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یک کتابخانه و  10فیلم
جشــنواره بینالمللــی فیلمهــای کــودکان و
نوجوانــان از آندســت فستیوالهاییســت
کــه افــزون بــر حرکــت در بســتر اصلــی خــود
کــه نمایــش فیلمهایــی بــا مضامیــن
کــودکان و نوجوانــان و بــه دنبالــش رونــق ســینمای
ایــن گونــه از فیلمســازی باشــد ،متعلقــات جــذاب و
فراوانــی هــم دارد تــا در ســایه آنهــا اســباب تشــدید
روزآمــدی و رونــق را فراهــم آورده باشــد .گذشــته از المپیــاد
فیلمســازی یــا حضــور نخســتین بخــش دوستداشــتنی
«وبســری» ،بخــش تــازه از راه رســیدهای تحــت عنــوان
«بــازار فیلــم» نیــز در ایــن بیــن چشــمکپرانی میکنــد.
پنجــرهای کــه بهانــه بــاز شــدنش حضــور پخشکنندههــا
و خریــداران جهانیســت تــا بعــد از تماشــای آثــار ایرانــی
عرصــه کــودکان و نوجوانــان در نصــف جهــان ،امــکان
خریــد آنهــا را بــرای خــود راحتتــر از قبــل میســر کننــد.
تماشــای «کتابخانــه ویدئویــی» جشــنواره کــه شــامل
آثــار  10ســال اخیــر ســینمای کــودک و نوجــوان ایــران
میشــود از جملــه برنامههــای جشــنواره ســیودوم بــرای
پخشکنندههــای بینالمللیســت تــا بــه واســطه ایــن
حضــور و تماشــا بتواننــد آثــار مطلــوب و مطبــوع خــود را
از «کتابخانــه ویدئویــی» جشــنواره خریــداری کننــد .اتفــاق
فرخنــدهای کــه افــزون بــر فراهــم آوردن فرصتــی بــرای تهیــه
آثــار ایرانــی و عرضــه آنهــا در مجامــع بینالمللــی ،میتواند
پــل ارتباطــی مناســبی بــرای معرفــی هنــر ســینماگران ایرانی
بــه جهانیــان و اشــاعه فرهنــگ ایرانــی بــه ســایر ملــل باشــد.
امیــد اســت پنجــرهای کــه امــروز و در جشــنواره ســیودوم
فیلمهــای کــودکان و نوجوانــان بــاز شــده اســت ،در همیــن
حوالــی ،کرانــه بیشــتری را در بــر گیــرد.
محمد حسین لواسانی

نشریه روزانه سی و دومین جشنواره بین المللی فیلمهای کودکان و نوجوان
مدیر مسئول :علیرضا تابش
زیر نظر  :محسن دلیلی (مدیر روابط عمومی جشنواره)
سردبیر :محمد حسین لواسانی
مدیر هنری  :احمد غالمی
دبیر عکس  :امیرحسین غضنفری
گرافیک :محمدرضا عطارد ،هاله یگانه
عکس :یاسمن ظهوریطلب
همراهان :سارا کنعانی-مجتبی اردشیری -صدف فاطمی -محمدرضا کاظمی
شراره داوودی-نژال پیکانیان  -ملیکا نصیری -زهرا فراورده
برگردان :منصور جهانی
فضای مجازی :عاطفه نوذری
با سپاس از :میثم محمدی -سمیه خلیلی -سارا راعی و بشیر جعفرینیا

عاطفــه نــوذری  -تصاویــری از داوران منتخــب کــودک و
نوجــوان ،ارزیابــی دوبلورهــای اصفهانــی بــرای حضــور
در بخــش دوبلــه همزمــان جشــنواره ســیودوم،
آزمــون داوطلبــان داوری و بازدیــد دبیــر جشــنواره
ا زمرکــز آموزشــی-درمانی کــودکان امــام حســین (ع)،
بخشــی از نــگاه مخاطبــان جشــنواره در صفحــات
اینستاگرامشــان اســت.
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آغــاز ثبــت نــام تکمیــل ظرفیــت کارگاههــای
بخــش ملــی
در پــی اســتقبال از کارگاههــای بخــش ملــی جشــنواره
کــودک ،ظرفیــت کارگاههــای فیلمنامهنویســی بــرای
کــودک و نوجــوان (فرهــاد توحیــدی) ،کارگاه دو روزه
فیلمبرداری(ســام ســلیمانی) ،کار و قوانیــن کار بــا
مخاطــب کــودک و نوجــوان (ســعید نجاتــی) و بــرآورد
هزینههــای تولیــد فیلــم (علــی شــاه محمــدی)
تکمیــل شــده اســت.
بــا توجــه بــه ایــن اســتقبال ثبــت نــام تکمیــل
ظرفیــت کارگاههــای فــوق آغــاز شــده و عالقهمنــدان
میتواننــد همچــون گذشــته بــا مراجعــه بــه
وبســایت جشنـــواره ،بخـــشکارگاههابهآدرس
 w o r k s h o p . i c f f . irدر ایــن کارگاههــا یــا ســایر
کارگاههایــی کــه هنــوز ظرفیتشــان تکمیــل نشــده
اســت ثبــت نــام کننــد.
همچنیــن متقاضیــان تمامــی کارگاههایــی کــه
تاکنــون ثبتنــام کردهانــد یــا در آینــده ثبــت
نــام خواهنــد کــرد ،ملزمانــد رزومــه خــود را بــه
آدرس  icffworkshop@gmail.comارســال کننــد.
شــرکتکنندگان کارگاههایــی کــه متقاضــی بیــش از
ظرفیــت دارنــد بــر اســاس رزومــه داوطلبــان انتخــاب
خواهنــد شــد .همچنیــن کارگاههــای جشــنواره
بینالمللــی فیلمهــای کــودکان و نـــوجوانان،
مختــص ســاکنان شــهر اصفهــان یــا افرادیســت کــه
در مــدت برگــزاری کارگاههــای جشــنواره ،بهصــورت
شــخصی امــکان اقامــت در اصفهــان را دارا هســتند.
درباره چرایی انصراف «ماهی و برکه»
فیلــم بلنــد داســتانی «ماهــی و برکــه» بــا پروانــه غیــر
ســینمایی درخواســت شــرکت در بخــش ســینمایی
جشــنواره را داشــته کــه ایــن موضــوع خــالف مقــررات
سیودومینجشــنوارهبینالمللیفیلمهای کودکان و
نوجوانــان بــوده اســت.
فیلــم «ماهــی و برکــه» ســاخته علــی براتــی بــه دلیــل

نداشــتن پروانه ســینمایى اجازه حضور در بـــخشســی
نمـاییسـیودومیـــنجشنــواره بینالملـلی فیلمهای
کــودکان را نداشــت .بــه همیــن خاطــر تهیهکننــده آن
از حضــور در ایــن بخــش انصــراف داد تــا تغییــر پروانــه
نمایــش خــود را از ویدئویــى بــه ســینمایى پیگیــرى
کنــد .اتفاقــی کــه بایــد پیــش از ثبــت نــام از طریــق
اداره نظــارت و ارزشــیابى وزارت فرهنــگ و ارشــاد
اســالمى صــورت مىگرفــت و ارتباطــى بــه جشــنواره
نــدارد.
رقابت  39اثر در بخش «وبسری»
امســالدر سیودومیــن جشــنواره بــــیـنالملـــــــلی
فیلمهــای کــودکان و نوجوانــان ،جــدای از تغییــرات
اعمـــــالشده ،شاهــــد یــک بخــش جدیــد بــه نــام
«وبســری» نیــز هســتیم.
در ایــن بخــش آثــار «وبســری» کــه در فضــای
مجــازی در اختیــار عالقهمنــدان قــرار خواهــد گرفــت
بــا هــم بــه رقابــت میپردازنــد .بــه زعــم بســیاری از
کارشناســان اهــل فــن ،ایــن بخــش بــه حرفهایتــر
برگــزار شــدن جشــنواره کمــک زیــادی خواهــد کــرد.
اســتقبال از ایــن بخــش در نخســتین دوره برگــزاری
آن در جشــنواره بینالمللــی فیلمهــای کــودکان و
نوجوانــان مطلــوب بــوده اســت و تعــداد زیــادی اثــر
در بخــش «وبســری» ثبــت نــام کردنــد کــه در نهایــت
 39اثــر بــه بخــش مســابقه راه پیــدا کردنــد.
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زندهرود
در نشست دبیر جشنواره بر احیای وجوه بینالمللی سینمای کودک تاکید شد
محمدرضا کاظمی
جشــنواره ســیودوم ،توجــه ویــژهای بــه
وجــوه بینالمللــی ســینمای کــودک
کــه کمابیــش رو بــه فراموشــی میرفــت،
خواهــد داشــت ،و ایــن یعنــی جریــان دوبــاره در رودی
کــه زنــده خواهــد مانــد.
صبــح روز سهشــنبه پانزدهــم مردادمــاه ،علیرضــا
تابــش ،دبیــر ســیودومین جشــنواره فیلمهــای
کــودکان و نوجوانــان ،بــا همراهــی محســن دلیلــی،
مدیــر روابــط عمومــی جشــنواره ،رودرروی خبرنــگاران
نشســت تــا بعــد از ارائــه توضیحاتــی جامــع و اجمالــی
دربــاره رونــد برگــزاری ایــن رویــداد ســینمایی،
پاســخگوی پرســش خبرنــگاران نیــز باشــد.
تابــش ،جشــنواره ســیودوم را نقطــه عطــف و
شــاخص وقــوع تحــول در صنعــت ســینما میدانــد.
«ایــن دوره از جشــنواره نقطــه عطــف تحــول در
صنعــت سینماســت .تحولــی کــه ناشــی از مجموعــه
اصالحــات و جراحیهاییســت کــه مجموعــه صنعــت-
هنــر ســینمای کشــور ،در مقــام پیکــری واحــد و بــه
فرماندهــی منســجم بــه آن رســیده اســت .ایــن تحــول را
بایــد ناشــی از بلــوغ جامعــه هنرمنــدان ،تغییــر نگــرش
در ســطوح مدیریــت کالن ســینمایی کشــور ،بهویــژه
شــخص رئیــس ســازمان ســینمایی و تغییــر مناســبات
حاکــم بــر الگــوی مصــرف فرهنگــی در کشــور دانســت».
او در ادامــه از نخســتین تحــول میگویــد« .نخســتین
تحــول را میتــوان تغییــر نگــرش از «اثــر» بــه
«منظومــه» دانســت ،چنــد دهــه گذشــته الگــوی
حاکــم بــر مدیریــت ســینمایی ،تمرکــز بــر تولیــد آثــار
بــود ،مجموعــه مدیریــت ســینمایی مــالک موفقیــت
خــود را در آمارهــای کمــی تولیــد میدیــد و از ســوی
دیگــر فیلمســازان نیــز وظیفــه خــود را تــا مرحلــه پــس
تولیــد میدانســتند و کمتــر بــه دنبــال ایجــاد نگــرش
منظومــهای یــا بــه عبــارت دیگــر ،ایجــاد پیوســت

فرهنگــی یــا زنجیــره خلــق ارزش در صنعــت ســینما
بودنــد».
تابــش که در ســالن کیارســتمی بنیــاد ســینمایی فارابی
میزبــان خبرنــگاران بــود ،ادامــه ســخنان خــود را بــه
توضیحاتــی دربــاره بخــش بینالملــل اختصــاص داد.
«در جشــنواره ســیودوم ،توجــه بــه وجــوه بینالمللــی
ســینمای کــودک کــه کمابیــش بــه فراموشــی ســپرده
شــده بــود ،دوبــاره زنــده شــده اســت .مــا بــا ایجــاد
کتابخانــه ویدئویــی ،دعــوت از توزیــع کننــدگان

منطقــهای و بینالمللــی و تعریــف خدمــات جدیــد
بــرای میهمانــان بخــش بینالملــل ،تــالش کردهایــم
صنعــت تصویــر در حــوزه کــودک و نوجوانــان را در
فضــای بینالمللــی بازتعریــف کنیــم .ایــن بازتعریــف،
منطبــق بــا رویکــرد رونق تولیــد ملــی و طبیعتـا ً همگام
بــا سیاســتهای حاکــم بــر کشــور انجــام پذیرفتــه و بــه
گمــان مــا ،بــا توجــه بــه زبــان مشــترک تصویــر در میــان
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کــودکان تمــام دنیــا ،میتوانــد افــق جدیــدی پیــش
روی ســینمای کشــور بگشــاید».
دبیــر جشــنواره بــا بیــان اینکــه نخســتین قــدم در راه
خودگــردان و ســودآور ســاختن ســینمای کــودک و
نوجــوان در عیــن حفــظ کیفیــت و توجــه بــه مضامیــن
فاخــر و مطلــوب ،ترویــج و تثبیــت مفاهیــم و نگــرش
کســب و کاری بــه ایــن هنر-صنعــت در میــان فعــاالن
ایــن حــوزه اســت ،بــا گفتــن از اهمیــت صنایــع مجــاور
ســینما ســخنان خــود را ادامــه میدهــد« .توجــه ویــژه
بــه بخــش انیمیشــن و آثــار انیمیشــن کوتاهــی کــه بــه
بخــش مســابقه ملــی راه یافتهانــد نــگاه دقیــق بــه
فیلمهــای کوتــاه و بلنــد غیــر ســینمایی و تاســیس
بخــش جدیــد وبســری ،همــه نشانههاییســت کــه
نشــان میدهــد جشــنواره ،نــگاه خاصــی بــه صنعــت
تصویــر خواهــد داشــت».
بعــدازاعــالماســامیبزرگداشــتهاواشــارهایبــهتعـدادآثــار
رســیدهدرهــربخــش،نوبــتبهپرســشخبرنگارانرســیدکه
تیتــروارگریزیبهپاســخهایدبیرجشــنوارهخواهیمداشــت.

جشــنوارهای ماننــد جشــنواره فیلــم کــودکان و
نوجوانــان چــارهای جــز روزآمــدی نــدارد ،از ایــنرو مــا
محکــوم بــه روزآمــدی هســتیم و در همیــن راســتا تمــام
تالشمــان بــر ایــن بــوده اســت کــه بــا نگاهــی نــو بــه
انــواع و اقســام تولیــدات فیلــم و صنعــت تصویــر،
بخش جدید وب سری را اضافه کنیم.
مــا خالصانــه درخواســتمان از وزارت آمــوزش و
پــرورش این اســت کــه نــگاه بازتر و ســعهصدر بیشــتری
در همــکاری بــا فعــاالن حــوزه ســینمای کــودک و
نوجــوان داشــته باشــد .مــن همیــن جــا از مســئوالن
ایــن حــوزه کــه در جشــنواره بــه مــا کمــک بســیار
میکنند ،تشکر و قدردانی میکنم.
نســل تغییــر کــرده اســت و ســالیقش نیــز متفــاوت
شــده اســت .مــدت زمــان اســتفاده کــودکان و نوجوانان
از وبســریها بســیار زیــاد اســت .بــه همیــن علــت
محتــوای زیــاد و خوبــی را میتــوان از ایــن طریــق بــرای
کــودکان تولیــد کــرد .مــا در جشــنواره تصمیــم گرفتیــم
که به این حوزه توجه بیشتری داشته باشیم.
بــه پیشــنهاد مدیــر عامــل انجمــن ســینمای
جوانــان ایــران ،قــرار اســت طــرح ســینما ســیار را در
مناطــق محــروم و ســیلزده بــا نمایــش فیلمهــای
خاطرهانگیــز داشــته باشــیم  .در همیــن راســتا بــه
اســتانهای ســیلزده و کــودکان ایــن اســتان توجــه
ویــژهای خواهیــم داشــت تــا بــا ایــن کار بــه نوعــی
همدلــی و همراهــی جامعــه ســینمایی بــا خانوادههای
سیلزده را ابراز کرده باشیم.

امســال از لحــاظ بینالمللــی ،انتخابهــا و
مهمانــان برتــر خواهیــم داشــت .نکتــه دیگــری کــه
دربــاره بخــش بینالملــل بایــد اشــاره کنــم بــازار
جهانــی ســینمای کــودک و نوجــوان اســت .همچنیــن
اولینبــار اســت کــه مــا در جشــنواره بخــش ویدئــو
الیبــرری را راهانــدازی کردهایــم تــا در طــول جشــنواره در
دسترس مهمانان باشد.
در حــال حاضــر شــرایط فیلمســازی در حــوزه
کــودک و نوجــوان بــا وجــود بــهروز بــودن دنیــای
تکنولــوژی و ابــزار ســرگرمی و ارتبــاط کــودکان بــا فضای
مجــازی بســیار ســختتر از گذشــته شــده اســت کــه مــا
باید به این مهم توجه داشته باشیم.
هفــت فیلــم بخــش اصلــی ظرفیــت خوبــی بــرای
کمــک بــه صنایــع مجــاور دارد کــه مــا بــرای ایــن
فیلمهــا جلســاتی خواهیــم داشــت و توصیههــای
کارگــروه اقتصــادی خودمــان را از دیــد کســب و کاری
بــه آنــان خواهیــم گفــت کــه چــه فیلمهایــی چــه
شانسی در اکران دارند.

شــرکتکنندگان المپیــاد جشــنواره ،حتمــا نبایــد
ـاز مطرحــی شــوند ،شــاید بتواننــد در آینــده یــک
فیلمسـ ِ
ســینماگر و فیلمبیــن حرفــهای و شــاید هــم یــک مدیــر
مطــرحفرهنگیشــوند.مــانگاهمــانبیشــتردراینبخش
نگاهسینماییوهنریبهنوجوانانوکودکاناست.
یکــی از اقدامــات امســال حضــور خواهرخواندههــای
شهــــر اصفـــهـــان در جشنـــواره بــود کــه مــا طــی
چــــــندمــــاه گـذشتــهدعوتنامــههاییبرایکـمپانی
هــا ی فیلمســازی ،ســینماگران و فعــاالن ایــن حــوزه
درشــهرهای ایــروان ،الهــور ،کواالالمپــور ،حیدرآبــاد،
ســنپترزبورگ و کشــور کــره جنوبــی و… ارســال کردیــم تــا
در این دوره حضور پیدا کنند.
جشــنوارههای ســینمایی حقیقتــا متعلــق بــه
خانــواده بــزرگ ســینمای کــودک و نوجــوان اســت و مــن
امیــدوارم تهیهکننــدگان و پخشکننــدگان در ایــن دوره از
جشنوارهمشارکتبیشتریداشتهباشند.
مصاحبههــای اختصاصــی اصحــاب رســانه بــا علیرضــا
تابــش ،دبیــر جشــنواره ســیودوم ،پایانبخــش ایــن
نشســت بــود.

با المپیادی که امید میگستراند
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کنکور کارگردانی
ملیکا نصیری
در جــاده پــر پیــچ و خــم زندگــی هــر
انســان ،لحظاتــی هســت کــه آدمــی
مجبــور بــه انتخــاب میشــود ،بعضــی
از ایــن انتخابهــا سرنوشــت او را رقــم میزنــد
و نقطــه عطــف داســتان زندگــیاش میشــود .از
میــان گذرگاههــای بینهایــت مســیر ،هرکــس
راهــی مختــص خــود را برمیگزینــد کــه در آن پیــش
میتــازد ،تــا بــه نقطــه پایــان برســد.
انســان در راهــی کــه خــود برگزیــده غــرق میشــود
و لذتهــا و تلخیهایــی کــه تجربــه میکنــد از
مناظــر مســیر مختــص بــه خــودش اســت ،هرکــس
محکــوم بــه تماشــای دیدنیهــای جــاده خــود
میشــود و بــر مبنــای همــان مســیر تجربهانــدوزی
می کنــد .
بــه همیــن منظــور ،انتخــاب راه زندگــی ،مهمتریــن
تصمیمــی اســت ،کــه بایــد بــا آن روبــهرو شــد و هیــچ
گریــزی از آن نیســت ،چراکــه اگــر مــا راه را انتخــاب
نکنیــم ،خــود راه بــه ســراغمان میآیــد
و در سرنوشــتی غــرق میشــویم کــه
دیگــر رویــای مــا نیســت.
از همــان لحظــهای کــه بــه ایــن کــره
خـــــــاکی چشــــــم میگشــاییم،
مســیر مــا شــروع میشــود،
از همــان خانــواده و
مختصــات جغرافیایــی

کــه از قضــا ،انتخــاب مــا هــم نبودهانــد ،راهمــان
شــکل میگیــرد و در ســنین کودکــی و بهویــژه
نوجوانــی اســت کــه بایــد از میــان دوراهیهــای
مســیر ،راه خــود را پیــدا کنیــم.
پیــدا کــردن راهــی کــه بــر مبنــای افســانه شــخصی
آدمــی باشــد ،ســخت و نفسگیــر اســت ،پــس شــاید
بهتــر باشــد کــه از تجربــه کســانی کــه پیشتــر
مســیر را پیمودهانــد ،بهــره بــرد و خیلــی زود شــروع
بــه آزمــون و خطــا کــرد تــا راهــی منطبــق بــر آرمــان
فــردی در پیــش پایمــان پدیــدار شــود.
جشــنواره کــودکان و نوجوانــان ،یکــی از تمهیداتــی
اســت کــه بــرای پایهریــزی مســیر مناســب در پیــش
چشــم بچههــای ایرانــی ترســیم شــده اســت ،جــدا
از امــکان تماشــای آثــاری درخــور کــه باعــث دیــد
گســتردهتر کــودک میشــود ،ایــن جشــنواره بــرای
ســومین ســال اســت کــه المپیــاد فیلمســازی
برگــزار میکنــد ،تــا از ایــن طریــق ،در شــکوفایی
ســینماگران فــردای جامعــه ســهیم باشــد و بــه آنــان
بــه واســطه ایــن مســیر نــو فرصــت دهــد تــا دانشــی
اندوختــه و بــر تجربههایشــان اضافــه کننــد.
طبــق فراخوانــی کــه امســال منتشــر شــده ،ایــن
المپیــاد ،در دو بخــش «ایــده» و «فیلــم»،
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بــا هــدف ترویــج فضائــل اخالقــی و نــگاه امیدوارانــه
بــه زندگــی در بیــن نوجوانــان از طریــق ایدهپــردازی
و مشــارکت در تولیــد فیلــم ،یافتــن ایدههــای نــو
در ســینمای کــودکان و نوجوانــان ،ایجــاد شــرایط
مناســب بــرای کشــف و معرفــی اســتعدادهای
هنــری نوجوانــان در حــوزه تخصصــی ســینمای
کــودکان و نوجوانــان و زمینهســازی بــرای گســترش
فعالیــت در حــوزه ســینمای کــودکان و نوجوانــان
برگزار می شــود .
نوجوانانــی هــم کــه آثارشــان بــه مرحلــه نهایــی راه
پیــدا کنــد ،میتواننــد در دفاتــر انجمــن ســینمای
جوانــان ایــران ،در کارگاههــای رایــگان «آشــنایی بــا
ســینما» شــرکت کننــد.
در واقــع میتــوان گفــت کــه ایــن المپیــاد بــا
بسترســازی مناســب ،نوجوانانــی را تربیــت میکنــد
تــا ایدهپــردازان ،کارگردانــان و فیلمنامهنویســان
فــردای ایــران باشــند .ایــن بخــش از جشــنواره
ســیودوم ،نوجوانــان را از همــان ابتــدای مســیر
جــدی گرفتــه و آثارشــان را ارزیابــی کــرده و بــه
بررســی نقــاط ضعــف و قــدرت کارشــان میپــردازد.
ایــن جریــان باعــث میشــود کــه نوجوانــان از
ابتــدا ســینما را امــری جــدی تلقــی کــرده و بــرای
گســترش اطالعاتشــان در ایــن حــوزه تــالش کننــد
و بــه ســاخت فیلــم و عملــی کــردن ایدههایشــان
رو بیاورنــد .اینگونــه نوجوانــان بــا ایــن حرفــه،

از نزدیــک آشــنا شــده و میفهمنــد کــه اســتعداد و
عشــق بــه ایــن هنــر ،در وجودشــان ریشــه دوانــده
اســت یــا خیــر.
المپیــاد فیلمســازی نوجوانــان ایــران ،بــا انگیــزهای
کــه ایجــاد میکنــد ،نوجــوان را بــه تکاپــو بــرای
ترســیم تخیالتــش وا مــیدارد و از ایــن طریــق
خالقیــت او را گســترش میبخشــد و بــه او جرئــت
ارائــه ذهنیاتــش را میدهــد تــا بــه ایــن شــکل بــرای
آنــان اعتمــاد بــه نفســی پدیــد آورده باشــد .فعلــی
کــه ســبب میشــود تــا در آینــده هراســی از خالقانــه
عمــل کــردن نداشــته باشــد.
در واقــع میتــوان گفــت ،ایــن المپیــاد بــه نوجــوان
میدانــی میدهــد کــه در آن تجربــه کــرده و
یــاد بگیــرد و مســیر رقابتــی ســالم را طــی کنــد.
اندوختههایــی کــه باعــث میشــود آینــده بهتــری
بــرای نوجوانــان مملکــت رقــم بخــورد و در عیــن
حــال کمــک میکنــد کــه آن نوجــوان راه درســتی
را بــرای زندگــی خــود پیــش بگیــرد .تمامــی مــوارد
یادشــده از ایــن حیــث و در مســیر برگــزاری ایــن
رویــداد در جشــنواره فیلمهــای کــودکان و نوجوانــان
میتوانــد نقــش مســتقیمی بــر مســیر زندگــی
نوجــوان گذشــته و آنــان را بــه زیســتن در مســیری
رویایــی ترغیــب کنــد .در ایــن بیــن البتــه کــه شــاید
هــم از دل ایــن نوجوانــان ،کارگردانانــی موفــق
بــرای ســینمای ایرانمــان ،متولــد شــوند.

خریــداران بینالمللی برای خرید آثار به جشــنواره میآیند
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هفتشنبه بازار
زندگــی بــا انتخــاب مــا آغــاز نمیشــود ،هیچکــس
آگاهانــه زاده شــهری نشــده و خــود نقطــه شــروع
ســفرش را تعییــن نکــرده اســت ،انســان قــدرت گزینــش
ابتــدای مســیرش را نــدارد ،نمیتوانــد از آغــاز رهــرو دیــن
و مســلکی باشــد ،او ناتــوان از قــدرت انتخــاب ،خــود را در
میــدان مبــارزهای میبینــد کــه بــه آن پــا گذاشــته بــی آن
کــه درخواســت کــرده باشــد.
امــا حــاال کــه بــه میــدان دعــوت شــده ،بایــد بجنگــد
و زندگــی کنــد ،تــا از بودنــش دلیلــی رنــگ بگیــرد کــه
آمدنــش را توجیــه کنــد .پــس در جبــری کــه احاطــهاش
کــرده ،مختارانــه دســت بــه انتخــاب میزنــد تــا داســتان
راهــش ،شــکل بگیــرد.
او قــدم بــر مــیدارد و اطــراف را نظــاره میکنــد و از درک
مناظــر روبــهروی خــود ،بــه شــناخت میرســد .کمکــم
یــاد میگیــرد کــه هــر کــس در محــدوده مرزهــای
جغرافیایــیاش زندگــی میکنــد ،میفهمــد هــر مــرزی
راز خــود را دارد ،میبینــد کــه زبــان و فرهنگــش ،مختــص
کشــور زادگاهــش اســت و رفتارهــا و خلقوخویــش از دل
آداب و رســوم دیــار خــود میآیــد.
میفهمــد بــا آن کــه همــه اهــل زمیناننــد ،در بیرحمــی
مرزهــا گرفتــار شــدهاند .پــس بــه دنبــال چــارهای
میگــردد کــه مرزهــا را از میــان برداشــته و جهانیــان را
بــا هــم آشــتی دهــد .و درســت از اینجاســت کــه هنــر
بهســان منجــی بشــر ،پــا پیــش میگــذارد.
هنــر بــرای پیونــد و دوســتی آمــده و از هــر نوعــی کــه
باشــد ،بشــارت دهنــده مهــر و محبــت اســت .یکــی از
انــواع هنــر کــه بــرای از میــان بــردن مرزهــا بهتریــن
انتخــاب بهشــمار مــیرود ،سینماســت کــه بــا ظرافــت
هرچــه تمامتــر ،آالم بشــر را بــه تصویــر کشــیده و
برایشــان مرهمــی میشــود .ســینما ،بــه زمــان و مــکان
وابســته نیســت ،چــون بعــد از آن کــه اثری ســاخته شــود،
تــا همیشــه قابلیــت نمایــش در هــر کجــای جهــان را
خواهــد داشــت.

واقعیــت ایــن اســت کــه همــه مــا هــر چــه قــدر هــم
کــه در حصــار مرزهــا گرفتــار شــده باشــیم ،بــاز فریــاد
مشــترکی داریــم کــه بایــد بــه گــوش هــم برســانیم ،چــون
در ذات خــود ،همــه بــا هــم یکــی و برابــر هســتیم و تمــام
تفاوتمــان در فرهنگهــا و آداب و رســوممان خالصــه
میشــود.
ایــن یکــی بــودن در حیــن تفــاوت ،مــا را بــر آن مــیدارد
کــه بــا فرهنــگ کشــورهای مختلــف آشــنا شــده و بــا
آنهــا بــه تعامــل برســیم ،کــه جشــنوارههای ســینمایی
از تمهیداتــی بهشــمار میآینــد کــه میتواننــد ایــن
قابلیــت را گســترش بخشــند.
جشــنواره بینالمللــی فیلمهــای کــودکان و نوجوانــان،
یکــیاز جشنوارههاییســت کــه در آن فضــای تعاملــی
دیــده میشــود و آثــاری را از نقــاط مختلــف دنیــا اکــران
میکنــد تــا کــودکان ایرانــی بــه تماشــای آنهــا نشســته و
بــا رســوم کشــورهای مختلــف آشــنا شــوند .ضمــن اینکــه
امســال بــرای اولینبــار بخشــی را بــا عنــوان «بــازار فیلــم»
تعریــف کــرده کــه در آن از پخــش کنندههــا و خریــداران
بینالمللــی دعــوت بــه عمــل میآیــد تــا بــرای تماشــای
آثــار ایرانــی بــه اصفهــان و «جشــنواره فیلــم کــودکان و
نوجوانــان» بیاینــد.
خریــداران خارجــی ،در یــک ســالن مجــزا بــه تماشــای
آثــاری کــه برایشــان زیرنویــس انگلیســی در نظــر گرفتــه
شــده و در مقیاسهــای بینالمللــی ارائــه میشــود،
نشســته و از «کتابخانــه ویدیویــی» جشــنواره کــه شــامل
آثــار  10ســال اخیــر ســینمای کــودک و نوجــوان اســت ،نیز
بازدیــد میکننــد تــا بتواننــد در نهایــت فیلمهــای مــورد
نظــر خــود را انتخــاب کننــد.
«بــازار فیلــم» میتوانــد بــرای آینــده ســینمایی ایــران و
شناســاندن فرهنــگ بومــی ایرانــی بــه دیگــر نقــاط دنیــا
و ایجــاد تعامــل بــا آنهــا مفیــد باشــد .ســینماگران نیــز
ضمــن اســتقبال از بخــش جدیــد جشــنواره ،بــه بیــان
نظراتشــان پرداختنــد.

محمدرضــا خردمنــدان ،کارگــردان ،دربــاره بخــش
بــازار فیلــم ،گفــت :یکــی از کارهــای مهــم جشــنواره
کــودک تبــادل آثــار اســت و در بخــش «بینالملــل»،
بیــن کارهــای کــودک ایرانــی و خارجــی مقایســه شــکل
میگیــرد و کمــک میکنــد تــا مــا در تعامــل بــا ســینمای
جهــان باشــیم.
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وی ادامــه داد :وقتــی فیلــم «بیســت و یــک روز بعــد»
در جشــنواره حضــور داشــت ،خریدارانــی بــرای ایــن اثــر
پیــدا شــدند و چنــد جشــنواره خواســتار حضــور فیلــم
مــن شــدند و انگیــزه زیــادی بــرای ادامــه کار در مــن
شــکل گرفــت ،پــس مــن فکــر میکنــم ،ایــن جریــان کــه
در کشــور خودمــان فیلمهایمــان در ســطح جهانــی
دیــده شــود ،اتفــاق خوبــی اســت کــه ایجــاد انگیــزه
میکنــد« .بــازار فیلــم» جشــنواره بایــد هــر ســال ،پــر
رونــق برگــزار شــود.
هاتــف علیمردانی ،کارگــردان ،دربــاره میــزان تاثیرگذاری
بخــش «بــازار فیلــم» در تعامــل میــان کشــورها اظهــار
کــرد :بــه نظــر مــن ،ایــن برنامــه ،ایــده خیلــی خوبــی

اســت و امیــدوارم کــه در عمــل نیــز موفــق باشــد.
امیــدوارم بــا توجــه بــه قابلیتهــای ایــن بخــش
درنهایــت شــاهد ایجــاد تعامــل میــان فیلمســازان
ایرانــی و خارجــی باشــیم.
غالمرضــا موســوی ،تهیــه کننــده ،در مــورد لــزوم وجــود
ایــن بخــش بیــان کــرد :بــه نظــر مــن نبایــد بیشــتر
از ســه یــا چهــار جشــنواره ســینمایی در طــول ســال
داشــته باشــیم و یکــی از جشــنوارههایی کــه بایــد برگــزار
شــود ،جشــنواره کــودک اســت ،چــون در اغلــب مــوارد
فیلمهــای کــودک سانســور نمیشــود و محتــوای کامــل
آنهــا بــه نمایــش درمیآیــد.
موســوی ادامــه داد :در جشــنوارههای دیگــر فیلمهــا
ممکــن اســت سانســور شــود و بــه صــورت کامــل بــه
نمایــش درنیایــد ،امــا در فیلــم کــودک ایــن اتفــاق
نمیافتــد و از ایــن نظــر فکــر میکنــم جشــنواره کــودک
مــا میتوانــد یکــی از بهتریــن جشــنوارهها در ســطح

بینالمللــی باشــد تــا در ذیــل خــود بــه تعامــل بــا دیگــر
کشــورها پرداختــه و تولیداتــش را بــه اشــتراک بگــذارد.
داریــوش بابائیــان ،تهیــه کننــده نیــز در ایــن خصــوص
گفــت :مــا بایــد بــرای بخــش بینالملــل ارزش و احتــرام
قائــل باشــیم ،چراکــه در ایــن بخــش فیلمســازان
ســینمایی از دیگــر کشــورها ،وارد جشــنواره میشــوند و
ایــن جریــان ،تعاملــی را رقــم میزنــد کــه بــرای ســینما،
بســیار ارزشــمند خواهــد بــود.
پــس بخــش «بــازار فیلــم» میتوانــد تعاملــی را بــا دیگــر
کشــورها ایجــاد کنــد کــه در نهایــت باعــث گســترش
شــناخت فرهنــگ ایرانــی در سراســر دنیــا شــود و آوازه
ایــن رســوم تاریخــی و آداب زیبــا را بــه گــوش جهانیــان
برســاند و چشــم هــای کــودکان جهــان را بــه فیلمهــای
ایرانــی بــدوزد و ســینمای ایــران را اعتــال بخشــیده و نــام
ایــن مــرز و بــوم را در جهــان طنینانــداز کنــد.
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با بزرگداشتهای جشنواره سیودوم
مهین جواهریان ،علیرضا رضاداد و مریم سعادت تجلیل میشوند

ســیودومین جشــنوارهبینالمللیفیلمهــای کــودکان
و نوجوانــان بــرای ســه چهــره سرشــناس و تاثیرگــذار
ســینمای کــودک و نوجــوان بزرگداشــت برگــزار میکنــد.
جشــنواره ســیودوم فیلمهــای کــودکان و نوجوانــان
بــه رســم اغلــب ادوار خــود بنــا دارد بــرای ســه تــن از
چهرههــای موثــر خــود بزرگداشــتی برگــزار کنــد کــه
در همیــن راســتا مهیــن جواهریــان ،علیرضــا رضــاداد
و مریــم ســعادت ،بــه ترتیــب بــه عنــوان نویســنده و
کارگــردان ،مدیــر ســینمایی و بازیگــر و عروســکگردان،
ســه ســینماگری هســتند کــه مراســم بزرگداشــت آنــان
در ســیو دومیــن جشــنواره بینالمللــی فیلمهــای
کــودکان و نوجوانــان برگــزار میشــود.
مهینجواهریان
مهیــن جواهریــان ،نویســنده و کارگــردان باســابقه
ســینمای ایــران ،فارغالتحصیــل رشــته گرافیــک از
دانشــکده هنرهــای زیبــا دانشــگاه تهــران و کارگردانــی
انیمیشــن از دانشــگاه هنــر اســت .او کارگردانــی
فیلمهــای «یکــی بــود یکــی نبــود»« ،بــارون میــاد
جرجــر»« ،دویــدم و دویــدم»« ،ارشــمیدس»« ،بــه
آفتــاب ســالمی دوبــاره خواهــم داد»« ،نــه از خاکــم» و …
را برعهــده داشــته اســت و جوایــز گوناگــون بینالمللــی
و ایرانــی را از جشــنوارههایی چــون «هایــدا» ژاپــن،
منتخــب «  »2002 ABUیونیســف ،تقدیــر در مجمــع
آســیای ژاپــن پرایــز  ،NHKجشــنواره پویانمایــی تهــران
و جشــنواره رشــد دریافــت کــرده اســت .تألیــف کتــاب
«تاریخچــه انیمیشــن ایــران» نیــز از دیگــر فعالیتهــای

او در حــوزه ســینمای کــودک بــه حســاب میآیــد.
علیرضارضاداد
علیرضــا رضــاداد متولــد  ،۱۳۳۸عــالوه بــر دبیــری
چندیــن جشــنواره فیلــم فجــر ،دبیــر ۶دوره جشــنواره
بینالمللــی فیلمهــای کــودکان و نوجوانــان بــوده
اســت .رضــاداد فارغالتحصیــل دانشســرای معلــم
بــوده و تحصیــالت خــود را تــا مقطــع کارشناســی ارشــد
در رشــته ادبیــات فارســی دانشــگاه عالمــه طباطبایــی
ادامــه داده اســت .او در طــول ســالهای  ۱۳۷۷تــا
 ۱۳۷۹بــا تشــکیل مجمــع ســینمای کــودک و نوجــوان،
عضــو هیــات مدیــره ایــن مجمــع و در جشــنواره
بینالمللــی فیلمهــای کــودکان و نوجوانــان اصفهــان
نیــز عضــو کمیتــه داوری بــوده اســت.
مریم سعادت
مریــم ســعادت ،بازیگــر سرشــناس ســینما ،تلویزیــون
و عروســکگردان متولــد ســال  1337اســت .او
لیســانس تئاتــر عروســکی از دانشــکده هنرهــای
دراماتیــک دارد و عروســکگردانی عروســک معــورف
«زی زی گولــو» از جملــه فعالیتهــای او در زمینــه
عروســکگردانی اســت« .پــدر آن دیگــری»« ،متولــد
« ،»۶۵عملیــات مهــد کــودک»« ،تــارزن و تــارزان»
تعــدادی از فیلمهــای ســینمایی اســت کــه ســعادت
در آنهــا بــه ایفــای نقــش پرداختــه اســت .ســعادت
در ســالهای فعالیــت خــود در حــوزه ســینما و تئاتــر
حضــور پررنگــی داشــته اســت.
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ابوالحسنداوودی
خیلیهــا از مــن میپرســند کــه پــس از فیلــم موفــق
«ســفر جادویــی» کــه بــا اقبــال گســتردهای مواجــه شــد،
چــرا دیگــر ســراغ ســینمای کــودک نرفتــم؛ پاســخ ایــن
ســوال کامــال مشــخص اســت .نخســت آنکــه دیگــر بــرای
مــن آن بخشهــا و مقولههــا ،چنــدان جــذاب نبــود .دوم
آنکــه تمامیــت رونــد ســینمای کــودک در طــول دو دهــه
گذشــته ،بــر خالف ســایر ژانرهــای ســینمای ایــران ،کمتر از
آن فضــای رقابــت و پیشــرفت برخــوردار بــوده اســت.
بــه هــر حــال ســینمای کــودک در دهــه  ،60یــک دوره
طالیــی را پشــت ســر گذاشــت .ایــندوره طالیــی بنــا بــه
دالیلــی رقــم خــورد؛ ســینما ،بعــد از انقــالب ،تازه شــروع به
کار کــرده بــود و بــه نســبت امــروز ،ممیزهــای بیشــتری بــه
خــود میدیــد .بــه دلیــل خیلــی از مســائل فرهنگــی کــه
آن زمــان وجــود داشــت و البتــه بنــا بــر محدودیتهایــی
موجــود آن زمــان ،خیلــی از فیلمســازان ســعی کردنــد در
عرصــه ســینمای کــودک ورود کننــد .چــون آنــان متوجــه
شــده بودنــد کــه بــه دلیــل موضوعیت ســینمای کــودک،
در ایــن ژانــر میتواننــد فعالیــت کننــد و دستشــان
کمــی بازتــر از ژانرهــای دیگــر اســت.
در دهــه 70و البتــه نیمــه دوم ایــن دهه ،فضا برای ســینما
و فعالیــت در آن ،تغییــر کــرد و بازتــر شــد .ایــن رویکــرد،

بیشــتر در ملــودرام خــود را نشــان داد .در اینجــا بــود کــه
بــه نظــرم ســینمای کــودک ،همپــای ملــودرام و دیگــر
ژانرهــا ،نتوانســت متحول شــود و اصطالحا نتوانســت به
آن دوران طالیــی خــود بازگــردد.
مســئله دیگــر اینجــا بــود کــه ســینمای کــودک بــه شــکل
ریشــهای ،بــهروز نشــد و امکانــات مــدرن بــرای آن مــورد
اســتفاده قــرار نگرفــت تــا بهواســطه ایــن امکانــات،
ســینمای کــودک و نوجــوان مــا بــا ســینمای جدیــد دنیــا،
همتــراز شــود؛ درســت برعکــس اتفاقــی کــه بــرای دیگــر
ژانرهــای ســینمایی کشــور رقــم خــورد.
البتــه بایــد بــه ایــن مهــم نیــز توجــه داشــت کــه فــارغ از
رکــود بیــش و کــم دو دهــهای ایــن ســینما ،اتفاقهــای
خوبــی هــم در ایــن ژانــر رقــم خــورده اســت .تعــدد
تولیــدات ایــن عرصــه و حمایتهایــی کــه در مراحــل
تولیــد و اکــران میشــود ،غیرقابــل کتمــان اســت .در
ایــن رویــه مثبــت ،قطعــا نقــش جشــنواره فیلــم کــودک
و نوجــوان بیتاثیــر نبــوده اســت ،امــا بایــد بپذیریــم کــه
جشــنواره در طــول حیــات بیــش از ســه دهــهای خــود،
بایــد بــرای ایجــاد ارتباطــی عمیقتــر بیــن مخاطــب
گســترده خــود و کــودکان و نوجوانــان و والدیــن آنــان
بیــش از پیــش تــالش کنــد.
همچنیــن در نظــر داشــته باشــیم بهجــز چنــد محصولی
کــه در زمینــه خانــواده ســاخته شــد و عمومــا هــم موفــق
بودنــد ،ایــن بخــش کــه همــواره موفقتریــن بخــش
ســینمای جهــان بهویــژه هالیــوود اســت ،در ایــران
مغفــول مانــده اســت .البتــه جشــنواره فیلمهــای
کــودکان و نوجوانــان نیــز تــالش گســترده-ای میکنــد
تــا بــه آن حجــم از موفقیــت و محبوبیــت برســد .ایــن را
هــم تاکیــد کنــم ،نگاههــای مثبتــی کــه طــی دورههــای
اخیــر جشــنواره کــودک احســاس میشــود ،زمینهســاز
ورود ایــن فســتیوال بــه رویکردهــا و رویههــای تــازه
اســت ،رویکردهایــی کــه ســبب میشــود تــا نــگاه مــا
بــه امــروز ســینمای کــودک و جشــنواره ســیودوم،
امیدوارانهتــر باشــد.

سرکی در اندرونی فحوای قصههای سینمای کودک
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سارا کنعانی
واقعیتــی وجــود دارد مبنــی بــر اینکــه
زیباتریــن داســتانها و تصاویــر از دل
دردهــا و رنجهــا ســر بــر میآورنــد،
حــال اگــر ســینمای کــودک و نوجــوان خودمــان بعــد
از انقــالب را بررســی کنیــم ،بــه ایــن گفتــه میرســیم
و یادمــان میآیــد کــه حتــی شــادترین قهرمانــان
ســینمای کــودک هــم در عقبــه خــود دورانــی از
نامالیمــات را پشــت ســر گذاشــته بودنــد ،یــا اینکــه
اصــال قصــه فیلــم ،قصــه چگونگــی شــکل گرفتــن
لبخنــد آنــان در میانــه تلخیهایشــان بــود .در ایــن
گــزارش بــه فیلمهــا فــارغ از «بــرای کــودک» بودنهــا
یــا «دربــاره کــودک» بودنهــا نظــر کردهایــم تــا بــا
مــروری مختصــر بــر داســتان آنهــا یکبــار دیگــر
دریابیــم کــه ریشــه مضمونــی ایــن فیلمهــا بــه کجــا
برمیگــردد یــا بــه بیــان دقیقتــر ،از کــدام غــم
برخاســته اســت؟

«بچههای آسمان» مجید مجیدی
همیــن کــه بفهمیــم پســرکی تصمیــم گرفتــه نفــر
ســوم مســابقه بشــود تــا برنــده کفشهــای اهدایــی
باشــد و بــه ایــن ترتیــب ،خــود و خواهــر کوچکــش
را از اضطــراب هــر روزه «امــروز چطــور بــه مدرســه
برســم» نجــات دهــد ،ذهــن مــا بــه ســمت هیــوالی
فقــر هدایــت میشــود و در عیــن حــال از دیــدن
پــدر شــریف و زحمتکشــی کــه حتــی بــه انــدازه یــک
حبــه قنــد ،مــال حــرام نمیخــورد بــه وجــد میآییــم.
ـت ایرانــی ،مضمــون
ســبک زندگــی گرهخــورده بــا قناعـ ِ
بســیاری از فیلمهــای دیگــر بــوده اســت کــه در ادامــه
بررســی میکنیــم.
«دزد عروسکها» محمدرضا هنرمند
مــادری بــا دو بچــهاش مشــکل مســکن دارد ،تــا
بازهــم دغدغــه مالــی بــر ســر فیلمــی کــه داســتان آن
در فضایــی شــهری میگــذرد ،ســایه انداختــه باشــد،
حتــی اگــر ردپــای فانتــزی هــم پررنــگ باشــد .بچههــا
تصمیــم گرفتهانــد عروســکهای خــود را بفروشــند تــا
بــرای ســرپناه داشــتن ،بــه مادرشــان کمــک کننــد ،امــا
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عجــوزه ،آنهــا را مــیدزدد .هرچنــد کــه عاقبــت ،گــروه
بچههــا و عروســکها پیــروز میشــوند امــا درگیــر
شــدن بچههــای کــم ســن و ســال بــا گرفتــاری مالــی
بزرگترهــا ،اتفاقیســت کــه نــه تنهــا در اواخــر دهــه 60
بلکــه  30ســال بعدتــر هــم رخ داده اســت .توصیــه مهــم
روانشناســان امــروز ایــن اســت کــه بچههــا نبایــد از
میزان مشــکالت مالــی خانــواده باخبر باشــند ،چراکه در
اعتمــاد بــه نفــس آنــان در آینــده تأثیــر مســتقیم دارد .با
ایــن حــال «دزد عروســکها» فیلم موفــق و خاطرهســازی
بــوده اســت ،بنابرایــن میتــوان گفــت یــک فیلــم خــوب
میتوانــد قشــر کــودک را بــا رنجهــای احتمالــی زندگــی
آینــده آنــان در دوران بزرگســالی آشــنا کنــد ،آنهــم
در شــرایط امــروز کــه چــارهای جــز رویارویــی بــا ایــن
واقعیتهــا نیســت.
«خانه دوست کجاست» عباس کیارستمی
ایــن فیلــم یکــی از آن نمونههــای خوبیســت کــه
هرچنــد بــه موضــوع فقــر ربــط دارد ،امــا بــا ظرافــت
دیــد و هنرمنــدی بــه گونــهای از کنــار آن عبــور میکنــد
کــه آخــر کار یــک ارزش انســانی مثــل نوعدوســتی و
همیــاری بــه مخاطــب کوچــک فیلــم آمــوزش داده
شــده باشــد؛ پســرکی میفهمــد دفتــر مشــق دوســتش
(دوســت فقیــری کــه معمــوال در کاغذپارههــای نامرتــب
مینوشــته اســت) نــزد او جــا مانــده ،از ایــنرو بــه
مشــقت بســیار هــم کــه شــده بــرآن میشــود دفتــر را
بــه او برســاند تــا معلمــش او را دعــوا نکنــد .و ایــن در
حالیســت کــه تکلیــف او را هــم نوشــته اســت.
«سفر جادویی» ابوالحسن داوودی
فیلمــی کــه وکیــل مدافــع قشــر کــودک و نوجــوان باشــد
و حــرف نگفتــه آنــان را بــه تصویــر بکشــد ،هرچنــد
کــه در ســینمای ایــران کــم ســاخته شــده ،امــا کارنامــه
ســینمای کــودک مــا را درخشــان کــرده اســت .موضــوع
ســختگیری بیجــای والدیــن ،موضــوع همــواره
بهروزیســت کــه همچنــان جــا دارد بــه آن پرداختــه
شــود .ایــده دنیــای درونــی ماشــین لباسشــویی،
تخیــل نوجــوان را جــدی میگیــرد تــا در ادامــه ،پــدر
پــای میــز قضــاوت بایســتد .راســتی چقــدر دلمــان

بــرای ایــن جنــس از آثــار تنــگ شــده اســت...
«گلنار» کامبوزیا پرتوی
فانتــزی ،یکــی از راههــای برونرفــت فیلمنامــه کــودک از
موضــوع نخنمــای فقــر اســت .وقتــی خرسهــا لبــاس
آدمیــزاد بپوشــند و کلوچههایــی بپزنــد کــه مخاطــب
دلــش بخواهــد بعــد از تماشــای فیلــم بــه اولیــن نــان
فروشــی محــل بــرود ،یعنــی ســینما کار خــودش را کــرده
و فیلــم موفــق شــده اســت .هرچنــد کــه گــم شــدن گلنــار
و دردســرهای زندگــی جنگلــی او بــه مخاطــب کوچــک
ســینما اضطــراب میدهــد ،امــا دیگــر خبــری از فقــر
نیســت و همیــن موضوع جای بســی خوشــحالی دارد ،از
ســوی دیگــر اما نــا آرامــی و اضطــراب تحمیلــی مضامین
فیلمهــای کــودک ،موضــوع مهمیســت کــه در ادامــه
بــاز هــم بــه آن میپردازیــم ،چیــزی کــه بایــد کنترل شــده
باشــد ،وگرنــه بــه روح کــودک آســیب میزنــد.
«فرار از اردو» غالمرضا رمضانی
رابطــه بیــن دانشآمــوزان و مســئوالن مدرســه همیشــه
پــر از ماجــرا بــوده و در ســینمای مــا حــق مطلــب آن ادا
نشــده اســت .قصــه اردوی شــمال بچههــای زاده کویــر
کــه هرگــز دریــا ندیدهانــد ،نوعــی از هیجــان و انــرژی را
بــه بچههــا منتقــل میکنــد کــه حتــی اگــر اضطــرابزا
باشــد ،از نــوع مثبــت آن اســت و حیــف کــه نمونههــای
مشــابه آن را کمتــر دیدهایــم.
ســینمای الغــر امــا اســتخواندار کــودک و نوجــوان در
ایــن ســالها بــا اتــکا بــه عروســکها و انیمیشــن و
قصههــای بــه نســبت تــازه ،تــالش کــرده مخاطــب
ارزشــمند و تــازه آشــنا شــده بــا ســینمای خــود را نگــه
دارد و از همیــن روســت کــه «کاله قرمــزی» و «مدرســه
موشــها» بیــش از یکبــار ســاخته شــدند ،یــا فیلمهایــی
مثــل «نخــودی» و «مبــارک» برای کــودکان یا «تابســتان
طوالنــی» و «تنهــای تنهــای تنهــا» بــرای نوجوانــان روی
پــرده رفتنــد؛ ویژگــی مشــترک همــه آنهــا ایــن بــوده کــه
حتــی اگــر بــه ظاهــر روایتگــر تلخیهــا بودهانــد ،در
درون حرفهــای اخالقــی و تربیتــی بســیاری داشــتند و
بــر تــن ماجــرا لبــاس رنگــی و شــاد کردهانــد تــا اوقــات
بچههــا تلــخ نشــود.

برایحمیدجبلی

هنرمندتمام

18
نشریه روزانه سی و دومین جشنواره بین المللی فیلمهای کودکان و نوجوانان

صدف فاطمی
ســال  ۱۳۳۷در تهــران بــه دنیــا آمــد.
قــوارهاش بزرگتــر از آن بــود کــه تنهــا در یک
برچســب هنــری جــا شــود .همیــن بــود کــه
هنرنمایــیاش در حوزههــای مختلــف جــان گرفــت؛ حمید
جبلــی را نــه بــه عنــوان بازیگــری قهــار در تئاتــر ،ســینما و
تلویزیــون ،بلکــه در نقــش کارگــردان ،فیلمنامهنویــس و
در نهایــت صداپیشــه ایرانــی میشناســند .نــام صــدا کــه
میآیــد ،لبخنــد پهنــی روی صــورت مخاطبــان داســتان
زندگــیاش نقــش میبنــدد .همــه از «کاله قرمــزی»
میگوینــد کــه بــا دیــدن «آقــای مجــری» دیــن و دنیایــش
شــده بــود «آقــای مجــری» و رســیدن بــه تلویزیــون.
بعــد نوبــت بــه «پســرخاله» میرســد کــه بــا آن لحــن
مهربــان آمیختــه بــا جدیــت پیشــنهاد خریــد نــان و نفــت
مــیداد .بــرای تماشــای «کاله قرمــزی و پســرخاله» کــه
ســال  ۱۳۷۳بــه کارگردانــی ایــرج طهماســب روی پــرده
ســینما رفــت ،مــردم همــه صــف کشــیدند .هیچکــس
دلــش نمیخواســت معجــزه خنــده کنــار آن دو عروســک
دوستداشــتنی را از دســت بدهــد .اصــال خاصیــت تمــام
فیلمهــای ایــن مجموعــه همیــن بــود؛ اســمش بــرای
کــودکان بــود و رســمش قــد و ســن نمیشــناخت .بــزرگ
و کوچــک ،پیــر و جــوان همــه میآمدنــد بــه تماشــا؛
«کالهقرمــزی و پســرخاله» نــام یکــی از پرمخاطبتریــن و
پرفروشتریــن فیلمهــا را در تاریــخ ســینمای را از آن خــود
کــرد« .کالهقرمــزی و ســروناز» ســال  ۱۳۸۱پرفروشتریــن
فیلــم ســال شــد و در آخــر هــم «کالهقرمــزی و بچهننــه»
۲۷مــرداد  ۱۳۹۱در اکــران عیــد فطــر روی پــرده ســینماها
رفــت و در پنــج روز اول اکران۷۵۰میلیــون تومــان فــروش

کــرد .قصــه هنرنمایــی حمیــد جبلــی در ســینمای کــودک و
نوجــوان بــه همینجــا ختــم نمیشــود .او در کارنامــهاش
«گربــه آوازخــوان» بــه کارگردانــی کامبوزیــا پرتــوی و «مریــم
و میتیــل» بــه کارگردانــی فتحعلــی اویســی را هــم دارد.
نقطــه آغــاز زندگــی هنــریاش امــا بــه ســال  ۱۳۵۹و
بازیگــری در فیلــم «آدینــه» برمیگــردد کــه در برنامــه
کــودک و نوجــوان پخــش میشــد .معروفتریــن
تجربــه هنــریاش در تلویزیــون ســال  ۱۳۶۱بــا «مدرســه
موشهــا» بــه کارگردانــی مرضیــه برومنــد رقــم خــورد
کــه در آن گویندگــی شــخصیت کپــل را بــه عهــده داشــت.
ســال  ۱۳۶۴در «هــادی و هــدی» عروســکگردانی
کــرد و همــان ســال پایــش بــه ســینما هــم بــاز شــد .آن
روزهــا گــوی و میــدان دســت مــردی بــود کــه دانــش
و تجربــه بســیاری در حــوزه کــودک و نوجــوان داشــت
و کولهبــارش را بــه پــرده نقــرهای آورده بــود .مــرد
دوستداشــتنی ســینمای کــودک و نوجــوان در تمــام
ســالهای فعالیــت هنــریاش تنهــا بــه هنرنمایــی در
یــک زمینــه اکتفــا نکــرد و همیشــه در دنیــای ســینما و
تلویزیــون همــراه کــودکان و نوجوانــان بــود؛ «خونــه
مادربزرگــه» بــه کارگردانــی مرضیــه برومنــد و «خالــه
قورباغــه» بــه کارگردانــی مرضیــه محبــوب از دیگــر
کارهــای جبلــی اســت کــه مخاطبــان زیــادی را پــای
جعبــه جادویــی نشــانده اســت.
زندگــی هنریایــن هنرمنــدتمــام ،از همــان ابتــدا بــا فعالیــت
در کانــون پرورشــی فکــری کــودکان و نوجوانــان بــه بچههــای
قــد و نیمقــد گــره خــورد و حــاال بعــد از۴۷ســال تــالش در ایــن
حــوزه میتــوان بــه احترامــش کاله از ســر برداشــت.
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مجتبیاردشیری
از ســال  68بــه شــــــکل حرفــهای وارد
ســینمای کــودک شــد« .کاکلی» را ســاخت
و توانســت چنــد جایــزه از جشــنواره
بینالمللــی فیلــم «جیفونــی» ایتالیــا را بــه عنــوان
مهمتریــن جشــنواره کــودک جهــان دریافــت کنــد.
همیــن خــود انگیــزهای شــد بــرای ادامــه حرکــت در
ایــن مســیر .چنــد فیلــم کــودک دیگــر نیــز ســاخت امــا
بــه اقتضــای ســینمای روز دهــه  70و  ،80وارد ســینمای
اجتماعــی و کمــدی شــد و عمــده فعالیتهــای خــود را
معطــوف بــه ســاخت فیلــم در ایــن دو گونــه کــرد.
داریــوش بابائیــان امــا از اواخــر دهــه  ،80تمرکــز خــود
را روی ســینمای کــودک گذاشــت ،تــا جایــی کــه امــروز،
تولیــدات بیشــتری در ایــن حــوزه بــه ثبــت رســانده
اســت؛ ســینماگری کــه متعلــق بــه بخــش خصوصــی و
مســتقل سینماســت و توانســته بــا کمکهــای محــدود
نهادهــای دولتــی ،چــراغ ســینمای کــودک را طــی
ســالیان اخیــر ،روشــن نگــه دارد.
بــا ایــن چهــره فعــال ســینمای
کــودک کــه عالوهبــر تهیهکنندگــی،
ســابقه بازیگــری و کارگردانــی نیــز
در کارنامــه دارد ،بــه گفتوگــو
نشســتیم کــه چکیــده آن را در پــی
می خوانیــد.
 آقــای بابائیــان ســوالی کــهعمومــا در مــورد ســینمای
کــودک مطــرح اســت اینکــه چــرا
نقــش ســلبریتیها در تولیــد
و اکــران اینگونــه از فیلــم ،تــا
ایــن انــدازه کمرنــگ اســت ،بــه
طــوری کــه سالهاســت کــه
آشــکارا بــا خــالء چهرههــای
سرشــناس در آثــار ســینمایی

کــودک مواجــه هســتیم؟
ســینمای ایــران تعــدادی هنرپیشــه درجــه یــک دارد
کــه ویژهتــر از دیگــر هنرپیشــهها هســتند .فــارغ از
ایــن مســئله ،کســانی هســتند کــه فیلمهــای چنــد
میلیــاردی هزینــه میکننــد و مســاله فــروش فیلــم
بــرای آنــان چنــدان ازاهمیــت ویــژهای برخــوردار نیســت،
چــون بنــا بــه دالیلــی کــه بیــان آنهــا در ایــن فرصــت
کــم نمیگنجــد ،فقــط میخواهنــد بســازند و حضــور
داشــته باشــند.
در ایــن میــان ،گروهــی دیگــر از بازیگــران هــم وجــود
دارنــد کــه معمولیتــر هســتند .چــون ســینمای کــودک
از نظــر اکــران و نمایــش ،محــروم اســت و جایــگاه
ضعیفتــری بــه نســبت فیلمهــای عامیانــه دارد،
تهیهکننــده ســینمای کــودک بایــد از ایــن دســته از
بازیگــران دعــوت کنــد و پــول بــه نســبت خوبــی هــم بــه
آنــان بدهــد تــا جلــوی دوربیــن فیلــم کــودک برونــد.
البتــه کــه بازهــم ایــن اتفــاق کمتــر میافتــد؛ بــه دلیــل

21

اینکــه اکــران ســینمای کــودک خیلــی جــدی گرفتــه
نمیشــود .در مجمــوع ،دولتمــردان گــروه ســینمای
کــودک را در شــورای اکــران خیلــی ضعیــف میبیننــد.
چــون در ایــن گونــه آثــار،
بیشــتر بنیــاد ســینمایی
فارابــی اســت کــه پــول
می گــذارد.
در کــــل نــقــــــــــشســازمانهای دولتــی
در روشــن نگــه داشــتن
چــراغ ســینمای کــودک
کمرنــگ هــم نبــوده
اســت.
اخیــرا آقــای «ســیدجواد
هاشــمی»یکی-دو فیلــم
کــودک ســاخته کــه بــه
نســبت در آنهــا هزینــه
کــرده اســت .فیلمهایــی
کــه در آنهــا از حضــور
چنــد بازیگــر ســینمای
بزرگســال هــم بهــره
بــرده بــود .منتهــا خیلــی
بــه ســختی توانســت
هزینــه کار خــود را
برگردانــد؛ آنهــم بــا
حمایتــی کــه امســال
بهویــژه یــک گروهــی
در معاونــت ســینمایی
بهخاطــر اینکــه ســینمای
کــودک دیــده شــود و جشــنواره رونــق داشــته باشــد،
انجــام دادنــد ،بنابرایــن ســاخت فیلم جلــو رفــت و آثاری
ســاخته شــد .امــا چــراغ ســینمای کــودک بــا یــک فیلــم و
دو فیلــم ،بــه آن صــورت روشــن نخواهــد مانــد.
 بــه نظــر شــما در کل چــه مســائلی ســینمایکــودک مــا و ســینماگر ایــن عرصــه را دچــار چالــش
می کنــد ؟
آنچــه ســینماگر کــودک مــا را دچــار چالــش میکنــد،
یکــی دســتمزد بــاالی ســلبریتیها بــرای حضــور در
ایــن ژانــر اســت و یکــی هــم کمرنگــی حمایــت مــدون و
مســتمر نهادهــای دولتــی .تاکیــد میکنــم ،نمیگویــم
حمایتــی وجــود نــدارد ،بلکــه معتقــدم میتوانــد بیــش
از اینهــا باشــد.
ببینیــد وقتــی که پولــی بــرای ســینمای کــودک و درآمدی
در ایــن گونــه از ســینما نباشــد ،مســلما هنرپیشــههایی
کــه بــه عنــوان ســلبریتی مطــرح هســتند ،کمتــر در
ایــن آثــار حضــور پیــدا میکننــد و اساســا کمتــر هــم از
آنــان بــرای حضــور در ایندســت از فیلمهــا دعــوت
بــه عمــل میآیــد .انشــاءهللا بــا جشــنواره امســال کــه

تــالش کردنــد تــا مقــداری متفــاوت از هــر ســال شــود،
ایــن امــکان فراهــم شــود کــه بتوانیــم از حضــور بازیگــران
مطــرح ،حـــــــرفهایتر و چهرهتــر در فیلمهــای کــودک
و نوجــوان بهــره ببریــم.
بــه نظــر مــن بایــد در
جشــنواره کــودک و
نوجــوان کــه بــه میزبانــی
نصــف جهــان هــم برگــزار
میشــود ،از ایــن درصــد از
هنرپیشــهها ،بــه عنــوان
مهمــان دعــوت کنیــم کــه
بیاینــد و شــرکت کننــد.
نبایــد بــه جشــنواره تنهــا
نــگاه دورهمــی صــرف
داشت.انشــا هللا دیــدگاه
جشــنواره امســال بــه ایــن
نظــر معطــوف اســت و مــا
بــه جمعبنــدی مثبتــی
در ســیودومین دوره آن
برســیم.
 نقــش جشــنواره کودکو نوجــوان در رونــق
ایــن گونــه از فیلــم را بــه
چــه میــزان میبینیــد
و چقــدر برگــزاری آن را
مهــم میدانیــد؟
جشــنواره فیلــم کــودک
و نوجــوان زمانــی
کــه طــی ســالهای
گذشــته بــه صــورت حرفــهای و بینالمللــی برگــزار
میشــد ،جایــگاه خوبــی داشــت و از ســوی دولــت،
شــهردار و اســتاندار اصفهــان و  . . .مــورد حمایــت
هــم واقــع میشــد .ســپس آمدنــد و جشــنواره را
بــا دیــدگاه شــخصی ،نــگاه کردنــد و ســبب شــدند
کــه جشــنواره از اصفهــان بــه کرمــان بــرود ،از آنجــا
بــه همــدان و ســپس بــه اصفهــان بازگــردد؛ دوبــاره
بــه همــدان رفــت و بــاز هــم بــه اصفهــان بازگشــت.
امــا خوشــبختانه بازهــم ایــندوره بــا تدابیــری کــه
اتخــاذ شــده ،بــه نظــر میرســد شــاهد تاثیرگــذاری
مطلوبــی از جانــب ایــن جشــنواره روی بدنــه ســینما
باشــیم.
در کل سیاســتهای جشــنواره طــی یکــی-دو ســال
اخیــر بهتــر شــده اســت ،امــا هنــوز هــم بــرای بهتــر
شــدن راه دارد .امیــدوارم امســال بــه آن اوج خــود
برســد و بــاز بتوانــد مســیر حرفــهای خــود را دامــه
دهــد .جشــنواره کــودک و نوجــوان را بایــد حمایــت
کنیــم تــا پایــدار بمانــد و فیلمهــای بهتــری از جهــان
و ســاختار داخلــی بــه آن تزریــق شــود.
ء

تغییر یک پایان
امیر حسین مکاریانی

به افتخار آقای مجری
مرجان فاطمی
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االن تصــور همــه مــا از مجــری برنامــه کــودک ،یــک خالــه یــا عمــوی شــاد و
شــنگول و باحــال بــا لباسهــای رنگــی و گلمنگلــی اســت کــه بــاال و پاییــن
میپــرد و میخنــدد و صدایــش را نــازک میکنــد .زمــان بچگــی مــا امــا
تعریــف مجــری بــه کل بــا اینهــا فــرق داشــت .از وقتــی چشــمهایمان
را بــاز کردیــم یــک خانــم خامنــه و رضایــی دیدیــم کــه نــه لباسهایشــان
رنگــی بــود ،نــه بــاال و پاییــن میپریدنــد و نــه حتــی میخندیدنــد .کامــال
جــدی تــوی چشــمهایمان زل میزدنــد و بــدون یــک ذره انعطــاف،
فهرســت بکننکنهایشــان را یکییکــی ردیــف میکردنــد تــوی ســرمان.
بــرای همیــن هــم اســوه هیجــان و خوشــحالیمان شــده بــود مجیــد قنــاد
کــه البتــه او هــم میآمــد و مســابقهاش را کنــار قلقلــی اجــرا میکــرد و
میرفــت .حــاال تــوی آن اوضــاع و شــرایط ،ســر و کلــه یــک آقــای مجــری پیــدا
شــد کــه از قضــا او هــم بــه لحــاظ ظاهــری فرقــی بــا قبلیهــا نداشــت .مثــل
پدرهــای آن زمــان ،ســبیل داشــت و موهــای جلــوی ســرش هــم ریختــه بــود.
طبیعتــا فکــرش را هــم نمیکردیــم کــه چنیــن فــردی بــا ایــن تیــپ و قیافــه،
بتوانــد عنصــری بــرای جــذب کردنمــان داشــته باشــد ،امــا خــب در کمــال
تعجــب چنیــن اتفاقــی افتــاد.
طهماســب بــا همــان ظاهــر جــدی و مردانــه ،بــدون اینکــه شــعر بخوانــد
و بــاال و پاییــن بپــرد ،کنــار کاله قرمــزی و گالبــی و ژولــی پولــی ،بــه انــدازهای
جذبمــان کــرد کــه وقتــی در «کاله قرمــزی و پســرخاله» دیدیــم کاله قرمزی
تصمیــم گرفتــه بــرای دیــدن آقــای مجــری از شــهرش بــه تهــران بیایــد کامــال
بهــش حــق دادیــم .انــگار خــود مــا بودیــم کــه دوســت داشــتیم یکبــار هــم
کــه شــده آقــای مجــری را از نزدیــک ببنیــم و بــا او هــمکالم شــویم.

دهــه 70را شــاید بتــوان نقطه عطف ســینمای
کــودک و نوجــوان تلقــی کــرد ،ســالهایی
کــه بعــد از 8ســال دفــاع مقــدس ،مســئوالن
بهدنبــال بازســازی آثــار تخریبــی جنــگ بودنــد
و فیلمســازان بهدنبــال بازســازی روحیــه
کــودکان و نوجوانــان .در همیــن ســالها بــود
کــه فیلــم «گربــه آوازخــوان» بــه کارگردانــی و
نویســندگی کامبوزیــا پرتــوی ســاخته و اکــران
شــد و در همیــن فیلــم بــود کــه پــگاه آهنگرانی
بــرای اولینبــار جلــوی دوربیــن ســینما رفــت.
ایــن فیلــم در آن ســالها مخاطبــان زیــادی
را بــه ســینما کشــاند ،امــا هیچکــس کــس
بــاور نمیکــرد انتهــای فیلــم قــرار بــوده بــه
شــکل دیگــری رقــم بخــورد و بــر همیــن مبنــا
قــرار نبــوده هیچوقــت حســنی و خواهــرش
گلدونــه ،خانــواده خــود را پیــدا کننــد.
موضوعــی کــه در آخریــن گفتوگــوی خــود بــا
کامبوزیــا پرتــوی متوجــهاش شــدم.
پرتــوی بعــد از پایــان فیلمنامــهاش بــه ســراغ
جــالل مقــدم مــیرود و میگوید ایــن دو کودک
بعــد از اینکــه بــه هــدف میرســند ،میبینند که
فــرد مــورد نظــر پدرشــان نیســت ،در چنیــن
شــرایطی بــود کــه مقــدم بســیار ناراحــت
شــد و از پرتــوی خواســت تــا احساســات
کــودکان را تحتالشــعاع قــرار ندهــد و پایــان
شــیرینتری بــرای ایــن فیلــم رقــم بزنــد .در
نهایــت نیــز شــاهد فیلــم «گربــه آوازخــوان»
بــه این شــکل بودیــم تــا احساســات کــودکان،
تحتالشــعاع قــرار نگیــرد.

سادهحیرتانگیز
«دونده» و «ساز دهنی» دو فیلم بیپیرایه و تحسینشده از امیر نادریست
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منصورجهانی
فیلمهای مانــدگار «ســاز دهنــی» و «دونده»
بــه کارگردانــی «امیــر نــادری» فیلمســاز
سرشــناس ســینمای ایــران را میتــوان از
مهمتریــن فیلمهــای ســینمای کــودک ایــران خوانــد.
فیلــم مانــدگار «ســاز دهنــی»  Harmonicaبــه
کارگردانــی «امیــر نــادری» کــه در ســال  1973تولیــد
شــده اســت را میتــوان یکــی از مهمتریــن فیلمهــای
ســینمای کــودک قبــل از انقــالب اســالمی ایــران نامیــد؛
کــه توانســت مــدال طــالی شــهر جیفونــی در ســال ۱990
و جایــزه گریفــون برنــزی یادبــود «دومنیکــو مکولــی» در
ســال  1990را تصاحــب کنــد.
فیلــم «دونــده»  The Runnerســاخته «امیــر نــادری»
نیــز در زمــان خــود ،ســینمای ایــران و ســینمای کــودک
را متحــول کــرد .ایــن فیلــم ،محصــول ســال ۱984
نخســتین فیلــم ایرانــی ســاخته شــده پــس از انقــالب
ســال  1979ایــران اســت کــه توجــه جهــان را بــه
ســینمای ایــران جلــب کــرد.
فــارغ از ارزشهــای هنــری و ســاختار ســینمایی
حیرتانگیــز؛ مخاطبــان کــودک ایــن فیلــم ،بــه دلیــل
ســادگی و بیپیرایگــی بــا فیلــم همذاتپنــداری کردنــد و
همیــن مهــم ســبب شــد تــا «دونــده» بــدل بــه تجربــهای
یگانــه در تاریــخ ســینمای کــودک ایــران شــود.
بســیاری از کــودکان آن ســالها بــدون آنکــه داســتان
فیلــم را بهدرســتی بفهمنــد ،بــا تصاویــر بیبدلیــل
«دونــده» ارتبــاط حســی و عاطفــی برقــرار کردنــد و
«دونــده» بــدل به بخشــی از خاطــره کودکی نســل امروز
ســینما دوســتان ایــران شــد .ارزشهــای «دونــده» در
ســیودومین دوره جشــنواره بینالمللــي فیلــم «ونیــز»
در کشــور ایتالیــا بهخوبــی تحســین شــد و در ادامــه
حضورهــای جهانــی خــود ،برنــده جایــزه بالــن طالیــی
جشــنواره بینالمللــي فیلــم «ســه قــاره نانــت» در ســال

 ،۱۹۸۵برنــده جایــزه ویــژه جشــنواره بینالمللــی فیلــم
«ســنگاپور» در ســال  ،۱۹۸۵برنــده جایــزه ویــژه هیــات
داوران جشــنواره بینالمللــی فیلــم کــودکان «ســینه
جونیــور» و برنــده جایــزه منتقــدان بینالمللــی از
جشــنواره فیلــم «ملبــورن» اســترالیا در ســال  ۱۹۸۷شــد.
در خالصــه داســتان «دونــده» آمــده اســت« :امیــرو»
نوجــوان تنهایــی اســت کــه رؤیایــش ســفر بــه آن ســوی
خلیــج فــارس اســت .او بطریهــای خالــی ،قوطــی
و چیزهایــی از ایــن دســت را از میــان زبالههــا جمــع
میکنــد و میفروشــد و بــا واکــسزدن کفــش خارجیــان
مقیــم آبــادان ،زندگــی میگذرانــد« .امیــرو» کمکــم بــه
کالس درس شــبانه مــیرود و الفبــا را یــاد میگیــرد . ...
«امیــر نــادری» در ســال  1986فیلــم «آب ،بــاد ،خــاک»
 Water, Wind, Dustرا بــا محوریــت کــودکان ســاخت
و در ایــران بــه نمایــش عمومــی درآمــد .در ایــن فیلــم
نیــز «مجیــد نیرومنــد» (بازیگــر نقــش «امیــرو» در
فیلــم «دونــده») ایفاگــر نقــش اصلــی اســت و توانســت
جایــزه بــزرگ بالــن طالیــی جشــنواره بینالمللــي فیلــم
«ســه قــاره نانــت» در ســال  1989در کشــور فرانســه،
جایــزه ویــژه هیــات داوران از جشــنواره بینالمللــي
فیلــم «ســیدنی» در ســال  ،۱۹۹۰جایــزه جشــنواره فیلــم
«جیفونــی» در ســال  ،۱۹۹۰جایــزه نخســت هفتمیــن
دوره جشــنواره «بــروژ» بلژیــک و جایــزه جشــنواره فیلــم
«فوکــودا» در ســال  ۱۹۹۱را از آن خــود کنــد.
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 ۲۸
مردادمــاه جــاری تــا  ۴شــهریور مــاه ســال جــاری ( 19تــا
 26آگوســت  )2019در شــهر تاریخــی اصفهــان در کشــور
ایــران برگــزار میشــود.

Simple, Astonishing
Naderi’s “Harmonica”, “Runner” Are

nadorned, Admirable

The Iranian films including “Harmonica” and
“Runner” directed by Amir Naderi, are considered as the most important films of Iranian
children cinema.

نشریه روزانه سی و دومین جشنواره بین المللی فیلمهای کودکان و نوجوانان
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Produced in 1973, the “Harmonica” also won
the gold medal in the city of Gifoni in 1990 and
the Bronze Griffin Memorial Award.
“Runner” in 1989 managed to transform Iranian and children cinema during its time. The
film is the first Iranian film to be produced after
Iran’s 1979 revolution that drew the attention
of the world to Iranian cinema.
Excluding its artistic values and astonishing
cinematic structure; the film, thanks to its simplicity, prompted the children’s identification
with story characters and became one of the
valuable works in the history of Iran’s cinema.
“Runner” was perhaps the first of the post-revolution Iranian films to attract worldwide attention. It set the tone for many of the films
which followed: realism, child’s eye perspective
of the world, innocence, gentleness, set in poor
neighbourhoods, exposing great disparities in
wealth, resting much of the film on the shoulders of one young actor, using children’s lives
as analogies for, or explicit expositions of, the
problems of the adult world.
Many children of those years, without knowing
the story correctly, made emotional communication with the “Runner” images and the film
became part of the memory of the childhood of
the Iranian cinema.
The film also shined in the 34th Venice International Film Festival in Italy, the Golden Balloon of the Nantes Triennial International Film
Festival in 1985, won the Special Award for the
International Film Festival “Singapore” in 1985,
won the Jury Prize for the International Children’s Film Festival and won the International

Critics Award from the Australian Film Festival
Melbourne in 1987.
Drawing on his own childhood in the port city
of Abadan, Naderi follows an orphan boy on his
daily rounds, as he shines shoes, sells water,
and collects empty bottles. He finds his only
joy in the act of running, without direction or
purpose.
Set on the sun-drenched southern coast of
Iran, from which director Naderi hails, “Harmonica” begins as a young boy receives a musical present from abroad.
Fascinated and envious, his friends make him
the leader of the pack, as they compete for
the privilege of holding the harmonica or even
blowing a few notes. No one is more obsessed
than Amiroo, gentle and heavy-set, who seems
willing to do anything to get close to the harmonica and its owner. Few films have more
powerfully depicted the cruelty that is also part
of childhood, as games and horseplay take on
an increasingly sinister edge.
In 198 , Naderi made the film “ ater, ind,
Soil” based on children and made public in
Iran. In this film, Ma id Niroumand the actor
in the role of “Amiro” in the movie “Runner”)
played a major role and won the Grand Prix of
the Golden Ball of the International Film Festival “Three Continents of Nantes” in 1989
in France, the Special Jury Prize of The 1990
Sydney International Film Festival, the Gifoni
Film Festival Award in 1990, won the first prize
at the 7th Belgian Festival of Bruges and the
Fukuda Film Festival Award in 1991.
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 feature, short story,
web series, long animation, short animation
sections.
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