى برنامهریــزى محتوایــى
المپیــاد فیلمســازى نوجوانــان را برگزیــد.
ســعید پوراســماعیلی ،وحیــد گلســتان ،داود ضامنــی،
محمدرضــا کریمــی صارمــی ،ســهیا عســکری و
حســین شیخاالســامی بــه عنــوان اعضــاء شــوراى
برنامهریــزى محتوایــى المپیــاد فیلمســازى نوجوانــان
معرفــى شــدند.
در متن حکم دبیر جشنواره چنین آمده است.
«نظــر بــه ســوابق ،تجربیــات و تخصــص ســرکارعالی/
جنابعالــی بــه موجــب ایــن حکــم بــه عنــوان «عضــو
شــورای برنامــه ریــزی محتوایــی» ســومین المپیــاد
فیلمســازی نوجوانــان ایــران منصــوب میشــوید.
ایــن المپیــاد رویــداد مهمــی اســت کــه عــاوه بــر
شناســایی ،کشــف و پــرورش تعــدادی از نوجوانــان
خــاق و عاقهمنــد بــه ســینما در کشــور ،زمینــه انتقــال
تجربــه و ارائــه آموزشهــای کاربــردی بــه آنهــا
را فراهــم کــرده و بســتر رویــش نســل جدیــدی از
فیلمســازان آینــده کشــور را فراهــم خواهــد کــرد.
امیــد اســت بــا توجــه بــه مراتــب تعهــد و ســوابقی
کــه در ایــن حــوزه از ســرکارعالی/جنابعالی بــر جــای
مانــده اســت و بــا بهرهگیــری از دانــش تخصصــی و
توانمندیهــای موجــود ،گامهــای موثــری در مســیر
رشــد و اعتــای ســینمای کــودک و نوجــوان در ایــران
برداشــته و در انجــام وظایــف محولــه مشــمول
عنایــت حضــرت حــق باشــید».
کودکان معلول
به جشنواره فیلم کودک میآیند
بنــا بــه تجربــه موفــق ســال گذشــته ،باشــگاه
مخاطبــان ســیودومین جشــنواره بینالمللــی فیلــم
کــودکان و نوجوانــان ،وظیفــه خــود را در جشــنواره
ســیودوم ،از طریــق عضوگیــری در ایــن باشــگاه آغــاز
کــرد.
ایــن کمیتــه در مــاه گذشــته از طریــق ضوابــط اداری در
ســه بخــش شــروع بــه فعالیــت کــرده اســت؛ بخــش
اول باشــگاه هــواداران اســت کــه تمامــی شــهروندان
اصفهــان میتواننــد عضــو ایــن باشــگاه شــوند تــا از

تخفیــف پخــش فیلمهــا در زمــان برگــزاری جشــنواره
بهرهمنــد شــوند.
ثبــت نــام نیــز تنهــا از طریــق درگاه اینترنتــی club-
 icff.irامکانپذیــر اســت و همــه شــهروندان اصفهــان
میتواننــد بــا ثبتنــام در ایــن درگاه کارتــی بــا
عکــس و نــام خــود داشــته باشــند تــا در زمــان برگزاری
جشــنواره بتواننــد از آن اســتفاده کننــد ،همچنیــن ایــن
کارت قابــل اســتفاده در حمــل و نقــل عمومــی بــوده و
پــس از اتمــام جشــنواره منقضــی نمیشــود.
بخــش دوم مرتبــط بــا جــذب داوطلبــان اســت و در
همیــن رابطــه فراخوانــی در تاریــخ بیستوششــم
تیرمــاه  ۹۸اعــام و پــس از آن تــا ســوم مــرداد بــا
مصاحبههایــی کــه از داوطلبــان انجــام شــد ،تعــداد
 ۴۵نفــر از آنــان انتخــاب و در نهایــت ثبتنــام شــدند.
یکــی دیگــر از نــکات مثبــت وجــود داوطلبــان ایــن
اســت کــه آنــان میتواننــد بــا ارائــه ایدههــای نویــن
خــود کمکهــای شــایانی بــه جشــنواره داشــته
باشــند.
بخــش ســومی کــه در جشــنواره بینالمللــی فیلــم
کــودکان و نوجوانــان در حــال پیگیــری اســت ،وجــود
کــودکان دارای معلولیــت در جشــنواره اســت کــه
شــامل کــودکان ناشــنوا ،نابینــا و ناتــوان جســمی و
حرکتــی میشــود کــه جشــنواره بنــا دارد در زمــان
برگــزاری از همراهــی آنهــا اســتفاده کنــد .در همیــن
رابطــه مناسبســازی و فرهنگســازی حضــور
توانخواهــان در ســینماها در حــال پیگیــری اســت تــا
بــه اســتانداردهای یونیســف در جشــنواره دســت پیــدا
کنیــم.
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روایتی از فانتزیهای کودکانه
از پوستر جشنواره و پوستر سومین المپیاد فیلمسازی رونمایی شد
محمدرضا کاظمی
راهــی اصفهــان شــدیم ،جــاده تخــت
بــود و طوالنــی .چنبــره خــواب بــر
چشــمان خســته ،فرصــت خندیــدن
بــا دوســتان رو از مــا دریــد .بــه ضــربوزور موزیــک و
خوابهــای پارهپــاره بــه مقصــد رســیدیم .خــواب
بــه چشــم نیامــده ،آمــاده مراســم رونمایــی از پوســتر
ســیودومین جشــنواره بینالمللــی فیلمهــای
کــودکان و نوجوانــان شــدیم .تماشــای چهارضلعــی
پــر هیبــت نقــش جهــان از طبقــه دوم قیصریــه ،همــان
حــال خوبــی بــود کــه تمامــی خســتگی راه را از مــا ربود.
مراســم بــا ســخنان دبیــر جشــنواره ســیودوم
آغــاز شــد کــه بعــد از ابــراز خرســندی بابــت تقــارن
روزهــای جشــنواره بــا ایــام عیــد غدیــر ،از شــعار
امســال جشــنواره« ،رویــای کــودکان ســیلزده را
بســازیم» گفــت « .نمایــش فیلــم بــا «ســینما ســیار»
از ســوی انجمــن ســینمای جوانــان ایــران همزمــان
بــا جشــنواره ،در مناطــق ســیلزده و بــرای کــودکان
ســیلزده ،یکــی از برنامههــای مــا در همیــن
راستاســت .ســاختن رویــای کــودکان ســیلزده و
فرداهایــی پــر امیــد و نشــاط بــرای آنــان در گــرو
همدلــی امــروز مــردم بــرای زدودن رنجهــای آنــان
اســت و امیدواریــم بــا حســن همــکاری جامعــه هنــری
و عوامــل جشــنواره بتوانیــم از ایــن ظرفیــت بــه ســود
صلــح و بشردوســتی اســتفاده کنیــم».
تابــش در ادامــه ســخنان خــود بــر اهمیــت ایــن
جشــنواره تاکیــد کــرد « .مخاطبــان ایــن جشــنواره
کــودکان و نوجوانــان و خانوادههایشــان هســتند
و ایــن رویــداد آبــروی ایــران و اصفهــان در عرصــه
بینالمللــی و سینماســت .اصفهــان بــا توجــه بــه
مقیاسهــای بینالمللــی ظرفیــت خوبــی بــرای

برگــزاری رویدادهــای بــزرگ نظیــر جشــنواره فیلــم
کــودک دارد ،چــرا کــه اصفهــان میتوانــد «قطــب
خاقیــت ســینمای کــودک و نوجــوان» در ایــران
باشــد».
تشــریح ویژگیهــای پوســتر جشــنواره ســیودوم کــه
بــا طرحــی از حمیدرضــا بیدقــی صــورت پذیرفــت،
بخــش دیگــر ســخنان رئیــس بنیــاد ســینمایی فارابــی
بــود « .دیــده شــدن نشــاط و فانتــزی کودکانــه ،اشــاره

بــه جهانــی بــودن جشــنواره ،ایرانــی و امــروزی بــودن
گرافیــک پوســتر و نشــانههایی از شــهر میزبــان
جشــنواره یعنــی اصفهــان ،از جملــه نــکات و مــواردی
اســت کــه در طراحــی پوســتر جشــنواره مــد نظــر بــود
و وقتــى بــه طراحــان گرافیــک متعــددی مراجعــه
کردیــم ،بــه ایــن نــکات تاکیــد شــد .بعــد از اجــرای
دههــا اتــود اولیــه ،ســرانجام بــر ســر یکــی از اتودهــای

«بینالملــل» جشــنواره ســیودوم اســت».
مراســم بــا اجــرای موســیقی توســط گروهــی از کــودکان
اصفهانــی ادامــه پیــدا کــرد تــا بعــد از رونمایــی از پوســتر
در عمــارت قیصریــه ،ســخنان شــهردار اصفهــان،
پایانبخــش برنامــه رونمایــی از پوســتر جشــنواره
ســیودوم در هشــتم مردادمــاه ســال  98باشــد.
قــدرتهللا نــوروزی ســخنان خــود را بــه گفتــن از همــت
مســئوالنه کــودکان و نوجوانــان در برگــزاری جشــنواره
معطــوف کــرد« .ســیودومین جشــنواره بینالمللــی
فیلمهــای کــودکان و نوجوانــان بــا همــت واالی
شــما کــودکان و نوجوانــان کــه مســئوالنه در عرصــه
جشــنواره بزرگــی کــه عنــوان بینالمللــی را بــا خــود

7

آقــای حمیدرضــا بیدقــی کــه خصوصیــات و شــرایط
جشــنواره را داشــت ،توافــق صــورت گرفــت».
پوســتر ســومین المپیــاد فیلمســازی نوجوانــان کشــور
نیــز کــه همزمــان بــا ســیودومین جشــنواره فیلــم
کــودک و نوجــوان در اصفهــان برگــزار میشــود را
فرشــید مثقالــی ،تصویرگــر ،مجسمهســاز ،کارگــردان،
انیماتــور ،نویســنده و طــراح گرافیــک ایرانــی و
اصفهانــی طراحــی کــرده اســت .علیرضــا تابــش بــا
توجــه بــه صحبتــى کــه بــا او داشــته اســت دربــاره
پوســتر المپیــاد فیلمســازی نوجوانــان از ایــن هنرمنــد
اینگونــه شــنیده اســت«.هنگامی کــه بچههــا را
موقــع نــگاه کــردن بــه تلویزیــون یــا فیلــم در ســینما
تماشــا میکنیــم ،یکــی از اعجابآورتریــن نکتههــا،
غرقشــدن هیپنوتیــزموار آنــان در فیلــم اســت .مثــل
اینکــه تمــام دنیــا را فرامــوش میکننــد و عمیقــا ً در
فیلــم فــرو میرونــد .اگــر یکــی از منظورهــای المپیــاد
و جشــنواره ،دعــوت بچههــا بــه دیــدن فیلمهاســت،
پــس ایــن پوســتر ســعی میکنــد حــس و شــعف
تماشــا را در مخاطــب قلقلــک دهــد .بیائیــد و ببینیــد
و لــذت ببریــد».
دبیــر جشــنواره بحــش دیگــری از ســخنان خــود را بــه
موضــوع تنــوع فیلمهــاى بینالملــل در جشــنواره
امســال اختصــاص داد .امســال نگاهــی بــه ســینمای
کشــورهای همســایه نیــز خواهیــم داشــت ،بــه همیــن
منظــور نیــز بخــش جنبــی «طلــوع تفلیــس» را از
کشــور گرجســتان داریــم .همچنیــن مــرور فیلمهــای
تاتارســتان هــم از دیگــر بخشهــای جنبــی بخــش

بــه همــراه دارد ،حضــور داریــد ،برگــزار میشــود.
شــما کــودکان و نوجــوان در ســاخت پلــی حضــور یافتهاید
کــهقصــددارددلکــودکانجهــانرابــههــمنزدیــککندو
به مســیر دوســتی و مــروت صلــح پایدار ببــرد».
ســاعتنزدیــکنــهونیــماســتومنتظربرگشــتبهتهـران
بعــدازصرفشــامهســتیم،تــااینبــاردردلشــببــهجاده
تخــتوطوالنــیبــاچاشــنیخوابهــایپارهپــارهبزنیــم.

معرفی هیات انتخاب بخش سینمای ایران
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پیشکشی برای چشمهای پاک
سارا کنعانی
امســال ســیودومین جشــنواره فیلــم
کــودک اصفهــان برگــزار میشــود و
قــرار اســت آثــاری را بــه نظــاره بنشــینیم
کــه چهــار ســینماگر مــرد و یــک زن آنهــا را انتخــاب
کردهانــد؛ گروهــی کــه بــار مدیریتــی کارنامــه آنــان بــه
ســنگینی بــار هنــری ایــن رویــداد اســت و ایــن موضــوع
بــه ایــن معناســت کــه فرآینــد انتخــاب ،هــم بــا در نظــر
گرفتــن ذوق هنــری فیلمســازان انجــام شــده و هــم بــا
توجــه بــه اینکــه ایــن افــراد بــا چــه ســطحی از امکانــات
و محدودیتهــا دســت بــه تولیــد زدهانــد.
حضــور یــک کارگــردان زن ،ارزیابــی فیلمهــا را از
دریچــهای لطیــف یــا شــاید مادرانــه ممکــن میســازد
و البتــه نبایــد فرامــوش کــرد کــه ایــن بانــوی فیلمســاز
بــه عنــوان یــک فعــال در حــوزه ســینمای کــودک،
میتوانــد کارشناســانهترین نقطهنظــرات را داشــته
باشــد .از ســوی دیگــر حضــور یــک جــوان فیلمســاز کــه
قبــل از تهیهکنندگــی و کارگــردان بــودن ،بازیگــری را
تجربــه کــرده اســت یــک انتخــاب کامــا بجــا بهشــما
مــیرود ،بهویــژه وقتــی بدانیــم او از  13ســالگی حضــور
جلــوی دوربیــن را تجربــه کــرده اســت.
یکــی دیگــر از ایــن اعضــا ،مدیــر گــروه کــودک
تلویزیــون بــوده اســت و همیــن ســمت میتوانــد
زمینــه مســتقیمترین راه را بــرای شــناخت جهــان
کــودکان فراهــم کنــد .حتمــا میدانیــد کــه خوانــدن
پیامکهــای ارســالی بیننــدگان بــرای مدیــران
تلویزیونــی تــا چــه حــد حیاتــی اســت و ایــن عضــو
هیــات انتخــاب جشــنواره کــودک ،بازخوردهایــی را
دربــاره موضوعــات و محتواهــای کودکانــه دریافــت
کــرده اســت کــه والدیــن قشــر کــودک و نوجــوان از
زبــان آنــان ارســال کردهانــد ،هرچنــد کــه امــروزه بــه

ســبب رواج تکنولــوژی در دســت همــه افــراد جامعــه
بهویــژه کــودک و نوجــوان ،مطلــع شــدن از فضــای
ذهنــی آنــان کار ســختی نیســت.
دو عضــو دیگــر ایــن هیــات نیــز بــا حضــور در
ســمتهای مدیریتــی و داوری ســینمایی کولهبــاری
از تجربــه را بــه ایــن گــروه آوردهانــد تــا در نهایــت مــا
شــاهد فیلمهایــی باشــیم کــه دغدغهمندتریــن
موضوعــات را دربــاره کــودکان مطــرح میکننــد.
نادره ترکمانی
برای یک انتخاب قصهگوی زنانه
نــام نــادره ترکمانــی را در تیتــراژ فیلمهــای ســینمایی
عروســکی بــا عنــوان کارگــردان و نویســنده دیدهایــم.
حضــور یــک چهــره مولــف در ســینمای کــودک بــرای
انتخــاب بهتریــن فیلمهــای کــودک در جشــنواره

ســیودوم فیلــم کــودک و نوجــوان ،یــک حضــور
مغتنــم اســت .ایــن بانــوی کارگــردان در ســالهای
قبــل بــرای ســاخت آثــار کــودک و نوجــوان از همیــن
جشــنواره و جشــنوارههای دیگــر جوایــز متعــددی
دریافــت کــرده و میتــوان گفــت یکــی از معــدود
چهرههــای ســینمایی اســت کــه میداننــد کــودکان
چــه کســی هســتند و چــه چیــزی میخواهنــد.
ایــن نویســنده و کارگــردان ،مــدرک کارشناســی ســینما
بــا گرایــش کارگردانــی را از دانشــگاه ســینما و تئاتــر
دریافــت کــرده و یکــی از اعضــای هیــات موســس
و هیــات مدیــره مرکــز توســعه ســینمای کــودک و
نوجــوان بهشــمار مــیرود .در ســالهای اخیــر از او
بــرای عضویــت در هیــات انتخــاب جشــنوارههای
متعــدد دیگــری نیــز دعــوت بــه عمــل آوردهانــد.

میآینــد و ایــن در حالیســت کــه ســینمای انیمیشــن
در کشــور مــا هنــوز بــه میــزان راضیکننــدهای جــای
خــود را بــاز نکــرده اســت و جســارت جعفــری در
تهیــه چنیــن آثــاری نشــانگر افــق دیــد اوســت و اگــر
افــق دیــد یــا چشــمانداز را از یــک کــودک بگیریــم،
دیگــر چــه چیــز بــرای ذهــن و فکــر خــاق او باقــی
میمانــد؟ از همیــن رو میتــوان گفــت جعفــری
بــرای موشــکافانهترین نظــرات دربــاره فیلــم کــودک
و نوجــوان ،در ترکیــب هیــات انتخــاب جــای گرفتــه
اســت.
او کــه در جشــنوارههای مختلــف حضــوری موفــق
داشــته و جوایــز زیــادی را نیــز کســب کــرده اســت ،بــه
عنــوان مدیرعامــل و تهیهکننــده گــروه هنــر پویــا،
داور جشــنوارههای انیمیشــن ،مدرســه ،ســیمرغ،
فیلــم عمــار و  ...شــناخته میشــود و بــا توجــه بــه
ســابقه پربــار داوری او میتــوان گفــت بــا یمــن حضــور
او ،یــک زاویــه دیــد دقیــق و مجــرب بــه هیــات انتخــاب
جشــنواره راه یافتــه اســت.
جواد حاتمی
برای یک انتخاب روانشناسانه
جــواد حاتمــی ،روانشــناس و عضــو هیاتعلمــی

حامد جعفری
برای یک انتخاب موشکافانه
حامــد جعفــــری تنهـــا عضــو هیــــات انتخــاب
ســیودومین جشــنواره فیلــم کــودک اســت کــه بــا
دنیــای انیمیشــن آشناســت و تــا کنــون تهیهکنندگــی
دو فیلــم انیمیشــن را بــر عهــده داشــته کــه هــر دو
تجربههــای موفقــی بــرای ســینمای مــا بــه حســاب

دانشــگاه تهــران اســت .او بــه عنــوان یکــی از اعضــای
هیــات انتخــاب ســیودومین جشــنواره فیلــم کــودک
و نوجــوان ،در کنــار چهــار نفــر دیگــر بــه تماشــای آثــار
نشســت تــا بهتریــن فیلمهــا بــرای حضــور در ایــن
رویــداد بــه انتخــاب برســند .اینکــه یــک روانشــناس
بــرای چنیــن اتفاقــی دعــوت بــه همــکاری شــود یــک
تصمیــم هوشــمندانه بــه نظــر میرســد ،چراکــه
شــناخت جهــان پیچیــده کــودکان بــه تخصــص نیــاز
دارد و کســی کــه در رشــته علــوم روانشناســی موفــق بــه
گرفتــن مــدرک دکتــرا شــده ،در قیــاس بــا دیگــر افــراد،
صاحیــت بیشــتری بــرای مشــخص کــردن دایــره
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ترکمانــی کــه عضــو اتحادیــه تهیهکننــدگان ســینمای
ایــران نیــز هســت چنــد کتــاب را نوشــته و بــازار نشــر
فرســتاده اســت و از ایــنرو میتــوان گفــت یــک عضــو
اهــل قلــم و بــه اســتناد آثــار ســینماییاش ،یــک عضــو
قصهگــو ،در ترکیــب هیــات انتخــاب جشــنواره فیلــم
کــودک جــای گرفتــه اســت.

دغدغهمنــدی او را بــرای قشــر کــودک و نوجــوان ایــن
ســرزمین نشــان میدهــد.
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ســائق و نیازمندیهــای قشــر کــودک دارد ،کمااینکــه
حاتمــی پیــش از ایــن نیــز در هیــات انتخــاب یــا داوری
جشــنواره فیلمهــای کــودک و نوجــوان در بخــش
بینالملــل حضــور داشــته اســت.
ایــن نویســنده و پژوهشــگر ،همچنیــن ،قبــا در شــورای
سیاســتگذاری ســینمای کــودک نیــز عضویــت
داشــته و اکنــون یکــی از اعضــای شــورای کــودک بنیــاد
فارابــی اســت .جــواد حاتمــی مدیریــت گــروه کــودک
تلویزیــون را نیــز در کارنامــه ثبــت کــرده اســت.
حسین شیخاالسالمی
برای یک انتخاب فیلسوفانه
حســین شیخاالســامی در رشــته فلســفه غــرب
تحصیلکــرده امــا او را بــه عنــوان یــک منتقــد یــا
کارآفریــن نیــز میشناســیم .قــرار گرفتــن ایــن چهــره
مدیریتــی ســینمایی در ترکیــب هیــات انتخــاب
جشــنواره فیلــم کــودک قبــل از هــر چیــز پویایــی ذهــن
او را بــه ذهــن میرســاند ،چــون کســی کــه در اندیشــه
خلــق کســب و کار باشــدف دارای نوعــی خاقیــت
ذاتــی اســت و کــودکان ،بــا ذهــن کوچــک و در عیــن
حــال بزرگشــان کــه مــدام در حــال کشــف و یادگیــری
اســت ،یکــی از خاقتریــن کســانی هســتند کــه در
اطــراف مــا وجــود دارنــد ،از همیــنرو ایــن حضــور ،در
بخــش انتخــاب فیلمهــای ســیودومین جشــنواره
فیلــم کــودک ،یــک اتفــاق نیکــو و قابــل توجــه اســت.
شیخاالســامی همچنیــن عضــو شــورای کارشناســی
ســینمای کــودک بنیــاد ســینمایی فارابــی اســت و البتــه
مدیرعاملــی مرکــز شــتابدهی ســینمای ایــران را هــم
بــر عهــده دارد.
از ایــن چهــره بیــش از  70مقالــه تخصصــی در
نشــریات «کتــاب مــاه کــودک و نوجــوان»« ،کتــاب
مــاه علــوم اجتماعــی» و پژوهشــنامه «ادبیــات کــودک
و نوجــوان» خواندهایــم و همیــن اســناد مکتــوب،

سهیل موفق
برای یک انتخاب جوانانه
ســهیل موفــق جوانتریــن عضــو هیــات انتخــاب
ســیودومین جشــنواره فیلــم کــودک و نوجــوان
اســت امــا ایــن جوانــی ،تضــاد زیبایــی بــا کارنامــه
پربــار او از نظــر کیفــی دارد .او تــا امــروز دو فیلــم
ســینمایی ســاخته کــه هــر دو در جشــنواره فیلــم
کــودک و نوجــوان ،خــوش درخشــیدهاند .حضــور
یــک کارگــردان خوشفکــر در ترکیــب هیــات انتخــاب،
قطعــا بــه غنــای هــر چــه بیشــتر ایــن رویــداد فرهنگــی
می انجامــد.
ایــن تهیهکننــده ،کارگــردان و بازیگــر بــا فیلــم
«شــکاتی» نامــزد جایــزه بهتریــن کارگردانــی ،بهترین
فیلــم و بهتریــن بازیگــر از ســیامین جشــنواره فیلــم
کــودک شــد ،امــا بــا آخریــن اثــر خــود یعنــی فیلــم
ســینمایی «پاســتاریونی» در دوره قبلــی جشــنواره در
همــه رشــتههای جشــنواره کاندیــدا شــد و توانســت دو
پروانــه زریــن بهتریــن فیلــم از ســوی داوران جشــنواره
و پروانــه زریــن بهتریــن فیلــم از ســوی داوران کــودک و
نوجــوان و همچنیــن لــوح تقدیــر بهتریــن کارگردانــی
و بهتریــن بازیگــر نقــش کــودک از بخــش جلــوهگاه
امیــد را از آن خــود کنــد.
ســهیل موفــق کــه نشــان داده تــا امــروز شــناخت
خوبــی از دنیــای کــودکان بــه دســت آورده اســت،
میتوانــد صاحــب بهروزتریــن نظــرات بــرای معرفــی
بهتریــن آثــار رســیده بــه دبیرخانــه جشــنواره
ســیودوم باشــد.

چند بندی به بهانه نوترین پنجره جشنواره سیودوم

«وبسری»؛ غریبهای آشنا
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محیالدین طباطبایی
صــدای فریــاد اوهامــی غریبانــه گــوش جهــان را
پــر کــرده اســت .رعــدی کــه بــر پیکــره زمیــن ،رعشــه
میانــدازد و مرزهــا را از میــان میبــرد تــا مفهــوم
بیکرانگــی رنــگ ببــازد و تمــام دنیــا را در دســتان
کودکــی خردســال جــای دهــد .فریــادی کــه بــا ســرعتی
عجیــب پیــش میتــازد و سراســر زمیــن را مســاحی
میکنــد ،تــا اینگونــه دنیایــش را پیریــزی کنــد .او
نعــره میزنــد و جهانیــان را بــه ســکوت وا مــیدارد.
ایــن وهــم ،جهــان را بــه صابــه میکشــد و مردمانــش
را درگیــر خــود میکنــد تــا نــه راه پــس داشــته باشــند
و نــه راه پیــش؛ اگــر در صــدا گــم شــوند بــه قهقــرا
میرونــد و اگــر همهمــهاش را نادیــده بگیرنــد ،امــکان
رشــد ندارنــد.
ایــن روزهــا ،تکنولــوژی صفیرکشــان پیــش میتــازد و
پیــر و جــوان را بــه خــود درگیــر میکنــد .هرکــس بــه
فراخــور خاســتگاه و نیازهایــش جســتوجو کــرده و
از دنیــای مجــازی بهــره بــرده و بــا آن انــس میگیــرد.
کــودکان و نوجوانــان امــروز هــم کــه ســردمداران عصــر
تکنولــوژی هســتند ،از فضــای مجــازی خــوراک گرفتــه
و برایــش وقــت میگذارنــد .شــاید بتــوان گفــت
بیشــتر اوقــات فراعــت بچههــا بــه گشــتوگذار در
شــبکههای اجتماعــی و فضــای مجــازی اختصــاص
مییابــد و بــه همیــن منظــور لــزوم تولیــد آثــار
باکیفیــت بــرای بچههــا در ایــن حــوزه خــاص ،حــس
می شــود.
شــاید در واژه غریبــه باشــد ،امــا بــه تصویــر بــرای هــر
یــک از مــا بســیار آشــناتر از آن چیزیســت کــه بخواهیــم
بــه آن فکــر کنیــم ،و در ایــن بیــن ،مجموعــه «دیریــن
دیریــن» بهتریــن و نزددیکتریــن نمونــه بــرای
تعریــف آن اســت .صحبــت بــر ســر «وبسری»ســت،

ســری مجموعههایــی کــه بــار بســیاری از صنعــت
تصویــر در فضــای مجــازی را بــه دوش میکشــند
تــا خیــل گســتردهای از مــردم در ســنین مختلــف را
مشــغول تماشــای خــود کننــد.
«وبســری»ها چــه از ُبعــد هنــری و چــه از منظــر
کســب و کار آنقــدر محکــم و موثــر گام برداشــتند کــه
ســیودومین جشــنواره بینالمللــی فیلمهــای
کــودکان و نوجوانــان را بــرآن دارنــد تــا نخســتین
حضــور در ایــن آوردگاه هنــری را تجربــه و ایــن
جشــنواره را کاملتــر از پیــش کننــد .در همیــن زمینــه،
حســین شیخالســامی بــا بیــان اینکــه ســینما بــا
منظومــه بســیاری از تصاویــر ،نیازمنــد قرابتــی بیشــتر
بــا «وبسری»ســت ،ایجــاد ایــن نــگاه نــو در بســتری
چــون جشــنواره یادشــده را اتفاقــی مهــم در مســیر
تکامــل ایــن فســتیوال عنــوان میکنــد.
مدیــر بخــش «وبســری» جشــنواره فیلــم کــودک
و نوجــوان ،ایــن پنجــره تــازه بــاز شــده را نیازمنــد
پشــتوانه نظــری و زیرســاختی میخوانــد و میگویــد
«شــکل مصــرف فرهنگــی کــودک و نوجــوان در
ایــران بــا توجــه بــه آمــاری کــه وجــود دارد مــا را
بیشــتر متقاعــد میکنــد کــه بــه «وبســری»ها
نــگاه جدیتــری بیاندازیــم .امــروزه در دنیــای
ســرگرمی ،حــوزه مســتقلی بــه نــام ســینما نداریــم ،در
دنیــا ،ســینما را بخشــی از صنعــت گســترده تصویــر
می داننــد».
اگــر ســری بــه ســوی آمــار حضــور کــودکان و نوجوانــان
در فضــای مجــازی بگردانیــم ،بیشــتر پــی بــه اهمیــت
حضــور «وبســری» در جشــنواره میبریــم و
مطمنتــر میتوانیــم سیاســت جشــنواره مبنــی بــر
افــزودن ایــن بخــش بــه ایــن رویــداد مختص کــودکان
و نوجوانــان را بــه فــال نیــک بگیریــم؛ حــال چــه از
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منظــر حضــور پــر رنــگ نســل «اپ» در فضــای مجــازی
کــه میتوانــد قــاب مناســبی در راســتای ســرگرمی و
آمــوزش ایشــان باشــد و چــه از منظــر کســب و کار و
تولیــدات هنــری.
جشــنواره ای کــه در ســی ودومین دوره برگــزاری،
بــا گشــودن ایــن پنجــره نــو ،بــروز بــودن خــود
را بــه رخ می کشــد ،بنــا بــه گفتــه شیخ االســامی
بناســت بــر مبنــای دو شــاخصه «کیفیــت هنــری»
و «اســتراتژی کســب و کار» آثــار رســیده را ابتــدا
بــرای انتخــاب ،بررســی و در ادامــه مجموعه هــای
راه یافتــه بــه بخــش مســابقه را بــر همیــن اســاس
داوری کنــد.
بعــد از جســتاری کوتــاه در زمینــه «وبســری»
نگاهــی بــه نظــرات داریــوش دالونــد تهیهکننــده
انیمیشــنهای ســینمایی در زمینــه ســاخت ایــن
مجموعههــای اینترنتــی نیــز خالــی از لطــف نیســت.
«امــروزه کــودکان میتواننــد بــه تنهایــی نیازهــای
خــود را در اینترنــت جســتوجو کننــد .پــس وقتــی
کــودک در ایــن فضــا بــه جســتوجو میپــردازد،
چــه قــدر خــوب میشــود کــه مــا بتوانیــم در کنــار
محتواهــای دیگــر ،محتــوای ایرانــی اســامی را نیــز
در اختیــار او قــرار دهیــم .بنابرایــن هرچــه در ایــن
حــوزه تولیــدات بیشــتری داشــته باشــیم ،احتمــال
اینکــه بچههــا در گشــت و گذارهــای اینترنتــی خــود،
بــا محتــوای مــورد نظــر مــا برخــورد کننــد ،بیشــتر
میشــود ،پــس خــوب اســت کــه هــم بــه لحــاظ کیفــی
و هــم از نظــر کمــی ،آثــار خوبــی در ایــن حــوزه تولیــد

کنیــم .فکــر میکنــم بــرای بخــش «وبســری» بایــد
حمایتهــای الزم صــورت گیــرد تــا هــم تولیــدات
ایــن بخــش بیشــتر از قبــل شــود و هــم محتــوای
خوبــی بــرای تماشــای کــودکان در فضــای مجــازی
بهوجــود آیــد».
امــا در ایــن میــان ســید جمــال هادیــان ،رئیــس مرکــز
روابــط عمومــی و اطــاع رســانی وزارت ارتباطــات و
فنــاوری ،ضمــن اینکــه «وبســری»ها را یکــی از مظاهر
بــروز بــودن و همــگام شــدن بــا اتفاقــات جهانــی
میخوانــد دلنگرانــی هــم دارد کــه آن را چنیــن مطرح
میکنــد« .در مــورد کارهایــی کــه بــه فضــای مجــازی
مربــوط میشــود ،نمیتــوان بــا اطمینــان حــرف زد،
چــون ســرعت انقــاب در حــوزه تکنولــوژی زیــاد اســت
و ایــن امــکان وجــود دارد کــه نســخه جدیــدی بیایــد و
نســل وبســریها را بــه انقــراض بکشــاند .البتــه ایــن
امــکان هــم وجــود دارد کــه «وبســری»ها بــروز شــده
و بــه تکامــل یافتهتریــن حالــت خــود برســند».
ســرآخر آنچــه از نظــرات صاحبنظــران بــر میآیــد،
ایــن صنعــت تصویــر در فضــای مجــازی را میتــوان
بســتر مطبوعــی بــرای القــای فرهنــگ داخلــی بــه
کــودکان و نوجوانــان خوانــد ،بنابرایــن میبایســت
بــا وارد کــردن آن در جشــنوارهها و همچنیــن ایجــاد
زیرســاختها و حمایتهــای الزم« ،وبســری»ها
را در مســیر تولیــد هرچــه بیشــتر آثــار و ترویــج
تماشــای آنهــا ،رهنمــون کــرد تــا ایــن غریبــه آشــنا
بیــش از هــر زمــان دیگــری نســل «اپ»مــان را راهــی
شــهر قصههــا کنــد.

مروری بر هیات انتخاب بخش بینالملل جشنواره

انتخابهایی که مرز نمیشناسند
سارا کنعانی
بینالمللــی بــودن جشــنواره فیلــم کودک
و نوجــوان اصفهــان شــاید مهمتریــن
ویژگــی آن اســت .فرقــی نمیکنــد
طرفــدار مکتــب «هنــر بــرای هنــر» باشــیم یــا «هنــر بــرای
جامعــه»؛ در هــر دو مــدل فکــری ،کــودکان ،فــارغ از
رنــگ و نــژاد و ملیــت و زبــان ،عزیــز و دوستداشــتنی
شــمرده میشــوند و بایــد از ســینمایی پویــا و نشــاط
بخــش بهرهمنــد باشــند .و در ایــن بیــن مهــم نیســت
فیلمــی کــه بــه تماشــا نشســتهاند آنــان را صرفــا شــاد
میکنــد یــا چیــزی را بــه ایشــان یــاد میدهــد .کــودکان
بایــد خــوب زندگــی کنند و ایــن یک شــعار نانوشــته برای
ســیودومین دوره جشــنواره فیلــم کــودک و نوجــوان
اســت .پنج ســینماگری کــه در ترکیــب هیات انتخــاب قرار
گرفتهانــد نیــز بــا چنیــن نگاهــی آثــار را بررســی میکننــد
و امیدوارنــد بعــد از پایــان ایــن رویــداد ،یک رنگ هشــتم
بــه دنیــای رنگیــن کمانی کــودکان اضافه شــده باشــد .با
ایــن پنــج کارشــناس عضــو هیــأت انتخاب آشــنا بشــوید.
فرزاد اژدری ،با نگاهی از جنس کودک
فــرزاد اژدرى فیلمســاز حــوزه کــودک و نوجــوان اســت و
همیــن ویژگــی شــاید مهمتریــن اتفــاق در کارنامــه او
باشــد .کســی کــه بــرای کــودکان فیلــم میســازد پرنــده
نــگاه خــود را تــا دوردســتها پــرواز داده اســت ،آنقــدر
کــه از آســمان همــه کشــورها بــا صلــح گذشــته و بــی
اعتنــا بــه زبانهــا و رنــگ پوســت و ملیــت و  ...تنهــا بــرای
انســانهای کوچــک ،امــا بزرگــی قصــه تعریــف کــرده کــه
همــه بــه یــک لهجــه صحبــت میکننــد؛ لهجــه دوســتی.
او کارشــناس ارشــد ســینما ،کارگــردان و نویســنده

ســینماى کــودک و مــدرس ســینما در جهــاد دانشــگاهى
و انجمــن ســینماى جوانــان اســت و ســابقه دبیــری
اجرایــى و عضویــت در هیاتهــاى انتخــاب و داورى
در جشــنواره فجــر و کــودک را از ســال هــاى  8۵تــا 9۵
داراســت.
اژدری همچنیــن عضــو هیــات انتخــاب بیستوســومین
دوره جشــنواره فیلــم کــودکان و نوجوانــان ،عضــو هیات
انتخــاب بخــش بینالملــل و مدیــر دبیرخانــه دوره
ســىام و ســىویکم جشــنواره بینالمللــى فیلمهــاى
کــودکان و نوجوانــان اســت.
جمال امید ،با نگاهی تاریخی
جمــال امیــد مــورخ تاریــخ ســینمای ایــران اســت،
همیــن جملــه کافیســت تــا بدانیــم او یــک عمــر بــه
چــه گنجینــه عظیمــی از هنــر ســینمای ایــران دسترســی
داشــته و بالطبــع ،چــه شــناخت دقیقــی از رونــد مســیر
و پســتیها و بلندیهــای همــه حوزههــای ســینمای
ایــران بهویــژه ســینمای کــودک دارد .او حتمــا دوره
طایــی اوج ســینمای کــودک یعنــی نیمــه دوم دهــه
شــصت و نیمــه اول دهــه هفتــاد را بهخاطــر مــیآورد و
چــه بســا بهخاطــر فقــدان همــان ســطح از پویایــی در
دوران حاضــر ،بیــش از هــر کــس دیگــری دغدغهمنــد
اســت .جمــال امیــد کــه سرپرســتی فیلمخانــه ایــران را
در کارنامــه دارد ،مدیــر برنامهریــزى و اجرایــى جشــنواره
فیلــم فجــر و مدیرعامــل مــوزه ســینما نیــز هســت ،کــه
تالیفــات بســیارى در ایــن زمینــه داشــته و جدیدتریــن
کتــاب او نیــز در حــال چــاپ اســت.
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کــودکان فــارغ از اینکــه متولــد چــه دهــهای باشــند،
روحــی پاکیــزه و زیبــا دارنــد و حضــور کســی کــه دنیــای

آنــان را در دورههــای گوناگــون بررســی کــرده باشــد،
کمــک شــایانی بــرای رســیدن بــه بهتریــن انتخــاب
بــه حســاب میآیــد تــا جشــنواره ســیودوم هــر چــه
بالندهتــر بــه برگــزاری برســد.
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محمد حمیدی مقدم ،با نگاهی همه جانبه
محمــد حمیــدى مقــدم در هــر آنچــه بــه هنــر نمایشــی
و تصویــری مربــوط اســت ،تجربــه دارد .او مــدرک
تئاتــر
کارشناســی ارشــد ســینما از دانشــکده ســینما و
ِ
دانشــگاه هنــر را داراســت ،تهیهکننــده و کارگــردان
تلویزیــون اســت ،تهیهکنندگــی و کارگردانــی برنامههاى
ســینمایى «ســینما« ،»٢ســینما »1و «ســینما »۴و برنامــه
تلویزیونــى «مســتند »۴را هــم در کارنامــه دارد .مرور این
عناویــن نشــان میدهــد او بــه آنچــه برایش مســوولیت
گرفتــه تســلط کامــل دارد و رأی و انتخــاب او در هیــات
انتخــاب بخــش بینالملــل جشــنواره فیلــم کــودک و
نوجــوان یــک منبــع نظــری کامــل و جامــع دارد.
حمیــدی مقــدم کــه هماکنــون مدیــر عامــل مرکــز
گســترش ســینمای مســتند و تجربــی اســت ،مدیــر
بینالملــل جشــنواره مقاومــت در ســال  1391نیــز بــوده
و بــا بیــش از  10جشــنواره و رویــداد ســینمایی همــکاری
داشــته اســت .تجربــه زیــاد او حاکــی از یــک نــگاه همــه
جانبــه دارد کــه قــرار اســت بــرای ســیودومین جشــنواره

نیــز پیــاده شــود.
کــودکان در سرتاســر جهــان بــه دنیایــی رنگــی و
نقاشــیمانند نیــاز دارنــد تــا بــا شــیبی مایــم بــه زندگــی
واقعــی و خاکســتری قــدم بگذارنــد .حال در همین راســتا
انتخــاب فیلمهــای خــوب بــرای شــرکت در جشــنواره
باعــث میشــود جهانبینــی خــود را آیندهســازتر شــکل
بدهنــد و حضــور یــک مدیــر باتجربــه ســهم زیــادی در
ایــن مهــم دارد.
حامد سلیمانزاده ،با نگاهی پژوهشی
حامــد ســلیمانزاده یــک منتقــد ،مــدرس دانشــگاه و
پژوهشــگر سینماســت کــه البتــه ســابقه مدیریتــی بــرای
رویــداد تئاتــری هــم دارد .تلفیــق دانــش ســینمایی و
تئاتــری بــه معنــای تکامــل هرچــه بیشــتر هنــر اســت،
هنــری کــه بــا کــودکان ســروکار دارد و بــه همیــن ســبب،

حضــور کســی کــه دارای چنیــن تجربیاتــی باشــد در
ترکیــب هیــات انتخــاب ســیودومین جشــنواره فیلــم
کــودکان و نوجوانــان بــه معنــای انتخــاب هــر چــه
مناســبتر آثــار اســت .ســلیمانزاده همچنیــن مدیــر
بینالملــل ســىویکمین جشــنواره بینالمللــى
فیلمهــاى کــودکان و نوجوانــان بــود و تــداوم تجربــه کار
بــرای کــودکان قطعــا منجــر بــه نتایــج بهتــری در ســال
جــاری خواهــد شــد .او مدیریــت بخــش بینالملــل
بیســتویکمین جشــنواره بینالمللــى تئاتــر
دانشــگاهى ایــران را هــم بــر عهــده داشــته و از همیــنرو
ســابقه تماشــای بــازی بازیگــران غیرایرانــی را در کارنامــه
دارد .او کــه عضویــت در هیــات داورى جشــنوارههاى
بینالمللــى «قهرمــان و زمــان»« ،زیــرو پــاس»« ،برونــز
ویتیــاز روســیه»« ،دیتیاتکــوى اوکرایــن»« ،ســئول گــورو
کــره جنوبــى» و … را هــم تجربــه کــرده بــا نگاهــی جامــع
و پژوهشــگرانه بــرای ایــن دوره از جشــنواره دســت بــه
انتخــاب میزنــد.
رائد فریدزاده ،با نگاهی جهانی
رائــد فریــدزاده دبیــر شــورای بینالملــل ســینمای ایــران
و معــاون بینالملــل بنیــاد ســینمایی فارابــی اســت و
همیــن دو عنــوان نشــان میدهــد تــا چــه حــد بــه آن
ســوی مرزهــا اشــراف دارد .در ســوابق او همــکاری بــا

انجمــن ســینمای جوانــان و مرکــز گســترش ســینمای
مســتند و تجربــی بــه چشــم میخــورد و اهالــی ســینما
خــوب میداننــد ایــن دو انجمــن و مرکــز ،خانــه قدیمــی
نیروهــای جــوان ،اندیشــههای نورســته ،فکرهــای تــازه
و امیدهــای آینــده ســینمای ایــران اســت .از همیــنرو،
میتــوان گفــت یــک انتخــاب بســیار نیــک بــرای هیــات
انتخــاب بخــش بینالملــل جشــنواره ســیودوم
صــورت گرفتــه اســت .فریــدزاده همچنیــن عضــو هیــات
علمــی دانشــگاه اســت و حضــور یــک چهــره علمــی بــا
دیدگاهــی کــه ریشــهای دانشمحــور دارد تکمیلکننــده
ایــن انتخــاب اســت.
کــودکان جهــان فــارغ از ایــن که در محــدوده چــه مرزهایی
بــه دنیــا آمــده باشــند ،دارای آرزوهــا و نیازهــای مشــترک
هســتند و یــک فــرد آشــنا بــه فرهنگهــای مختلــف قــادر
اســت بهتریــن تحلیلهــا را در مــورد آنــان داشــته باشــد.

مروری بر هیات انتخاب بخش بینالملل جشنواره

فیلمهای جشنواره سیودوم در یک نگاه
کمتــر از دو هفتــه بــه آغــاز ســیودومین جشــنواره
بینالمللــی فیلمهــای کــودکان و نوجوانــان باقــی مانــده
و حــاال آثــار پذیرفتــه شــده در هــر یــک از بخشهــای ایــن
رویــداد ســینمایی اعــام شــدند و مشــخص شــده کــه قــرار
اســت در جشــنواره امســال بــه تماشــای چــه آثاری بنشــینیم.
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امســال و در ســیودومین دوره از برگــزاری ایــن جشــنواره
کــه تنهــا مختــص بــه ســینمای کــودک و نوجــوان اســت،
 78اثــر در بخشهــای گوناگــون حضــور دارنــد .از ایــن
تعــداد اثــر  36فیلــم و انیمیشــن توســط فیلمســازان
ایرانــی ســاخته شــده و  4٢فیلم نیــز از کشــورهای خارجی
در جشــنواره شــرکت کردهانــد .آنچــه در ادامــه میآیــد،
مــروری بــر آثــار دو بخــش ملــی و بینالملــل جشــنواره
پیــش روســت.
در بخــش ســینمایی و پویانمایــی بلنــد ملــی  7فیلــم بــه
رقابــت میپردازنــد.
«اقیانــوس پشــت پنجــره» بــه کارگردانــی بابــک نبــیزاده
و تهیهکنندگــی ســیدجال چاوشــیان
«بیســت و ســه نفــر» بــه کارگردانــی مهــدی جعفــری و
تهیهکنندگــی مجتبــی فــرآورده (ســازمان هنری رســانهای
اوج)
«بازیــوو» بــه کارگردانــی امیرحســین قهرایــی و
تهیهکنندگــی ســیدغامرضا موســوی
«تورنــادو» بــه کارگردانــی و تهیهکنندگــی ســیدجواد
هاشــمی
«قطــار آن شــب» بــه کارگردانــی حمیدرضــا قطبــی و
تهیهکنندگــی بهــروز رشــاد (محصــول کارن فیلــم)
«منطقــه پــرواز ممنــوع» بــه کارگردانــی امیــر داســارگر
و تهیهکنندگــی حامــد بامروتنــژاد (تهیهشــده در

مدرســه ســینمایی عمــار)
«بنیامیــن» (پویانمایــی) بــه کارگردانــی محســن
عنایتــی نوشآبــادی و تهیهکنندگــی مصطفــی مزرعتــی
حســن آبادی
در ایــن بخــش فیلمهــای «بیســت و ســه نفــر» و «قطــار
آن شــب» بــه عنــوان دو اثــر ســینمایى بلنــد و «بنیامین»
بــه عنــوان فیلــم پویانمایــى بلنــد بــه عنــوان نماینــدگان
ایرانــى در بخــش «بینالملــل» نیــز معرفــی شــدهاند.
همچنیــن در بخــش ســینمایی بلنــد بینالملــل نیــز 1٢
اثــر بــه جشــنواره راه پیــدا کردنــد.
«بیله»بهکارگردانیایناراکلمنازجمهوریلتونی
«پســر ابــری» بــه کارگردانــی مایکمیــن چینکســپور از
کشــور بلژیــک
«اوتــزی و معمــای زمــان» بــه کارگردانــی گابریــل پینوتا از
کشــور ایتالیا
«شــاهینها» بــه کارگردانــی براگــی تورهینرکســن از
کشــور ایســلند
«ســوپر یوفــی» بــه کارگردانــی مارتیــن اســمیتز از کشــور
هلنــد
«راز تپه ســبز» ساخته ســین سرنیک از کرواسی
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«جادوگــر کوچــک» بــه کارگردانــی مایــکل شــائرر از کشــو
آلمــان و ســوییس
«چاسکیت»بهکارگردانیپریارامسوبنازکشورهند
«گنــج یرمــاک» بــه کارگردانــی اولــگ دنیســوو از کشــور
روســیه
«هکر» به کارگردانی پل برگ از کشور دانمارک
«فریــاد ســکوت» بــه کارگردانــی ویادمیــر پوتاپــوف از
کشــور روســیه
«بچههــای وایانــگ» بــه کارگردانــی ریمونــد تــن از کشــور
سنگاپور
هیــات انتخــاب بخــش بینالملــل  10پویانمایــى بلنــد را
نیــز شایســته حضــور در جشــنواره امســال دانســت.
ـارک ب ِنــس از
«ماجراهــای پــت و مــت» بــه کارگردانــی مـ ِ
جمهــوری چــک
«داســتانهای بــاغ جادویــی آنتــون کرینگــز» بــه
کارگردانــی آنتــون کرینگــز و آرنــود بــوران از کشــورهای
فرانســه ولوگزامبــورگ
«غرغــرو وارد میشــود» بــه کارگردانــی آنــدره کوتوریــه از
کشــور مکزیــک
«گوســفند و گرگهــا  »٢بــه کارگردانــی والدیمیــر
نیکوالئــواز کشــور روســیه
«یافتــن کاالرو» بــه کارگردانــی لئو لــی از کشــورهای چین
و آمریکا
«لوتــه و اژدهایــان گمشــده» بــه کارگردانــی هایکــی
ارنیتــس و یانــو پلدمــا از جمهــوری لتونــی و اســتونی
«خرسمعرکه»بهکارگردانیوانگکیازکشورآمریکا
«دره فانوسهــا» بــه کارگردانــی ک ِلب هایســتاد از کشــور
کانادا
«جیکــوب ،میمــی و ســگهای ســخنگو» بــه کارگردانــی
ادمونــدز جانســونز از جمهــوری لتونــی
«لوییــز و لوکا-ماموریــت بــه مــاه» بــه کارگردانــی
راســموس آ .سیورتســن از کشــور نــروژ
همچنیــن «اینجــا خانــه مــن اســت» بــه کارگردانــی
خیــرهللا تقیانیپــور و تهیهکنندگــی جــواد نــوری
بلند
«جزیــره گنــج» بــه کارگردانــی حمیدرضــا لوافــی و
تهیهکنندگــی ســعید مــرادی (محصــول صــدا و ســیمای
مرکــز آبــادان)
«هشــتگ دوچرخــه بــاز» بــه کارگردانــی مصطفــی
نظــریزاده و تهیهکنندگــی پیمــان ســبزه علــی (محصول
صــدا و ســیمای مرکــز اصفهــان)
«فرزنــد زمیــن» بــه کارگردانــی مــژگان بیــات و
تهیهکنندگــی دکتــر محمــد نجیبــی
«ماهــی و برکــه» بــه کارگردانــی علــی براتــی و
تهیهکنندگــی هــادی انبــاردار
«خوابهــای خطخطــی» بــه کارگردانــی و تهیهکنندگــی
ســیدمحمد حســینی (تهیه شــده در ســیمای مرکــز یزد)
«جوانمــردان» (پویانمایــی) بــه کارگردانــی علــی احمدی
و تهیهکنندگــی الهــام ابراهیمــی نیــز  7اثــر راه یافتــه بــه
بخــش بلنــد داســتانیاند.

یکی
دیگــر از بخشهــای جشــنواره
امســال شــامل فیلمهــای داســتانی کوتــاه میشــود
کــه مخاطبــان قــرار اســت در ایــن بخــش آثــاری از ایــران و
ســایر کشــورها را بــه تماشــا بنشــینند.
«پســر دریــا» بــه کارگردانــی و تهیهکنندگــی عبــاس
جالــی یکتــا (محصول مرکز گســترش ســینمای مســتند
و تجربــی)
«ســرخابی» بــه کارگردانــی مرتضــی آســمانی و
تهیهکنندگــی مجیــد عباســی
«آلوهــای وحشــی» بــه کارگردانــی و تهیهکنندگــی فریــد
هاشــمزاده (تهیــه شــده در شــبکه فــارس)
«زنــگ آخــر» بــه کارگردانــی و تهیهکنندگــی حیدرعلــی
رحمانــی قهدریجانــی (انجمــن ســینمای جوانــان دفتــر
نجــف آبــاد)
«صفــر کلویــن» بــه کارگردانــی ســبحان واقعــی و علــی
فیضیپــور و تهیهکنندگــی مهــدی ســالم (محصــول
شــبکه امیــد)
«چنــدش» بــه کارگردانی میــاد محمــدی و تهیهکنندگی
حســین دارابی (محصــول گروه هنــری کات)
«داســتان آینــده» بــه کارگردانــی میثــم ملکیپــور و
تهیهکنندگــی محمدحســین بزرگــیراد (تهیــه شــده در
موسســه ســینمایی عمــار)
«بیســیم» بــه کارگردانــی محمدحســین امانــی و
تهیهکنندگــی حســین دارابــی (محصــول ناجــی هنــر و
باشــگاه فیلــم ســوره)
«بــرای امیــر» بــه کارگردانی جــواد حکمــی و تهیهکنندگی
محمدرضا خردمندان
«همکاســی» بــه کارگردانــی مجتبــی حیــدری و
تهیهکنندگــی حســین دارابــی (محصــول گــروه
هنــری کات)

را دارنــد ،امســال نیــز  ٢3انیمیشــن کوتــاه در دو بخــش
ملــی و بینالملــل در جشــنواره ســیودوم بــرای
مخاطبــان و عاقهمنــدان بــه نمایــش درمیآیــد.
«ایــن ســو آن ســو» بــه کارگردانــی و تهیهکنندگــی لیــدا
فضلــی (محصــول مرکــز گســترش ســینمای مســتند و
تجربــی)
«کاف» بــه کارگردانــی ملیحــه غــامزاده و تهیهکنندگــی
ســیدجواد حســیننژاد
«ســگی کــه مــرض داشــت» بــه کارگردانــی پرویــن
تجویــد و تهیهکنندگــی کانــون پــرورش فکــری کــودکان
و نوجوانــان
«ســاکنین طبقــه ســوم» بــه کارگردانــی و تهیهکنندگــی
مهنــاز یوســفی
«خــورده شــده» بــه کارگردانــی محســن رضاپــور و
تهیهکنندگــی هالــه مودبیــان و محســن رضاپــور
(محصــول مرکــز گســترش ســینمای مســتند و تجربــی)
«ســیم ششــم» بــه کارگردانــی و تهیهکنندگــی بهــرام
عظیمــی (محصــول مرکــز گســترش ســینمای مســتند و
تجربــی)
«زر زری کاکل زری» بــه کارگردانــی مهیــن جواهریــان

«ابــری» بــه کارگردانــی فلیــپ دیــرالک و ســوزانا کاپــووا از
کشــور کرواســی
«دو ایز تاک» به کارگردانی گالن فات از کشور آمریکا
«قدمهــای شــبانه» بــه کارگردانــی لیــزت یوپایــت از
جمهــوری لتونــی
«دم خوکــی و مــرد خوابالــو» بــه کارگردانــی ادمونــدز
جانســونز از جمهــوری لتونــی
«پلنکتــون» بــه کارگردانی گوســتاف لیندســتورم از کشــور
انگلستان
«حلــزون نقــاش» بــه کارگردانــی مانوئــا ماســتراکو از
کشــور کرواســی
«بادبــادک» بــه کارگردانــی مارتیــن اســماتانا از کشــور
آلمــان
«مســیرهای گرگ» بــه کارگردانــی وویتــه داکال و نائومی
والنتینــی از جمهــوری چک
«میوههــای ابرهــا» بــه کارگردانــی کاترینــا کارانکــووا از
جمهــوری چــک
«کینکاکــو جــى؛ بچــه محلهــا» بــه کارگردانــی ویکتــور
آزیــف از کشــور روســیه
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«مرداب» به کارگردانی تارفین آیورسن از کشور نروژ
«چــرخ چــرخ» بــه کارگردانــی یونیچــی کانایــی از کشــور
ژاپــن
«عشــق ســینما» بــه کارگردانــی عســگر نــوراکان از کشــور
قرقیزســتان
«نه گام» به کارگردانی موسس رومرا از کشور اسپانیا
«اینجــا هســتی» بــه کارگردانــی میخاییــل پیلیســکو از
کشــور روســیه
«غبار»بهکارگردانیدیلریدیوزازجمهوریلتونی
«رونالدو»بهکارگردانیریسیپبزگوزازکشورترکیه
«کفــش میخــی» بــه کارگردانی عبدهللا شــاهین از کشــور
ترکیه
«مایــا» بــه کارگردانــی ماریانــا یانکوویــچ از کشــور
دانمــارک
انیمیشــنها در جشــنواره فیلمهــای کــودکان و
نوجوانــان محبوبانــد و طرفــداران خــاص خودشــان

و تهیهکنندگــی کانــون پــرورش فکــری کــودکان و
نوجوانــان
«ســنگهای ســپید» بــه کارگردانــی و تهیهکنندگــی
فاطمــه حســنی (محصــول مرکــز گســترش ســینمای
مســتند و تجربــی)
«یــک دیگــر» بــه کارگردانــی و تهیهکنندگــی ســارا
طبیــب زاده
«فرفــره» بــه کارگردانــی شــیوا ممتحــن و تهیهکنندگــی
ســیما ممتحــن (محصــول مرکــز گســترش ســینمای
مســتند و تجربــی)
«قصــه مــردی کــه لــب نداشــت» بــه کارگردانــی و
تهیهکنندگــی میــاد شــاهجانی
«جبیــر» بــه کارگردانــی ریحانــه میرهاشــمی و
تهیهکنندگــی اشــکان رهگــذر ،آرمــان رهگــذر و احســان
علیرضــا رهگــذر
« »6:01به کارگردانی سرگئی ریابوف از کشور روسیه
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باغت آباد...
20

سعیدآقاخانی
کار کــودک بــه نســبت گذشــتههای دور و نزدیــک ،از
کمیــت کمتــری برخــوردار اســت و ایــن اتفــاق چنــدان
شــامل حــال حضــور داشــتن یــا نداشــتن ســلبریتیها
نمــی شــود .فضــای ســینمای امــروز مــا در کل بــه نســبت
زیــادی دســتخوش تغییراتــی شــده اســت .متاســفانه طی
ایــن ســال هــا ،وجــه مــادی ســینما و فیلم-هــا بیشــتر
مــورد توجــه تهیــه کننــده ها قــرار گرفتــه اســت .موضوعی
کــه خــود ســبب شــده تــا کمتــر تهیــه کننــده ای به ســمت
کار کــودک معطــوف شــود .علــت آن هــم در ایــن اســت
کــه آثــار مرتبــط بــا حــوزه کــودک و نوجــوان بــا توجــه بــه
شــکل اکــران و مشــکات دیگــری کــه در پروســه تولیــد
اینگونــه آثــار رقــم مــی خــورد ،عمدتــا در گیشــه موفــق
نخواهنــد بــود و بــه همیــن دلیــل ،طبیعــی اســت کــه
کســی بــه دنبــال آن نمــی رود یــا دســتکم کمتــر حضــور
پیــدا کنــد .حامیــان دولتــی هــم کــه وجــوه فرهنگــی
ســینما بــرای آنــان اهمیــت دارد ،در کنــار ایــن مهــم در این
ســال هــا بیشــتر تــاش مــی کننــد کــه پشــت فیلــم هایی
باشــند کــه بتواننــد بــا هزینههــای آنهــا کــه ایــن روزهــا
هــم همــه میدانیــم کــم نیســت ،بایســتند.
بــا همــه حضــورم در کارهــای جــدی و کمــدی بایــد
بگویــم ،شــخصا خیلــی بــه کار کــودک عاقــه دارم و طــی
ســالیان گذشــته ،در کارهــای تلویزیونــی بســیاری بــه کار
کــودک مشــغول بــودم ،امــا بایــد اعتــراف کنــم کــه طــی
ایــن ســال هــا ،پیشــنهاد کار کــودک چندانــی نداشــتم.
البتــه ســال گذشــته در یــک فیلــم کــودک بــه کارگردانــی
آقــای «علــی براتــی» بــازی کــردم کــه نمــی دانــم آیــا در
جشــنواره کــودک امســال حضــور دارد یــا خیــر.
خالــی از لطــف نیســت کــه اشــارهای هــم بــه خــود
جشــنواره فیلمهــای کــودکان و نوجوانــان و نقــش آن
در ارتقــای ســینمای کــودک داشــته باشــم .خوشــبختانه
بایــد بگویــم جشــنواره کــودک و نوجــوان که بــه میزبانی
شــهر تاریخــی و دیدنــی اصفهــان برگــزار میشــود ،طــی
تمامــی ایــن ســال هــا دچــار معضــات جشــنواره هــای
دیگــر نشــده اســت و همچنــان اعتبــار و هویتــش بــر
اســاس توجــه و حمایــت از ســینمای کــودک تعریــف می
شــود .جشــنواره ای کــه بــا انتخــاب آدم هــای درســت ،بــه
آنــان انگیــزه و اعتبــار می-دهــد .ایــن چیــزی اســت کــه

متاســفانه در جشــنواره هــای ســینمایی دیگــر کمتــر
شــاهد آن هســتیم یــا بعضــا اصــا نمیبینیــم .اغلــب
آنهــا اعتبــار چندانــی ندارنــد و بــا توجــه بــی مــورد بــه
ســلبریتی هــای عرصــه بــازی و کارگردانــی و  . . .تــاش
مــی کننــد بــا تبلیغــات بــه جشــنواره شــان اعتبــار دهند؛
حتــی شــده بــا اعطــای جوایــز متعــدد در یــک رشــته
ســعی میکننــد بــرای خــود اعتبــاری دســت و پــا کننــد.
در مجمــوع دربــاره جشــنواره هایــی بــا ایــن هزینــه
هــای هنگفــت معتقــدم کــه یــک ِده آبــاد ،بهتــر از صــد
تــا ِده خــراب اســت .ای کاش جشــنواره هــای مــا بــه
همــان جشــنوارههای اصیــل ماننــد کــودک محــدود
مــی شــدند .بــه اعتقــاد مــن جشــنواره فجــر ،جشــن
منتقــدان ،جشــنواره فیلــم کوتــاه و  . . .در کنــار جشــنواره
فیلــم کــودک مــی تواننــد آئینــه ای تمــام نمــا بــرای دیگــر
جشــنواره هــای ســینمایی کشــورمان باشــند.

سینمای کودک و نسل اپ

برای کفشهایی که دیگر کتانی نیست

قصه آدمکهای دنیای مجازی
« 66درصــد کــودکان  ۳تــا  ۵ســال در ایــران از موبایــل و
تبلــت اســتفاده میکننــد»؛ ایــن آمــار را ســال گذشــته خســرو
ســلجوقی ،مجری طــرح حمایــت از کــودک در فضــای مجازی،
اعــام کــرد .اینکــه اگــر تعــداد کــودکان ســنین باالتــر و
همچنیــن نوجوانــان را هــم اضافــه کنیــم ایــن درصــد ســر بــه
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صدف فاطمی
بــرای دهــه شــصتیها همهچیــز طــور دیگــری
بــود؛ از کودکیشــان کــه بــوی جنــگ و بــاروت
مــیداد و الالییهــای شــبانهای کــه در صــدای
بمــب و موشــک گــم میشــد تــا دلشــوره رســیدن بــه صــف
نفــت و نــان و ســالهایی کــه بــه انتظــار قبولــی در دانشــگاه
گذشــت .نوبــت بــه نوســتالژی صــدا و تصویــر هــم کــه
میرســد ،بــاز میــدان بــازی دهــه شــصتیها قــواره دیگــری
شــصت کــودک و نوجــوان ،بیشــتر از
دارد .ســینمای دهــه
ِ
اینکــه ُپــر از نمایشهــای جــذاب روی پــرده نقــرهای باشــد،
مثــل معجــزه اســت؛ اعجــازی کــه روزگار عجیــب اهالــی آن
دهــه را ُپــر از خاطــرات مختلــف کــرده .یادگارهایــی از آن
دوران کــه هیــچگاه دســتخوش افــول نشــدهاند و هنــوز
بعــد از گذشــت ســالها معتبرنــد .کــودکان و نوجوانــان
دهــه شــصتی بهواســطه ســینمای معجزهگــر آن دوران،
کودکیشــان را در «شــهر موشهــا» گذراندنــد و بــا «کپــل»
بــزرگ شــدند .غــم دوری از خانــه و امیــد بازگشــت بــه آغــوش
خانــواده را بــا «گلنــار» مزهمــزه کردنــد و با «دزد عروســکها»
ســلولهای تــرس آمیختــه بــا هیجــان در وجودشــان مــور
مــور شــد .بــا «گربــه آوازخــوان» گونههایشــان تــر شــد و
بــا «پاتــال و آرزوهــای کوچــک» فهمیدنــد زندگــی فقــط در
رویاهــای ممکــن خاصــه نمیشــود و مــرز آرزوهــای انســان
خطــی نامرئــی دارد؛ خطــی کــه تــا ناکجــای آرزوهــای محــال
میتوانــد قــد بکشــد .حــاال پــای حــرف هــر کــدام از آدمهــای
آن نســل کــه بنشــینیمُ ،مشــتی خاطــره دارنــد از دیدنیهــای
ســینمای دهــه شــصت! هــر چنــد بســیاری از دســتاندرکاران
ســینمای کــودک و نوجــوان ،دهــه شــصت را نقطــه اوج عمــر
چهــار دهــهای ایــن حــوزه میداننــد ،امــا بیانصافــی اســت
اگــر آثــار دهــه هفتــاد را نادیــده بگیریــم و از نمونههــای
موفقــی مثــل «کاه قرمــزی و پســرخاله» حــرف نزنیــم .حــاال
امــا ســینمای کــودک و نوجــوان جایــی ایســتاده کــه برخــی
چنــدان مطلوبــش نمیبیننــد؛ ســکویی کــه تــا حــدودی در
مقایســه بــا شــاهکارهای گذشــته ،کوتــاه بــه نظــر میرســد
و مســئوالن و منتقــدان بــرای بررســی دالیلــش چــراغ قــوه
بهدســت گرفتهانــد .اشــکال کار کجاســت؟ آیــا ســینماگرها
راه را گُــم کردهانــد یــا منویــات کــودکان و نوجوانــان نســل
جدیــد رســم دیگــری دارد کــه از آن بیخبریــم؟
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فلــک میکشــد ،بــه کنــار .نکتــهای کــه همــه میدانیــم و
دربــارهاش متفقالقولیــم ایــن اســت کــه مــا بــا نســلی
روبــهرو هســتیم کــه در دنیــای واقعــی زندگــی نمیکنــد
و زمــان زیــادی از روز را در فضــای مجــازی میگذرانــد.
هــر چنــد مهســا شورشــی ،روانشــناس فعــال حــوزه
کــودک معتقــد اســت کــه ایــن موضــوع مختــص ایــران
نیســت و ابعــادی جهانــی دارد ،امــا وقتــی آمــار میرســد
کــه ۱۰تــا ۱۷ســالهها یــک ســوم از زمــان روز در فضــای
مجــازی پرســه میزننــد ،یعنــی احتمــاال در دنیــای واقعــی
ســرگرمی درســت و درمانــی پیــدا نمیکننــد .توفیــری هم
نــدارد کــه دربــاره کــودکان و نوجوانــان ایرانــی حــرف
میزنیــم یــا فرنگــی ،چــون طبــق اطاعــات رســیده،
زندگــی در دنیــای مجــازی رســم کــودکان اروپایــی و
آمریکایــی هــم هســت و از قضــا آنها هــم دنیــای آناین
را ترجیــح میدهنــد تــا واقعــی .وقتــی ایــن اعــداد و
ارقــام روی میــز میآیــد ،بســیاری از منتقــدان انگشــت
اشــاره را بــه ســمت دســتاندرکاران تلویزیــون و ســینما
میگیرنــد و معتقدنــد اگــر نمایشهــای جذابــی بــرای
فرزنــدان ایــن نســل ســاخته شــود ،اینهــا دیگــر ســراغ
ســرگرمیهای دنیــای مجــازی نمیرونــد .کار امــا جایــی
میلنگــد کــه بپذیریــم مــا بــا یــک نســل عــادی روبــهرو
نیســتیم .بــا نســلی مواجهایــم کــه روانشناســان از آن بــا
عنــوان نســل اپ یــاد میکننــد؛ یعنــی نســلی کــه تمــام
ابعــاد زندگــیاش بــا اپلیکیشــنها گــره خــورده و قواعــد
بــازی در ایــن دنیــا را تغییــر داده .ایــن اســت که نشــاندن
اهالــی ایــن نســل پــای نمایشهــای جــذاب ســینمایی،
ادبیــات دیگــری باید داشــته باشــد؛ صداهــا و تصاویری
بــا جنــس متفــاوت کــه شــاید هیــچ قرابــت معنایــی
بــا آثــار ســاخته شــده بــرای نســلهای قبــل نــدارد و از
یــک اتفــاق نــو حــرف میزنــد .امــا در ســالهای اخیــر
چــه آثــاری در ســینمای کــودک و نوجــوان بــه نمایــش
درآمــده و چقــدر بــا زبــان اهالــی نســل جدیــد ارتبــاط
برقــرار کــرده؟
حسی که باید قلقلکش داد
از ســینمای کــودک و نوجــوان در ســالهای اخیــر کــه
حــرف میزنیــم ،اســمهایی مثــل «ســندباد و ســارا»،
«دزد و پــری»« ،امیــن و اکــوان»« ،اســکیباز»« ،تپلــی و
مــن»« ،اختاپــوس» یــا «آهــوی پیشــونی ســفید»« ،اردک
لــی»« ،بــه خاطــر یــک آمپــول ناقابــل»« ،پاســتار یونی»،
«دوچ»« ،ســوم شــخص غایــب»« ،ســیمین» و … ردیــف
میشــوند .اینهــا تــازه نمونههایــی از کارنامــه ُپــر و
پیمــان ســینمای کــودک و نوجــوان در چنــد ســال اخیــر
اســت و ایــن قصــه ســر درازی دارد .طبیعتــا هــر کــدام
از ایــن نمایشهــا نقــاط قوتــی دارنــد کــه بیانصافــی
اســت اگــر چشــم رویشــان ببندیــم و نادیدهشــان
بگیریــم .تصاویــر خــوب ،بازیهــای دیدنــی ،قصههــای
شــنیدنی و هــر ویژگــی جــذاب دیگــری کــه یــک نمایــش
را دیدنــی میکنــد .بــه ســوابق فــروش ایــن فیلمهــا
در گیشــه هــم کــه نــگاه بیاندازیــم ،شــاید دســت خالــی

برنگردیــم و رقــم خوبــی نصیبمــان شــود .پــس حــس
تعلــق خاطــری کــه دنبالــش میگردیــم ،کجاســت؟
چــرا نســل ایــن دوره بــا ســاختههای سینماییشــان
آنطــور کــه بایــد و شــاید مانــوس نیســتند؟
ســوزان داگــور ،روانشــناس اجتماعــی در گفتوگــو
بــا گاردیــن میگوید«:کــودک و نوجــوان نســل امــروز
ادبیــات دیگــری دارنــد کــه بــرای فهــم آن بایــد در مســیر
فکــری خودشــان قــدم زد» .به اعتقــاد داگور ،اگر بناســت
کاری بــرای ایــن نســل چــه در زمینــه قصهنویســی،
چــه ســاخت فیلــم انجــام شــود ،بهتــر اســت حــال و
هــوای روحیشــان را شــناخت و بــه زبــان خودشــان بــا
آنهــا حــرف زد .بســیاری از منتقــدان ســینمای کــودک
و نوجــوان در دنیــا معتقدنــد کــه دلیــل عــدم برقــراری
ارتبــاط نســل جدیــد بــا نمایشهایــی کــه بــرای آنهــا
ســاخته میشــود ،ایــن اســت کــه ســینماگران تــاش
میکننــد ملغمــهای از ســاختههای گذشــته را بــه شــکل
مــدرن شــده تحویلشــان بدهنــد .ایــن در حالــی اســت
کــه ما بــا نســلی باهــوش و ذکاوت ويــژه روبهرو هســتیم
کــه از قضــا مســیر فکــری خودشــان را دارنــد و بــه ایــن
راحتیهــا زیــر بــار هــر چیــزی نمیرونــد .آنهــا آدمهــای
قصــه شــاه و پریــان نیســتند ،از آقــا گرگــه نمیترســند و
سرشــان را بــا عروســکهای «جوجــو و میــو» نمیشــود
گــرم کــرد .اینهــا یــک نســل تازهانــد؛ نســلی کــه در
زمیــن بــزرگ بــازی تکنولوژیهــای مــدرن میدونــد و
اینبــار آنهــا هســتند کــه بــه پــدران و مــادران خــود
میگوینــد کــدام دکمــه را کــی بایــد لمــس کننــد و کــدام
گزینــه را نبایــد انتخــاب کننــد .نمیشــود خــوراک جذاب
دوران کودکــی پــدران و مادرانشــان را بــا ادویــهای تــازه
مخلــوط کــرد و بــه خوردشــان داد .بایــد بــرای آنهــا
غذایــی تــازه پخــت .چیــزی کــه طعمــش را دوســت
داشــته باشــند و بفهمنــد .بایــد ذائقهشــان را شــناخت
و بــه حکــم مطالعــه ،تحقیــق یــا هــر رونــد قابــل اســتناد
دیگــری ،از دل خودشــان ســوژههای مــورد عاقهشــان
را پیــدا کــرد .بایــد بینشــان همهپرســی راه انداخــت و
از خودشــان پرســید چــه چیــزی بــه مزاجشــان خــوش
میآیــد .آنهــا صاحــب نظرنــد و حتمــا پیشــنهادهای
جالبــی دارنــد .شــاید ایــن بهتریــن راه بــرای قلقلــک
دادن حــس گمشدهشــان باشــد تــا دوبــاره عاشــق
ســینما شــوند .هــر چنــد همیــن حــاال هــم فیلمســازان
بســیاری در تــاش هســتند کــه بــا شــناخت مخاطــب
قدونیمقدشــان نمایــش بهتــری تحویــل دهنــد ،امــا
اگــر ســینمای ایــن دوران بخواهــد مقبولیــت ســالهای
پیــش را داشــته باشــد و انتخــاب اول نســل جدید شــود،
بایــد کفشهــای مناســب آدمهــای ایــن دوره را بــه پــا
کنــد و در مســیر آنهــا قــدم بزنــد؛ کفشهــای که شــاید
دیگرکتانینباشند!

برایعباسکیارستمی

سطرهاییسپید
از پس عینکی سیاه
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محمد حسین لواسانی
وقتــی صبــا نکهتــی از خــاک ره ســینمای ایــران را بــرای
نظارهگــر خــاص و عامــش بــه ارمغــان مــیآورد،
محــال اســت نســیم آثــار او کــه بــرای غــرورت مرزهــا
را هــم درنوردیــده اســت ،شــاخ و بــرگ حــال و آنــت را
بــه رقــص نیــاورد .چــه بــه منظومــهای از قابهایــی
بــرای مــرگ کــه ســرآخر از زندگــی میگوینــد و چــه
کلکســیونی از هیجــان و گونههــای خیــس زنانــهای کــه
روایــت «شــیرین» فرهــاد را بــه تماشــا نشســتهاند .از
«زنــگ تفریــح»« ،مســافر» و «مــن هــم میتوانــم» کــه
بگذریــم ،بــرای رســیدن بــه دربارهســازیهای جهــان
کــودک و نوجوانــش ،چنــدان نیــاز نیســت ســطرها را
رد کنیــم ،کــه بــه خــط هــم نمیرســد.
ماجــرای معمــاری ایــن کارگــردان فقیــد بــرای
کــودکان و نوجوانــان از یــک کوچــه و نــان ســنگک
آغــاز میشــود و بــا توهــم نگاهــی دلبرانــه از فــرط
عشــقی پــر زور ،بعــد از روایــت داســتان توپــی و
بادکنکــی ادامــه پیــدا میکنــد ،و البتــه کــه ایــن همــه،
تنهــا بنــدی از نقــش نــگاه و دوربیــن او بــرای روایتــی
مســتندگونه از حیــات کــودکان و نوجوانــان اســت،
چــه آنکــه شناســنامه هنــری عبــاس کیارســتمی،
میگویــد قصــه ســعی بلنــد او از بــرای پرداخــت بــه
پیچیدگیهــای جهــان کــم ســن و ســاالن ،کوتــاه
شــدنی نیســت.
فراغــت صاحب شــوالیه هنــر و ادب فرانســه از قصهای
نــو ،در کوکــر و بــا کلیــد زدن «خانــه دوســت کجاســت»
میســر میشــود تــا آغــازی بــر ســهگانه زیگزاگــی او
باشــد؛ احمــد پــی همکاســیاش میگــردد« ،خانــه
بــه خانــه در بــه در ،کوچــه بــه کوچــه کــو بــه کــو»؛
غافــل از اینکــه مجــال بــی رحمانــه انــدک اســت و راه
بســیار طوالنــی .و آنچــه در ایــن بــه روایتــی ســهگانه بــه

چشــم میآیــد،
دوام اســت و
تغییــر ،مــرگ اســت
و زندگــی ...گرچــه
ایــن فیلــم بــه اتفــاق
دوگانــه دیگــر خــود تــا
ســرزمین اللههای نارنــــجی
هــم خــوش درخشــید ،امــا
مهمتریــن اتفــاق بــرای آن،
دریافــت پلنــگ برنــزی از جشــنواره
فیلــم لوکارنــو بــود.
• «اگــه نمــره خــوب گرفتــی ،یــه  ۲۰گرفتــی ،انتظــار
داری چهجــوری تشــویقت کنــن؟ … مثــا ًچــی بــرات
بخــرن؟
• شیرینی
• دیگه چی دوس داری برات بخرن ،اگه  ۲۰گرفتی؟
•  ٢تا شیرینی
• وقتی  ۳تا بیست گرفتی چی؟
• شیرینی دیگه
• چنتا؟
•  3تا شیرینی»...
اینهــا برشــی از دیالوگهــای عبــاس کیارســتمی
بــا کودکیســت کــه مشــق را بیشــتر از کارتــن
دوســت دارد! تــا در دل آن ،پژوهشــی تصویــری از
تکالیــف شــبانه بچههــا را روایــت کــرده باشــد .آنچــه
ســوای خــون دل بچههــا در ایــن مســتند تصویــر
میشــود ،بســان بســیاری از دیگــر آثــار ایــن فیلمســاز
رخــت بربســته از ایــن هســتی فانــی ،واقعگرایــی
و سادگیســت تــا بهواســطه همیــن دو ،تحمیــل
و جنــس کنشهــا بــه تکلیــف شــبانه بچههــا را
خطخطــی کــرده باشــد.
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نشریه روزانه سی و دومین جشنواره بین المللی فیلمهای کودکان و نوجوانان

منصور جهانی
زندهیاد«عبــاس کیارســتمی» کارگــردان
سرشــناس ســینمای ایــران بــا آثــار
ســینمایی و کوتــاه خــود ،ســهم عمــدهای
از حضورهــای بینالمللــی ســینمای ایــران در
جشــنوارههای معتبــر جهانــی را بــه خــود اختصــاص
داده اســت.
بــه گــزارش نشــریه روزانــه ســیودومین جشــنواره
بینالمللــی فیلمهــای کــودکان و نوجوانــان،
تلویزیــون «المیادیــن» لبنــان در مطلبــی بــه
قلــم «منصــور جهانــی» خبرنــگار و روزنامهنــگار
بینالمللــی ســینمایی نوشــته اســت :ســینمای
کــودک ایــران ،بیشــترین حضــور بینالمللــی را در
جشــنوارههای خارجــی از آن خــود کــرده اســت و
در ایــن میــان ،اســم زندهیــاد «عبــاس کیارســتمی»
کارگــردان سرشــناس ســینمای ایــران و جهــان ،بــا آثــار
ســینمایی و کوتــاه خــود ،مثــل نگینــی میدرخشــد و
حضــور پررنگــی در جشــنوارههای معتبــر جهانــی دارد.
کیارســتمی متعلــق بــه نســلی اســت کــه در کانــون
پــرورش فکــری کــودکان ایــران؛ بــه نســل طایــی و
دوران طایــی فعالیــت ایــن کانــون شــهره اســت .او
در ســال  1970بــه کانــون پــرورش فکــری کــودکان
و نوجوانــان ایــران رفــت و در آنجــا بــا ســاختن
فیلــم کوتــاه «نــان و کوچــه» موفقیتهــای زیــادی
بهدســت آورد.
«عبــاس کیارســتمی» متولــد  ٢٢ژوئــن ســال  1940در
تهــران ،کارگــردان ،نویســنده ،تهیهکننــده و عــکاس
مشــهور و بینالمللــی ایرانــی اســت .او از ســال 1970
فعالیــت خــود را در عرصــه ســینما آغــاز کــرد و بیــش
از  40فیلــم ســینمایی ،کوتــاه و مســتند را کارگردانــی،
نوشــته یــا تهیــه کــرده اســت« .مســافر» بــه کارگردانــی
«عبــاس کیارســتمی» را میتــوان مهمتریــن فیلــم

ســینمای کــودک
قبــل از انقــاب ایــران نامیــد؛ کــه در
ســال  1974آن را ســاخت و جایــزه ویــژه هیــات
داوران و جایــزه «تلویزیــون ملــی ایــران» در نهمیــن
دوره جشــنواره بینالمللــی فیلمهــای کــودکان و
نوجوانــان تهــران در ســال  1974را از آن خــود کــرد.
فیلــم کوتــاه «نــان و کوچــه» بــه کارگردانــی «عبــاس
کیارســتمی» و بــه تهیهکنندگــی کانــون پــرورش
فکــری کــودکان و نوجوانــان ایــران در ســال  1970از
آثــار شــاخص ایــن کارگــردان صاحبنــام جهانــی
در حــوزه ســینمای کــودک ایــران محســوب میشــود
کــه جایــزه ویــژه هیــات داوران در پنجمیــن دوره
جشــنواره بینالمللــی فیلمهــای کــودکان و
نوجوانــان ایــران در ســال  1970را تصاحــب کــرد.
فیلــم «لباســی بــرای عروســی» دیگــر اثــر «عبــاس
کیارســتمی» در ســال  1976دیپلــم ویــژه هیــات داوران
و جایــزه «تلویزیــون ملــی ایــران» در یازدهمیــن دوره
جشــنواره بینالمللــی فیلــم کــودکان و نوجوانــان
تهــران را گرفــت و در ادامــه نیــز برنــده دیپلــم افتخــار
جشــنواره بینالمللــی فیلــم «مســکو» در کشــور
شــوروی در ســال  ۱۹۷۷شــد .مســتند بلنــد «اولیهــا»
دیگــر اثــر ایــن کارگــردان سرشــناس ســینمای ایــران،
در چهارمیــن دوره جشــنواره فیلــم فجــر در ســال
 1986توانســت جایــزه ویــژه هیــات داوران ایــن
جشــنواره ســینمای ایــران را بهدســت آورد.
ایــن فیلمســاز فقیــد در ســال  1986فیلــم ســینمایی
«خانــه دوســت کجاســت» را بــه تهیهکنندگــی
کانــون پــرورش فکــری کــودکان و نوجوانــان ایــران؛
کارگردانــی کــرد کــه در پنجمیــن دوره جشــنواره فیلــم
فجــر در ســال  1987توانســت جوایــز لــوح زریــن
ویــژه هیــات داوران ،لــوح زریــن بهتریــن کارگردانــی و
همچنیــن لــوح زریــن بهتریــن صدابــرداری را در کنــار
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کاندیدشــدن بــرای بهتریــن فیلمبــرداری ،بهتریــن
فیلمنامــه و بهتریــن فیلــم را تصاحــب کنــد و بــه ایــن
ترتیــب «خانــه دوســت کجاســت» موفقیتهــای
جهانــیاش را بــا تحســینهای داخــل ایــران آغــاز
کــرد .ایــن فیلــم ،عــاوه بــر اینکــه خــون تــازهای را
بــه ســینمای ایــران تزریــق کــرد ،پنجــرهای از ایــران و
ســینمایش را بــه ســوی جهــان گشــود.
ســال  1988را بایــد ســال شــروع یکهتــازی
ســینمای کــودک ایــران در جشــنوارههای معتبــر
جهانــی دانســت؛ اگــر چــه ســینمای کــودک ایــران
در طــول چنــد ســال قبــل از آن هــم توانســته بــود
در جشــنوارههای بینالمللــی جایــگاه ویــژهای را
کســب کنــد ،امــا جایــزه «یوزپلنــگ برنــزی» ،جایــزه
«کنفدراســیون هنــر و تجربــه» ،جایــزه «هیــات داوری
بارکلــی» ،تقدیرنامــه «فیپرشــی» و تقدیرنامــه
«هیــات داوری کلیســای جهانــی» ،جوایــزی هســتند
کــه فیلــم ســینمایی «خانــه دوســت کجاســت» ســاخته
کیارســتمی تنهــا از چهلودومیــن دوره جشــنواره
بینالمللــی فیلــم «لوکارنــو» در کشــور ســوئیس،
برنــده جایــزه «ســینمای هنــر و تجربــه» در دومیــن
جشــنواره بینالمللــی «برخوردهــای ســینمایی کــن»
در ســال  ،۱۹۸۹جــام نقــرهای جشــنواره بینالمللــی
فیلــم «ریمینــی» در ســال  ،۱۹۹۰جایــزه بهتریــن فیلــم
جشــنواره «ســلطنتی» بلژیــک در ســال  ،۱۹۹۰جایــزه
«ســینه کیــد» جشــنواره بینالمللــی فیلــم «کــودکان»
آمســتردام در کشــور هلنــد در ســال  ۱۹۹۲و همچنیــن
جایــزه بهتریــن فیلــم جشــنواره بینالمللــی فیلــم
«رم» در کشــور ایتالیــا در ســال  ۱۹۹۵را بــه ارمغــان
آورد و بیــش از  ۳۰حضــور بینالمللــی دیگــر بــرای
ســینمای کــودک ایــران در آن ســال را بــه نــام خــود
ثبــت کــرد.
«ورنــر هرتــزوگ»  Werner Herzogکارگــردان
سرشــناس ســینمای جهــان ،فیلــم «خانــه دوســت

کجاســت» ســاخته «عبــاس کیارســتمی» را یکــی از
پنــج فیلــم محبــوب خــود دانســته اســت .ایــن اثــر را
میتــوان تولــد دوبــاره زندگــی حرفــهای کیارســتمی
نامیــد ،بــه ایــن دلیــل کــه بــا ارائــه تعریفــی نویــن از
پتانســیلها و قابلیتهــای ســینما ،او را بهعنــوان
پایهگــذار یــک مکتــب ســینمایی اوریژینــال و یگانــه
بــه جهــان معرفــی کــرد .ســینمایی کــه بــا تکاملــش در
«کلــوزآپ :نمــای نزدیــک» ،تمجیــد و تحســین بــزرگان
ســینمای جهــان همچــون؛ «کوئنتیــن تارانتینــو»
« ،Quentin Tarantinoمارتیــن اسکورســیزی»
« ،Martin Scorseseژان لــوک گــدار» Jean-Luc
 Godardو «نانــی مورتــی»  Nanni Morettiرا
برانگیخــت.
«عبــاس کیارســتمی» در ســال  1994فیلمنامــه
فیلــم ســینمایی «بادکنــک ســفید» نخســتین
ســاخته ســینمایی «جعفــر پناهــی» را نوشــت کــه

در ســیزدهمین دوره جشــنواره فیلــم فجــر ایــران،
ســیمرغ بلوریــن بهتریــن فیلــم اول ایــن جشــنواره را
دریافــت کــرد و در چهــل و هشــتمین دوره جشــنواره
بینالمللــی فیلــم «کــن» در کشــور فرانســه بــه
نمایــش درآمــد و ســه جایــزه «دوربیــن طایــی»،
جایــزه «فیپرشــی» و جایــزه «کنفدراســیون ســینمای
هنــر و تجربــه» را از آن خــود کــرد.
ســیودومین دوره جشــنواره بینالمللــی فیلمهــای
کــودکان و نوجوانــان ایــران بــه دبیــری «علیرضــا
تابــش» در بخشهــاى فیلمهــاى بلنــد داســتانى،
فیلمهــاى کوتــاه داســتانى ،وبســری ،فیلمهــاى
انیمیشــن بلنــد و فیلمهــاى انیمیشــن کوتــاه ،از روز
 ۲۸مــرداد مــاه جــاری تــا  ۴شــهریور مــاه ســال جــاری
( 19تــا  ٢6آگوســت  )٢019در شــهر تاریخــی اصفهــان در
کشــور ایــران برگــزار میشــود.

ستار اورکی:

اهمیتموسیقیکودک،کمترازفیلمشنیست
مجتبیاردشیری

آقــای اورکــی کارنامــه شــما نشــان میدهــد حداقــل
بعــد از افتخاراتــی کــه طــی ســالهای اخیــر رقــم
زدید ،نســبت به ســاخت ملــودی فیلم کــودک ادای
احتــرام کردیــد و فعالیتــی در ایــن زمینــه داشــتید.
بلــه .بــه ایــن دلیــل کــه فیلــم کــودک اکنــون در دایــره
ملزومــات ســینمای ماســت ،دوســت داشــتم کارهایــی

و طبیعتــا حــس و
حــال ســاخت یــک
قطعــه موسیقـــــایی
بــرای ســینمای کــودک
بــا قطعاتــی کــه بــرای
ملودرامهــای معمــول
سینمــــای میســازیـــــد،

تفاوتهایی هــم دارد.
قطعــا همیــن طــور اســت .ببینیــد شــما بایــد بــرای
ســاخت یــک قطعــه موســیقایی در ســینمای کــودک،
تمــام زوایــای شــخصیتهایی کــه در آن ســنین هســتند
را در نظــر بگیریــد .بــه هــر حــال داســتانی دارد اتمســفر
دنیــای آنــان را روایــت میکنــد و بخــش عظیمــی از
مخاطــب هــم در ایــن ســنین قــرار دارنــد .بنابرایــن
بایــد کاری ســاخته شــود کــه بــرای آن ســنین ،قابــل
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ســتار اورکــی طــی ایــن ســالها بیشــتر بــه دلیــل
آهنگســازی کارهــای اخیــر اصغــر فرهــادی،
«فروشــنده» و «جدایــی نــادر از ســیمین»
مــورد توجــه قــرار گرفتــه اســت ،امــا ایــن آهنگســاز شناختهشــده
کشــورمان ،در کنــار حضــور موفــق در
کنــار خواننــدگان بنــام ایــران،
عــاوه بــر ســاخت موســیقی
دو اثــر اصغــر فرهــادی ،ســابقه
دو دهــهای در حــوزه ســاخت
موســیقی متــن آثــار ســینمایی
نیــز دارد .موزیســینی کــه
ســاخت موســیقی متــن چنــد
کار کــودک از جملــه «فیلشــاه»
و «اســکیباز» نیــز در کارنامــه
فعالیــت موســیقایی او بــه
چشــم میخــورد.
از آنجایــی کــه موســیقی ،یکــی
از ارکان مهــم یــک فیلــم کــودک
اســت و همــه مــا ،قطعــات
موزیـــــکال مانــدگاری در
ذهــن خــود از ایــن ســینما بــه
یــادگار داریــم ،بــا او گفتوگــو
نشســتیم تــا بیشــتر در جریــان
نقــش موســیقی در یــک کار کــودک
قــرار بگیریــم.

در ایــن حــوزه نیــز داشــته باشــم .در ســینمای مــا بایــد
فیلــم کــودک ســاخته شــود چــون ایــن نســل ،آینــده-
ســازان ایــن مملکــت هســتند و قطعــا قابــل احترامانــد.
میدانــم کــه در ســینمای کــودک ،محدودیتهایــی
وجــود دارد ،بنابرایــن تــاش میکنــم بــه زعــم خــودم
نســبت بــه پیشــنهاداتی کــه از
ایــن ســینما میشــود،
بــا احتــرام برخــورد
کنــم .ضمــن اینکــه
درجــه اهمیــت کار بــرای
ســینمای کــودک بــه
هیــچ عنــوان کمتــر از
یــک ملــوردام بزرگســال
نیســت و چــه بســا
از عمــق و احســاس
بیشــتری هــم برخــوردار
باشــد.

درک و فهــم باشــد تــا بتواننــد ابعــاد آن موســیقی را بــا
عمــق وجودشــان درک کننــد .تصویــر در جــای خــود،
امــا مخاطبــان کــودک و نوجــوان آن کار بایــد بتواننــد
بــه لحــاظ فهــم و درک جهــان موســیقایی فیلــم ،آن
همذاتپنــداری موثــر را برقــرار کننــد.
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خیلیهــا اعتقــاد دارنــد کــه بســیاری از
موســیقیهای متــن برخــی فیلمهــای دهههــای
 60و  ،70در ذهــن مخاطــب مانــدگار شــدند ،بــه
گونــهای کــه بخشــی از تاریــخ ســینمای مــا شــمرده
میشــوند .امــا طــی ایــن ســالها ،از ایــن قبیــل
کارهــا کمتــر شــنیده میشــود .شــما بــا ایــن
تحلیــل موافــق هســتید؟
در ایــن مــورد بایــد بــه ایــن نکتــه مهــم توجــه داشــته
باشــید کــه در آن ســالها ،فیلمهایــی ســاخته

اگــر آن فیلــم کودکــی کــه بــه مــن پیشــنهاد داده
میشــود ،کار خوبــی باشــد ،بــه ایــن معنــا کــه ســخیف
و پیشپاافتــاده نباشــد و مهمتــر از آن اینکــه ســینمای
کــودک بــرای آن کارگــردان و تهیهکننــده دارای اهمیــت
باشــد و مســیر را درســت رفتــه باشــند ،چــرا کــه نــه؛ بــا
افتخــار بــا آن تیــم همراهــی خواهــم کــرد.

میشــدند کــه مانــدگار شــدند .بایــد بپذیریــم کــه طــی
ایــن ســالها ،چارچــوب فیلمســازی تغییــر کــرده و
آهنگســاز هــم بــه نوعــی تســلیم تصویــر اســت و آنطــور
کــه تصویــر گــواه باشــد ،عمــل میکنــد .چراکــه تصویــر،
موســیقی را میســازد .اگــر در ایــن ســالها ملــودی
یــا کار موزیــکال مانــدگار چندانــی نمیشــنوید بــه
ایــن دلیــل اســت کــه در ایــن ســالها اساســا شــرایط
ســاختاری ســینمای مــا و بهویــژه ســینمای کــودک
دســتخوش تغییراتــی شــده اســت .در ضمــن تفکــرات
متفــاوت شــده و همیــن موضــوع باعــث میشــود تــا
بــا فضــای متفاوتــی هــم مواجــه شــویم .حــاال بــه اینهــا
میتــوان شــرایط اجتماعــی و جهــان درونــی کــودکان را
هــم اضافــه کــرد.
بــا ایــن شــرایط همچنــان از حضــور در ســینمای
کــودک اســتقبال میکنیــد؟

بــه نظــر شــما جــای خالــی قدردانــی از موســیقی
گونــه کــودک و نوجــوان در جشــنواره جهانــی
فیلمهــای کــودکان و نوجوانــان احســاس میشــود
یــا خیــر؟
کامــا همینطــور اســت .امــا باالخــره بایــد بپذیریــم کــه
برگــزاری جشــنواره ،در ایــن وانفســای ســینمای کــودک،
غنیمــت بزرگــی اســت .طــی ایــن ســالها کلیــت
ســینمای ایــران فــارغ از کــودک و بزرگســال ،دچــار یــک
آشــفتهبازاری شــده کــه چنــدان رضایتبخــش نیســت.
در مــورد ســینمای کــودک بایــد ایــن اصــل را مــورد توجه
قــرار دهیــم کــه همــان قــدری کــه ســینما قابــل احتــرام
و اهمیــت اســت بــه همــان انــدازه ســینمای کــودک
هــم قابــل احتــرام و اهمیــت اســت .همــواره موســیقی و
ســاختار ســینمای کــودک بایــد بــه درســتی و در مســیر
ســامت خــود شــکل بگیــرد .بایــد بــه همــان انــدازه کــه
یــک فیلــم مــورد توجــه قــرار میگیــرد ،موســیقی آن هــم
بایــد بــا توجــه همــراه باشــد و بــه آن نــگاه ویــژه شــود.

درس معلم سینما
پسرخاله  /داستان نان و نفت
احسان ناظم بکایی
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«نــون بگیرم؟...نفــت بگیــرم؟» ایــن دو عبــارت ،ناخــودآگاه اکثــر مــا را یــاد
پســرخاله میانــدازد .وقتــی بــا حالــت تهاجمــی ،در دل آقــای مجــری میرفــت
تــا محبــت خشــناش را نشــان بدهــد .او آنقــدر خالصانــه میخواســت نــان
بگیــرد کــه وقتــی بــا اعتــراض مواجــه میشــد بــا عبــارت «چــی گفتــی؟» ،همــه را
مجــاب مــی کــرد کــه در اشــتباهند .ایــرج طهماســب و حمیــد جبلی ،پســرخاله
و کاه قرمــزی را از دل دهــه  60بیرون کشــیدند .یکســو (کاه قرمزی) شــیطنت
داشــت و یــک وجــه (پســرخاله) ،مســئولیتپذیری را نشــان مــیداد.
خریــد نــان ،یکــی از نقــاط اوج مســئولیتپذیری بــود ،چــون هــم میبایســت
قیــد بــازی بــا دوســتان را میزدیــد ،هــم تحمــل ایســتادن در صــف را
میداشــتید ،هــم بایــد میتوانســتید نــان داغــی کــه تقریبــا همانــدازه
خودتــان اســت ،تــا خانــه بیاوریــد ،هــم توانایــی ســرکوب وسوســه ناخنــک زدن
بــه بخشهــای برشــته نــان را میداشــتید و هــم آنقــدر مناعــت طبــع داشــته
باشــید تــا مابقــی پــول را پــس بدهیــد.
طبــق همیــن قاعــده ،خریــد نــان از اولویتهــای پســرخاله شــد .کســی کــه
خــودش گرســنه نبــود ولــی دنبــال نــان بــود .او مــی خواســت نــانآور باشــد
و حتــی دچــار افــراط میشــد .مثــا در نمایــی از فیلــم کاه قرمــزی و پســرخاله
( ،)1369خانــه نگهبــان مصــدوم بــا بــازی حمیــد جبلــی را از نــان و نفــت پــر
میکــرد .درخشــش پســرخاله زمانــی بــود کــه میشــد هــر روز ،خیلــی از
بچههــا را در صــف نانواییهــا دیــد ،امــا حــاال بــه ســختی میتــوان بچــهای را
دیــد کــه در صــف نانوایــی ایســتاده باشــد .در دورهای کــه خــوردن صبحانــه
دورهمــی خانوادگــی بــا نــان داغ ســنتی ورافتــاده و جایــش را صبحانههــای
ســرپایی تکنفــره بــا نانهــای فانتــزی پــر کــرده ،خریــد نــان ،آن هــم
توســط بچههایــی کــه حــاال تــک فرزندنــد ،منســوخ شــده اســت .در چنیــن
فضاییســت کــه خلقیــات پســرخاله در مجموعههــای جدیــد کاه قرمــزی
دچــار انــزوا میشــود.

امیرموسی کاظمی

چهــل ســالگی آدم البــد بایــد مملــو از
خاطــرات ریــز و درشــت باشــد؛ خاطــرات
سفرهایی کهرفته،فیلمهـــایی کــه دیــده،
کتابهایــی کــه خوانــده ،موزیکهایــی
کــه شــنیده و در یــک کام تجربیــات
گذشــته .بــرای مــن امــا ،ایــن خاطــرات
انــگار زیــر خروارهــا خــاک مدفــون شــده
اســت .نــه اینکــه نباشــد ،هســت ،ولــی
کمرنــگ؛ آنقــدر کــه یادآوریشــان بــه ایــن
ســادگیها ممکــن نیســت.
در ایــن میــان شــاید تنهــا خاطــرهای
کــه هیچــگاه رنــگ فراموشــی بــه خــود
نگرفتــه ،تصویــر پســرکی اســت همســن و
ســال آن ســالهای خــودم کــه روســتا بــه
روســتا مــیرود تــا دفتــر مشــق جامانــده
همکاســی خــود را بــه او برســاند.
«خانــه دوســت کجاســت» بــه مــن و
هــم نســانم کــه چالشهایــی از جنــس
هــراس آن پســرک روســتایی را بارهــا
تجربــه کردهایــم ،یــاد داد تعهــد فقــط
در انجــام تکلیــف نیســت و گاهــی از خــود
گذشــتن شــیرینتر از هــزار «صدآفریــن»
معلــم اســت.
و ایــن درس را هیــچ معلمــی نمیتوانســت
بهتــر از بزرگمعلــم ســینما؛ زندهیــاد
عبــاس کیارســتمی بــه مــا کــودکان دیــروز
بیامــوزد.
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