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جشنوارهکارآفرین
ســی ودومیــن جشــنواره بینالمللــی فیلــم
کــودکونوجــواندرحالــیبــهکارخــودپایــان
میدهــد کــه بازنگــری نســبت بــه برخــی
مفاهیــم و رویکردهــا در ارتبــاط بــا ضرورتهــا
و نیازهــای ســینمای کــودک میتوانــد بــه عنــوان دســتاورد
مهــم نظــری مــورد تامــل و مباحثــه جــدی قــرار بگیــرد .اینکــه
کمیــت و کیفیــت فیلمهــای ایــن دوره از جشــنواره در چــه
ســطحی بــوده ،معیــار دیگریســت کــه در هــر جشــنوارهای بــه
محــک داوری گذاشــته میشــود ،امــا جشــنوارهها میتواننــد
شــکلدهنده و جریانســاز یــک گفتمــان جدیــد باشــند کــه
نقطــه عزیمــت آن در رویکردهــای آن جشــنواره بنــا و به کانون
تحــوالت تــازه بــدل شــده اســت .از ایــن حیــث بایــد جشــنواره
ســیودوم فیلــم کــودک را بــه عنــوان یــک پارادایــم تــازه در
گفتمــان ســینمای کــودک مــورد خوانــش و پــردازش قــرار داد.
رویکــردی کــه قــرار نیســت پویایــی جشــنواره را از فیلمهــای
کــودک بگیــرد ،بلکــه ایــن جشــنواره اســت کــه تــالش میکنــد
ظرفیــت و ظرافتهــای الزم را برای شــکوفایی ســینمای کودک
فراهــم آورد .درواقــع جشــنواره بــا تکیــه بر رویکردی کنشــگرانه
نــه تماشــاگرانه ،بــه بسترســازی بــرای شــکوفایی اســتعدادها
در حــوزه فیلــم کــودک دســت میزنــد .در ایــن خوانــش
تــازه ،جشــنواره بــه مثابــه یــک فرصــت کارآفرینــی بازتعریــف
میشــود کــه مــکان و امکانــی بــرای خالقیــت و نــوآوری در
تولیــد فیلمهــای کــودک بهشــمار میآیــد .اگــر همیــن
رویکــرد در یــک تبییــن و تبلیــغ رســانهای بــه یــک گفتمــان
ســینمایی بــدل شــود ،مهمتریــن دســتاورد ایــن جشــنواره
محقــق خواهــد شــد .دســتاوردی کــه تاکیــدی بــر ایــن گــزاره
اســت کــه بــرای پویایــی ســینمای کــودک بــه پایایــی و پاالیش
جشــنواره ســینمای کــودک نیازمندیــم.
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عاطفــه نــوذری  -بــا آخریــن پیشــخوان ایــن دوره از جشــنواره هم
میهمــان چشــمان همــراه و نــگاه ریزبیــن شــما هســتیم .پیشــخوانی
کــه در گام پایانــی هــم شــاهد اتفاقــات متنوعــی از ایــن رویــداد
هنــری بــود« .جلــوگاه امیــد» ســی و دومیــن جشــنواره بینالمللــی
فیلمهــای کــودکان و نوجوانــان بــا حضــور هنرمنــدان و مدیــران بــه
ایســتگاه پایانــی رســید و برگزیــدگان خــود را شــناخت .چرخهــای
اتوبــوس ســیار هــم کمــاکان در روز ششــم بــا ســرعت چرخیــد و در
اســتانهای مختلــف فیلمهــا را بــرای مخاطبــان مناطــق محــروم
بــه نمایــش درآورد.نمایشــگاه عکاســی «همهجــا بــرای همــه» بــا
نگاهــی بــه کــودکان ســیل زده از پاریــس بــه اصفهــان رســید.
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مدیــر کل فرهنــگ و ارشــاد اســالمی اســتان یــزد،
دســتهجمعی فیلــم دیــدن کــودکان یــزدی را بــه عنــوان
اتفاقــی مهــم و ارزشــمند برشــمرد.
مدیــرکل فرهنــگ و ارشــاد اســالمی اســتان یــزد گفــت:
جشــنواره بینالمللــی فیلمهــای کــودکان و نوجوانــان
یــزد فرصتــی اســت بــرای اینکــه کــودکان و نوجوانــان
یــزدی از یــک رویــداد مهــم ســینمایی بهرهمنــد شــده و
بتواننــد تجربــهی فیلــم دیــدن جمعــی ،بــه بحــث و گفــتو
گــو نشســتن و انتقــاد در خصــوص فیلمهــای حاضــر در
جشــنواره را داشــته باشــند.
مجیــد جوادیــانزاده ،مدیــرکل فرهنــگ و ارشــاد اســالمی
اســتان یــزد بیــان کــرد :امســال ســی و دومیــن جشــنواره
بینالمللــی فیلمهــای کــودکان و نوجوانــان و دومیــن
دوره ایــن جشــنواره در اســتان یــزد در حــال برگــزاری
اســت .ایــن جشــنواره فرصتــی اســت بــرای اینکه کــودکان و
نوجوانــان ســرزمین مــا از یــک رویــداد معتبــر و مهــم هنری
و ســینمایی کشــورمان بهرهمنــد شــوند و بتواننــد همــگام،
همزمــان و همــراه بــا دیگــر اســتانها ،تجربــهی فیلــم
دیــدن جمعــی ،بــه بحــث و گفتگــو نشســتن و انتقــاد در
ایــن خصــوص را نیــز داشــته باشــند.
جشنوارهسیودومتحسینرئیسیونیسفرابرانگیخت
مندیــپ ابرایــان تاکیــد کــرد از برگــزاری جشــنواره ســی و
دوم فیلمهــای کــودکان و نوجوانــان و توجــه بــه کــودکان
آســیبپذیر خشــنود شــده اســت.
مندیــپ ابرایــان در جریــان دیــدار بــا علیرضــا تابــش،
ضمــن اشــاره زیباییهــای اصفهــان ،از برگــزاری خــوب
جشــنواره ســیودوم قدردانــی کــرد و گفــت :قبــل از
حضــورم در ایــن ســمت ،حــدود  20ســال در آژانسهــا و
مراکــز مختلــف ســازمان ملــل در جهــان کار کــردم و خیلــی
خوشــحالم کــه در جشــنواره امســال و در شــهر تاریخــی
اصفهــان حضــور دارم .یونیســف در جشــنواره ســی و دوم
هــم جایــزه مســتقل خــود را دارد و مــا هــم براســاس
معیارهایــی کــه داشــتیم و بــا حضــور مهتــاب کرامتی ســفیر
حســن یونیســف ،برگزیــده خــود را انتخــاب کردیــم .از
اینکــه در ایــن رویــداد توجــه ویــژهای بــه کــودکان داشــتید

و برنامههــای متنــوع و جالبــی را برگــزار کردیــد بســیار
خشــنود شــدم و لــذت بــردم.
علیرضا تابش :سینمای کودک و نوجوان نیازمند
حمایت ملی است
دبیرســیودومینجشــنوارهبینالمللــیفیلمهایکــودکانو
نوجوانان گفت:ســینماصنعتمتکثراســتوبــرایحمایتاز
ســینمایکــودکونوجواننیازمندعزمملیهســتیم.
علیرضــا تابــش روز یکشــنبه در آییــن «جلــوهگاه امیــد
حامــی ســینمای کــودک» در کتابخانــه مرکــزی شــهرداری
اصفهــان افــزود :امســال  ۱۸۲عنــوان فیلــم در ســینماهای
اصفهــان اکــران شــد و تفــاوت آن بــا ســالهای گذشــته در
آن اســت کــه شــعاع شــور و نشــاط کــودکان در همــه جــای
کشــور گســترش پیــدا کــرد.
وی اضافــه کــرد  :همــه هــم و غــم نهادهــای حمایتگــر
ســینمایی ماننــد بنیــاد ســینمایی فارابــی افزایــش و
تقویــت ســینمای ملــی بــه ویــژه ژانــر کــودک و نوجــوان
اســت .همــه تــالش بنیــاد ســینمایی فارابــی بــه کار گرفتــه
میشــود تــا بــا کمــک شــما امکانــات مــا در مســیر تولیــد
آثــار ارزشــمند ســینمای کــودک قــرار گیــرد و شــاهد رشــد و
رونــق ایــن ژانــر ســینمایی باشــیم.
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در اختتامیه بخش جلوهگاه امید صورت گرفت

تقدیر از آنهایی که تفکر جشنواره کودک را رواج میدهند
مهــدی درســتی -اختتامیــه بخــش جلــوهگاه امیــد
ســیودومین جشــنواره بینالمللــی فیلمهــای کــودکان
و نوجوانــان امســال شــاهد تقدیــر از نهادهایــی بــود کــه
تفکــر ایــن جشــنواره را رواج میدهنــد .ایــن مراســم عصــر
ســوم شــهریور در کتابخانــه مرکــزی اصفهــان برگــزار شــد.
در ابتــدای ایــن مراســم علیرضــا تابــش بــا اشــاره بــه
برگــزاری ســیودومین جشــنواره بینالمللــی فیلمهــای
کــودکان و نوجوانــان گفــت :ســیودومین جشــنواره
فیلمهــای کــودکان و نوجوانــان در شــب عیــد ســعید
غدیــر بــا حضــور شــاد و پرنشــاط بچههــای عزیــز
اصفهانــی و مــردم خــوب ایــن شــهر افتتــاح شــد و مــا تــا
فــردا کــه روز اختتامیــه اســت ،شــاهد اکــران بیــش از 180
فیلــم هســتیم.
او ادامــه داد :امســال شــور و نشــاط کودکانــه جشــنواره

بــا حمایتهــای ســازمان ســینمایی ،انجمــن ســینمای
جــوان و بنیــاد ســینمایی فارابــی در همه کشــور احســاس
شــد و در  146نقطــه ایــران نمایــش فیلــم بــرای کــودکان
مناطق محروم و ســیلزده داشــتیم .ســینما ،هنری متکثر

اســت و بــه خصــوص بــرای حمایــت از ســینمای کــودک و
نوجــوان ،نیازمنــد یــک عــزم ملــی هســتیم ،امــروز نهادها
و ارگانهــای مختلــف جوایــز خــود را بــه فیلمهــای
منتخــب خــود در بخــش جلــوهگاه امیــد اهــدا خواهنــد
کــرد .مــا در بنیــاد ســینمایی فارابــی و ســایر موسســات

آمادگــی داریــم تــا تمــام تــالش خــود را در مســیر تولیــد
فیلمهــای ارزشــمند بــرای ســینمای کــودک و نوجــوان
بــه کار بگیریــم ،امیــدوارم کــه روز بــه روز شــاهد رشــد و
پیشــرفت ایــن حــوزه باشــیم.
ســپس نماینــده اداره کل بهزیســتی روی صحنــه حضــور
پیــدا کــرد و جایــزه ویــژه ایــن ســازمان را بــه حمیدرضــا
قطبــی ،کارگــردان فیلــم «قطــار آن شــب» اهــدا کــرد.
در ادامــه نوبــت بــه حســین انتظامــی رســید کــه بــرای
حضــار ســخنرانی کنــد ،او بــا اشــاره بــه برگــزاری اختتامیــه
بخــش جلــوهگاه امیــد ،جشــنواره ســیودوم گفــت:
جلســهای کــه امــروز تشــکیل شــد ،همانطــور کــه آقــای
تابــش اشــاره کردنــد در راســتای قدردانــی از نهادهایــی
اســت کــه بــه گســترش تفکــر جشــنواره فیلــم کــودک
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کمــک میکننــد .خوشــبختانه امســال میبینیــم کــه ایــن
رویکرد و مشــارکت گســترش بیشــتری پیــدا کرده اســت و
مــن وظیفــه دارم از آنهــا بابــت نــگاه درســتی کــه بــه این
موضوعــات مهــم دارنــد قدردانــی کنــم.
ســپس معاونــت شهرســازی و معمــاری شــهرداری
اصفهــان جایــزه نقــدی و لــوح ســپاس خــود را در ایــن
بخــش بــه بابــک نبــیزاده ،کارگــردان فیلــم «اقیانــوس
پشــت پنجــره» اهــدا کــرد.
در بخــش دیگــری از مراســم اهــدای جوایــز بخــش
جلــوهگاه امیــد ،صحنههایــی از فیلمهــا و ســریال
خاطرهانگیــز ســینمای کــودک از جملــه «قصههــای
مجیــد»« ،کیســه برنــج» و «باشــو غریبــه کوچک» بــا بازی
بازیگــران نوجــوان اجــرا شــد.
همچنیــن نماینــده شــهرداری تهــران ،برگزیــدگان
جایــزه پویــش مردمــی ترافیــک شــهر اصفهــان را بــه
شــرح زیــر اعــالم کــرد :مصطفــی نظــریزاده ،کارگــردان
فیلــم «هشــتگ دوچرخــه بــاز» ،حامــد بامروتنــژاد،
تهیهکننــده فیلــم «منطقــه پــرواز ممنــوع» ،حســن
اکلیلــی ،بازیگــر «هشــتگ دوچرخهبــاز» ،محمــد آزادی،
بازیگــر فیلــم «اقیانــوس پشــت پنجــره» و مرتضــی
حســینی ،بازیگــر ســریال «قصههــای مجیــد» و فیلــم
«ســوم شــخص غایــب».
در ادامــه مراســم موســیقی متــن و آهنگهــای برخــی از
فیلمهــا و کارتونهــای خاطرهســاز کــودکان از جملــه
«بابــا لنــگ دراز»« ،بیســت و یــک روز بعــد»« ،خواهــران
غریــب»« ،خونــه مادربزرگــه» و… توســط هنرمنــدان بــه
صــورت زنــده اجــرا شــد.
ســپس افشــین هاشــمی روی صحنــه حاضــر شــد و
جایــزه انجمــن علمــی عرفــان اســالمی ایــران را بــه مهدی
جعفــری ،کارگــردان فیلــم ســینمایی «بیســت و ســه نفــر»
اهــدا کــرد.
همچنیــن جهانبخــش ســلطانی ،بازیگــر پیشکســوت
اصفهانــی نیــز برگزیــدگان دفتــر تبلیغــات اســالمی حوزه
علمیــه قــم را بــه ایــن شــرح اعــالم کــرد:
در بخــش ســینمایی مهــدی جعفــری ،کارگــردان فیلــم
«بیســت و ســه نفــر» و امیــر داســارگر ،کارگــردان فیلــم
«منطقــه پــرواز ممنــوع» برگزیــده شــدند و در بخــش
فیلــم کوتــاه نیــز جــواد حکمــی ،کارگــردان فیلــم «امیــر»

جایــزه را بــه خــود اختصــاص داد.
در ادامــه نوبــت بــه انجمــن تخصصــی کــودک و رســانه
رســید و بــرای اهــدای این جایــزه ،محمدعلی ســلطانزاده
تهیهکننــده فیلــم «ناخــدا خورشــید» روی صحنــه حضــور
پیــدا کــرد و برگزیــدگان ایــن نهــاد را بــه شــرح زیــر اعــالم
کــرد :مرتضــی آســمانی ،کارگردان فیلم «ســرخابی» ،شــیوا
ممتحــن ،کارگــردان انیمیشــن «فرفــره».
در بخــش دیگــر ایــن مراســم ،موسســه هنــری آرت پــورت
برگزیــدگان خــود را بــه ایــن شــرح معرفــی کــرد :اهــدای
جایــزه ویــژه بخــش بینالملــل و لــوح ســپاس در بخش
فیلــم کوتــاه بــه لیــدا فضلــی ،تهیهکننــده «ایــن ســو و
آن ســو» .اهــدای جایــزه ویــژه در بخــش فیلــم بلنــد بــه
مهــدی جعفــری ،نویســنده و کارگــردان فیلــم ســینمایی
«بیســت و ســه نفــر».
ســپس نوبــت بــه انجمــن فیلــم کوتــاه ایــران رســید و این
انجمــن جایــزهاش را بــه عبــاس جلیلــی یکتــا ،کارگــردان
فیلــم کوتــاه «پســر دریــا» اهــدا کــرد.
در بخــش دیگــر مراســم ،نوبــت بــه اهــدای جایــزه مرجــع
ملی کنوانســیون حقوق کــودک وزارت دادگســتری رســید
و حبیــب ایــل بیگــی برگزیــدگان را بــه ایــن شــرح معرفــی
کــرد :حمیدرضــا قطبــی ،کارگــردان فیلــم ســینمایی
«قطــار آن شــب» و بابــک نبــیزاده ،کارگــردان فیلــم
ســینمایی «اقیانــوس پشــت پنجــره».
در بخــش پایانــی مراســم قــدرتهللا نــوروزی ،شــهردار
اصفهــان گفــت :لحظاتی کــه در مراســم حضور داشــتم با
تماشــای برنامههــا یــاد خاطــرات خــوش دوران کودکــی
خــود افتــادم و دیــدم کــه چقــدر جشــنواره میتوانــد
اثربخــش باشــد .امیــدوارم بــا اســتفاده از تجربیــات ،هــر
ســال بهتــر از ســال قبل شــویم و بتوانیــم خاطــرات خوبی
بــرای کــودکان ایــران بســازیم.
حســین انتظامــی رییــس ســازمان ســینمایی ،علیرضــا
تابــش دبیــر جشــنواره ،قــدرتهللا نــوروزی شــهردار
اصفهــان ،محمدمهــدی طباطبایینــژاد معــاون نظــارت
و ارزشــیابی ،علیرضــا رضــاداد مشــاور عالــی ســازمان
ســینمایی ،حبیــب ایــل بیگــی مشــاور دبیــر جشــنواره،
علیرضــا نصــر رییــس شــورای شــهر اصفهــان و جمعــی
از مدیــران و هنرمنــدان از چهــره هــای حاضــر در مراســم
اختتامیــه بودنــد.

8

مشق آخر
ســونیا غالمــی -تاریخشــمار ،روز دوشــنبه
 4شــهریورماه را نشــان میدهــد .آخریــن
روز از ســیودومین جشــنواره بینالمللــی
فیلمهــای کــودکان و نوجوانــان.
قراراســت امــروز برگــردم بــه ســه مــاه قبــل ،درســت در
زمانــی کــه پیگیریهــا و پیشبرنامههــا بــرای شــروع
یــک رویــداد بینالمللــی آغــاز شــد .دو شــهر اصفهــان و
تهــران بــا دو تیــم در کنــار هــم برای پوشــش خبــری کامل
جشــنواره در تمــام ابعــاد گردهــم آمدنــد .تهرانیهــا
در ســاختمان شــماره دو فارابــی و اصفهانیهــا در اداره
ارتباطــات رسانــــهای و امــور بینالمللــی شــهرداری

اصفهــان جلســات خــود را برگــزار کردنــد .اصفهانیهــا
برخــی از جلســات را در بــاغ زرشــک و برخــی دیگــر را در
ســاختمان کتابخانــه مرکــزی برپــا کردنــد .تبوتابــی
زیــر پوســت شــهر بــه راه افتــاده بــود و دو تیــم دورادور از
طریــق ارتباطــات مجــازی بــا یکدیگــر پیشبرنامههــای
جشــنواره را تنظیــم کردنــد .در ایــن راســتا مدیــران و
مســئوالن نیــز بــا یکدیگــر دیدارهــای کوتــاه و گپوگفــت
داشــتند 28.تیرمــاه آزمــون داوران نوجــوان ســیودومین
جشــنواره بینالمللــی فیلمهــای کــودکان و نوجوانــان
برگــزار شــد ۵۱۰ .کــودک و نوجــوان اصفهانــی در آخریــن
جمعــه تیرمــاه ســال  ۹۸روی صندلیهــای آزمــون کتبــی

انتخــاب داوران کــودک و نوجوان ســیودومین جشــنواره
بینالمللــی فیلمهــای کــودکان و نوجوانــان نشســتند
تــا پیــش از داوری فیلمهــا در رقابتــی داوری شــوند و
بــه رســم هــر ســال تعــداد  32نفــر از آنهــا معــادل بــا
عــدد دوره برگــزاری جشــنواره انتخــاب شــدند .آزمــون
خبرنــگاران نوجــوان ایــن رویــداد ملــی نیــز در هفتــه بعــد
از آزمــون داوران نوجــوان برگــزار شــد .از میــان ســیصد نفــر
شــرکت کننــده 26 ،نفــر اعجوبــه خبرنگاری اســتعدادهای
درخشــان ایــن دوره از جشــنواره انتخــاب شــدند.
اولیندیداربرایسیودومینرویدادبینالمللی
اولیــن بــار در تاریــخ 8مردادماه دو تیــم رودرروی یکدیگر
در ســتاد دائمــی جشــنواره بینالمللــی فیلمهــای
کــودکان و نوجوانــان نشســتند .تیــم تشــکیل شــد از
تعــدادی جــوان خــالق ،بــا روحیــه و پــر انــرژی بــرای
پوشــش برنامههــا .فعالیتهــای مســتمر از روز شــمار
 30روز مانــده تــا افتتاحیــه شــروع شــد .مصاحبــه پشــت
مصاحبــه و زنــگ پشــت زنــگ ،هماهنگیهــا بــرای رزرو
هتــل ،طراحــی پوســتر و کارتهــای مخصــوص افــراد
شــرکت کننــده در ایــن رویــداد بیــن المللــی ،انتخــاب
مــکان افتتاحیــه ،طراحــی صحنــه ،انتخــاب تیمهــای
اجراکننــده برنامــه ،هماهنگــی بــا تیــم مستندســازی و...
همگــی درحــال انجــام بــود.
ســایت و صفحــه اینســتاگرامهای بهخوابرفتــه و
کمفعالیــت بعــد از یکســال دوبــاره فعــال شــدند.
مصاحبــه بــا هنرمنــدان ،نقــد جشــنوارههای دورههــای
قبــل ،پیــدا کــردن نقــاط قــوت آنهــا همــه و همــه در ایــن
روزهــای طالیی بررســی شــد .خبرها در نشــریات مختلف
و خبرگزاریهــا منتشــر شــد .نفسهــا بــه شــماره افتــاد و
شــور و هیجــان در هفتــه آخر به اوج خود رســید .جلســات
هماهنگیهــا منســجمتر برگــزار شــد .رونمایــی از پوســتر
ســیودومین جشــنواره بینالمللی کــودکان و نوجوانان
در عمــارت تاریخــی قیصریــه چنــد روز پیــش از افتتاحیــه

حــال و هــوای شــهر را پروانــهای کــرد .حضــور کــودکان
بادکنــک بهدســت و اجــرای بخشــی از برنامههــا توســط
آنهــا در ایــن رونمایــی بیشــتر یــادآور اجــرای ایــن رویداد
بینالمللــی در هفتــه پیــشرو بــرای کودکان شــد .پوســتر
امــا بــا حلقــه نمــاد المپیــاد و 5کــودک کــه نماد پنــج قاره
دنیــا هســتند مزیــن شــده بــود.
عــالوه بــر اینهــا حــال و هــوای شــهر بــا وجــود کمیتــه
فضاســازی جشــنواره رنگوبــوی دیگــری گرفــت .امســال
اضافــه شــدن ایــن بخــش جدیــد بــه ســیودومین
جشــنواره بینالمللــی فیلمهــای کــودکان و نوجوانــان
شــهر را مزیــن بــه حــس و حــال پروانههــا کــرد .روز
دوشــنبه  28مردادمــاه روز شــمار بــه تاریــخ مــورد نظــر
رســید و افتتاحیــه یکــی از مهمتریــن رویدادهــای بیــن
المللــی ایــران برگــزار شــد.
لوکیشــن انتخــاب شــده بــرای اجــرای برنامــه ،بــاغ غدیــر
اســت .بــا خبرنــگاران نوجــوان بــه بــاغ غدیــر رســیدیم و
شــاهد بودیــم کــه شــور و اشــیاق آنــان همــه را بــه وجــد
آورده اســت .نورپــردازی ،صــدای موســیقی و صندلیهــای
ردیــف شــده کنــار هــم کــه تــا چشــم کار میکــرد فضــا را
پوشــش دادنــد مــا را بــه ســمت صحنه اصلــی اجــرا بدرقه
کردنــد .صحنــه امــا بــا خالقیــت زیــادی طراحی شــده بود

و آنقــدر گســترده بــود کــه نشــاندهنده اجراهــای وســیع
بــا تعــداد نفــرات زیــاد بــود.
آتشبــازی ،رقــص پروانههــا بــه همــراه پــرواز
بادکنکهــا در هــوا ،حضــور هنرمنــدان و متخصصــان
فیلمســازی و بازیگــری ایــران و خــارج از کشــور ،اجــرای
ســمفونی تیــم بزرگــی از کــودکان ،حضــور عروســکهای
بــزرگ و اجــرای حرکتهــای مــزون ویــژه کــودکان همــه
و همــــه خبــر از شــروع ایــــن رویــداد بــزرگ داد.
 13کارگاه آموزشــی داخلــی بــا عنوانهــای ســینما بــه

زبــان ســاده بــرای کــودک و نوجــوان ،درک فیلــم بــه زبــان
ســاده بــرای کــودکان و نوجوانــان ،فیلمنامهنویســی
بــرای ســینمای کــودک و نوجــوان ویــژه بزرگســالها،
کســب و کار قصــه و صنعــت ســینمای کــودک و نوجــوان،
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بــرآورد هزینههــای تولیــد ویــژه بزرگســالها ،کارگاه ســه
روزه فیلمســازی داســتانی بــرای کــودکان و نوجوانــان،
کارگاه ســه روزه مستندســازی از اصفهــان بارویکــرد فیلــم
توریســم ویــژه کــودکان و نوجوانــان ،کارگاه ســه روزه
آمــوزش انیمیشــن ویــژه بزرگســالها ،کارگاه دوروزه
آشــنایی بــا تصویــر و کار بــا دوربینهــای دیجیتــال
ویــژه بزرگســالها ،بازاریابــی بــرای ســینمای کــودک و
نوجــوان ویــژه بزرگســالها ،اســتارتاپ در ســینما ویــژه
بزرگســالها ،اصــول تحلیــل تجربــه دیــداری شــنیداری
مخاطــب ویــژه بزرگســالها VFX ،در ســینمای کــودک و
نوجــوان ویــژه بزرگســالها ،کارگاه انتقــال تجربــه کار و
قوانیــن جهانــی کار بــا بازیگــر کــودک و نوجوان در ســینما
ویــژه بزرگســالها برگــزار شــد .هرکــدام از ایــن کارگاههای
فشــرده تجربــه منحصربهفــردی از آمــوزش در حــوزه
ســینما بــرای مخاطبهــای خــاص خــود بــود.
هفــت کارگاه آموزشــی نیــز در بخــش بینالملــل و شــش
پنــل تولیــد مشــترک نیــز در کتابخانه مرکــزی برگزار شــد.
برنامههــای جانبــی امــا فضــای شــهر را منعطفتــر و
پرشــورتر بــرای حضــور پروانههــا و حــس و حال جشــنواره
کــرده اســت .محــور تاریخــی چهاربــاغ نیــز بــا قــرار دادن
اســتیجهای کوچــک و بــزرگ میزبــان شــهروندان در
حاشــیه اکــران فیلمهــای جشــنواره شــده اســت.
تیمتحریریه
جــدا از تمــام هیجانــات ســطح شــهر بایــد از بخش ســتاد
خبــری ســیودومین جشــنواره بینالمللــی فیلمهــای
کودکانونوجوانــان برایتــان بگویــم .طبقــه اول هتــل
کوثــر در قــرق ایــن روایتگــران اتفاقــات جشــنواره اســت.

ســاعت خــواب ،غذاخــوردن ،اســتراحت و  ...برایشــان
معنــا نــدارد .بــه طبقــه اول هتــل اگــر بیاییــد عکسهــای
قدیمــی نصب شــده روی شاســی از عباس فــالح هدایتگر
شــما میشــود بــه مامــن ایــن تیــم حرفــهای .عکاســان
دوربینهایشــان را ردیــف کردهانــد روی میزهــا و
خبرنــگاران سیستمهایشــان را کنارهم گذاشــتهاند .تخته
ســفیدی در کنــار ســالن قــرار دارد و روی آن نــام برنامههــا
با خبرنگاران و عکاســان آفیش شــده نوشــته شــده اســت.
تیــم تحریریــه عمومــا از ســاعت  ۱۰صبــح تا پاســی از شــب
در ســالن حضــور دارنــد و مشــغول بــه کار هســتند.
صمیمیــت ،رفاقــت و انتقــال تجربه از جملــه ویژگیهایی
اســت که بیــن ایــن دوتیم شــکل گرفــت و مانــدگار ماند.
پالن آخر
بعــد از ظهــر روز دوشــنبه  4مردادمــاه تحریریــه خالــی
از جمعیــت اســت و پنجــره رو بــه زاینــدهرود تاللــو نــور
خورشــید را روی آب رودخانــه نشــانه گرفتــه اســت .صدای
همهمــه خبرنــگاران و رفتوآمدهــای آدمهــای گوناگــون
مصاحبــه ،گــزارش تصویــری ،چهــره آدمهــای خســته
کــه هیــچ نایــی برایشــان باقــی نمانــده اســت از جلــوی
چشــمانم رد میشــود .امشــب اختتامیــه اســت ،پایــان

یــک رویــداد بیــن المللــی .بعــد از ایــن همــه بدوبــدو در
طــول یــک هفتــه اینجــا پــالن کات میشــود ،بــی هیــچ
پایانــی و دلتنگــی میمانــد بــرای تــک تــک اعضــا گــروه.
اعضایــی کــه بــا یکپارچگــی و همدلــی کار کردنــد تــا
بهتریــن جشــنواره را برگــزار کننــد .هــوا کمــی تاریک شــده
و زاینــده رود آرام اســت و دلــی کــه شــاید آشــوب شــده از
پایــان ایــن رویــداد ،جشــنواره بینالمللــی فیلمهــای
کــودکان و نوجوانــان ،دوره ســیودوم.

دوبلههمزمان،گلطالییجشنواره
مهــدی درســتی -سرپرســت کارگــروه دوبلــه همزمــان
تاکیــد کــرد در جشــنواره ســیودوم مخاطبــان و بــه طــور
ویــژه کــودکان و نوجوانــان از ایــن اقــدام اســتقبال ویــژهای
کردنــد.
امســال همچــون دورههــای پیشــین ایــن رویــداد
ســینمایی ،فیلمهــای خارجــی بــا دوبلــه همزمــان بــرای
مخاطبــان بــه نمایــش در میآینــد.
ابوالقاســم صفــر یــزدی ،سرپرســت کارگــروه دوبلــه
همزمــان جشــنواره امســال دربــاره ایــن رونــد دوبلــه
همزمــان در جشــنواره فیلــم کــودکان و نوجوانــان بــه
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ســتاد اطــالع رســانی گفــت :دوبلــه همزمــان عمــری بــه
انــدازه جشــنواره فیلــم کــودک دارد ،بچههــا زیرنویــس را
نمیتواننــد بخواننــد و بــه همیــن دلیــل یکــی از بهتریــن
کارهــا ایــن اســت کــه دوبلــه همزمــان را بــرای فیلمهــای
جشــنواره داشــته باشــیم .ایــن اتفــاق از اولیــن دوره
جشــنواره کــودک تــا بــه امــروز در حــال اجراســت.
او در پاســخ بــه اینکــه در جشــنواره ســیودوم دوبلــه
همزمــان فیلــم چــه تفاوتی نســبت بــه دورههای پیشــین
دارد ،توضیــح داد :مــا در ســیودومین دوره جشــنواره
فیلــم کــودکان و نوجوانــان ســعی کردیــم تــا دوبلورهــا
تعویــض شــوند و ایــن رویکــرد را دنبــال میکنیــم کــه
گروههــای دوبلــه ســال بــه ســال یــا هــر چنــد ســال یــک
بــار تغییــر کننــد و بــرای مخاطبــان و به طــور ویژه کــودکان
و نوجوانــان تازگــی داشــته باشــند.
یــزدی دربــاره اینکــه تــا چــه انــدازه گوینــدگان اهــل
اصفهــان در کارگــروه دوبلــه همزمــان فعالیــت دارنــد،
گفــت:بنــابــهدرخواســتدفتــرجشــنوارهاصفهانازســال
گذشــته بــرای دوبلــه همزمــان از بچههــای اصفهــان هــم

اســتفاده شــد امــا چــون خیلــی ســریع تصمیــم گرفته شــد
فعالیــت ایــن دوســتان تنهــا متمرکــز بــر فیلمهــای کوتاه
بــود امــا امســال عالوه بــر فیلمهــای کوتــاه تعــدادی فیلم
بلنــد را هــم دوبلــه کردنــد.
او در پاســخ بــه اینکــه دوبله همزمــان فیلمهای جشــنواره
دارایچــهویژگیهایــیبایــدباشــد،بیــانکــرد:فیلمهــای
ســینمای کــودک بــه دلیــل آنکــه بازیگــر کــودک دارنــد
نیازمنــد یــک دوبلــور بچهگــو هســتند و ایــن نیــاز بایــد
مرتفــع شــود .در مــورد انتخــاب دوبلورهــا المانهایــی را
بایــد در نظــر گرفــت ،اول اینکــه گوینــده جســارت داشــته
باشــد ،چــون برنامــه زنــده اســت و جــای اشــتباه نــدارد
و هــر خطایــی تصحیــح نمیشــود ،دوم تندگــو باشــد و
بتوانــد بــا ریتــم خوبــی چنــد نقــش را دوبلــه کنــد و ســوم
اینکــه تیپگــو باشــد و صدایــش قابلیــت دوبلــه چنــد
شــخصیت را داشــته باشــد .ایــن ویژگیهایــی اســت کــه
مــا بــا توجــه بــه شــناختی کــه نســبت بــه دوســتان دوبلور
داشــتیم انتخــاب کردیــم.
سرپرســت کارگــروه دوبلــه همزمــان تاکیــد کــرد :دوبلــه
همزمــان کار جدیــدی اســت و مــن در مواجهــه بــا
مخاطبــان میبینــم کــه بســیار مشــتاق تماشــای آثــار بــا
دوبلــه همزمــان هســتند امــا بســیاری نمیداننــد چنیــن
اقدامــی انجــام شــده اســت و بایــد آگاهــی عمومــی مــردم
را در ایــن زمینــه بــاال ببریــم تــا مخاطبــان هــم بــا حضــور
خــود بــه مراســم شــادی و شــور ببخشــند و همچنیــن بــه
دوبلورهــای مــا انــرژی بدهنــد.
او اضافــه کــرد :امســال در مقایســه بــا ســالهای پیــش
شــاهد اســتقبال بیشــتر مــردم از دوبلــه همزمــان بودیــم،
خصوصــاروزهــایابتدایــیجشــنوارهبازخوردهــایبســیار
خوبــی از تماشــاگران دریافــت کردیــم.

اصفهاندراندیشهجهانیترشدن
صنــم کریمیــان -دائمی بــودن یــک رویــداد در یک مکان
شــاید مهمتریــن شناســه آن باشــد کــه باعــث میشــود
تــالش مســئوالن شــهری مرتبــط بــا آن اتفــاق ،بــه بــار
بنشــیند و بــه چشــم بیایــد .مهمتریــن دســتاورد برگــزاری
جشــنواره فیلمهــای کــودکان و نوجوانــان بــرای اصفهــان
در ایــن ســالها بهبــود اقتصــاد شــهر اصفهــان بــوده
اســت؛ شــهری کــه در ایــران شــهر «دوســتدار کــودک»
نامیــده میشــود و ســعی بــر ایــن دارد کــه ایــن عنــوان
را در ســطح جهانــی و یونیســف هــم کســب کنــد .ثبــت
ایــن عنــوان بــرای اصفهــان دســتاوردهای زیــادی دارد کــه
میتــوان بــه تقویــت رابطــه این شــهر بــا شــهرهای خواهر

خوانــدهاشورونــقصنعــتگردشــگریواقتصادیاشــاره
کــرد.
خواهرخواندگــی شــهرها یــک اقــدام و حرکــت نمادیــن
بــرای نشــان دادن توافــق میــان دو شــهر بــرای
توســعه روابــط در ابعــاد مختلــف شــهری اســت .طــی
تفاهمنامــهای ،مســئوالن شــهرها متعهــد میشــوند
تــا در چارچــوب پروتکلهایــی ،همکاریهــای عمرانــی،
فرهنگــی و آموزشــی بــا یکدیگــر داشــته باشــند .پیمــان
خواهرخواندگــی رابطــهای دوســتانه و هدفمنــد اســت کــه
بــه منظور تبــادل اطالعات و تجربیات ،توســعه مناســبات
فرهنگــی ،اجتماعــی و اقتصــادی میان یک جامعه شــهری

12
نشریه روزانه سی و دومین جشنواره بین المللی فیلمهای کودکان و نوجوانان

بــا جامعــه شــهری مشــابه خارجــی برقــرار میشــود .در
نتیجــه تقویــت رابطــه یــک شــهر بــا شــهرهای خواهــر
خوانــدهاش میتواند تاثیــرات زیــادی در رونق اقتصــاد آن
شــهر داشــته باشــد.
اصفهــان یکــی از شــهرهایی اســت کــه ســعی در گســترش
روابــط خــود بــا خواهــر خواندههایــش دارد .در ایــن زمینه
برگــزاری رویدادهــای بینالمللــی را در بیــن مهمتریــن
اقدامــات خــود قــرار داده اســت .یکــی از ایــن رویدادهــا کــه
امســال ســی و دومیــن دوره برگــزاری آن اســت ،جشــنواره
بینالمللــی فیلمهــای کــودکان و نوجوانــان اســت.
جشــنوارهای که شــهرهای زیادی خواســتار برگــزاری دائمی
آن بودنــد و بعــد از ســی و یــک دوره باالخــره یــک جایــگاه
دائمــی در اصفهــان پیــدا کــرد.
ســیودومین جشــنواره بینالمللــی فیلمهــای کــودکان و
نوجوانــان در حالــی برگــزار شــد که هیــات سیاســتگذاری
آن تاکیــد زیــادی بــر حضــور فیلمهــای بینالمللــی
داشــتند و در ایــن امــر از شــهرهای خواهرخوانــده اصفهان
دعــوت کردنــد تــا تولیــدات ســینمایی کــودک و نوجــوان
را بــه دبیرخانــه ایــن جشــنواره ارســال کننــد .طــی ایــن
دعــوت 42تولید ســینمایی اعــم از 9فیلم کوتاه داســتانی،
 11پویانمایــی کوتاه 12،فیلم بلند داســتانی و 10پویانمایی
بلنــد از دیگــر کشــورها بــه دبیرخانــه ارســال شــد.
ایــن اتفــاق را میتــوان یکــی از عوامــل تقویــت تعامــالت
بینالمللــی در حــوزه گردشــگری ،امــور اقتصــادی و حتــی
برگــزاری رویدادهــای مشــترک دانســت.
توســعه گردشــگری از ایــن حیــث کــه عوامل هر فیلــم برای
اکــران فیلمشــان بــه محــل برگــزاری جشــنواره میآینــد و
در طــی ایــن ســفر میتواننــد بــا مکانهــای توریســتی این
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شــهر آشــنا شــوند و از آن جــا بازدیــد کننــد .در ایــن صــورت
در اقتصــاد شــهر هــم تاثیــر مســتقیم میگذارنــد .ایــن
شــایدکوچکتریــنتاثیرمثبتیباشــدکهحضورشــهرهای
خواهــر خوانــده در رویدادهــای بینالمللــی منجــر بــه آن
میشــود.
حضــور مهمانهــای خارجــی در شــهرهای برگــزار کننــده
رویدادهــا نیــز میتوانــد فرصــت خوبــی بــرای اقتصــاد
فرهنگــی باشــد .بــه گفتــه کــوروش خســروی ،رئیــس مرکز
پژوهشهــای شــورای شــهر اصفهــان یکــی از برنامههــای
جنبــی ســیودومین جشــنواره بینالمللــی فیلمهــای
کــودکان و نوجوانــان نمایشــگاه عکــس لوکیشــن اســت.
در ایــن نمایشــگاه عکسهایــی کــه از لوکیشــینهای
مناســب فیلــم ســازی در ســطح شــهر اصفهــان گرفتــه
شــده بــه نمایــش گذاشــته شــده اســت .در ایــن فرصــت
فیلمســازها و تهیهکنندههــا بــا لوکیشــینهای مختلــف
اســتان اصفهــان آشــنا میشــوند .ایــن نمایشــگاه ،صرفــا
فرصتــی بــرای آشــنایی ســرمایهگذارهای خارجــی بــا
اصفهــان نیســت ،بلکه این نمایشــگاه بســتر خوبــی برای
آشــنا شــدن ســرمایهگذارها و کارگردانهــای ایرانــی بــا
لوکیشــنهای اســتانی اســت کــه چهارفصــل دارد ،کویــر
دارد و کوهســتانهای پــر از بــرف ،ضمــن اینکــه مراتــع
سرســبزی هــم در آن دیــده میشــود .آشــنایی کارگردانهــا
بــا ایــن فضاهــا میتوانــد آنهــا را بــه اصفهــان بکشــاند
تــا نقــاط مختلــف اصفهــان را بــه عنــوان لوکیشــن
فیلمبــرداری انتخــاب کننــد.
عــالوه بــر ایــن ،حضــور داورهــای بخــش بینالملــل را
نبایــد نادیــده گرفــت .داورهــای بینالملــل بعــد از اینکــه
به کشــورهای خــود برگشــتند ،هرکــدام میتواننــد تبدیل
بــه یــک ســفیر شــوند .ایــن ســفیرها در ســفرهای بعــدی
خــود بــه اصفهــان میتواننــد گردشــگرهای زیــادی بــه
همــراه بیاورنــد و بــه توســعه گردشــگری اصفهــان کمــک
کنند .
یکــی دیگــر از تاثیــرات مثبــت حضــور شــهرهای
خواهــر خوانــده در رویدادهــای بینالمللــی ،ترغیــب
مدیریتهــای ایــن شــهرها در برگــزاری رویدادهــای
فرهنگــی مشــترک اســت .ظرفیــت بیــن خواهرخواندهها
بــا برگــزاری رویدادهــای مشــترک فعــال میشــود .اینگونــه
رویدادهــا باعــث میشــوند مــردم دو شــهر نســبت بــه
یکدیگــر آگاهــی پیــدا کننــد و پیونــد فرهنگــی بیــن مــردم
اصفهان و مــردم شــهرهای خواهرخوانده اصفهــان ایجاد
شــود.
همــه اینهــا بیان کننــده اهمیــت برگــزاری جشــنواره برای
اصفهــان اســت .ایــن جشــنواره گرچــه منتقدهــای زیــادی
دارد امــا برگــزاری آن بــرای اصفهــان کــه تشــنه رویدادهــای
بینالمللــی اســت و زیرســاختهای برگــزاری آنهــا را هــم
دارد ،بــه مثابــه یــک موقعیــت طالیــی اســت که از دســتش
نخواهــد داد.

اختتامیــه ســیودومین جشــنواره بینالمللــی فیلمهــای کــودکان و نوجوانــان برگــزار شــد

پــرواز پروانههــا
محیالدیــن طباطبایــی -مراســم اختتامیــه ســیودومین
جشــنواره فیلمهــای کــودکان و نوجوانــان شــامگاه دوشــنبه
چهــارم شــهریور در ســالن همایشهــای پردیــس ســینمایی
ســیتی ســنتر اصفهــان برگــزار شــد.

حســین انتظامــی رییــس سازمانســینمایی ،علیرضــا
تابــش دبیــر جشــنواره ،علیرضــا رضــاداد مشــاور عالــی
سازمانســینمایی ،ســیدمحمدمهدی طباطبایینــژاد
معــاون نظــارت و ارزشــیابی سازمانســینمایی ،حبیــب
ایلبیگــی مشــاور دبیــر جشــنواره ،قــدرتهللا نــوروزی
شــهردار اصفهان ،مدیــران بخشهای مختلف جشــنواره،
نماینــده یونیســف ایــران و جمعــی از بازیگــران چهرههای
حاضــر در مراســم اختتامیــه بودنــد.
پــس از پخش کلیپ ســخنرانی علیرضــا تابــش ،قدرتاله
نــوروزی ،شــهردار اصفهــان ســخنرانی کــرد و بعــد نوبــت به
اهــدای جوایز رســید.

«بیســتوســهنفــر»بــهمهــدیجعفــریرســید.
پروانهزریــن بهتریــن فیلــم بلنــد نیــز بــه فیلــم «بیلــه»
بــه تهیهکنندگــی یانیــس یوهویــس اهــدا شــد و جایــزه
ویــژه هیئــت داوران بخــش بینالملــل نیــز بــه فیلــم
«چاســکیت» به کارگردانــی و تهیهکنندگی پریا راماســوبان
تعلــق گرفــت.
پروانــه زریــن بهتریــن فیلــم کوتــاه بخــش بینالملــل بــه
«پســر دریــا» رســید بــه تهیهکنندگی عبــاس جاللــی یکتا.
در میانــهء مراســم بزرگداشــت علیرضــا رضــاداد برگــزار
شــد و بیــژن بیرنــگ بــرای صحبــت کــردن دربــاره او روی
صحنــه آمــد.
بخشملی
دربخشملینیزجوایزبهشرحزیراست:
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بخشبینالملل
در بخــش مســابقه ســینمای بینالملــل جایــزه ویــژه
ســیفژ بــه فیلــم «شــاهینها» بــه تهیهکنندگــی آنــا
وگدیــس گیســلدوتر و تورهالــو گونارســون اهــدا شــد.
در ایــن بخــش از آیلیــن رشــیدیان بــرای بــازی در فیلــم
«قطــار آن شــب» تقدیــر شــد ،همچنیــن از لیــدا فضلــی
کارگــردان پویانمایــی «ایــن ســو آن ســو» نیــز تقدیــر بــه
عمــل آمــد .جایــزه اصلــی یونیســف نیز بــه بابک نبــیزاده
بــرای فیلــم «اقیانــوس پشــت پنجــره» تعلــق گرفــت.
در ادامــه نوبــت بــه اهــدای جوایــز داوران کــودک و نوجوان
بینالملــل رســید .پروانــه زریــن بهتریــن فیلــم در ایــن
بخــش بــه «هکر»بــه تهیهکنندگی ســاینه لیبک جانســن
و مورتــن کافمــن رســید.
پروانهزریــن بهتریــن فیلــم کوتــاه پویانمایــی بــه فیلــم
«ابــری» بــه تهیهکنندگــی فیلیــپ دیویــاک اهــدا شــد.
همچنیــن دیپلــم افتخــار هیئــت داوران کــودک و نوجــوان
«لوییــز و لــوکا -ماموریت بــه ماه» بــه تهیهکنندگی کورنلیا
بویســن ســینووه هرشــدال رســید .پروانــه زریــن بهتریــن
فیلــم پویانمایــی بلنــد بــه «جیکــوب ،میمــی و ســگهای
ســخنگو» نیز بــه تهیهکنندگــی ســابینه آندرســون .

در بخــش دیگــر مراســم نوبــت بــه اهــدای جوایــز بخــش
فیلمهــایســینماییوکوتاهداســتانیبخــشبینالملــل
رســید .در ایــن بخــش پروانــه زریــن بهترین فیلم کوتــاه به
«پســر دریــا» بــه تهیهکنندگــی عبــاس جاللــی یکتــا اهــدا
شــد و دیپلــم افتخــار ایــن بخــش نیــز بــه فیلــم «هکــر»
بــه تهیهکنندگــی ســاینه لیبــک جانســن و مورتــن
کافمــن رســید.
پروانهزریــن بهتریــن فیلمنامــه هــم بــه فیلــم «جادوگــر
کوچــک» به نویســندگی ماتیــاس پاخت تعلق گرفــت .در
همیــن بخــش پروانه زریــن بهتریــن کارگردانی بــرای فیلم

جایــزهوبســریدربخــشکســبوکاربــهکیانقاســمپور
برای فیلــم «اوزیــا» اهدا شــد.
دیپلــم افتخــار بخــش کســب و کار نیــز به گلنوش شــریفی
بــرای فیلــم «خداحافــظ هیــوال» تعلــق گرفــت .و دیپلــم
افتخــارنــوآوریهنــریبــهپژمــانمالمیــربــرای«کلهشــکم
شــکم کلــه».
در بخــش جایــزه مرکــز توســعه ســینمای کــودک دیپلــم
افتخــار بــه امیرحســین قهرایــی بــرای کارگردانــی فیلــم
«بازیــوو»رســیدوبعــددیپلــمافتخــارزاونبــهمایکلشــارر
بــرای فیلــم «جادوگــر کوچــک» اهــدا شــد.
پروانــه زریــن بهتریــن فیلــم کــودک بــه حمیدرضــا
قطبــی بــرای فیلــم «قطار آن شــب» تعلــق گرفــت و بابک
نبــیزاده بــرای فیلــم «اقیانــوس پشــت پنجــره» پروانــه

در ادامــه دیپلــم افتخــار بهتریــن بازیگــر نیــز بــه محمــد
آزادی بــرای بــازی در فیلــم «اقیانــوس پشــت پنجــره»
رســید.
علیرضــا اکبــری نیــز بــرای بــازی در فیلــم «منطقــه پــرواز
ممنــوع» پروانــه زریــن بهتریــن بازیگــری را از آن خــود کرد.
پروانــه زریــن بهتریــن کارگردانــی در بخــش ملــی نیــز بــه
امیرحســین قهرایــی کارگــردان فیلــم «بازیــوو» اهدا شــد.
پروانــه زریــن بهتریــن فیلــم در بخــش ملی نیــز به مجتبی
فــرآورده ،تهیهکننــده فیلم «بیســت و ســه نفر» رســید.
پروانــه زریــن جایــزه ویــژه هیــات داوران نیــز بــه بهــروز
رشــاد ،تهیهکننــده فیلــم «قطــار آن شــب» تعلــق گرفــت.
در بخــش کســب و کار دیپلــم افتخــار بــه امیرحســین
قهرایــی بــرای فیلــم «بازیــوو» اهــدا شــد.
در بخــش نــوآوری نیــز دیپلم افتخــار بــه حمیدرضا قطبی
بــرای فیلــم «قطار آن شــب» تعلــق گرفت.
همچنیــن در بخــش رونق اکــران و ترغیــب مخاطبان نیز
حامــد بامروتنــژاد بــرای فیلــم «منطقــه پــرواز ممنــوع»
شایســته دریافــت جایزه شــناخته شــد.

15
نشریه روزانه سی و دومین جشنواره بین المللی فیلمهای کودکان و نوجوانان

زریــن بهتریــن فیلــم نوجــوان را از آن خــود کــرد.
جایــزه شــهید بهنــام محمــدی بــرای مهــدی جعفــری بــه
خاطــر «بیســت و ســه نفــر».
پــس از ســخنرانی صالحــی وزیر فرهنگ و ارشــاد اســالمی،
دیپلــم افتخــار بهتریــن پویانمایــی بــه «ایــن ســو آن ســو»
بــه کارگردانــی لیــدا فضلــی اهدا شــد و پروانــه زریــن آن به
مهین جواهریــان بــرای «زر زری کاکل زری».
دیپلــم افتخــار بهتریــن فیلــم کوتــاه داســتانی بــه عبــاس
جاللــی یکتــا بــرای «پســر دریــا» اهــدا شــد و مرتضــی

آســمانی بــرای «ســرخابی» دیپلــم افتخــار دریافــت کــرد.
دیپلــم افتخــار بهتریــن کارگردانــی داســتانی بلنــد بــه
مــژگان بیــات بــرای «فرزنــد زمیــن» اهــدا شــد .محمــد
نجیبــی نیز دیپلــم افتخــار بهترین فیلم داســتانی بلنــد را
بــرای «فرزنــد زمیــن» بــه خــود اختصــاص داد.
دیپلــم افتخــار بهتریــن پویانمایــی بــه مصطفــی مزرعتــی
بــرای «بنیامیــن» تعلــق گرفــت و دیپلــم افتخــار بهتریــن
فیلمنامه نیز به ســلمان خورشــیدی بــرای فیلم «بازیــوو» .
در ادامــه پروانهزریــن بهتریــن فیلمنامــه بــه مهــدی
جعفــری بــرای فیلــم «بیســت و ســه نفــر» اهــدا شــد.
دیپلــم افتخــار بهتریــن بازیگــر نیــز بــه آیلیــن رشــیدیان
بــرای بــازی در فیلــم «قطــار آن شــب» رســید و راســتین
عزیزپــور هــم بــرای بــازی در فیلــم «تورنــا »2دیپلــم افتخار
ایــن بخــش را گرفــت.

نام فیلم :غرغرو وارد میشود
سال تولید2018 :
کشور:مکزیک
زمان 97 :دقیقه
تهیهکنندگان:گرگوریگاوانسکی،بیلشولتز
کارگردان :آندره کوتوریه
فیلمنامهنویسان:جیمهکت،آلیشانیونزپورتو
خالصه داستان:
قلمــرو بالونهــا ،پلیسهــای منــگ و جادوگرهــای
خوشــحال ،همــه و همــه ،چیزهایــی هســتند کــه تــری
(پســر قهرمــان داســتان) از قصههــای عجیــب و غریــب
مادربزرگــش بهخاطــر مــیآورد ،بــا ایــن تفــاوت کــه
اینبــار همــه چیــز واقعــی اســت و قطع ـا ً مســرتبخش
نیســت.
پویانمایــی :دیپــک بارنــوال ،آیدریــن فونتــز ،مندلــکار
ســاگر ،کومــار وپــن
تدوینگر :جی .مارتین تلز آندراده
صدا :گرتز بیس
موسیقی:جیمزسیموربرت
صداپیشــگان :توبــی کبــل ،لیلــی کالینــز ،کیــت ویکهــام،
دیویــد هولــت
آندرهکوتوریه
 ،1977مکزیک
فیلمشناســی :مأمــور مخفــی دو صفــر پــی دو (،)2009
برتریــن گربــه آغــاز میکنــد ()2015

نام فیلم :بادبادک
سال تولید2019 :
کشور:آلمان
زمان 13 :دقیقه
تهیهکننده:پیترباداک
کارگردان:مارتیناسماتانا
فیلمنامهنویس:مارتیناسماتانا
خالصه داستان:
بادبــادک از دیــدگاه کودکــی نقــل میشــود کــه شــاهد
پــا بــه ســن گذاشــتن و از دنیــا رفتــن پدربزرگــی اســت کــه
عمیــق و عاشــقانه دوســتش دارد.
مدیر فیلمبرداری :اوندرج ندود
شرکتتولیدکننده:بیفیلم
مارتیناسماتانا
 ،1991اسلوواکی
فیلمشناسی :روسو پاپاورو ()2015
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نام فیلم :جیکوب ،میمی و سگهای سخنگو
سال تولید2019 :
کشور:جمهوریلتونی
زمان 70 :دقیقه
تهیهکننده:سابینهآندرسون
کارگردان:ادموندزجانسونز
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خالصه داستان:
جیکــوب و میمــی تصمیــم دارنــد پــروژهی مــرد حریــص
را کــه میخواهــد پــارک محلــی را بــه آســمانخراشهای
جدیــد تبدیــل کنــد ،متوقــف ســازند؛ امــا بــه نظــر
میرســد ایــن مأموریــت فقــط بــا کمــک ســگهای
ســخنگو امکانپذیــر اســت.
پویانمایی:مارتینشدومینش
فیلمنامهنویسان:لیگاگایسا،ادموندزیانسونز
تدوینگران:ادموندزیانسونز،میشلپودبنیاک
صدا :گیرت بیسش
موسیقی:کریتسوفآ.یانزاک
شرکت تولیدکننده :اتم آرت
ادموندزجانسونز
 ،1972لتونی
فیلمشناســی :جیکــوب ،میمــی و ســگهای ســخنگو
()2019

نام فیلم :دو ایز تاک؟
سال تولید2018 :
کشور:آمریکا
زمان 11 :دقیقه
تهیهکنندگان:ملیسااالردم،پالگاگنه
کارگردان :گالن فوت
فیلمنامهنویس:کارسوناِلیس
خالصه داستان:
وقتــی شــاخهای جوانــه میزنــد ،دو ســنجاقک بــا تعجب
بــه آن خیــره میشــوند .هنگامیکــه گیــاه قــد میکشــد
ســروکلهی حشــرات پیــدا میشــود.
پویانمایی:گالنفوت
شــرکت تولیدکننــده :وســتون وودز اســتودیو ،بیگفــات
اســتودید
صداپیشــگان :الــی دوآمیکــو ،سباســتین دو آمیکــو،
برتــون فــوت ،گالــن فــوت
گالن فوت
متولدآمریکا
فیلمشناســی :ســیتا آهنــگ بلــوز می¬خوانــد (،)2008
مــرد آهنــی ( ،)2010مــن کالهــم رو میخــوام ()2013

نام فیلم :جوانمردان (پویانمایی)
مدت زمان 84 :دقیقه
سال تولید1397 :
کارگردان :علی احمدی
تهیهکننده:الهامابراهیمی
فیلمنامه:حسینمعماری
خالصه داستان:
انیمیشــن جوانمــردان بــه دوره حملــهی مغولهــا بــه
ایــران برمیگــردد و رشــادتهای گروهــی را نشــان
میدهــد کــه بــا ایــن قــوم بــه مقابلــه برخاســتهاند.
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نام فیلم :هایدی (خارج از مسابقه)
سال تولید2015 :
کشور:آلمان
زمان 111 :دقیقه
تهیهکننــدگان :جاکــوب کالوســن ،لــوکاس هوبــی،
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آتانــاز حــالل زاده -ســیودومین جشــنواره بینالمللــی
فیلمهــای کــودکان و نوجوانــان ،در اصفهــان ،از  28مــرداد
تــا  4شــهریور ،برگــزار میشــود و ســالنهای ســینما ،میزبــان
کــودکان و نوجوانانــی اســت کــه بــه ســینما آمدهانــد تــا
فیلمهایــی را کــه مخاطبــان اصلــی آن ،خودشــان هســتند،
ببیننــد.
بــه گــزارش خبرنــگار نوجــوان ســیودومین جشــنواره
بینالمللــی فیلمهــای کــودکان و نوجوانــان ،امســال در
ایــن جشــنواره ،شــاهد اســتقبال بینظیــر مــردم بودهایــم.
پروانههایــی کــه در سراســر شــهر اصفهــان دیــده میشــوند،
نویدبخــش فصل جدیــدی از دنیا و ســینمای کودک هســتند.
خانوادههــا دربــاره حــال و هــوای جشــنواره امســال ،بــا
اشــاره بــه دوره ســیویکم ،گفتنــد :بــا تبلیغــات گســتردهتر،
اســتقبال بیشــتری از جشــنواره شــده اســت.
در ایــندوره از جشــنواره ،برنامههایــی تــدارک دیــده شــده کــه
کودکانیکهدارایمعلولیتومشــکالتجســمانیهستندنیز
بتواننــد در ســینما در کنــار دوستانشــان بــه تماشــای فیلمهــا
بنشــینندوســینمایمختــصخودشــانراتجربهکنند.
در بخــش بینالملــل ســیودومین دوره جشــنواره ،شــاهد
اکــران فیلمهــای پرمحتواتــر و قویتــری هســتیم کــه بــا
محیطهــای رنگارنــگ و دوستداشــتنی ،کــودکان را بــه خــود
جــذب کردهانــد .در ایــن بخــش ،دوبلــه همزمــان کمــک
میکنــد تــا فیلــم مخاطبــان بیشــتری داشــته باشــد.
بخشهــای جانبــی جشــنواره ،ماننــد برنامههــای
اختصاصــی کــودک ،بزرگداشــتها و کارگاههــا ،مخاطبــان
زیــادی را بــه خــود جــذب کردهانــد .حضــور پرشــور مــردم
در مراســم بزرگداشــت مهیــن جواهریــان و مریــم ســعادت،
نمونــهای از اســتقبال بینظیــر مــردم اســت.
جشــنواره امســال ،بــا حــال و هــوای خــاص خــود ،آمده اســت
تــا روح دوبــارهای بــه ســینمای کــودک و نوجــوان ببخشــد و
یــادآور روزهــای کودکــی پــدر و مادرهایــی باشــد کــه دســت در
دســت فرزندانشــان بــه ســینما میرونــد.

هزارفیلمکهشناسنامهسینمایایراناند
محمدصــدرا بهشــتياننژاد -کتـــابــــخانه فیــــلم
( ،)video libraryبخشــی اســت که امســال به جشــنواره
اضافــه شــده اســت .ایــن بخــش کــه مختــص اســتفاده
مهمانــان بینالمللــی طراحــی شــده اســت ،امــکان
اســتفاده خبرنــگاران ،داوران و مهمانــان بینالملــل
جشــنواره را از آرشــیو فیلمهــا فراهــم کــرده اســت.
مرکــز کتابخانــه فیلــم در هتــل کوثــر واقــع شــده اســت
کــه بــه دلیــل اقامــت مهمانــان خارجــی در ایــن مــکان،
امــکان دسترســی آســانتر بــه کتابخانــه فراهــم شــده
اســت .فیلمهــای موجــود در کتابخانــه برتریــن آثــار
جشــنواره فیلمهــای کــودکان و نوجوانــان از  10دوره
گذشــته تاکنــون هســتند کــه تعدادشــان بــه هــزار عــدد
میرســد و زمینــه آشــنایی افــراد مختلــف بــا فیلمهــای
ایرانــی را ایجــاد میکنــد .بهخاطــر ارتبــاط برقــرار کــردن
بیشــتر مهمانــان بــا فیلمهــا ،همــه آثــار دارای زیرنویــس
انگلیســی هســتند.
همچنین فیلمهــا در چهار دســته پویانمایی ،ســینمایی،
فیلــم کوتــاه و داســتانی طبقــه بنــدی شــدهاند .بــه
طــور كلــى كتابخانــه فيلــم بــه علــت آشــنایی مهمانــان
بینالملــل بــا فرهنــگ و هنــر ايرانــى تاثيــر فراوانــى
در افزايــش كيفيــت جشــنواره و فيلمهــاى بخــش
بینالملــل دارد و اثــر آن در جشــنوارههاى بعــدى
مشــخص خواهــد شــد.

وقتیموسیقیخیابانیمجاز میشود

20

کیمیــا عباســی _ در حالــی کــه آخریــن
روزهــای جشــنواره را بــا شــور و هیجــان
میگـــذرانــیــــــــم  ،همـــــــراهی مــردم
و خانوادههــای اصفهانــی بــه همــراه
کودکانشــان در چهاربــاغ نیــز بــه چشــم میخــورد.
چهاربــاغ در ایــن یــک هفتــه حــال و هــوای دیگــری دارد
و ایــن روزهــا میزبــان کودکانــی اســت کــه بالهایشــان را
بــرای پــرواز در اوج هیجــان و نشــاط در چهاربــاغ اصفهــان
گشــودهاند .همــه جــا نورانــی اســت .خانوادههــا در جــای
جــای ایــن خیابان حضــور دارنــد تــا از برنامه های مفــرح و
فرهنگــی لــذت ببرند.
بــه مناســبت هفتــه عیــد غدیــر خــم جشــنی زیبــا و نورانــی
در مرکــز خیابــان برگــزار میشــود و کــودکان و نوجوانــان
شــاهد نمایشهای عروســکی و خیمهشــببازی هستند.
موســیقیوســاززدندرچهاربــاغتمــامایــنخاطــراترابه
یــاد ماندنیتــر میکنــد.
در کنــار جشــنها و هیاهــو و شــور و نشــاط خانوادههــا و
کودکانشــان ،کســبه نیــز در اینجــا حضــور دارند تــا بتوانند
همــراه دیگــر مردم خوشــحالی کننــد و اجنــاس خــود را به
فروش برســانند.
مینیونهــای ســیار کــه بــا چراغهــای آویــز نورانــی
شــدهاند ،از دور چشــم هــر بیننــده را بــه خــود جــذب
میکنــد.آنهــااینروزهاکســبوکارشــانبیشــترازگذشــته
رونــق پیــدا کــرده و آن هــم بــه دلیــل برگــزاری جشــنواره
فیلمهــای کــودکان و نوجوانــان اســت کــه ســبب حضــور
پرشــور مــردم در چهاربــاغ شــده اســت.
یکــی از صاحبــان ایــن مینیونهــا میگویــد :بــا شــروع
جشــنواره و اکــران فیلمهــا در ســینماهای ســاحل و
فلســطین ،خانوادههــای زیــادی بــه چهاربــاغ میآینــد و
کســبوکار مــا بیشــتر از قبــل رونــق گرفتــه .جشــنهایی
کــه در اینجــا برگــزار میشــود کــودکان را خوشــحال کــرده و
مــا نیــز بــا آنهــا از ایــن روزها لــذت میبریم و شــاد هســتیم.

همــکار دیگــر او امــا نکتــه جالبــی را مطــرح کــرد :پیــش از
شــروع جشــنواره افــرادی در کنــار مــا حاضــر میشــدند تــا
ســاز بزننــد ،امــا مامــوران شــهرداری بنــد و بســاط آنهــا را
جمــع کردنــد و اجــازه همخوانــی و ســاز زدن را بــه دلیــل
ســد معبــر و اختــالل در رفــت و آمــد بــه آنهــا ندادنــد .ولی
ایــن روزهــا خودشــان برنامههــای متنوعــی را همــراه بــا
موســیقی و چیــدن صندلیهــای زیــاد بــرای مــردم اجــرا
میکننــد.
در آن ســوی چهاربــاغ غرفههــای متنــوع زیــادی مــردم را به
طــرف خــود کشــانده اســت .ایــن غرفههــا کــه تعدادشــان
بــه بیــش از ۵۰عــدد میرســید ،وســایل و لــوازم هنــری
مختلفــی را بــه فــروش میرســاند.
از ســوی دیگــر بــا مــادری هــمکالم شــدیم کــه همــراه دختر
کوچکــش بــرای دیــدن فیلم بــه چهاربــاغ آمــده بودنــد .او
گفــت ۳۲:ســال اســت که بــا جشــنواره فیلمهای کــودکان
و نوجوانــان آشــنا هســتم .بــرای افتتاحیه نیــز با دختــرم در
بــاغ غدیــر شــرکت کــردم .از روز اول بــرای دیــدن فیلمهــای
جشــنواره در چهارباغ حضــور دارم و خوشــحالم که دخترم
از بــودن در ایــن محیــط شــاد لــذت میبــرد.
او همچنیــن دربــاره خــط قرمــز فیلمهــا ادامــه داد:
میخواهــم دختــرم فیلمــی ببینــد کــه حوصلــهاش را ســر
نبــرد و همچنیــن شــاهد موضوعــات مهمــی در جامعــه
باشــد کــه شــاید بــدون ابــزاری مثــل ســینما کمــی ســخت
قابــل توضیــح دادن بــود ،بــا ســینما امــا میتــوان بــه
گونــهای آن را گفــت کــه لذتبخــش باشــد.
وی همچنیــن از جشــنواره درخواســت کــرد تــا تبلیغــات
ایــن رویــداد فرهنگــی را در ســطح شــهر گســترش دهــد تــا
آگاهــی مــردم از جشــنواره فیلمهــای کــودکان و نوجوانــان
بیشــترشــود.
ســیودومین جشــنواره بینالمللــی فیلمهــای کــودکان
و نوجوانــان از ۲۸مــرداد تــا ۴شــهریور در اصفهــان ادامــه
پیــدا میکنــد.
خبرنگارنوجوان
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فریبــا ناظمــی -در ســالهای اخيــر ســينما بــه يكــی از پــر
ـن رســانه در بیــن مــردم بــدل شــده اســت ،ايــن حقيقت
مخاطبتریـ ِ
وجــود دارد كــه افــراد همــواره نــكات زیــادی از فيلمهــای ســينما
میآموزنــد .بــا توجــه بــه تاثيرگــذار بــودن ايــن هنــر در بیــن مــردم،
بايــد توجــه داشــت كــه تكاليفــی بــرای ســينماگران و حقوقــی بــرای
مخاطبــان ســينما بوجــود مــی آيــد .در ســينمای جهــان رويــه رایــج
برخــورداری از چنــد الگــو يــا عالمــت برای تضمينــی كه ســينماگران به
مخاطــب میدهنــد ،وجــود دارد .بهعنــوان مثــال عالمــت  DTSايــن
اطمينــان را بــه مخاطــب میدهــد كــه اگــر فيلمــی را بــا ايــن تايیديــه
مشــاهده كننــد ،آســيبی بــه گــوش آنهــا نخواهــد رســاند .بايــد بــه
ايــن نكتــه نيــز توجــه داشــت كــه بســياری از فيلمهــا در ســينماها
از اســتاندارد كافــی و الزم برخــوردار نيســتند ،امــا بــا فــروش گيشــه
مواجــه میشــوند .در اينجــا نيــز نبايــد بــا ايــن اســتدالل كــه «مــردم
خــود بهتریــن قضاوتكننــدگان هســتند و اگــر فيلمــی از اســتاندارد
الزم برخــوردار نباشــد بــا اســتقبال روبــرو نمیشــود» از در نظــر گرفتن
حقــوق مخاطــب و رعايــت اســتانداردها ســرباز زد .درســت اســت كــه
ســينما در درجــهی اول يــك هنــر اســت ،امــا در آن واحــد يــك صنعــت
و يــك رســانه هــم محســوب میشــود ،از هميــن رو موظــف بــه رعايت
حقــوق مــادی و معنوی مخاطــب و همچنيــن رعايت اســتانداردهای
جهانــی اســت.

دداستانی
دربابتحلیلساختارفیلمنامههایبلن ِ
ســهیل شــفیعی  -فیلمنامههــای بلنــد داســتانی از ســاختاری ســه پــرده ای معــروف بــه
ســاختار ارســطویی تبعیــت مــی کننــد .ایــن ســاختار تابــع یــک رابطــه علــی و معلولــی اســت
کــه در آن حــوادث بــه طــور زنجیــر وار پشــت ســر یکدیگــر ردیــف مــی شــوند و مــی تــوان قــوت
یــا ضعــف یــک فیلمنامــه را در محکــم بــودن اتصــال زنجیرهــا دانســت .در ایــن ســاختار در
ابتــدا وضعیــت تعــادل نشــان داده مــی شــود کــه همــان وضعیتــی اســت کــه هــر کــدام از
کاراکترهــا در شــروع داســتان دارنــد ،ایــن وضعیــت تعــادل بــا یــک عامــل برهــم زننــده کــه
اغلــب اوقــات یــک جــور تصــادف اســت بــه هم مــی ریــزد و همــه شــخصیت هــای اصلــی وارد
وضعیــت جدیــدی مــی شــوند کــه بــه ایــن وضعیــت جدیــد انتقــال گفتــه مــی شــود .پــس
از انتقــال ،شــخصیتها بــا توجــه بــه خواســت و انگیــزه ای کــه دارنــد و عاملــی کــه تعــادل را
بــر هــم زده اســت ،وارد مرحلــه حــوادث و در واقــع بدنــه فیلمنامــه میشــوند کــه قســمت
عمــده فیلــم را شــامل میشــود .در ایــن قســمت شــخصیتهای اصلــی بــه دنبــال پیــدا
کــردن ســوالی میرونــد کــه از ابتــدا بــرای پیــدا کــردن آن وارد درام شــده انــد و در نهایــت بــا
پاســخگیری سوالشــان بــه مرحلــه پایانبنــدی و نتیجهگیــری میرســیم .نکتــه مهمــی کــه
بایــد بــه آن اشــاره کــرد ایــن اســت کــه در درام ارســطویی بهتــر اســت فقــط یــک بــار از عامــل
بــر هــم زننــده یا تصــادف اســتفاده کــرد .در طــول تاریــخ رعایت نکــردن ایــن نکته و اســتفاده
کــردن چنــد بــاره از تصــادف در درام باعــث بــه وجــود آمــدن فرمهــای دیگــری از فیلمنامــه
مثــل فیلــم فارســی و فیلــم هنــدی شــده اســت.
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دکتــر محمدرضــا مــرادی  -هــر خلــق اثــری بــا هــدف مشــخصی
صــورت میگیــرد .فیلــم کــودک و نوجــوان نیز بــه دنبــال اثرگــذاری بر
ایــن ردههــای ســنی اســت .امــا گاهــی این هــدف بــا موضــوع آموزش
اشــتباه گرفتــه میشــود .هــر چنــد آمــوزش قســمتی از اثرگذاری اســت
امــا همــه چیز نیســت!
بــر اســاس علــم روانشناســی یکــی از مهمتریــن نیازهــای کــودک،
لــذت بــردن از ایــن دوره ســنی و بــه عبــارت رایجتــر بچگــی کــردن
اســت .کودکــی میتوانــد ســالمت روان داشــته باشــد کــه ذهنی شــاد،
محیطــی پــر محــرک و فرصــت تجربــه آمــوزی داشــته باشــد.
بــر ایــن اســاس عــالوه بــر فیلمهــای مفهومــی و آموزشــی ،بــه
فیلمهایــی نیــاز اســت کــه بتواننــد لحظــات کــودک را از شــادی و
هیجــان لبریــز کننــد .اکــران فیلمــی را در نظــر بگیریــد کــه همــراه بــا
آن بچههــا میخندنــد ،دســت میزننــد و هــورا میکشــند .پــس
از خــارج شــدن از ســالن ،بیتردیــد بســیاری از هیجانهــای منفــی
تخلیهشــده و کــودک ایــن آمادگــی را دارد کــه بــا روان پاالیششــده
بــا جهــان پیرامــون مواجــه شــود.
بنابرایــن فیلــم شــادی کــه بتوانــد بچههــا را ســرگرم کنــد ،میتوانــد
کمــک کننــده باشــد .امــا توجــه بــه دو نکته هــم ضــروری اســت :فیلم
ســخیف و مبتــذل نشــود و در صــورت امــکان در دل شــادی خــود،
پیامــی را نیــز انتقــال دهــد.
متخصصروانشناسیکودکونوجوان

واقعیتبیرحمیادنیایرنگارنگ؟
مهــوش خادمالفقرایــی  -همــواره بحثهــا و ســواالت بیپایانــی پیرامــون ایــن مســئله
میشــنویم کــه فیلــم ساختهشــده بــرای کــودکان و نوجوانــان بایــد مبتنــی بــر واقعیتهــای
بیرونــی و حقیقــی باشــد یــا مبتنــی بــر فانتــزی و خیــال؟ مــرز میــان واقعیــت و خیــال کجــا
اســت؟ کــدام ســوی ایــن طیــف مناســبت بیشــتری بــا حــال و هــوای ایــن مخاطبــان دارد؟
در یــک ســوی ایــن طیــف دنیــای واقعــی وجــود دارد کــه شــناخت آن میتوانــد کــودکان و
نوجوانــان را بــا آنچــه در آینــده پیــش رو خواهنــد داشــت یــا حتــی واقعیتهــای در حــال
حاضــر خــود روبــهرو کنــد .امــا گاهــی ایــن واقعیتهــا بســیار تلــخ هســتند و چهــره بیرحــم
دنیــای واقعــی را بــه آنهــا نشــان میدهــد و حتــی اگــر از باالتریــن اســتانداردهای ســینمایی
نیــز برخــوردار باشــد ،بــاز بــذر ناامیــدی در دل کــودکان و نوجوانــان مــیکارد ،بهویــژه اگــر
فیلمهــا بــا پایانــی خــوش نیز همــراه نباشــند .در ســوی دیگــر طیف یعنــی فیلمهــای مبتنی
بــر فانتــزی و خیــال ،کــودکان و نوجوانــان را از واقعیتهــای زندگــی روزمــره جــدا میســازد و
دنیایــی را بــرای آنهــا ترســیم میکنــد کــه هیــچگاه تجربهپذیــر نخواهــد بــود .بــه همیــن
دلیــل فانتــزی موجــود در ایــن فیلمهــا بــه تقویــت قــدرت تخیــل کــودکان کمــک میکنــد و
خالقیــت آنهــا را در مواجهــه بــا موقعیتهــای گوناگــون افزایــش میدهــد .بــا ایــن وجــود
غرقشــدن کــودکان در ایــن دنیاهــای خیالــی ممکــن اســت واقعیــت عینــی بیرونــی را بــرای
آنــان کمرنــگ و شــناخت کــودکان از ایــن واقعیتهــا را ســطحی کنــد .بهنظــر میرســد
نزدیکشــدن بــه اواســط ایــن طیــف ،رفت و آمــد ما بیــن واقعیت و خیــال و همچنین کاســته
شــدن از غلظــت هــر کــدام از ایــن دو ریکــرد میتوانــد کمککننــده باشــد.
دانشجویدکتریجامعهشناسی

هفتمین روز جشنواره بینالمللی فیلمهای کودکان و نوجوانان

25

جشنوارهای که همواره دوستش داشتم
مهتــاب کرامتــی -همــه مــا خاطــرات خوبــی از
فیلمهــای درخشــان کــودک و نوجــوان در ذهــن داریــم،
کــه بــه دوران اوج ســینمای کــودک برمیگــردد ،زمانــی
کــه بهتریــن فیلمهــای کــودک ســاخته میشــد و خانــم
مرضیــه برومنــد و فرشــته طائرپــور در ایــن عرصــه
فعــال و پیشــرو بودنــد .امــا در یــک برهــه ،بهخاطــر
محدودیــت در تعــداد ســالنها و جــدی شــدن مقولــه
اقتصــاد ســینما ،ســینمای کــودک مقــدار زیــادی متوقــف
مانــد .درنتیجــه پیشــرفتی کــه در دیگــر بخشهــای
ســینمای ایــران ،ماننــد ســینمای اجتماعــی اتفــاق افتاد،
در ایــن بخــش رقــم نخــورد.
ســینمای ایــران در ســایر موضوعات و بیشــتر بــا فیلمهای
اجتماعــی در جشــنوارهها و کشــورهای مختلــف مطــرح
شــد ،امــا خبــری از ســینمای کــودک در ایــن آثــار نبــود .اگــر
دنبــال آخریــن درخشــش ســینمای کــودک در عرصــه
بیــن الملــل باشــیم ،بــه فیلــم «بچههــای آســمان»
میرســیم و بایــد از ایــن اثــر یــاد کنیــم.
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البتــه اینهــا بــه معنــای ناامیــدی از شــرایط امــروز
نیســت؛ چراکــه شــرایط تغییــر کــرده اســت .درحــال
حاضــر بیشــتر شــدن تعــداد ســالنها و پردیسهــای
ســینمایی ،میتوانــد نویدبخــش اکــران مــداوم
فیلمهــای کــودک و نوجــوان حتــی در ســالنی کوچــک
باشــد .در آن صــورت وقتــی والدیــن بخواهند کودکشــان
را بــه ســینما ببرنــد همیشــه یــک نمونــه فیلــم کــودک
بــرای انتخــاب در دســترس دارنــد .درگذشــته ،بــه دلیــل
محدودیــت در تعــداد ســالنهای ســینما و از آنجــا کــه
معمــوال ارجحیــت با ســینمای بزرگســال بــوده ایــن امکان
وجــود نداشــت.
از طرفــی بــا حمایــت درســت و شــاید کمــی انگیزه بیشــتر
در جوانــان فیلمســاز ،میتوانیــم دوبــاره آن دوران اوج را
تجربــه کنیــم .در اینجــا وظیفه مــا ،حمایت از فیلمســازان
جوانیســت کــه قــرار اســت وارد عرصــه حرفــهای
فیلمســازی شــوند و یونیســف ایــن کار را انجــام میدهــد.
معتقــدم بــا زبــان هنــر میتوانیــم بهتریــن پیامهــا را
منتقــل کنیــم و حــاال چهقدر خــوب کــه یونیســف بیاید و
در کنــار هنــر ایران قــرار بگیــرد .در همین راســتا و در جهت
انجــام پروژههایــی مرتبــط بــا کــودکان ،تفاهمنامــهای بــا
وزارت ارشــاد امضــا کردهایــم کــه در ادامــه مســیرش بــه
جشــنواره کــودک و نوجــوان اصفهــان میرســد .بعــد از
بررســی فیلمهــای کــودک و نوجــوان میتوانیــم ســینمای
کــودک را حمایــت کنیــم و بــا انتقــال پیامهایمــان بــه
جامعــه ،وظیفــهای کــه در قبــال کــودکان داریــم ،انجــام
دهیــم .در ایــن تفاهمنامــه ،پیامهایــی دربــاره حقــوق
کــودک ،کودکــی ســالم و ...را تعریــف کردهایــم و از بهترین
آثــار بــا ایــن موضوعــات تقدیــر میکنیــم .اعتقادمــان
ایــن اســت اگــر ایــن همــکاری مــداوم باشــد ،بــه مــرور
جریانســاز خواهــد شــد.
امســال ســومین ســالی اســت کــه یونیســف در کنــار
جشــنواره فیلــم کــودک و نوجوان اصفهــان حضــور دارد.
مــا بــا ســینمای جــوان همــکاری داریــم و نوجوانــان را
در المپیــاد فیلمســازی نوجوانــان در بحــث آمــوزش،
حمایــت میکنیــم تــا در آینــده ایــن مســیر را بهتــر طــی
کننــد .اگــر روی فرزندانمــان ســرمایه گــذاری کنیــم،
قطعــا در آینــده نتیجــهاش را خواهیــم دیــد .هــدف
یونیســف نیــز ،از حضــور در جشــنواره کــودک و نوجــوان
اصفهــان و همراهــی بــا المپیــاد فیلمســازی نوجوانان و
ســینمای جــوان ،بابــت ایــن موضــوع اســت.
همیشــه جشــنواره کــودک و نوجــوان را دوســت داشــتم.
اگــر ایــن رویــداد را بــا دیگــر جشــنوارهها مقایســه
کنیــم بــه نظــرم خیلــی خــوب و درســت عمــل کــرده
اســت .درنهایــت بــا ادامــه پیــدا کــردن همــکاری و
تعامــل یونیســف و جشــنواره فیلــم کــودک و نوجــوان،
میتوانیــم منتظــر اتفاقــات خوبــی باشــیم.

شروع شیرین
نگاهی به فیلمسازانی که با سینمای کودک شناخته شدند
ســارا کنعانــی -در ســالهای دور ،ســینمای
کــودک و بــه تبــع آن ،ســینماگران کــودک ،از
محبوبیــت منحصربهفــردی در بیــن مــردم
برخــوردار بودنــد ،چراکــه وقتــی در کوچــه
و خیابانهــای شــهر قــدم میزدنــد نــه تنهــا رهگــذران
بزرگســال بلکــه فرزنــدان آنهــا نیــز از دیدنشــان ذوقزده
میشــدند .هرچنــد کــه ایــن فضــا صرفــا بــرای بازیگــران (که
فرصــت حضــور جلــوی دوربیــن را داشــتند) بهوجــود آمــده
بــود ،امــا دســتهای از مخاطبــان پیگیرتــر ،بــا ســیمای اهالی
پشــت صحنــه از جملــه کارگردانــان هــم آشــنا میشــدند و
از ایــنرو ،در دهههــای شــصت و هفتــاد فعــاالن ســینمای
کــودک روزگار خوشتــری را نســبت بــه ایــن روزهــا ســپری
میکردنــد .ســینماگران آن روزهــا نــه بــرای کســب تجربــه
بلکــه بــه نیــت بــه نمایــش گذاشــتن اوج هنــر خــود ،فیلــم
کــودک و نوجــوان میســاختند و موفــق میشــدند عــالوه
بــر مخاطبــان خــاص خــود ،دل بزرگترهــای آنــان را نیــز بــه
دســت بیاورنــد .در ایــن گــزارش مــروری داریــم بــر برخــی از
کارگردانانــی کــه نــه تنهــا شــروع فعالیتشــان را بــه زلــف
ســینمای کــودک گــره زدنــد ،بلکــه شــهرت و نــامدار شــدن
خــود را مدیــون ایــن عرصــه هســتند.

مرضیهبرومند
کســی هســت کــه «شــهرموشها» را نشناســد؟ یــا بــا
کپــل و عینکــی و نارنجــی نخندیــده و نگریســته باشــد؟
گمــان نمیکنیــم! اگــر نقطــه شــروع فعالیــت ســینمایی
مرضیــه برومنــد را بــازی در «دایــره مینــا» تولیــد ســال
 1357در نظــر بگیریــم ،حــاال نزدیــک بــه چهــل ســال از
ســینمایی بــودن او میگــذرد امــا چیــزی بــه نــام شــهرت و
محبوبیــت را او در ســال 1364بــا کارگردانی ســریال «شــهر
موشهــا» تجربــه کــرد و آن عروســکها ایــن نامــدار

بــودن را تــا همیــن امــروز هــم بــه او ارزانــی داشــتهاند.
موجــودات پارچــهای و شــیرینی کــه مــا عروســک
صدایشــان میکنیــم برومنــد را چنــان نمکگیــر
خودشــان کردنــد کــه در کارنامــه او آثــار عروســکی دیگــر
نیــز بســیار بــه چشــم میخــورد و البتــه بیشــک کــه
احســاس بینظیــری را تجربــه میکنــد وقتــی میفهمــد
کودکانــی کــه چنــد ســال قبــل «شــهرموشها »2را

تماشــا کردنــد ،فرزنــد همــان کســانی هســتند کــه «شــهر
موشهــا »1را دیــده بودنــد.

محمدعلیطالبی
محمدعلــی طالبــی شــاید بتوانــد عنــوان پررنگتریــن
چهــره مــرد ســینمای کــودک را بــر پیشــانی داشــته باشــد.
همــه آثــار او را کــه مــرور کنیــد ،هیــچ اثــری را نمییابیــد
کــه ربطــی بــه کــودکان یــا نوجوانــان نداشــته باشــد .او در
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عباسکیارستمی
هرچنــد کــه زندهیــاد کیارســتمی را بــه عنــوان چهــره
بینالمللــی ســینمای ایــران میشناســیم و میشناســند،
امــا هیچکــس نمیتوانــد کودکانگــی را بــه عنــوان یــک
شــاخصه مهــم از ســینمای او جــدا بدانــد .گذشــته از
آثــار معروفــی مثــل «مشــق شــب» و «خانــه دوســت
کجاســت» کــه کارگردانــی کــرده و «بادکنــک ســفید» کــه
فیلمنامــهاش را نوشــته ،اولیــن اســمی کــه در کارنامــه
کارگردانــی او بــه چشــم میخــورد «مســافر» اســت کــه
در ســال  1353ســاخته شــده و داســتان یــک دانشآمــوز
شــیفته فوتبــال اســت .کیارســتمی هــم شــهرت خــود را از
فیلمســازی «بــرای کــودک» یــا «دربــاره کودک» به دســت
آورده بــود ،پیــش از اینکــه فیلمهــای معــروف دیگــرش را
بســازد.
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ســال  1364کارگردانــی فیلم ســینمایی «شــهر موشها»1
را بــه همــراه مرضیــه برومنــد تجربــه کــرد و ایــن شــیرینی
چنــان زیــر زبانــش مــزه کــرد کــه تــا امــروز هــم از آن دل
نکنــده اســت.
ایرجطهماسب
ایــرج طهماســب کــه عیــد بــه عیــد بزرگترهــا و بچههــا
منتظرنــد مجموعــه جدیــد کالهقرمــزیاش را روی آنتــن
بفرســتد تــا «تفلــد عیــد مــا مبــارک» بشــود ،اولینبــار
در ســال  1364بــا گــروه خاطرهســاز «شــهر موشهــا»
شــیرینی کار بــرای کــودک را تجربــه کــرد .او در ایــن
مجموعــه عروســکگردان بــود و دلبســتگی او بــه ایــن

نــوع از کار باعــث شــد در ابتــدای دهــه هفتــاد برنامــه
«کاله قرمــزی» را از شــبکه دو روی آنتــن ببــرد و البتــه
ســاخت «اتــل متــل توتولــه» را هــم در کارنامــه خــود
ثبــت کنــد.
مسعودکرامتی
مســعود کرامتــی در ســال  68یعنــی درســت  30ســال
قبــل «پاتــال و آرزوهــای کوچــک» را ســاخت ،فیلمــی
کــه هنــوز هــم تــا اســمش را بیــاوری ،بــرای جوانــان
امــروز و کــودکان دیــروز خاطــرهای تداعــی میکنــد.
«پاتــال  »...قصــه وحیــد اســت کــه بــا کمــک یــک
موجــود غیرزمینــی میخواهــد جــای خــودش و پــدر و

مــادرش را بــا هــم عــوض کنــد.
امیرنادری
امیــر نــادری بــا «ســاز دهنــی» کــه در ســال  1352ســاخته
شــد بــه شــهرت رســید ،هرچنــد کــه پیــش از آن در ســال
« 50خداحافــظ رفیــق» را ســاخته بــود ،امــا در نهایــت
آن چیــزی کــه باعــث شــده نــام نــادری هنــوز هــم بــر ســر
زبانهــا باشــد همــان قصــه کودکانــهای بــود کــه بــرای
ـزرگان کوچــک جلــوی دوربیــن بــرد.
ایــن بـ
ِ
پوراندرخشنده
پــوران درخشــنده هرچنــد کــه در ســال  1365فیلــم

«رابطــه» را ســاخته بــود امــا بهخاطــر «پرنــده کوچــک
خوشــبختی» بــرای مردم شــناخته شــد ،فیلمی کــه درباره
نامالیمــات زندگــی یــک دختــر نوجــوان بــود و درســت
اســت کــه رویکــردی «دربــارهی شــخصیت» داشــت ،امــا
نوجوانــان هــم بــا شــخصیت اصلــی آن ارتبــاط برقــرار
میکردنــد.
ســینمای کــودک عرصــهای بــرای کســب تجربــه و عبــور
کــردن از آن بــرای رســیدن بــه ســینمای بزرگســال نیســت؛
ســینمای کــودک اتفاقــا آن فضاییســت کــه فیلمســاز
بایــد اوج ظرافــت دیــد و هنــر خــود را در آن پیــاده کنــد و
ایــن حقیقــت ،راز زیبایــی بــود کــه افــراد نامبــرده در ایــن
گــزارش آن را میدانســتند.

یارِ غارِ کودکان
اســمش کــه به زبــان میآیــد ،همــه از جــا برمیخیزنــد .نه
فقــط بــه احتــرام ســیواندی ســال کار حرفــهای و ســابقه
درخشــان در ســینما و تلویزیــون ،بیشــتر از آن بــه خاطــر
اینکــه همیشــه قدمهایــش از جنــس مــردم بوده اســت.
خیلیهــا او را «ســیمین» صــدا میزننــد و خیلیهــای
دیگــر شــاهکار ســینمای ایــران خطابــش میکننــد .بــرای
کــودکان و نوجوانــان امــا او یــک فرشــته اســت؛ فرشــتهای
کــه در تمــام ســالهای فعالیــت هنــریاش آنهــا را از یــاد
نبــرده و حواســش بــه آنهــا بــوده اســت.
ســر نــخ پیونــد فاطمــه معتمدآریــا بــا ســینمای کــودک
و نوجــوان بــه ســال  ۱۳۷۳و فیلــم «کاله قرمــزی و
پســرخاله» برمیگــردد .آنجــا بــود کــه اولیــن بــار بــا
آن عروســکهای دوستداشــتنی همبــازی شــد و
یــک نوســتالژی مانــدگار بــه جــا گذاشــت .بســیاری از
دســتاندرکاران حــوزه ســینما ،ایــن فیلــم را ماندگارترین
نمایــش تاریــخ حــوزه کــودک و نوجــوان میداننــد .الحق
کــه همینطــور هــم هســت .اغــراق نیســت اگــر بگوییــم
هیچکســی در ایــران نیســت کــه دســتکم یکبــار
یکــی از نمایشهــای مجموعــه کالهقرمــزی را ندیــده و
از آن خبــر نداشــته باشــد .او چنــد ســال بعــد یعنــی ســال
 ۱۳۸۱بــا «کالهقرمــزی و ســروناز» خاطــره آن ســالهای
قدیــم را یکبــار دیگــر زنــده کــرد .یادگاریهایــش بــرای
کــودکان قــد و نیمقــد امــا فقــط در شــیرینبازیهای
شــخصیتهای مجموعــه کالهقرمــزی و آثــار
ســینمایی خالصــه نمیشــود و کارنامــه فعالیتهــای
تلویزیونــیاش هــم ُپــر از موجــودات بیجانــی اســت کــه
بــه زندگــی کــودکان و نوجوانــان جــان دادهانــد؛ مجموعه
تلویزیونــی «خالــه قورباغــه» و «زاغچه کنجکاو» در ســال
« ،۱۳۶۴مدرســه موشهــا» در ســالهای  ۶۰تــا  ۶۳و
«خونــه مــادر بزرگــه» در ســال  ،۶۶نمونــهای از بهتریــن
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کارهــای عروســکی اســت که به لطــف فاطمــه معتمدآریا
بــه یــادگار مانــده اســت.
«مدرســه موشهــا» امــا شــاهکار بــود؛ ســالهای
ابتدایــی دهــه شــصت کــه هیچچیــزی ســر جــای خودش
نبــود ،مرضیــه برومند نمایشــی ســاخت کــه بیشــتر از هر
چیــز دیگــری میتوانســت مشــوق بچههــا بــرای رفتــن
بــه کالس درس باشــد .آن روزهــای بعــد جنــگ کــه غبــار
بیحوصلگــی همهجــا را گرفتــه بــود ،او بچههــا را بــه
وجــد مــیآورد و یکصــدا میکــرد تــا بــا هــم بخواننــد
«ک مثــل کپــل »...و از تــه دل بخندنــد .محبوبیــت ایــن
نمایــش عروســکی آنقــدر زیــاد شــد کــه مرضیــه برومنــد
و محمدعلــی طالبــی ســال  ۱۳۶۴فیلــم ســینماییاش
را هــم بــه نــام «شــهر موشهــا» ســاختند .بــاز فاطمــه
معتمدآریــا ،ایــرج طهماســب و حمیــد جبلــی دور هــم
جمــع شــدند و بــاز یــک شــاهکار دیگــر خلــق شــد؛ اثــری
کــه هنــوز بعــد ســالها میتــوان آن را دیــد و خاطــره
روزهــای درس و مدرســه را در دل زنــده نگــه داشــت.
قصــه کــودکان ایــن ســرزمین امــا از هــزار جــای دیگــر
هــم بــا فاطمــه معتمدآریــا گــره خــورده اســت .همیــن
اســت کــه وقتــی حــرف کار فرهنگــی بــرای کــودکان و
نوجوانــان بــه میــان میآیــد ،همــه انگشــت اشارهشــان
را بــه ســمت «ســیمین» ســینمای ایــران میگیرنــد و
نشــانش میدهنــد .صــدای او ســال گذشــته در همــکاری
بــا کانــون پــرورش فکــری کــودکان و نوجوانــان روایتگــر
جدیدتریــن فیلــم پویانمایــی کانــون بــه نــام «شــب
ترســناک لومــو» شــد .اینجــا امــا نقطــه پایــان نیســت.
دســتکم همــه هــواداران فاطمــه معتمدآریــا و اهالــی
دهــه شــصت امیدوارنــد کــه ایــن پایــان قصــه نباشــد.
آنهــا سینمایشــان را بــا او شــناختهاند و دوســت
دارنــد فرزندانشــان هــم از ایــن نعمــت بینصیــب
نماننــد .او یــک حامــی بــزرگ اســت؛ حامــی بامعرفتــی
کــه نــه فقــط در روزهــای خــوش خنــده بــا نمایشهــای
عروســکی ،بلکــه در اوج غــم هــم شــانه بــه شــانه کــودکان
ایــن ســرزمین ایســتاد تــا تــه دلشــان قــرص باشــد کــه
او هســت ،مثــل همراهــیاش بــا غــمِ کــودکان ســیلزده
غــار کــودکان اســت!
یــار
ِ
ســرپل ذهــاب ...آری ،او ِ
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چالشی به نام دوبله فیلم کودک
مجتبــی اردشــیری -در ســالهای دور
همــه فیلمهــا دوبلــور داشــتند و بهویــژه
اگــر بازیگــر کودکــی نقش گرفتــه بــود ،اغلب
یــک خانــم بــه جــای او صحبــت میکــرد .هــر
چــه جلوتــر آمدیــم صدابــرداری ســر صحنــه بیشــتر رواج
پیــدا کــرد ،امــا وقتــی فیلــم پویانمایــی یــا فانتــزی داشــته
باشــیم حضــور دوبلورها و صداپیشــگان غیرقابــل اجتناب
اســت .در ایــن میــان حقیقتــی کــه نمیتــوان انــکار کــرد این
اســت کــه در اغلــب مواقــع ،دوبلورهــا نــه تنهــا نیــازی از
مســئولیت روایــی فیلــم را برطــرف کردهانــد بلکــه باالتــر از
آن ،بــه شــخصیتها جــان دیگــری دادهانــد ،هویتــی فراتــر
از آنچــه کــه بازیگــر نقــش ســر صحنــه بــه آن بخشــیده بود.
در ایــن گــزارش بــا ســه ســتاره دوبلــه دربــاره حضــور ایــن
حرفــه در ســینمای کــودک صحبــت کردهایــم.

جذابیتدوبلههمزمان
صداپیشــهی اوشیـــــــن ،آن شــــــرلی ،ســارا اســتنلی،
ســرندیپیتی ،آلیــس و ده هــا نقــش کوچــک و بــزرگ
دیـــــــگر در پویانماییهــا ،سریــــــالها و فیلمهــای
ســینمایی دربــاره صداپیشــگی نقشهــای کودکانــه
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چالش دوبلوری فیلم کودک
چنگیــز جلیلونــد دربــاره اینکــه دوبلــور موفــق کیســت
میگویــد« :یــک دوبلــور موفــق ،کســی نیســت کــه
تنهــا محــدود بــه یــک شــخصیت یــا یــک تــن صــدای
مشــخص باشــد ،بلکــه کســی اســت کــه مخاطــب را در
بــاور و شــناخت چندیــن شــخصیت یــاری کنــد .دوبلوری
کــه موفــق شــود بــه یــک شــخصیت ،عینیــت ببخشــد
و مخاطــب را بــه ایــن بــاور برســاند کــه بازیگــر دارد بــا
صــدای خــودش حــرف میزنــد ،کار خــود را بــا موفقیــت
انجــام داده اســت».
جلیلونــد دربــاره اینکــه
چــرا در کارنامــه او
فیلــم کودکانــه زیــادی
دیــده نمیشــود ادامــه
میدهــد« :ایــن حــرف
را کــه گفتــه مــی شــود
مــن و برخــی همکارانــم
در کارنامــه خــود کار
کــودک یــا پویانمایــی
بســیار اندکــی داریــم،
قبــول دارم .نــه اینکــه
ایــن نــوع کار را دوســت
نداشــته باشــیم بلکــه
در دورهای کــــــــــه کار

دوبلــه ،روال و مهندســی امــروز خــود را نداشــت ،مــا بــا
فشــردگی کار مواجــه بودیــم و چــون در پیــش از انقــالب،
فیلــم ســینمایی خارجــی نمایــش میدادیــم ،همــواره
اولویــت بــا درام بزرگســال بــود بنابرایــن وقتــی در آن
ســالها بــه واســطه دوبلــه ایــن کارهــا ،معــروف شــدیم،
در پــس از انقــالب کــه حجــم فیلمهــای خارجــی از ســینما
بــه تلویزیــون رســید ،مــا نیــز ناچــار بــه تلویزیــون رفتیم و
همــان رویــه را دنبــال کردیــم».
او ادامــه میدهــد« :قطعــا وقتــی چنــد کار محــدود
کــودک انجــام دادم ،از روی رضایــت و عالقــه شــخصی
خــودم بــوده .کار کــودک تفاوتهــای بســیاری بــا
کارهــای جــدی و خشــن بزرگســال دارد .در واقــع تــو را
بــه چالــش مــی کشــد کــه بســیار لــذت بخــش اســت.
واقعــا حــال دوبلورهایــی را کــه کار کــودک یــا پویانمایــی
میکننــد و دیگــر نمــی تواننــد از ایــن ورطــه جــدا شــوند،
درک مــی کنــم .آنهــا در ایــن دوره تمامــا عشــق هســتند
و میتواننــد خالقیــت بیشــتری روی کاراکترهــای کارتونی
یــا فیلمپیــادهکنند.بــههمیندلیــلاســتکــهازدوبلوری
فیلــم کــودک بــه عنــوان چالــش یــاد میکنــم».
چنگیــز جلیلونــد دربــاره ایــن کــه چــرا در زمــان حاضــر،
بــه ســمت ســینمای کــودک نمیآیــد بیــان مــیدارد:
«متاســفانه در شــرایط کنونــی کــه شــاید برخــی تصــور
کننــد مــن بــا فراغــت بیشــتری مواجــه هســتم و بــا فــراغ
بــال مــی توانــم بــه برخــی عالیقــم هــم چــون کار کــودک
بپــردازم ،بــه قــدری گرفتــار هســتم کــه دیگــر وقتــی بــرای
رســیدگی بــه عالیقــم نــدارم .قطعــا اگــر مشــغله هــای
کاری مــن کمتــر بود ،دســت بــه تجربــه بیشــتر کار کودک
یــا پویانمایــی مــی زدم ولــی اکنــون بــاور کنیــد حتــی بــه
پویانماییهــا هــم نمیرســم .مــن االن یــک فیلــم را در
ســه موقعیــت مختلــف حــرف مــی زنــم یعنــی بــرای ســه
موسســه حــرف میزنــم .هــر کــدام بــا یــک گروهــی کار
میکننــد و لطــف دارنــد کــه نقــش اول فیلــم را بــه مــن
میســپارند».

میگویــد« :عمدتــا در بــدو ورود بــه دوبلــه ،نقــش گویــی
کــودک مرســوم اســت امــا همگانــی نیســت .آنهــا کــه
بهتــر نقشگویــی کــودک میکننــد« ،نصیــب کاری»
شــان در ایــن زمینــه گســترده و بیشــتر می شــود .مــن اما
ایــن شــانس را داشــتم کــه همپــای نقــش گویــی کــودک،
بــزرگ گــو هــم شــدم .در یــک جملــه بخواهــم بگویــم،
بــرای کــودک گویــی اعلــی باید
ماننــد یــک بچــه اندیشــید
چــرا کــه ادای صــدای کــودک
درآوردن یقینــا کافــی نخواهــد
بــود؛ بــه عبارتــی بایــد چیــزی
از ذهــن شــما بــه زبــان بیاید».
شیــــــرزاد دربــاره جــــــای
خالــی دوبـــله در جشنــــواره
فیلــــــمهایکـودکـــــــــان و
نوجوانــان ادامــه میدهــد:
«اساســـا دوبـــله هــــم زمــان
اگــر در اشــل فــوق عالــی اجــرا
شــود ،پذیرفتــه اســت در غیــر
ایــن صــورت تنهــا ترجمــه
صــدادار اســت کــه گاهــی
هـــــم از ایــن حـــــــد نازلتــر
مــی شــود .تجربــه «دوبلــه همزمــان» دارم کــه بــا آقــای
خسروشــاهی در فســتیوال کــودک انجــام می شــد و یادم
اســت کــه در ســینما ،جــای ســوزن انداختــن نبود؛ ایــن در
واقــع ثمــره نــگاه کامــال آرتیســتیک و هنرمندانــه بــه ایــن
کار بــود .مــا هــر فیلــم را چــه بــه موقــع مــی ر ســید و چــه
دیــر ،بارهــا میدیدیــم و بــه گونــه ای اجــرا مــی کردیــم که
تمــام حیــات و ممــات مــان بــود .هرگــز فرامــوش نمــی
کنــم در اثنــای فیلمــی بــه نــام «در آرزوی سرچشــمه»،
ناگهــان اواســط فیلــم ،صــدای اصلــی بــه کلــی قطــع
شــد و مــا چنــان تمریــن کــرده بودیــم کــه پــالن بــه پــالن
میدانســتیم در اوت و روی لــب هنرپیشــهها ،کجــا و چــه
دیالوگــی بایــد بگوئیــم و فــردا صبــح در بولتن جشــنواره
نوشــتند  :دوبلورهــا دیــروز کــوالک کردنــد».

برای کــــــارهای کــــــودک و پویانمایی حــرف بزنند .این
نیروهــا بیشــتر در تلویزیــون متمرکــز بودنــد و نیازهــای
ایــن رســانه را برطــرف مــی کردنــد .هــم چنــان کــه مــا
هــم بعــد از انقــالب ،بــه همــان دوبلــه آثــار دراماتیــک
خودمــان ادامــه دادیــم و بــه همیــن دلیــل وارد مســیر
دیگــری مثــل کــودک یــا پویانمایــی نشــدیم».
ایــن دوبلــور بــا ســابقه در پایــان میگویــد« :االن قــدرت
دوبلورهــای کارهــای کــودک و پویانمایــی مــا خیلــی زیاد
اســت .بســیار پراســتعداد و پرحوصلــه هســتند .راســتش
کارکــودکحوصلــهخیلــیزیــادیمــیخواهــدکــهحداقل
در تــوان مــن نیســت .بــه همیــن دلیــل اســت کــه مــن االن
مــدتهاســتاصــالکارمدیریــتدوبــالژ انجــامنمــیدهم.
مدیــردوبــالژیاالنکمــیمشــکلشــدهوجوانهاحوصله
بیشــتریبــرایایــنکاردارنــد.بچههــادرتلویزیــون،خیلی
خــوبکارمــیکننــد.درگــروهکــودک،بچــههایی»هســتند
کــهخیلــیخــوبکارمــیکنند».
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سختیهای دوبله در سینمای کودک
منوچهــر والــیزاده دربــاره ســابقه خــود در عرصــه
ســینمای کــودک میگویــد« :مــن معمــوال خیلــی کــم و به
صــورت اتفاقــی پیشآمــده کــه در فیلــم کودک حــرفزده
باشــم .اینکــه ایــن قبیــل کار در کارنامــه مــن ،بســیار کــم
اســت ،دالیــل خــاص خــودش را دارد .مســاله ،اصــال
نپذیرفتــن ایــن شــکل کارهــا نیســت .کار مــن از ابتــدا
چیــز دیگــری بــود و کار کــودک یــا پویانمایــی بــه پســت
مــن نمیخــورد .در همــان زمــان هــم کســانی بودنــد
کــه کار کــودک مــی کردنــد و بــه همیــن دلیــل کارهــا را
مســتقیما بــه خــود آنها مــی ســپردند .ایــن اتفــاق افتاد
و آنهــا در کار کــودک مهــارت بیشــتری بهدســت آوردنــد

و مــا هــم در کارهــای جــدی بیشــتری فعالیــت کردیــم و
بــه همیــن دلیــل از آن حــال و هــوا دور ماندیــم».
والــیزاده ادامــه میدهــد« :دلیــل دیگــرش ایــن اســت
کــه مــا اصــال انتخــاب نمــی کردیــم .مــا یــک یــا چند گــروه
بودیــم کــه روال کار مــا ماننــد یــک دیگــر بــود .فیلــم
هــا مشــخص بــود و ترجمــه آن دیالــوگ هــا را بــه مــا
میدادنــد و مــا هــم صحبــت میکردیــم .در واقــع مــا
اصــال تصمیــم گیــر نبودیــم .ایــن طــور نبــود که مــن فالن
درام را دوســت نداشــته باشــم و بخواهــم در کار کــودک
حاضــر باشــم .حــق انتخــاب چندانــی نداشــتیم .ضمــن
اینکــه در آن ســالها ،کار کــودک خیلــی کــم بــود و ایــن
در ســال هــای پــس از انقــالب بــود کــه بــه کار کــودک بهــا
دادند و کـــــارهای خـــــــارجی بســیاری خریداری شد .در
همــان زمــان هــم گــروه هــای بســیاری تربیــت شــد کــه
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آذر مهاجــر  -بــزرگ کــه میشــوی ،دیگــر جایــی بــرای رویاهــا و
خیالبافیهــای کودکانــه نمیمانــد .دیگــر بــاورت نمیشــود از آســمان یــک
یوفــو بــه زمیــن بیایــد و الکپشــتی بر جــا بگــذارد .بــرای همیــن خیال ســاده،
میتوانــی هــزار دلیــل و مــدرک عقالنــی بیــاوری کــه چنیــن چیــزی نبــوده و
اصــال توجیــه نــدارد .فقــط همیــن کــه نیســت؛ اصــال نمیتوانــی بفهمــی چــرا
بایــد بــا یکــی کــه زبانــش را نمیفهمــی و فرهنگــش را نمیشناســی دوســت
بشــوی ،چــه رســد بــه اینکــه بگــذاری تــو را اهلــی کنــد و بــه دیــار اســرارآمیز
اشــک ببــرد .بچــه کــه باشــی خیالهــای خــام و دلخوشــیهای ســاده ،خیلــی
جدیتــر از آن هســتند کــه یــک آدم بــزرگ بفهمدشــان.
حــاال بــا ایــن تفاصیــل ،احســان عبدیپــور چطــور در فیلــم تنهــای تنهــای
تنهــا ،بــه تــار و پــود لحظههــای کودکــی اینقــدر نزدیــک شــده و ایــن جهــان
شــفاف امــا رازآلــود را بــه تصویر کشــیده اســت؟ خاطراتــش را همان ســالها
بــا جزئیــات دقیــق ،در جایــی نوشــته و پنهــان کــرده بــود کــه حــاال اینقــدر
ملمــوس و واقعــی هســتند یــا شــاید بــزرگ نشــده هنــوز و بــا قــد و قامت یک
مــرد ،دارد در همــان جهــان کودکــی ســیر میکنــد؟ نمیدانیــم و خــودش هم
همیشــه گفتــه اســت کــه نمیدانــد داســتانها و فیلمنامههایــش کجــا و
چطــور شــکل میگیرنــد و از کجــای ذهــن و ضمیــرش بیــرون میزننــد.
شــاید تنهــای تنهــای تنهــا ،اتفــاق خارقالعــاده در ســینمای کــودک رقــم
نــزده باشــد ،شــاید ســر و صــدای چندانــی بــه راه نینداختــه باشــد ،شــاید در
مرزبندیهــای مرســوم جایــی نداشــته باشــد و حتــی به ایــن راحتیهــا نتوان
در دســته فیلمهــای کــودک و نوجــوان گنجانــدش امــا بــرای کســانی که قصه
دوســت دارنــد و ســینما را میشناســند ،فیلــم تنهایــی اســت کــه کمــی دورتــر
از آثــار ســینمای کــودک و نوجــوان ایــران ،گوشــهای بــرای خــودش دســت و پــا
کــرده و شــاد اســت بــه نــگاه و نظــر عــدهای کــه معتقدنــد ایــن فیلم یــک جور
اصیــل ،کودکانــه اســت و شــبیه بــه هیــچ اثــر دیگــری نیســت جــز خــودش.

رضــا صائمــی  -در روزهــای پایانــی جشــنواره کــودک ،خبــر
درگذشــت داریــوش اســدزاده بازیگــر پیشکســوت ســینما و
تئاتــر و تلویزیــون ،کام سینمادوســتان را تلــخ کــرد .عــالوه بــر
خاطراتــی کــه او در ســریال خانــه ســبز خلق کــرد ،حضــورش در
مجموعهســمندونبــهعنوانیکــیازمعــروفترینمجموعــههای
کــودک و نوجــوان تلویزیونــی در یادهــا مانــد .بازیگــری کــه او را
بارهــا در نقــش پدربــزرگ دیــده بودیــم کــه ارتبــاط صمیمــی بــا
کــودکان داشــت و حتــی در فیلمــی بــه اســم «ســالم پدربــزرگ»
هــم بــازی کــرده بــود .اســدزاده کــه از کودکــی عاشــق هنــر
نمایــش و بازیگــری شــده بــود همــواره از اهمیــت ســینما بــرای
کــودکان و ســینمای کــودکان ســخن مــی گفــت .بــه اعتقــاد او
«فیلــم هــای کــودکان و نوجوانــان بایــد شــوق و امیــد را در آنهــا
ایجــاد کنــد» .او معتقــد بــود ســینمای کــودک در رونــد تربیتــی
کــودکان تاثیــرات بســیاری دارد چــرا کــه تربیــت و حتــی نــوع
لبــاس پوشــیدن بچــه هــا تحــت تاثیــر فیلم کــه مــی بیننــد قرار
مــی گیــرد .او در مصاحبــه ای در ارتبــاط با ســینمای کــودک گفته
بــود :خوشــبختانه رشــد کیفــی و فنــی آثــار کــودک مــا روز بــه روز
در حــال پیشــرفت اســت .اگــر 20ســال پیــش کارمــی کردیــم بــه
لحــاظ فنــی و کیفــی ماننــد حــاال دقیــق نبــود ،چــون ما بــا عصر
تکنولــوژی مواجــه هســتیم و دیگــر با ســال هــای پیشــین قابل
مقایســه نیســتیم .درعیــن حــال اســدزاده تاکیــد داشــت« :بــا
وجــود پیشــرفت دنیــای تکنولــوژی در ایــن عرصــه هنــوز بــه
حــد مطلــوب ســاخت فیلــم کــودکان و نوجوانــان نرســیده ایم
و بایــد بــا حمایــت مدیــران بــه تولیــدات بیشــتری در ســینمای
کــودک و نوجــوان برســیم ».روحــش شــاد و یــادش گرامــی بــاد.

Children Filmfest Jury Members for 3 Int'l
Sections announced
The 32nd International Film Festival for Children and
Youth in Isfahan, has announced the jury members for the
three international sections of the festival.
The jury members who are slated to select the best films
lining up at the festival’s short and feature, Cifej, animation sections.
Liya Gilmutdinova, Jung Hyun Yoo, Daw-Ming Lee, Katharina Dockorn, Sara Kasir, Mohammad Mahdi Asgharpour,
Leili Rashidi are slated to select the best festival’s short
and feature films of this section.
The top films in Cifej section will be selected by Dragan
Fimon Milinkovic, Fatma Aloo and Mohammad Bakhshi.
In a meantime the top animation films would be selected
by Alexandre Athane, Izabela Plucinska, Niels Putman,
Mikhail Tumelya and Amir Saharkhiz.
Liya Gilmutdinova:
She was born in 1984 in Russia and graduated from Tarbiat Modares University in Russia. In 2003, she started
hers career in Tatarstan Radio and Television and also
produced several documentaries from 2005 to 2016.
She was a member of the International Federation of Journalists, a member of the International Jury of the Dhaka
Film Festival, a member of the jury of the 7th Nepal Human
Rights Film Festival and a member of the selection committee for the "Seven Days of Cinema" project in Kazan.
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Jung Hyun Yoo
Jung Hyun Yoo was born in 1976 in South Korea.
He graduated from Seoul University of the Arts in 2000
and started filmmaking in 1999 with the short film "What
Do You Want", which was screened at the Korea-Japan
Youth Film Festival.
His film "Four Million Shots" won the Korea Independent
Short Film Festival Best Film Award and the Busan Short
Film Festival Award.
In 2011, his short film, "Lonely", won Best Film at the Daejun Film Festival after being screened at several international festivals. He also won the Best Film Award at the VR
Video Content Short Film Festival in 2019.
Daw-Ming Lee:
He was born in China in 1953. He received his master's
degree in fine arts in radio, television and cinema from
Temple University. He is a film researcher and author of
the documentary "History, Aesthetics, Production and Ethics" (2015). He is also one of China's best-known filmmakers. Among the titles prepared and directed by him
are as follows:
Director of the short film "Sauna Player (1988)"
Producer of "A Purposeful Life" (1996, Silver Award of the
Tokyo International Film Festival and Special Award of the
Jury of the World Film Festival).

Currently, Da-Ming Lee is a professor and master of fine
arts classes at the Hong Kong University Film Academy.
Katharina Dockorn:
Born in 1961 in Berlin, she studied History and Social Sciences at Humboldt University.
She worked as an editor at GDR television studio until
1991. She has also been a freelance reporter for many
television networks, newspapers and cultural magazines
in Germany and other countries for the past 25 years. She
is a member of the International Federation of Film Critics
(FIPRESCI).
Sara Kasir:
Kasir is a Lebanese actor, filmmaker, and TV who was born
in 1983. anchor
She completed his master's and doctorate degrees in acting and theater and in 2011 and has won her first international award at the Al Jazeera Documentary Festival.
In 2015, she was a member of the jury of the Fajr International Film Festival.
She has also played a leading role in many Lebanese films
and serials and has been the producer and director of several films and television series and feature films for children and adolescents.
Currently, she is a professor at the Lebanese University of
Media, Acting and Directing.
Mohammad Mahdi Asgharpour
Asgharpour is a graduate of cinema from the Faculty of
Voice and Cinema, a producer and director of Iranian cinema. He is also a member of the board of directors and
vice president of FIPA (International Federation of Film
Producers).
His backgrounds include chairing and managing director
of the Cinema House, director of the Child and Adolescent
Group in IRIB, director of the F
arabi Cinema Foundation, and director Child and the Youth
Film Festival in the 17th and 18th editions.
Leili Rashidi
Rashidi is famous actor, director of theater, cinema and
television, and a graduate of the French language translator who has directed many plays so far.
Her first feature appearance was in Ali Hatami's "Delshodegan ", and "Ta be TA" series in TV.
Dragan Fimon Milinkovic
Born in 1949 in Bosnia and Herzegovina. He studied at
Belgrade Drama University and received his master's degree from the Department of Sociology-Sociology. Following his research in Paris and London, he presented his
doctoral thesis entitled "The possibilities of making a film

from a novel".
Currently, he is working as a producer, director and film
consultant on many film and television projects. He has
also organized many workshops on topics related to cinema, cinema and literature, children's cinema education,
and more. For more than 30 years, He is has been a member of the FICC, CIFEJ, CILECT and several other international film societies and organizations.
Fatma Aloo
In the early 1980s she worked as a journalist for the Daily
News in Dar es Salaam and as a radio producer in Uganda.
Her " Maangamizi" feature film received the ZEZE Award
for his contribution to the cultural arts in Tanzania.
Her published several works including " Women's Encounter with Technology", "Gender and Development: Poverty
in the North, South to North" , "Science and Cyberculture"
and "Search for the South".
Mohammad Bakhshi
Born in 1987 in Rafsanjan, he is a master of theater. He
has won more than 120 awards at domestic and foreign
festivals, and has participated in more than 350 festivals,
including Oscars, Baftas, etc.
Some of the films include "RU Volleyball?" (2017), "The Circle" (2016), "Wireless Kiss", (Documentary 2015), "Emad's
Birthday Night" (2013)
Alexandre Athane
He is a French animator and director who was born in
1975. He has worked in the cities of Paris, New York and
London.
He made his first short animation, "Zoe Melody", in 2007.
Soon after, Alexander founded his own company called
Xing Plant. He is currently working on his project, "The
Last Orange".
Izabela Plucinska
Pelosinska was born in 1974 in Kozalin, Poland. She completed his studies in art and film in Poland and Germany.
In 2005she won the Silver Bear at the Berlin Session for the
short animated Jam Session and is currently working in her
own company. She also holds animation workshops as a
lecturer at conferences and festivals.
Niels Putman
Putman was born in 1992 in Belgium. He holds two masters degrees including Master of Media Arts from the Roy-
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al Institute of Theater, Cinema and Sound in Brussels and
Master of Film Studies and Visual Culture from the University of Antwerp, Belgium.
He is currently the editor of the only specialized short film
magazine in Belgium and the director of the NISI MASA
European Network for Cinema Negotiations. He is also in
charge of the Belgium Short Film Conference - an international organization established since 1970 working to
unite the global short film community. He also works as
a freelance critic and journalist for several Belgian newspapers and is a planning assistant at festivals such as the
Levin Short Film Festival.
Mikhail Tumelya
He was born in 1963 in Minsk, Belarus.
In 1985 he worked at the Belarusian Animation Studio.
From 1987 to 1989 he studied at the Advanced School of
Screenwriting and Directing in Animation.
He has collaborated ion at the Animation Studio AF-Center
in Minsk (1989-1999), produced animation and commercials products for several studios in Moscow, Budapest and
Seoul (1999-2002) and was animation lecturer in Minsk,
Moscow,
Yaroslavl and Tokyo (since 2008 until now).
He is currently working independently. He is also an Assistant Professor at the Department of Directing of Television
and Cinema of the Belarusian Academy of Arts.
Amir Saharkhiz:
Saharkhiz started his career in animation and visual effects
in 1999. His most important works include short animations of "Chat Ironi", "Al
amad" and "Enigma" and visual effects of the series
"Mukhtarnameh", "Flight of Passion" and "Sparrows",
"About Elly", "Blood Games", "Sugar Cubes" and so on.
So far he has won several awards including Crystal Simorgh Award for Best Visual Effects of Fajr Film Festival,
Tehran International Animation Festival Jury Special Prize,
Best Animation Sculpture of Iran Cinema Festival, Best
Short Animation Award in Tehran Short Film Festival, Best
Visual Effects of Tehran Cinema Festival.
Presided by Alireza Tabesh, the 32nd International Film
Festival for Children and Youth is slated to be held in Province of Isfahan on Aug 19-26, 2019 in the national and
international sections.
For more details: https://en.icff.ir/
Public Relations of 32nd International Film Festival for
Children and Youth.
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