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زیرساختیبهناممخاطب
برخــی منتقــدان و ســینماگران برآننــد کــه
آبــادی زیرســاختهای هنــر هفتــم مقــدم بــر
برگــزاری هــر رویــداد سینماییســت ،بنابرایــن
بهتــر اســت از برگــزاری بســیاری از جشــنوارهها
رو بگردانیــم و هزینــه آن را صــرف زیرســاختها و ســاخت
ســالنهای ســینمایی کنیــم.
گرچــه توجــه بــه زیرســاختها نفــی ناشدنیســت ،امــا صــرف
نظــرازنگاههــایرادیکالــی،اگــرامتــدادواســتمرارثمربخشــی
جشــنوارههایمهــمرادرنظــربگیریــم،بــهایــنمهــمخواهیــم
رســید کــه هیچیــک از ایــن دو ،یعنــی توجه بــه زیرســاختها و
برگــزاری جشــنوارهها ،نافــی دیگری نیســت.
امــا در مــورد جشــنواره فیلــم کــودک و نوجــوان ،فــارغ از
موضــوع یادشــده بایــد در نظــر داشــته باشــیم کــه هســتند
سینمادوســتان بســیاری که بهخاطر ســن و ســال ،نتوانستند
ازخاطــرهدوراناوجایــنســینماســنگریبــرایخــودبســازند.
گذشــته از آثــاری چــون ســری کالهقرمــزی و شــهر موشهــا کــه
آنهــم شــاید نســلی متفــاوت از نســل مواجــه بــا اوج ســینمای
کــودک را در بــر بگیــرد ،برگــزاری جشــنواره فیلمهــای کــودکان
و نوجوانــان ،جدیتریــن شــاهدمثال بــرای گفتــن از ســینمای
پــر رونقیســت کــه روزی نقــش مهمــی در چرخــه اقتصــاد هنر
هفتــم و بدنــه آن داشــته اســت.
والبتــهنبایــدازایــنمهــمهــمگذشــتکــهچــهبســابــاوجــود
اتخــاذ تدابیــری نــو از ســوی مســئوالن و متصدیان ســینمایی،
در ســایه همدلــی و همراهــی بیشــتر ،از دل همیــن مخاطبان
کــم ســن و ســال جشــنواره ،میتوانیــم شــاهد بــروز و ظهــور
نســل آیندهســاز ســینمای کــودک نیــز باشــیم.
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عاطفــه نــوذری -تصویــری خوشرنــگ از تمریــن داوران
منتخــب نوجــوان بــرای اجــرای برنامــه در افتتاحیــه ســیودومین
جشــنواره کــودک ،همــراه بــا رونمایــی از تیــزر جشــنواره کــه حــال و
هــوای بزرگســاالن را هــم بــه دوران کودکــی گــره زده و همچنیــن
تصويــرى از داوران بخــش «وبســرى» در کنار انتشــار تیزر المپیاد
فیلمســازی نوجوانــان کــه ايــن روزهــا بــا هــدف کشــف اســتعداد
نوجوانــان قــدم بــه ســومین دوره خــود گذاشــته اســت ،بخشــی از
نــگاه مخاطبــان جشــنواره بــه برگــزاری ایــن رویــداد اســت.
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ادب آدمی بِه ز فیلمسازی اوست

جشــنواره فیلــم کــودکان و نوجوانــان ،امســال بــرای
ســومینبار میزبــان نوجوانانــی اســت کــه ســودای
فیلمســازی و کارگردانــی در ســر میپروراننــد تــا
روزی بتواننــد نامــی در ســینمای ایــران بــرای خــود
دســتوپا کننــد و ســری در ســرها در بیاورنــد.
المپیــاد فیلمســازی چــراغ راهــی بــرای ایــن نوجوانــان
در مسیریســت کــه قصــد قــدم گذاشــتن در آن را
دارنــد تــا گامهــای نخســت را بــه درســتی بردارنــد و
بــه بیراهــه نرونــد .حــال در ایــن مســیر چیــزی بهتــر
از اینکــه در کالس درس بــزرگان فیلمســازی ســینمای
ایــران بــه یادگیــری بپردازنــد.
کالس درســی کــه از همــان مراســم افتتاحیــه آغــاز
شــد ،جایــی کــه مرضیــه برومنــد نخســتین درس را
کــه بیشــک مهمترینشــان هــم بــود بــه نوجوانــان
داد ،او از اخالقــی گفــت کــه در مرتبــهای باالتــر از
فیلمســازی قــرار دارد و رســیدن و عمــل کــردن بــه
آن بســیار مهمتــر از آن اســت کــه کارگردانــی بــزرگ
شــویم ،چــه آنکــه ادب آدمــی بِــه ِز فیلمســازی اوســت.
چــه بســا اگــر نوجوانــان و اســتعدادهای مــا در هــر
عرصــهای ایــن پنــد مادرانــه را آویــزه گــوش خــود
کننــد ،زودتــر از آنچــه فکــر میکننــد بــه رویاهایشــان
برســند و چــرخ روزگار بــر مــراد دلشــان بچرخــد.
وقتی لرزه بر اندام نوجوانان افتاد
ســومین المپیــاد فیلمســازی نوجوانــان در حالــی
روز شــنبه  26مــرداد کار خــود را آغــاز کــرد کــه شــور و
شــوق نوجوانــان حاضــر در ایــن دوره بــرای شــناختن
اساتیدشــان حســابی جلــب توجــه میکــرد.
اســاتیدی کــه شــاید نوجوانــان ،آنهــا را تنهــا بــا
آثارشــان میشــناختند و بــرای اولینبــار بــود کــه از
نزدیــک مقابــل آنــان قــرار میگرفتنــد تــا بــرای مدتــی
هــر چنــد کوتــاه هــم کــه شــده از حضورشــان بهــره
بــرده و راه و چــاه اولیــه فیلمســازی را یــاد بگیرنــد.
صــاف و زالل بــودن نوجوانــان در همــان مراســم
افتتاحیــه حاضــران را حســابی بــه وجــد آورده بــود ،از

کودکــی کــه تمایــل داشــت در گــروه مرضیــه برومنــد
باشــد و بــرای رســیدن بــه آرزوش وعــده داد کــه
تمــام مدعویــن را باقلــوا مهمــان میکنــد تــا دختــر
خوشزبانــی کــه بــدون معطلــی میکروفــون را از
مجــری گرفــت و بــا زبانــی ســاده و شــیرین از لــرزهای
کــه بــرای دیــدن اســاتید بــزرگ حــوزه فیلمســازی بــه
اندامــش افتــاده بــود ،گفــت.
در ایــن بیــن بودنــد نوجوانانــی کــه وقتــی مجــری
مراســم از آنهــا دربــاره اســتاد مــورد عالقهشــان
میپرســید ،حیــا و خجالــت ذاتیشــان مانــع از آن
میشــد کــه نامــی بــر زبــان بیاورنــد و بــه ناچــار پــا روی
دلشــان میذاشــتند و میگفتنــد« :همــه اســاتید
عالــی و خــوب هســتند و تفاوتــی نــدارد در گــروه چــه
کســی باشــیم».
نظرسنجی سراسری از مخاطبان جشنواره
خوشــبختانه مدیــران بنیــاد ســینمایی فارابــی و
برگزارکننــدگان جشــنواره ســیودوم بــه موضــوع
پژوهــش اهمیــت دادهانــد و در نظــر دارنــد بــر اســاس
یــک تحقیــق علمــی میدانــی وضعیــت تولیــد محتــوا و
ذائقــه را در ســینمای کــودک و نوجــوان بســنجند.
امســال بــرای نخســتینبار و همزمــان بــا برگــزاری
جشــنواره ســیودوم ،یــک تیــم پژوهــش و نظرســنجی،
ذائقــه مخاطبــان ژانــر کــودک و نوجــوان را در سراســر
کشــور مــورد بررســی قــرار میدهــد.
بــا توجــه بــه اینکــه جشــنواره بینالمللــی فیلمهــای
کــودکان و نوجوانــان ،امســال در تمامــی اســتانها
نیــز برگــزار میشــود ،تیــم نظرســنجی در ســه بخــش
متفــاوت «ذائقــه و ســلیقه مخاطبــان»« ،شــیوه
اجرایــی جشــنواره فیلمهــای کــودکان و نوجوانــان»
و «ســومین المپیــاد فیلمســازی نوجوانــان» را مــورد
مطالعــه و بررســی قــرار میدهــد.
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سرود مهر

ملیکا نصیری
«در روح مــن ارکســتری نهــان اســت،
نمیدانــم کــدام ابــزار موســیقی ،ویلــن
و چنــگ یــا طبــل و دهــل در وجــودم
مینوازنــد و طنیــن بلنــد میافکننــد .مــن خــودم را تنهــا
همچــون ســمفونی میشناســم»« .فرنانــدو پســوا»
در درون همــه مــا ارکســتری ،ســمفونی مخصــوص
بهخــود را مینــوازد و آواهــا و نواهــای یکتــای خــودش
را خلــق میکنــد .موســیقی هرکــس شناســنامهای از
هویــت انســانی خویشــتن اســت کــه بــر مبنــای آن
تعریــف میشــود.
یکــی نــوای خســته پیانویــی قدیمــی در گوشــه دیــوار
کافــهای دور افتــاده اســت و دیگــری صــدای فریــاد
ساکسیفونیســت کــه در میــدان شــهر ســرود زیســتن
مینــوازد .شــاید هــم کســی در دلــش تنبــک میزنــد
یــا اصــال مجموعــهای از آالت موســیقی را درونــش پنهــان
کــرده تــا نــــوای گوشنــواز مجمــــوعه سازهـایـــش
شــنیده شــود.
مهــم نیســت کــه موســیقی بــا چــه ســازی نواختــه
میشــود ،مهــم ایــن اســت کــه نوایــی کــه جــاری
میشــود بــر دل بنـــــشیند و آفـــــریننده احساســی
خوشــایند و انگیــزهای بــرای زندگــی باشــد.
در ارکســتر زندگــی گاهــی همــه ســازها کــوک و همهچیــز
خــوب اســت .گاهــی هــم ســازی شکستهشــده و
نمیتوانــد آوای نتهــا را طنینانــداز کنــد .موســیقی،
خــود زندگیســت کــه بایــد بــا آن روبــهرو شــد .گاهــی
همهچیــز خــوب اســت و انســان ســالمت و بــا ســازهای
کــوک پیــش مــیرود ،گاهــی هــم نمیشــود کــه
نمیشــود کــه نمیشــود...
ســاز شکســته تنهــا بــه ادوات موســیقی مربــوط
میشــود و بــه آوای نهایــی ارتباطــی نــدارد ،چراکــه یــک
موســیقیدان متبحــر بــا ســاز ناکــوک و شکســته هــم
میتوانــد فریــاد زندگــی را ســر دهــد .چشــمه موســیقی

از دل آدمــی میجوشــد و ارتباطــی بــه جســم او نــدارد.
روح انســان در هــر شــرایطی َپــر میگیــرد .میــان
انســانی کــه ســازهایش کــوک و ســالم اســت بــا آدمــی
کــه ســازش شکســته اســت و جســمش معلولیــت دارد،
تفاوتــی نیســت .انســان بــا بزرگــی روحــش ســنجیده
میشــود و قــدرت جســمانی در آواز زندگــی نمیتوانــد
اثرگــذار باشــد.
بهویــژه اگــر آدمــی مشــغول زیســتن در ســالهای
اولیــه زندگــی خــود باشــد ،روح لطیفتــر و آزادتــری
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خواهــد داشــت و در زنــدان جســم جــای نمیگیــرد .او
شــوق زندگــی کــردن دارد و بــه هــر ســختی کــه باشــد راه
خــودش را پیــدا میکنــد و ســازش را کــوک میکنــد.
در ســنین کودکــی ،آدمــی اشــتیاق زیــادی بــرای دیــدن،
شــنیدن و تجربــه کــردن دارد .یکــی از امکاناتــی کــه ایــن
تجربــه را در اختیــار کــودک قــرار میدهــد ،سینماســت.
ســینما تجربــهای شــیرین اســت کــه جایگزینــی بــرای آن
وجــود نــدارد .بچههــا بــا خوشــحالی بــه صندلیهــای
ســالن تاریــک ســینما تکیــه میزننــد تــا در قصــهای
جــذاب کــه پیــش چشمشــان ظاهــر شــده اســت غــرق
شــوند و از آن حالــی نــو فراگیرنــد.
بــی تردیــد ،همــه کــودکان حــق اســتفاده از ســینما را
دارنــد ،چــه آنهــا کــه ســاز زندگیشــان کــوک اســت و
چــه آنهــا کــه از نظــر جســمانی بــه توجــه ویژهتــری
نیــاز دارنــد .ســینما رویــای کودکــی همــه انسانهاســت
و نبایــد حــق اســتفادهاش از هیــچ کودکــی ســلب شــود.
ایــن روزهــا در جایجــای شــهر زیبــای اصفهــان،
صحبــت از کــودکان و جشــنواره فیلمیســت کــه
بــرای بچههــا تــدارک دیــده شــده اســت تــا کــودکان
اصفهانــی بــه ســالنهای ســینمای شهرشــان برونــد و
لحظههایــی شــیرین برایشــان خلــق شــود.
در ایــن حــال و هــوای خــوش برگــزاری جشــنواره
بیــــنالمللی فیلـــــمهای کودکــــــان و نوجوانــان،
متولیــان ایــن رویــداد ،بچههایــی کــه از نظــر جســمانی
کمتــوان هســتند را هــم از یــاد نبردنــد و ســینمایی
ویــژه برایشــان در نظــر گرفتهانــد تــا آنــان هــم ماننــد
تمامــی کــودکان ،زندگــی را تجربــه کننــد.
در ایــن دوره از جشــنواره بــرای نابینایــان و ناشــنوایان
اکرانهــای تخصصــی بــا دوبلــه همزمــان درنظــر
گرفتــه شــده اســت و بچههایــی کــه معلولیــت دارنــد

نیــز میتواننــد در ســالن ســینمای چهاربــاغ کــه بــرای
اســتفاده آنهــا تجهییــز شــده اســت بــه تماشــای آثــار
جشــنواره بنشــینند .امســال هیــچ ســهمیهای هــم بــرای
افــراد معلــول درنظــر گرفتــه نشــده تــا عدالــت ،میــان
افــراد توانمنــد و معلــول برقــرار شــود و هیــچ تفاوتــی
میانشــان وجــود نداشــته باشــد.
در ایــن میــان ،کمیتــه بازاریابــی افــراد دارای معلولیــت،
بــا کارخانههایــی کــه در تولیــد وســایل بــرای معلــوالن
فعالیــت میکننــد ،تعاملــی انجــام داده اســت کــه
بــر مبنــای آن خانوادههــا میتواننــد بــا اســتفاده از
کارتهــای تخفیــف جشــنواره ،از امکانــات در نظــر
گرفتــه شــده اســتفاده کننــد .هــدف اصلــی ایــن
کمیتــه نیــز ،ایجــاد فرهنگســازی الزم در زمینــه رفتــار
صحیــح بــا معلــوالن اســت و بــرای ایــن مهــم ،پوســتر و
اینفوگرافیهایــی نیــز طراحــی شــده اســت.
تمــام هــدف متولیــان ایــن دوره از جشــنواره اســتفاده
حداکثــری کــودکان از ایــن رویــداد بــوده تــا بچههــا
بــا هــر میــزان تــوان جســمی ،تجربــه نشســتن در
ســالن ســینما و تماشــای فیلــم را کســب کننــد و هیــچ
تفاوتــی میــان آنــان وجــود نداشــته باشــد .بچههــا بــا
هــر تــوان جســمی ،اول کــودک هســتند و روح کودکانــه
در وجودشــان بــا اشــتیاق بــه انتظــار تجربــه و زندگــی
کــردن نشســته اســت ،از ایــنرو هیــچ مانــع جســمانی
نمیتوانــد روح کودکانــه آنــان را زندانــی کنــد.
شــاید ســاز ایــن کــودکان شکســته باشــد ،امــا آنهــا
یــاد گرفتنــد کــه بــا همــان ســاز شکســته ،موســیقیای
خلــق کننــد کــه آوایــش بــه گــوش جهــان برســد و
همــه را مســخ نــوای خــود کنــد ،بــه ماننــد بتهوونــی
کــه نشــنیدن ،او را از مقصــد و مقصــودش بازنداشــت
و قطعاتــی خلــق کــرد کــه بعــد ســالها هنــوز هــم
مخاطــب را مدهــوش میکنــد.

مریم سعادت ؛خوشبختی سینمای کودک
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مریــم ســعادت زاده ســال  1337در تهــران اســت .او
کــه ســال  1363فارغالتحصیــل شــده اســت ،مــدرک
کارشناســی تئاتــر عروســکی خــود را موفــق شــده از
دانشــکده هنرهــای دراماتیــک از آن خــود کنــد و امــروز او
را بــه عنــوانبازیگــر وعروسکگردان میشناســیم.
مریــم ســعادت در «عطــر و گالب بپاشــید» بــه کارگردانــی
ایــرج طهماســب و همچنیــن «خونــه مادربزرگــه» بــه
کارگردانــی مرضیــه برومنــد به عنــوان صدا پیشــه حضور
داشــت و بعــد بــه عنــوان بازیگــر در «ســالمتی چــه خوبه»
و «آرایشــگاه زیبــا» ظاهــر شــد .از دیگــر فعالیتهــای
بازیگــری تلویزیونــی کارنامــه او میتــوان بــه «برگــی از
زندگــی»« ،دوســتان خــوب»« ،قصههــای تــا بــه تــا»،
«فرزنــدم بــزرگ شــده»« ،چــون ســرو قــد کشــیدن»،
«فروشــگاه»« ،مدرســه مادربزرگهــا»« ،ســیاه ســفید
خاکســتری»« ،یــک مــرد آبــی»« ،ایــن زمینــی ها»« ،ســالم
زندگــی»« ،دانــی و مــن»« ،خانــه نیکــو»« ،کلبــه ســپید»،
«کمیــن»« ،داســتانهای نــوروز»« ،رســتوران خانودگــی»،
«کاراگاه شمســی و دســتیارش مــادام»« ،بــدون شــرح»،
«دیوانــه در شــهر»« ،خــوش رکاب»« ،بانکــی هــا»،
«خــوش غیــرت»« ،باجنــاغ ها»« ،کتابفروشــی هــد هد»،
«آرزوهــای شــیرین» و  ...اشــاره کــرد.
جدیدتریــن ســریالهایی کــه بــا بــازی او پخــش شــده
«دردســرهای عظیــم» و «پنچــری» نــام دارد کــه بــرزو
نیــک نــژاد آنهــا را کارگردانــی کــرده اســت.
کارنامــه ســینمایی ســعادت نیــز پررنــگ اســت و بــا
«مهمــان ناخوانــده» در ســال  67شــروع میشــود.
برخــی از معروفتریــن بازیهــای ســینمایی او در ایــن
آثــار بــه یــادگار مانــده اســت« :تــارزن و تــارزان»،
«ماهــی هــا عاشــق میشــوند»« ،یــک بــوس کوچولــو»،
«قاعــده بــازی»« ،آقــا یوســف»« ،پــدر آن دیگــری» و . ...
مریــم ســعادت همچنیــن کارگردانــی دو اثــر بــرای شــبکه
نمایــش خانگــی را بــر عهــده داشــته کــه عبارتنــد از:
«آوازخوانهــای کوچــک» و «خاطــرات االغ مهربــان».
در ســال  1389نیــز نمایــش «کنســرت حشــرات» بــه
نویســندگی و کارگردانــی او در تــاالر اصلــی تئاتــر شــهر،
اجــرا شــد.
در کارنامــه هنــری او ســریال «تــا بــه تــا» هنــوز هــم از
بیشــترین محبوبیــت و شــهرت برخــوردار اســت ،چراکــه
بــا آن بخشــی از خاطــرات کــودکان دهــه شــصت و هفتاد
را ســاخته اســت .او در ایــن مجموعــه نقــش زن همســایه
عروســک محبــوب ســریال یعنــی زیزی گولــو را بــر عهــده

داشــت کــه بــا وجــود غرغــرو و بداخــالق بودنــش همــه
او را دوســت داشــتند .مریــم ســعادت همچنیــن بــه
عنــوان یکــی از مهمتریــن عروســکگردانان دو قســمت
ســینمایی «شــهر موشــها» در کنــار مرضیــه برومنــد
حضــور داشــته اســت .همچنیــن ســریال کمــدی «بــدون
شــرح» بــا حضــور او ،امیر جعفــری و لیلــی رشــیدی نیز در
اوایــل دهه هشــتاد محبوبیــت ویــژهای را بــرای او رقــم زد.

بانوی حرفهای
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رضافیاضی
یکــی از عجیبتریــن اتفاقهــای زندگــیام را
بــا مریــم ســعادت در مجموعــه تلویزیونــی
«قصـــههایتابهتا» تــجربـــــــه کــردم.
در زمــان فیلمبــرداری ایــن مجموعــه ،مــردم گمــان
میکردنــد کــه مــا در دنیــای واقعــی نیــز همســر یکدیگــر
هســتیم ،در حالیکــه در آن زمــان اخــالق متضــادی
نســبت بههــم داشــته و دربــاره ســایر مســائل ،اختــالف
نظــر داشــتیم .جالــب بــود ،دو نفــری کــه باهــم اختــالف
نظــر داشــتند ،مقابــل دوربیــن جــوری زندگــی میکردنــد
کــه زن و شــوهر بــه نظــر میرســیدند .ایــن اتفــاق نشــان
از حرفــهای بــودن ایشــان داشــت و باعــث شــد کــه مریــم
ســعادت در ذهــن مــن بــه عنــوان یــک بانــوی حرفــهای
مانــدگار شــود.
بعــد از ایــن ســریال در شــهر اهــواز برنامــهای بــه اســم
«خوشــهچین» میســاختم کــه مصاحبهمحــور بــود و
در آن از هنرمنــدان بــرای گفتوگویــی دوســتانه دعــوت
بــه عمــل میآوردیــم .در آن برنامــه نیــز مــن و مریــم
ســعادت همــراه شــده و دربــاره نــکات مثبتــی صحبــت
کردیــم .بایــد بگویــم کــه ایشــان بازیگــری حرفهای اســت
کــه کارش را بــه بهتریــن شــکل ممکــن انجــام میدهــد.
مریــم ســعادت ،بــازی در حــوزه کــودک و بزرگســال را
بهطــور مــوازی پیــش میبــرد و در هــر دو حــوزه موفــق
اســت.
بــه اعتقــاد مــن در میــان آثــاری کــه او در آنهــا
نقشآفرینــی کــرده اســت .فیلمهــا و ســریالهای
خــوب و مانــدگار زیــادی بــه چشــم میخــورد کــه در
راس آنهــا «قصههــای تابهتــا» و «دنیــای شــیرین»

قــرار میگیرنــد و بــاور دارم کــه ایشــان هنرمنــدی بســیار
خــالق و انســانی مــدرن و کاربلــد اســت کــه اعتقــاد
عجیبــی نســبت بــه حرفــهاش دارد.
یــک روز ســر فیلمبــرداری «قصههــای تابهتــا» قصــه از
ایــن قــرار بــود کــه در بخشــی ،امیــد جمالــی بچههــا را
کتــک زده و همــه افــراد خانــواده بــا او قهــر کردهبودنــد.
قــرار شــده بــود بــرای آنکــه همــه بــا هــم آشــتی کننــد،
جشــنی برگــزار شــود و میهمانــی آشــتیکنان صــورت
بگیــرد .سکانســی در ایــن قســمت بــود کــه مــن بــاالی
نردبــان گــروه فیلمبــرداری بــودم و مریــم ســعادت در آن
پــالن بــه مــن خــرده فرمایشــاتی میدادنــد کــه چراغهــا
را کجــا نصــب کنــم .ناگهــان پــای مــن لغزیــد و از بــاالی
نردبــان افتــادم و بداهــهای شــکل گرفــت و زیزیگولــو
گفــت« :آقــای جمالــی مــرد» ،کــه همیــن موضــوع ســبب
شــد تــا لحظــه جذابــی شــکل بگیــرد.
روزی مریــم ســعادت ســر صحنــه آمــد و بــه مــن گفــت کــه
مــادرم فکــر میکنــد شــما واقعــا نوکزبانــی صحبــت
میکنیــد ،در حالیکــه آن طــرز بیــان ،مختــص بــه نقــش
مــن بــود و در واقعیــت اینطــور حــرف نمــیزدم .زمانی که
مــادر مریــم ســعادت بــه ایشــان چنیــن گفتــه بــود ،مــن
فهمیــدم کــه توانســتم از پــس اجــرای نقشــم بــه خوبــی
بربیایــم و آن را باورپذیــر جلــوه دهــم .ایــن گفتــه حــس
خوبــی در مــن ایجــاد کــرد کــه باعــث شــده هنــوز آن
لحظــه را بهخاطــر داشــته باشــم.
مریــم ســعادت ،هنرمنــدی بســیار حرفهایســت و
یکــی از ویژگیهــایاو وقتشناسیســت کــه نشــانگر
قاعدهمنــدی ایــن بازیگــر اســت .او بانویــی بســیار
هنرمنــد و دغدغهمنــد اســت.

مهین جواهریان؛ یک عمر جانبخشی
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مهیــن جـــــواهریان یکــی از پیشکسوتـــــان عرصـــــه
انیمیشــن اســت .او فــارغ التحصیــل رشــته گرافیــک
از دانشــکده هنرهــای زیبــای دانشــگاه تهــران و
همچنیــن رشــته کارگردانــی انیمیشــن از دانشــگاه
هنــر اســت.
فیلمهــای انیمیشــن «یکــی بــود یکــی نبــود»« ،بــارون
میــاد جرجــر»« ،دویــدم و دویــدم»« ،ارشــمیدس»« ،بــه
آفتــاب ســالمی دوبــاره خواهــم داد»« ،نــه از خاکــم» و ...
توســط ایــن هنرمنــد معاصــر کارگردانــی شــده اســت.
جواهریــان جوایــز معتــدد بینالمللــی و ایرانــی را بــه
ارمغــان آورده اســت کــه از جملــه آنهــا میتــوان بــه جایزه
جشــنواره هایــدا در ژاپــن ،منتخــب  2002 ABUیونیســف،
تقدیــر در مجمــع آســیای ژاپــن پرایــز  ،NHKجشــنواره
پویانمایــی تهــران ،جشــنواره رشــد و  ...اشــاره کــرد.
ایــن فیلمســاز آثــار خــود را در فراســوی مرزهــای ایــران
نیــز بــه نمایــش در آورده اســت« .بــارون میــاد جرجــر»
در ســینماهای فرانســه و در مــوزه لــوور اکــران شــده
و همچنیــن دیویدی آن در بــازار ایــن کشــور توزیــع
شــده اســت.
تالیــف «تاریخچــه انیمیشــن ایــران» بــه همــراه مقــاالت
تخصصــی انیمیشــن در نشــریات متعــدد و معتبــر در
کارنامــه او بــه چشــم میخــورد .ایــن بانــوی فیلمســاز در
دانشــگاههای ســینما-تئاتر ،تربیــت مــدرس ،صداوســیما
و  ...نیــز تدریــس داشــته اســت.

مهیــن جواهریــان داوری در جشــنوارههای پویانمایــی
گوناگونــی از جملــه :جشــنواره بینالمللــی پویانمایــی
تهــران ،جشــنواره رشــد ،جشــنواره فیلــم کــودک اصفهــان،
جشــن خانــه ســینما و ...را نیــز بــر عهــده داشــته اســت.
فعالیتهــای او صرفــا بــه انیمیشــن و فیلمســازی
محــدود نمیشــود و جواهریــان تصویرگــری کتــاب
کــودک را نیــز بــه انجــام میرســاند .تــا کنــون کتابهــای
زیــادی بــا هنــر او جلدآرایــی شــده اســت کــه عناویــن
برخــی از آنهــا عبارتنــد از« :یک شیشــه گالب»« ،عروســک
گمشــده»«،نذر»« ،ســوت فرمانــروا » و ...
طراحیصحنــهبرنامههــایتلویزیونیفعالیتدیگریســت
کــه جواهریــان در آن مهــارت دارد ،آثــاری همچــون:
«مجموعــه ســرودهای زندگــی»« ،برنامــه هفتگــی جمعــه
بــه جمعــه»« ،مــوش نمکــی»« ،منگولــه گــوش»« ،وروره
تلویزیونی «در آرزویگیــس»« ،بزبــز قنــدی» ،و ســینمایی
ِ
مهربانــی».
و امــا طراحــی تیتــراژ کــه بــه عنــوان نمونههایــی از آن
میتــوان بــه مجموعههــای تلویزیونــی و ســینمایی«علی
و غــول جنــگل»« ،در آرزوی مهربانــی»« ،منگولــه گــوش»،
«مــوش نمکــی»« ،چشــم چشــم دو ابــرو» و  ...اشــاره کــرد.
مهیــن جواهریــان همچنیــن عضو هیــات مؤســس و دبیر
انجمــن آسیفاســت و بــه مــدت  21ســال در آن فعالیــت
داشــته اســت .او عضــو انجمــن صنفــی طراحــان گرافیــک
ایــران نیــز هســت.

یک استاد مدرن
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*فاطمــه حســینی شــکیب -در مهرمــاه  ۱۳۷۵کــه
دانشــجوی کارشناســی ارشــد انیمیشــن در دانشــکده
ســینما-تئاتر دانشــگاه هنــر شــدم ،بــرای نخســتینبار
بخــت آن را یافتــم تــا ســرکالس یکــی از اســتادان جوانتــر
نســل دوم انیمیشــن ایــران ،ســرکار خانــم مهیــن
جواهریــان ،حاضــر شــوم.
تحصیــل در رشــته انیمیشــن در دوران آنالــوگ و غیــاب
دسترســی بــه نرمافــزار و ســختافزار کامپیوتــر ،تلفــن
همــراه هوشــمند ،اینترنــت و شــبکههای اجتماعــی و
 ،...داســتان متفاوتــی بــود .داســتانی کــه شــانس دیــدار
اســتادان مجــرب و دلســوز و عاشــقی ماننــد اســتاد
جواهریــان را بهوجــود مــیآورد تــا آنچــه از دانــش،
تجربــه و فیلمهــای ویــژه و حتــی امکانــات اســتودیوی
شــخصی خودشــان داشــتند را پیشــکش دانشــجو کننــد،
ایــن شــرایط غنیمتــی بــود کــه هرچــه گذشــت ،اهمیــت
آن بیشــتر بــر مــا روشــن و پیــدا شــد.
 ۲۸ســال بعــد ،اکنــون کــه مــن هــم بــه میانســالی
رســیدهام و در دانشــگاه و بیــرون از آن بــا طیــف وســیعی
از جامعــه انیمیشــن اعم از اســتاد و دانشــجو و هنرمندان
پیشکســوت و جــوان درارتباطــم ،کمــاکان بــا شــگفتی
و تحســین نقــش مثبــت ،ســازنده و شایســته اســتاد
عزیزمــان مواجــه هســتم.

از ســویی مهیــن جواهریــان به عنــوان هنرمنــدی خاص،
هنــوز در کار خلــق جهانهــای کودکانــه ،شــیرین و از
لحــاظ بصــری وآوایــی زیبــا و بومــی اســت کــه پیونــدی
عمیــق بــا گذشــته و حــال ایرانــی مــا دارد .خلــق آثــاری
کــه بایــد گفــت متاســفانه نمونــه چنین حساســیتهای
هنرمندانــهای را در میــان آثــار انیمیشــنی نســل بعــد
نمیتــوان یافــت .از ســویی دیگــر ،ایشــان بــه عنــوان
زنــی هوشــمند و فعــال در همــه رویدادهــا و جریانهــای
مرتبــط بــا جامعــه انیمیشــن معاصــر ایــران ،حضــوری
پررنــگ و موثــر در تمامــی عرصههــای بیرونــی و درونــی
ایــن هنــر دارنــد.
ایــن هنرمنــد بــا درایــت و درکــی جامــع از ایــن رویدادهــا
بــه یــاری دوســتان و فرزنــدان خــود میآیــد و بــا نشــان
دادن راه تحمــل ،مــدارا و ارزشــمندی و همچنیــن اهمیــت
دوســتی و کار و منفعــت جمعــی ،بــه راســتی بــه عنــوان
نمونــه یــک اســتاد تاثیرگــذار مــدرن و معاصــر شــناخته
میشــوند .امیــدوارم ســالهای ســال ســایه حمایــت
و درایــت و هنرشــان بــر ســر انیمیشــن ایــران و جهــان
مســتدام باشــد.
* اســتادیار گــروه انیمیشن/دانشــکده ســینما تئاتــر/
دانشــگاه هنر

علیرضا رضاداد؛ آشنا با کودکان
12

علیرضــارضــادادزادهســال 1338درتهــراناســتودبیری
شــش دوره از جشــنواره فیلم فجر و شــش دوره از جشــنواره
فیلــم کــودک را بــر عهده داشــته اســت ،از ایــنرو میتــوان او
را بــه عنــوان یکــی از دغدغهمندتریــن چهرههــای مدیریتی
برای ســینمای کودک بــه حســاب آورد.
رشــته تحصیلــی رضــاداد ادبیــات فارســی بــوده و آن را تــا
مقطــع کارشناســی ارشــد در دانشــگاه عالمــه طباطبایــی
ادامــه داده اســت ،هرچنــد کــه از دانشســرای تربیتمعلــم
نیــز مــدرک فارغالتحصیلــی را دریافــت کــرده اســت.
شــروع فعالیت او بــرای کــودکان و نوجوانان بــا تدریس در
آمــوزش و پــرورش بــه پیــش از پیــروزی انقــالب برمیگــردد.
او بعــد از پیــروزی انقــالب اســالمی ،همزمــان بــا تدریــس،
همــکاری خــود را بــه عنــوان کارشــناس واحــد کتــاب بــا
آمــوزش و پــرورش ادامــه داد و بــا آغــاز همــکاری بــا گــروه
کــودک و نوجــوان شــبکه اول ســیما بــه عنــوان نویســنده
و کارشــناس بیــش از پیــش قــدم بــه دنیــای کــودکان و
نوجوانــان گذاشــت .او در ســالهای 61تــا  66بــه عنــوان
عضــو شــورای طــرح و برنامــه و مســئول
بخــش تولید ایــن گروه در ســاخت
بســیاری از آثــار تلویزیونــی ایفای
نقــش کــرد و از ســال 66تــا74
مدیریــت طــرح و برنامــه و مدیر
کل تولیــد و قائــم مقامــی شــبکه
دو را عهــدهدار شــد.
علیرضـــا رضاداد از ســال۱۳۷۴
تــا  1378عضــو هیــــات
مدیــره و معــاون تولیــد
ســیمافیلم بــوده و
از ســال  ۱۳۷۸در
ســمت مدیــر کل
تولیــد ســیمای

جمهــوری اســالمی ایــران بــه فعالیــت پرداختــه اســت .او بــا
پشــتوانهایازتجربیــاتمدیریــتفرهنگیوتولیدســریال
و فیلمهــای ســینمایی از ســال 81تــا 85بــه مدیرعاملــی
بنیــاد ســینمایی فارابــی منصــوب شــد و بــا تاســیس
گروههــای تخصصــی در آن بنیــاد از جملــه گــروه تخصصی
کــودک و نوجــوان توانســت اهمیــت ســینمای کــودکان
و نوجوانــان را بــار دیگــر مطــرح ســازد .رضــاداد در طــول
ســالهای ۱۳۷۷تــا ۱۳۷۹بــا تشــکیل مجمــع ســینمای
کــودک و نوجــوان ،عضــو هیــات مدیــره ایــن مجمــع و در
جشــنواره بینالمللــی فیلــم کــودک و نوجــوان اصفهــان
نیــز عضــو کمیتــه داوری ایــن مجمــع بــوده اســت.
او بــا تجربــه چهار ســال دبیــری جشــنواره فجر و چهار ســال
دبیــری چشــنواره کــودک بــار دیگــر از ســال  82بــه عنــوان
مشــاور ارشــد ،همــکاری خــود را بــا ســینمای ایــران ادامــه
داد و پــس از چنــد ســال بــار دیگــر بــه دبیــری جشــنواره
فجــر منصــوب شــد و پــس از دو دوره برگــزاری جشــنواره
فجــر از ســال  85عهــدهدار مســئولیت جشــنواره کــودک
و نوجــوان شــد و در فروردیــن  98از ســمت دبیــری ایــن
جشــنواره کنارهگیــری کــرد و هماکنــون بــه عنــوان عضــو
شــورای سیاســتگذاری جشــنواره کــودک بــا ایــن رویــداد
همــکاری دارد.
در کارنامــه ادبــی او تصحیح و انتخــاب گزیده یک مجموعه
ســه جلــدی از کتــاب «هــزار و یــک شــب» ،همــراه بــا شــرح
لغات بــرای کــودکان و نوجوانــان وجــود دارد .همچنین در
کارنامــه ســینمایی او تهیهکنندگــی اجرایــی یکــی ا ز
مهمتریــن آثــار ســینمای ایــران یعنــی «محمــد رســولهللا»
بــه چشــم میخــورد.
از رضــاداد در هجدهمیــن جشــن ســینمای ایــران در ســال
 1395تقدیــر بــه عمــل آمــد و نــام او در کنــار ســه چهــره
موثــر ســینمایی دیگــر یعنــی منوچهــر محمــدی ،ســید
محمدخــادم ،و فاطمــه معتمدآریــا قــرار گرفــت.
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مدیر گرانبها
ابراهیم داروغهزاده
برخــی آدمهــا هســتند كــه بــه جایگاههــا اعتبــار
تشــخص
میدهنــد ،هــر جــا كــه باشــند بــه آنجــا
ّ
میدهنــد و مرتبــه آن مقــام را افــزون میكننــد .یكــی
از ایــن افــرادی كــه در ســینما میشناســیم ،علیرضــا
رضــاداد اســت كــه همیشــه و در هــر جایگاهــی كــه در
ســینما داشــته ،منشــا اثــر خیــر و بركــت بــوده اســت.
چــه آن ســالها كــه مدیریــت بنیــاد ســینمایی فارابــی را
برعهــده داشــت و چــه در ســالهایی كــه دبیــر جشــنواره
بینالمللــی فیلــم فجــر بــود .او همــواره یــاد و خاطرهای
خــوش از خــود بهجــا گذاشــته اســت .
علیرضــا رضــاداد بــا پذیــرش دبیــری جشــنواره
بینالمللــی فیلمهــای کــودکان و نوجوانــان ،هــم
شــان و جایــگاه جشــنواره را افــزون كــرد و هــم در پرتــو
ســامان بخشــی و رونــق مجــدد ایــن جشــنواره كمــك
شــایانی بــه روشــنتر شــدن چــراغ تولیــد و نمایــش
فیلــم كــودك كــه ســالها بــود در حــال سوســو زدن بــود،
انجــام داد .علیرضــا رضــاداد ســینمای كــودك را یــك
زنجیــره كامــل میدیــد كــه جشــنواره فیلــم كــودك و
نوجــوان یكــی از حلقههــای آن بــود.
بــرای ســاماندهی اكــران فیلــم كــودك كــه از مهمتریــن
حلقههــای بــه دســت فراموشــی ســپرده شــده ســینمای
كــودك بــود ،تــالش بســیار كــرد و توانســت شــورای اكران
را اقنــاع و مجــاب كنــد تــا بــه ایــن امــر مهــم در ســینمای
ایــران توجــه ویــژه مبــذول كننــد .نتیجــه آن نیــز الــزام
ســرگروههای ســینمایی بــه نمایــش حداقــل یــك فیلــم
كــودك در ســال شــد ،اتفــاق مهمــی بــرای ســینمای
کــودک کــه در نظامنامــه اكــران بــه تصویــب رســید.

نگاهــی بــه اكــران ســینمای كــودك در دو ســال گذشــته
نشــان از تاثیــر مثبــت عملكــرد و تالشهــای رضــاداد در
رونــق دوبــاره ســینمای كــودك دارد.
علیرضــا رضــاداد از آن مدیرانــی اســت كــه بــا تمــام
وجــود ،خــود را وقــف حــوزه فرهنك و هنــر ایران اســالمی
كــرده و بــا صبــوری و متانــت مثالزدنــی ایــن مســیر
ســخت و پــر پیــچ و خــم را مدیریــت و راهبــری میكنــد.
وجــودش بــرای ســینما و اهالــی ســینما ذیقیمــت
اســت و امیــدوارم همــواره ســایه پــر مهــرش پاینــده و
مســتدام باشــد.

برای جایزه بهنام محمدی

کاپیتان  ۱۳ساله

کوتاه ،از زندگی کوتاه شهید محمدی
بهنــام محمــدی در تاریــخ  ۱۲بهمــن  ۱۳۴۵در
منــزل پــدر بزرگــش در خرمشــهر بــه دنیــا آمــد.
شــهریور  ۵۹شــایعه حملــه عراقیهــا بــه خرمشــهر
قــوت میگیــرد ،خیلیهــا داشــتند شــهر را تــرک
میکردنــد ،امــا بهنــام تصمیــم گرفــت بمانــد.
بمبــاران هــم کــه میشــد بهنــام  ۱۳ســاله بــود و خــود
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هــر جشــنواره و رویــدادی بــرای برگــزاری نیــاز بــه
دلگرمــی و پشــتوانه دارد .تیــم بزرگــی مشــغول بــه
کار میشــوند و ســایه یــک کاپیتــان بــر ســر آنــان
حضــور دارد .در جشــنواره کــودکان و نوجوانــان نیــز
کــه صاحبــان و نقشآفرینــان اصلــی آن کــودکان و
نوجوانــان هســتند ،همــه عوامــل و دســتاندرکاران
فیلمهــا و جشــنوارهها ،مهمــان کســانی هســتند کــه
دنیایــی سرشــار از ارزش و شــکوه و زیبایــی دارنــد .یــک
تیــم دوستداشــتنی از نســلی بــا لبــاس مهربانــی و
صداقــت کــه بهتریــن احســاسها و حســاسترین
مقطــع ســنی از حیــات بشــری را بــه خــود اختصــاص
دادهانــد تــا بــا انعــکاس دنیــای خــود در زمیــن
بــازی ســینما گل بکارنــد و گل بزننــد و روزبــهروز بــه
پیروزیهــا و افتخاراتشــان بیافزاینــد.
از دوره بیـــستوپنــــجمجــــشنواره بیـــــنالمللی
فیلمهــای کــودکان و نوجوانــان بــود کــه تیــم بــزرگ
جشــنواره و ایــن رویــداد جهانــی مزیــن شــد بــه یــک
نــام ،که همچنــان در پیشــانی جشــنواره میدرخشــد؛
شــهید بهنــام محمــدی .کاپیتــان  ۱۳ســاله جشــنواره
فیلمهــای کــودکان و نوجوانــان بــا یــک حضــور

حماســی و یــک جایــزه دوچنــدان ارزشــمندتر بــه
جشــنواره اضافــه شــد .جایــزهای کــه در پــس خــود
یــک شــفافیت ارزشــی و یــک افــزودهای گرانبهــا بــرای
فیلمســازی دارد کــه در اصــل عصــاره تفکــر و حیــات
آن شــهید بزرگــوار را در الیههــای اثــر خــود بــروز و
ظهــور بخشــیده اســت.
بهنــام محمــدی فقــط یــک نــام نیســت .یــک مکتــب
اســت کــه بایــد سرمشــقهای آن در دفتــر آثــار
ســینمایی دغدغهمنــدان عرصــه ایثــار و گذشــت و
جانفشــانی ،ثبــت شــود و رنــگ و بویــی منحصــر بــه
فــرد داشــته باشــد و هویتــی مســتقل و شــفاف بــرای
ایــن جایــزه کــه هفــت دوره از آن گذشــته رقــم بزنــد.
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را بــه مجروحــان میرســاند.
شــهید بهنــام محمــدی نوجــوان  ۱۳ســالهای بــود کــه
در تمــام روزهــای مقاومــت از  ۳۱شــهریور تــا  ۲۸مهــر
ســال  ۵۹در خرمشــهر مانــد و مقاومــت کــرد و لقــب
«اولیــن شــهید نوجــوان دوران دفــاع مقــدس» را
بــه خــود اختصــاص داد .بهنــام آنطــور کــه در تمــام
خاطراتــی کــه از او برجــای مانــده و بــه زعــم همرزمــان
و همدورهایهــای خــود نمــادی از ایثارگــری ،مقاومــت
و از خودگذشــتگی بــود .جایــزهای هــم کــه بــه اســم
ایــن نوجــوان اســت ،بــه تهیهکننــده یــا کارگــردان یــک
فیلــم کــه بــا مضامیــن ایثــار ،دفــاع مقــدس ،مقاومت
و ارزشهــای اســالمی تولیــد شــده باشــد ،تعلــق
میگیــرد.
نشانهای افتخار بهنام محمدی
مهــرداد خوشــبخت بــرای کارگردانــی فیلــم «صــدای
پــای مــن» ،اولیــن کارگردانــی بــود کــه در دوره
بیســتوپنجم ایــن جایــزه را از آن خــود و نامــش را در
بیــن دریافتکننــدگان ایــن تندیــس ثبــت کــرد.
دوره بیستوششــم هیــات داوران بــه ایــن نتیجــه
رســید کــه پروانــه مرزبــان بــرای تهیهکنندگــی فیلــم
«بزرگمــرد کوچــک» ،اســتحقاق دریافــت ایــن جایــزه
را دارد و چقــدر تطبیــق نــام ایــن فیلــم بــا بهنــام
 ۱۳ســاله عرصــه ایثــار همخوانــی داشــت .بزرگمــرد
کوچکــی کــه پرســهزدن در روزهــای کوتــاه عمــرش،
بزرگتریــن درسهــا را بــه همــراه دارد.
امــا جایــزه بهنــام محمــدی میتوانــد فقــط
حاصــل کارگردانــی یــا تهیهکنندگــی یــک فیلــم
نباشــد و اینچنیــن بــود کــه هیــات داوران در دوره
بیســتوهفتم ،نــام امیرحســین رفیعــا ،بازیگــر
فیلــم «تابســتان طوالنــی» را بــه عنــوان ســومین
دریافتکننــده ایــن جایــزه اعــالم کــرد.
حســین قاســمی جامــی هــم در دوره بیستوهشــتم
جشــنواره ،بــا فیلــم «بــه بادبادکهــا شــلیک نکنیــد»
ایــن جایــزه ارزنــده را بــا خــود بــه خانــه بــرد و در دوره
بیســتونهم هیــات داوران بــه ایــن نتیجــه رســید کــه
گواهــیافتخارشــهیدبهنــاممحمــدیرابــرایکارگردانی
فیلــم «درخشــش» ،بــه میــالد جعفــری اهــدا کنــد.
امــا محمدرضــا حاجــی غالمــی تنهــا نامــی اســت
کــه توانســته تــا بــه امــروز در دو دوره متوالــی
ســیام و ســیویکم جشــنواره فیلمهــای کــودکان و
نوجوانــان ،بــا فیلمهــای کوتــاه «ســالم» و «جمعــه
گل» افتخــار دریافــت جایــزه شــهید بهنــام محمــدی
را داشــته باشــد.

سکانس آخر
خمپارههــا امــان شــهر را بریــده بودنــد و درگیــری
در خیابــان آرش شــدت گرفتــه بــود .مثــل همیشــه
بهنــام ســر رســید .امــا ناراحتــی بچههــا دیگــر تاثیــری
نداشــت ،او کار خــودش را میکــرد ،کنــار مدرســه
امیــر معــزی (شــهید آلبــو غبیــش) اوضــاع خیلــی
ســخت شــده بــود .ناگهــان بچههــا متوجــه شــدند
کــه بهنــام گوشــهای افتــاده اســت و از ســر و ســینهاش
خــون میجوشــد .چنــد روز قبــل از ســقوط خرمشــهر
شــیربچه دالور خوزســتانی در  ۲۸مهرمــاه  ۱۳۵۸پــر
کشــید و امــروز آشــیانه بهنــام ،ایــن کبوتــر خونینبــال
در قطعــه شــهدای کلگه شهرســتان مســجد ســلیمان،
شــهر آبــاء و اجــدادش اســت.
حـــاال دوره ســــیودوم جشنــــواره بینالمللــــی
فیلمهــای کــودکان و نوجوانــان در راه اســت و بایــد
دیــد در ایــن دوره از جشــنواره کــدام فیلــم و هنرمنــد

توانســته بــه زنــده نگــه داشــتن نــام ایــن نوجــوان ۱۳
ســاله کــه زندگــی او سرشــار از درام و هیجــان و اتفــاق
بــوده اســت ،کمــک کنــد .هــدف از اهــدای جایــزه
بهنــام محمــدی ،صرفــا تزئیــن جشــنواره و آراســتنی
ظاهــری نیســت؛ بلکــه بایــد بــه زندگــی محمدیهــا
بهعنــوان نماینــدگان نســلی کــه آرمانهــای خــود
را از ســنین کــم میشــناختند و در راه رســیدن بــه
آنهــا بــا اخــالص جــان خــود را در دســتان بــا کفایت
خویــش میگرفتنــد ،بیــش از پیــش پرداخــت
و مشــی و مرامشــان را پررنگتــر و شایســتهتر
انعــکاس داد.

کارگردان مراسم افتتاحیه جشنواره مطرح کرد

میزبانی از کودکان سیلزده
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محمــد ســعید نصــر بــا بیــان اینکــه مراســم افتتاحیــه
جشــنواره بیستوهشــتم مردادمــاه ســاعت  9شــب
در هــوای مطبــوع و دلانگیــز پــارک غدیــر اصفهــان
برگــزار میشــود ،میگویــد در ایــن مراســم میزبــان
تنیچنــد از کــودکان مناطــق ســیلزده خواهیــم بــود.
محمــد ســعید نصــر ،کارگــردان مراســم افتتاحیــه
سیودومیـــن جشنـــــواره بیـــنالمللی فیـــلمهای
کــودکان و نوجوانــان دربــاره برگــزاری ایــن مراســم
گفــت :در ابتــدای مراســم کلیــپ خوشآمدگویــی
بــه زبــان فارســی و التیــن بــا گویندگــی نوجوانــان
پخــش خواهــد شــد و بعــد از آن بــه معرفــی
بخشهــای گوناگــون جشــنواره میپردازیــم .در
ادامــه ،کلیپــی از گزیــده برنامههــای ادوار گذشــته
نیــز پخــش خواهــد شــد.
او در اینبــاره اظهــار کــرد :در ادامــه کلیــپ معرفــی
بخــش «باشــگاه مخاطبــان» را پخــش میکنیــم
تــا همــه حاضــران از برنامههــای ایــن بخــش آگاه
شــوند .چــون افتتاحیــه همزمــان بــا عیــد ســعید
غدیــر خــم شــده اســت ،برنامــه ویــژهای هــم تــدارک
دیدهایــم کــه در آن خواننــده و موزیســینهای
نوجــوان اصفهانــی بــه اجــرای موســیقی میپردازنــد.
بعــد از آن نیــز پرچــم حــرم حضــرت علــی (ع) بــه
اهتــزاز در میآیــد تــا بدیــن وســیله احتــرام خــود را
بــه ایشــان ابــراز کــرده باشــیم.
ایــن کارگــردان دربــاره آیتــم موســیقی افــزود :قــرار
اســت کــه  200نفــر از کــودکان و نوجوانــان اصفهانــی
در قامــت گــروه کُــر حاضــر شــده و آهنگهــای
نوســتالژیک کودکانــه را اجــرا کننــد.
نصــر بــا بیــان اینکــه برنامــه افتتاحیــه محــدود بــه
مــوارد گفتهشــده نمیشــود ،ادامــه داد :برنامههــای
دیگــری هــم بــرای ایــن شــب تــدارک دیدهایــم ،بــرای
نمونــه ،بــا توجــه بــه شــعار امســال جشــنواره کــه

میگویــد «رویــای کــودکان ســیلزده را بســازیم»،
میزبــان تعــدادی از بچههــای ســیلزده از مناطــق
پــل دختــر و جنــوب کشــور خواهیــم بــود .در ایــن
بخــش ،آزیتــا رضایــی و مجتبــی ظریفیــان کــه
مجریهــای کــودک هســتند و بــه هنــگام حادثــه
در مناطــق ســیلزده حاضــر شــدند و دل کــودکان
را شــاد کردنــد ،برنامههایــی را در ایــن شــب
برایشــان اجــرا خواهنــد کــرد تــا اینگونــه در
شــب افتتاحیــه نیــز بــه شــعار جشــنواره جامــه عمــل
پوشــانده باشــیم.
ایــن کارگــردان بیــان کــرد :مجــری برنامــه نیــز پژمــان
بازغــی اســت کــه بهواســطه حضــوری کــه در برنامــه
«کــودک شــو» داشــته و توانســته بچههــای زیــادی
را بــا خــود همــراه ســازد بــه نظــرم بهتریــن انتخــاب
بــرای اجــرای ایــن مراســم خواهــد بــود.
او بــا اشــاره بــه اینکــه چــون مراســم افتتاحیــه در
فضــای بــاز خواهــد بــود ،ایــن امــکان بــرای مــردم
فراهــم شــده تــا در ایــن شــب حضــور داشــته باشــند و
خاطرهســازی کننــد ،گفــت :برگــزاری چنیــن برنامــهای
در فضــای بــاز ســختیهای خــاص خــودش را هــم
دارد ،امــا بــا مدیریتــی کــه صورتگرفتــه فکــر میکنــم
بــه بهتریــن شــکل از عهــده برگــزاری آن برآییــم.
کارگــردان مراســم افتتاحیــه در پایــان اظهــار کــرد:
بــرای نمونــه حــدود  10هــزار صندلــی در پــارک چیــده
میشــود کــه بــرای حفــظ نظــم ،جایــگاه خبرنــگاران
و اهالــی رســانه ،مدیــران ،مهمانــان ویــژه و مــردم
جــدا از هــم خواهــد بــود .بالــغ بر150نفــر نیــز نیــروی
انتظامــات و تشــریفات داریــم کــه بــه برقــراری هــر چــه
بهتــر مراســم کمــک می کننــد .در پایــان امیــدوارم
شــب افتتاحیــه ،در ذهــن حاضــران مانــدگار شــود
و خاطــرات خوبــی از ایــن شــب در ذهن شــان
رقــم بخــورد.

خوش بگذرانید
المپیاد فیلمسازی زیر نظر چهرههایی چون طهماسب ،درخشنده ،برومند و ...افتتاح شد
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صبــح روز شــنبه بیستوششــم مردادمــاه ،المپیــاد
فیلمســازی نوجوانــان ایــران بــرای بار ســوم در جشــنواره
فیلمهــای کــودکان و نوجوانــان آغــاز بــه کار کــرد تــا
نوجوانــان حاضــر در ایــن المپیــاد بعــد از شــناخت
گروههــای خــود ،بــرای آمــوزش فیلمســازی تحــت نظــر
استادانشــان آمــاده برگــزاری کارگاههــا شــوند.
در ابتــدای مراســم افتتاحیــه کــه بــا حضــور چهرههایــی
چــون ایــرج طهماســب ،پــوران درخشــنده ،مرضیــه
برومنــد ،ابوالفضــل جلیلــی ،کامبوزیــا پرتــوی و ...
همــراه بــود ،علیرضــا تابــش ،دربــاره ســومین دوره
المپیــاد ،خطــاب بــه نوجوانــان حاضــر در مراســم بــا
بیــان اینکــه قــدر حضــور اســتادان خــود کــه افتخــار
دادنــد در ایــن جمــع حضــور داشــته باشــند را بدانیــد،
تاکیــد کــرد :فرصتــی بــرای کشــف اســتعدادهای
نوجــوان در عرصــه فیلمســازی ،هــدف مــا از برگــزاری
ایــن المپیــاد در کنــار جشــنواره فیلــم کــودکان و
نوجوانــان اســت .همچنیــن امســال بخــش ایــده را
نیــز اضافــه کردیــم کــه اتفــاق بســیار مطلوبــی اســت.
دبیــر جشــنواره ســیودوم بــا اشــاره بــه اینکــه
امیــدوارم در المپیــاد ســوم بــه شــما خــوش بگــذرد،
خطــاب بــه نوجوانــان المپیــادی گفــت :حضــور
چهرههــای سرشــناس ســینمای کــودک ایــن فرصــت
را بــه شــما میدهــد کــه در ایــن اردوی چهار-پنــج
روزه از ایــن عزیــزان بیاموزیــد و بــرای ایدههــا،
آرزوهــا و خیالهــای بلندنظرانــه خــود برنامهریــزی
کنیــد .در همیــن رابطــه از آقــای ایلبیگــی ،شــورای
سیاســتگذاری المپیــاد ،شــهرداری اصفهــان ،کانــون
پــرورش فکــری نوجوانــان ،دوســتانم در انجمــن
ســینمای جــوان و بنیــاد ســینمایی فارابــی قدردانــی
میکنــم ،چراکــه ایــن برنامــه بــا تــالش ایــن دوســتان
برگــزار میشــود.
در ادامــه مراســم نوبــت بــه معرفــی نوجوانــان حاضــر

در المپیــاد رســید و ســپس حاضــران المپیــاد در
هشــت گــروه بــرای آمــوزش زیــر نظــر اســتادان ارشــد
شــامل ایــرج طهماســب ،عبــدهللا علیمــراد ،پــوران
درخشــنده ،ابوالفضــل جلیلــی ،کامبوزیــا پرتــوی،
مرضیــه برومنــد ،علــی اکبــر قاضینظــام و وحیــد
نیکخــواهآزاد بــه همــراه مربیــان تقســیمبندی شــدند.
عبــدهللا علیمــراد ،از پیشکســوتان حــوزه انیمیشــن
نیــز دربــاره آمــوزش بــه نوجوانــان گفــت :هــدف از
تدریــس انیمیشــن بــه کــودکان و نوجوانــان ایــن
نیســت کــه انیمیشن ســاز حرفــهای تربیــت کنیــم،
بلکــه هــدف پــرورش هــوش و اســتعداد مســتعدان
اســت.
مرضیــه برومنــد هــم در ســخنانی بیــان کــرد :ســالها
مربیانــم بــه مــن توصیــه کردنــد کــه کتــاب بخــوان،
هــر انســانی کــه در حرفههــای گوناگــون فعالیــت
دارد اگــر کتــاب خــوان باشــد ،بســیار موفقتــر خواهــد
بــود .اینکــه شــما در آینــده انســانیهایی بــا اخــالق
باشــید بســیار مهمتــر از ایــن اســت کــه فیلمســازان
بزرگــی شــوید .در پایــان ایــن مراســم کیــک ســومین
دوره المپیــاد فیلمســازی نوجوانــان توســط اســتادان
ارشــد و حاضــران ایــن دوره بریــده شد.ســومین
المپیــاد فیلمســازی نوجوانــان از امــروز  2۶مــرداد تــا
 30مــرداد در شــهر اصفهــان برگــزار میشــود.
در ایــن مراســم عــالوه بــر چهرههــای یادشــده،
حبیــب ایلبیگــی مشــاور عالــی دبیــر و مدیــر ســومین
المپیــاد فیلمســازی نوجوانــان ایــران ،علــی اکبــر
قاضینظــام ،عبــدهللا علیمــراد ،وحیــد نیکخــواه آزاد،
فریــده روشــن رئیــس کمیســیون فرهنگی-ورزشــی
شــورای اســالمی شــهر اصفهان ،حســین شــیخ االسالمى
مدیــر بخــش وب ســری ،ســعید پوراســماعیلی عضــو
شــورای سیاســتگذاری المپیــاد و مهــدی احمدیفــر
رییــس حــوزه هنــری اصفهــان نیــز حضــور داشــتند.
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کیومــرث پوراحمــد -مــن در طــول پنــج دهــه فعالیــت
در ســینما و تلویزیــون ،کارهــای بســیاری ســاخته ام ،امــا
خیلــی طبیعــی اســت کــه برخی مــن را بــه دلیــل کارهای
کــودک در ذهــن داشــته باشــند .البته کــه از ایــن موضوع
نــه تنهــا ناراحــت نمــی شــوم ،بلکــه اســباب خوشــحالی
هــم هســت .همیــن ســال گذشــته بــود کــه انجمــن
منتقــدان و نویســندگان خانــه ســینما ،جایــزه  40ســال
فیلمســازی کــودک را بــه مــن اعطــا کــرد .خیلــی راحــت
در آن جشــن حضــور پیــدا کــردم و آن جایــزه را گرفتــم.
طبیعــی هــم هســت کــه برخــی مــن را بــا آثــار کودکــم بــه
یــاد داشــته باشــند .مــن هــم اکنــون  70ســاله هســتم و
 50ســال اســت کــه دارم بــه صــورت مســتمر کار مــی کنم؛
درســت اســت ،مــن از کار در حــوزه کــودک و نوجــوان
شــروع کــردم و بــه نوعــی بــا همــان کار کــودکان هــم بــه
اوج رســیدم ،امــا آدمــی نبــودم کــه تــا بــه شــهرت رســیدم،
بخواهــم مســیرم را عــوض کنــم .اتفــاق خاصی نیفتــاده؛
بعــد از آن ،تنهــا کمــی ذائقــه ام تغییــر کــرد .اتفــاق
چندانــی نیفتــاده و حتــی هنــوز هــم ممکــن اســت فیلــم
کــودک بســازم.
اینکــه برخــی فکــر مــی کننــد مــن طــی ایــن ســال هــا،
تنهــا بــه ســمت درام هــای بــزرگ ســال معطوف شــده ام،
بــه دلیــل فراموشــی ســینمای کــودک نیســت .ایــن طــور
هــم نیســت کــه دیگــر نخواهــم فیلــم کــودک بســازم.
اتفاقــا خیلــی هــم دوســت دارم کــه چنیــن کاری را انجــام
دهــم .از قضــا ســناریوی یــک کار کــودک هــم ارائــه دادم
کــه برخــی گفتنــد ایــن ســناریو نــه و یــک ســناریوی دیگــر
بیــاور .آن چیــزی کــه مــن عرضــه کــردم ،یــک ســناریوی
درخشــان از آقــای «اصغــر عبداللهــی» بــود .بارهــا اعــالم
کــردم کــه مــن دوســت دارم ایــن ســناریو را کار کنــم امــا
شــرایط بــه گونــه ای اســت کــه بایــد بودجــه اش از بخش
خصوصــی یــا نهــاد و ســازمانی تامیــن شــود .البتــه ایــن
حــرف مــن ایــن طــور تلقــی نشــود کــه ایــن ســناریو،
بودجــه هنگفتــی مــی طلبــد؛ اصــال .یعنــی بودجــه اش
چندمیلیــاردی نیســت .اگــر یــک فیلــم معمولــی ،در
حــدود یــک میلیــارد و نیــم هزینــه مــی ط لبــد ،ایــن
کار کــودک ،بهخاطــر ویــژوال افکــت هایــش ،حــدود
 500میلیــون هزینــه اضافــه مــی خواهــد کــه البتــه رقــم
زیــادی هــم نیســت .بنابرایــن دربــاره کــمکاری مــن در

حــوزه کــودک و نوجــوان ،تقصیرهــا گــردن مــن نیســت؛
مــن ،هــم انگیــزه اش را دارم و هــم ســناریویی که دوســت
دارم پــس از ســال هــا در ســینمای کــودک رقــم بزنــم را
پیــدا کــردهام؛ منتهــا انتظــار یــک همــکاری دوســتانه از
فارابــی را داشــته و دارم کــه امیــدوارم در آینــده نزدیــک
محقــق شــود.
شــاید جالــب باشــد بدانیــد کــه در بســیاری از مجامــع،
دوســتان مــن را بــا لفــظ «اســتاد» خطــاب میکننــد،
امــا در عمــل ،دســت همــکاری و همراهــی نمیدهنــد.
ایــن قضیــه ،صحبــت دیــروز و امــروز نیســت و متعلــق
ـن «اســتاد»
بــه چند ســال اســت کــه چانــه زنــی داریــم .مـ ِ
مــی خواهــم فیلــم بســازم؛ آن هــم فیلــم کــودک.
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برندسازی؛ سلکشن رویا
کامبیــز حضرتــی -عبــاس کیارســتمی یــک فیلــم
 3دقیقــه و  30ثانیــهای دارد بــا عنــوان «مــن هــم
میتوانــم» .ایــن فیلــم کــه وجــه آموزشــی زیــادی دارد
دربــاره پســربچهای اســت کــه در آن خــود را بــا حیوانــات
مختلــف مقایســه میکنــد :شــبیه غازهــا راه مــیرود،
مثــل پرنــدگان تــالش دارد بپــرد و در پوســت شــیر و
تمــام جانــوران مــیرود ،امــا درنهایــت متوجــه میشــود
کــه انســان بــا حیــوان فــرق دارد و ریشــه آن در قــدرت
تفکــر اســت.
ایــن فیلــم میتوانــد داســتان برندســازی را بــرای مــا
بازنمایــی کنــد .همــه مــا بــا دیــدن آثــار ســینمایی
همچــون کاراکتــر کــودک «مــن هــم میتوانــم»
میخواهیــم گاوچــران ،خــرس مهربــان ،شیرشــاه،
ســفیدبرفی و ...باشــیم ،امــا انــگار جــز نمونههــای
خارجــی خبــری از عروســکهای داخلــی و قهرمانهــای
عروســکی ایرانــی نیســت.
فرامــوش نکنیــم کــه ســینمای کــودک ایــران در
ســالهای اوج آن یعنــی در دهههــای  60و  70کــه
دســت پــری در عروسکســازی داشــت بــه صنعــت
عروســکی و بــازار آن کمتوجــه بــوده اســت .درســت
اســت در آن دوران انیمیشــنهای چندانــی نداشــتیم
امــا در عرصــه عروســک ســازی دســت بــاال داشــتیم.
عروســکهایی کــه شــاید بخــش عمدهشــان را مدیــون
مرضیــه برومنــد ،عــادل بــزدوده و چنــد چهــره دیگــر
باشــیم کــه ســرحال و قبــراق در واحــد کــودک و نوجــوان
صداوســیما فعالیــت میکردنــد .امــا چــه اتفاقــی افتــاد
کــه صنعــت عروسکســازی مــا مهجــور و محــدود مانــد
و بــه تولیــد انبــوه نرســید؟

کلیشــه رایــج و البتــه تاحــدی درســت ایــن اســت
کــه ســینمای کــودک جــدی گرفتــه نمیشــود و
چــون ســینمای مــورد قبولــی وجــود نــدارد کــه در آن
قهرمانســازی شــود عروســکی از دل آن بیــرون نمیآیــد.
اگــر هــم عروســکهایی ماننــد دارا و ســارا تولیــد شــود
بــه راحتــی و بــدون تقویــت تصاویــر قهرمانآفریــن
ســینما مــورد بیمهــری قــرار میگیــرد .امــا واقعــا در
ســالهای اوج ســینمای کــودک هم برندســازی مناســبی
از عروســکهای کارتونــی صــورت نگرفــت و بــه عنــوان
مثــال عروســکهای کــم کیفیــت کاله قرمــزی جایــی
بــرای مانــدگاری در ذهــن و جــان کــودک پیــدا نکــرد.
مشــکل اساســیتر در ایــن مســیر ،جهانــی نشــدن
صنعــت ســینمای کــودک و محــدود بــه حمایــت مانــدن
ایــن ســینما اســت .ســینمای کــودک همانطــور کــه
در تولیــد ،نــگاه بــه دســت دولــت دارد در برندســازی
هــم نیازمنــد حمایــت اســت تــا ایــن فاصلــه از جــای
دیگــر و بــا بودجــه حاضــر و آمــاده پــر شــود .درحالــی
کــه ایــن ســینما بایــد خودبهخــود فعــال باشــد و
محصــوالت فرهنگــی آن از روی پــرده نقــرهای ســر
از اسبابفروشــیها در بیــاورد .امــا وقتــی صنعــت
ســینمای کــودک قابــل اطمینــان و اعتمــاد نباشــد،
جایــی بــرای ســرمایهگذاری خصوصــی نیســت.
نگاهــی بــه صنعــت عروسکســازی در ایــن ســالها
نشــان میدهــد کــه برندهــا خودبهخــود در ایــن بــازار
جــا بــاز نکردنــد ،بلکــه تفکــر خــالق و نگاهــی وســیع
پشــتیبان برنامهریزیهــای آنهــا بــوده اســت .صنایــع
بــزرگ و موفــق عروســکی همــواره تــالش دارنــد تــا بــا
دو بــازوی منطــق و احســاس مصرفکننــدگان را جــذب

کننــد و بــا عرضــه کاالی بــا کیفیــت
آنهــا را مجــاب بــه خریــدن ایــن
محصــوالت کننــد .ایــن اتفــاق
جهانــی میتوانــد در ســینمای
کــودک مــا هــم رخ دهــد.
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بیخیالیوبیقهرمانی
مشــکل اساســی ســینمای ایــران از
ابتــدای دهــه  40تــا امــروز از بیــن
بــردن و غفلــت از رویاســت .ســینما پــردهای
جادویــی بــرای دیــدن رویاهــای دســتیافتنی و
دســتنیافتنی اســت .امــا ایــن مهــم در ســینمای رئــال
و عروســکی مــا بــرای مخاطبــان خردســال و بزرگســال
فرامــوش شــده اســت .حتــی برنامههــای کــودک
مانــدگار مــا غالبــا عروســکی و نیمــه رئــال اســت؛ از «کاله
قرمــزی» و «مدرســه موشهــا» گرفتــه تــا «گلنــار» و «الو
الــو مــن جوجــوام» .درحالــی کــه مشــهورترین و خاطره
برانگیزتریــن برنامههــای کمپانــی بزرگــی ماننــد والــت
دیزنــی صنعــت انیمیشــن اســت و مــا بــا شــنیدن
نــام انیمشــنها یــاد عروســکهای آن میافتیــم:
«دامبــو»« ،تارزان»«،عالالدیــن»« ،گربههــای اشــرافی»،
«ســیندرال» و...
ســینمایکودکبرایموفقیتدرصنعت عروسکســازی
بایــد خیالآفرینــی را تحریــک و تقویــت کنــد .عروســک
ابــزاری اســت کــه شــیئیت پیــدا کــرده تــا آن خیــاالت و
خاطــره خــوش را ازنــو احیــا کنــد .فراموش نکنیــم دنیای
کودکــی دنیــای عجیــب ،خوشــگل و رنگارنگــی اســت.
کــودکان در رویــا و تخیــالت خودشــان غــرق هســتند و
در دنیــای بیــرون هــم ادامــه رویاهــای خــود را دنبــال
میکننــد.
بــه دلیــل ایــن غفلــت اســت کــه باوجــود گســترش
عروسکســازی و برنامههــای ســینمایی و تلویزیونــی
در دورههــای مختلــف نتوانســتیم عروســکهای
مختلــف را از کپــل تــا جنــاب خــان صنعتــی کنیــم.
ایــراد اصلــی در ایــن صنعــت کمبــود عنصــر خیــال در
ســینمای کــودک بــود نــه در شــیوه ســاخت عروســکها.
ایــن موضــوع برخــی را بــه اشــتباه انداخــت کــه اگــر
عروســکهایی مشــابه نمونههــای خارجــی بســازند

حتمــا راه خودشــان را در بــازار پیــدا میکننــد .اتفاقــی کــه
در عمــل شکســت خــورد.
از ســوی دیگــر مــا در ســینمای رئــال و نیمــه رئــال
کــودک و نوجــوان نتوانســتیم قهرمــان نمایشــی
بیافرینیــم .چراکــه فقــدان رویــا در ســینما جــای
خلــق قهرمــان را میبنــدد .قهرمــان کارکتــری اســت
کــه بــه خیــاالت مــا دامــن میزنــد و نمــاد آرزوهــا
و آمــال مــا اســت .بــرای کــودک جذابیــت دارد کــه
قهرمــان رویایــی خــودش را در قالــب عروســک
بغــل کنــد .از «میکــی مــوس» تــا «داســتان اســباب
بــازی» ایــن قهرمانهــا و ضدقهرمانهــا هســتند
کــه راه خودشــان را بــه صنعــت برندســازی عروســکی
بازمیکننــد .امــا بــه طورکلــی نداشــتن قهرمــان
در ســینمای ایــران و بهویــژه در ســینمای کــودک
مهمتریــن معضــل ایــن سینماســت .قهرمانــی کــه
میتوانــد بــه خوبــی در انیمیشــنهای ایرانــی
حاضــر شــود و تنهــا محــدود بــه فضــای نیمه-رئــال
عروســکهایی نشــود کــه در ارتبــاط بــا انســان
واقعــی هســتند .انیمیشــن خودبهخــود خیــال
انگیزتــر اســت از صحبتهــای کودکانــه کاله قرمــزی
بــا آقــای مجــری.
درحــال حاضــر چهارمیــن قســمت «داســتان اســباب
بــازی» در ســینماها بــا اســتقبال روبــهرو شــده اســت.
ایــن کارتــون رابطــه انســان و عروســکها را دســتمایه
قــرار داده اســت .در ایــن انیمیشــن بــا دنیایــی خیالــی
انــدی و عروســکهایی مواجــه هســتیم کــه قــرار نیســت
از شرشــان خــالص شــود .امــا از دل ایــن کارتــون وودی
گاوچــران ،بــاز الیــت یــر ،یــک دایناســور ،خــوک ،ســگ و
ســیبزمینی از دل مغازههــای اســباب فروشــی سراســر
دنیــا ســربر میآورنــد.
برگردیــم بــه ابتــدای متــن« ،مــن هــم میتوانــم»
کیارســتمی بــه مــا میگویــد کــه شبیهســازی مهمتریــن
عامــل شــناخت جهــان در کــودکان اســت .عروســک
بهتریــن مشــابه و مابــهازای جهــان تخیلــی تصاویــر
در واقعیــت اســت .چــه بهتــر کــه بــا خیالانگیزکــردن
و قهرمانپــروری در ســینما و جــدی گرفتــن صنعــت
ســینمای کــودک قافیــه را بــه رقیــب جــدی و سلیقهســاز
هالیــوودی نبازیــم.

کودکوفرشته
23

بهمــن ســال ۱۳۳۱بــه دنیــا آمــد .همــان روزهــای اولــی
کــه پایــش بــه کار بــاز شــد ،ســراغ کانــون پــرورش فکــری
کــودکان و نوجوانــان رفــت و فعالیــت ادبــی در ایــن حــوزه
را شــروع کــرد .ایــن شــد کــه نــام فرشــته طائرپــور از همــان
اول بــه دنیــای کــودکان و نوجوانــان در مقــام تهیهکننــده،
مدیــرتولیــد،مجــریطــرحوفیلمنامهنویــسگــرهخــورد.
ســال ۱۳۶۶بــرای اولینبــار گــذرش بــه ســینمای کــودک
و نوجــوان افتــاد ،تــا جایــی کــه امــروز خیلیهــا معتقدنــد
حجــم زیــادی از کولهبــار خاطــرات ایــن حــوزه ،بــه لطــف
حضــور و البتــه تــالش او جمــع شــده اســت .کارنامــهاش
ُپــر از انــواع کارهاییســت کــه هــر کــدام قــواره ســنگینی در
ادبیــات ســینما و کــودک دارد؛ ســال ۶۷بــا «گلنــار» پــا بــه
میــدان گذاشــت و هــر چــه در تــوان داشــت بــه کار گرفــت
تــا اولیــن کارش وزنــه الزم را داشــته باشــد .همیــن هــم
شــد .نســل نوجــوان آن دوران بــا گلنــار زندگــی کردنــد .پــا
بــه پــای دلهرههــای گلنــار بــرای پیــدا کــردن دســتمال
آبــی کــه یــادگار مــادرش بــود پیــش رفتنــد و هیچجــا در
خاطرهشــان تنهایــش نگذاشــتند .یــک ســال بعــد نوبــت
بــه «پاتــال و آرزوهــای کوچــک» رســید و بعــد هــم «مدرســه
پیرمردهــا»!بــازمخاطبان،میخکــوبیکنمایــشدیدنی
شــدند؛ اینبــار نوبــت مــرد پیــر قصــه بــود و پســرانی کــه
بــرای تصاحــب ملــک پــدر ،او را در خانــه ســالمندان پنهــان
کــرده بودنــد .ســال« ۷۲نــان و شــعر» را داشــت و ســال۷۷
هــم«پســرمریــم».ســال ۷۹کــهنوبــتبــه«یکــیبــودیکــی
نبــود» رســید ،هنرنماییهــا معنــای دیگــری گرفــت؛ ایــرج
طهماســب ،حمیــد جبلــی و فرشــته طائرپــور ،هــر ســه بــا
هــمیکــیشــدندتــاکاریکننــدکارســتان.نتیجــهاشآنقدر
مانــدگار شــد کــه هنــوز هــم حرفــش بیــن اهالــی ســینما
هســت.
ســال « ۱۳۸۴وقتــی همــه خــواب بودنــد» را روی پــرده
نقــرهای ُبــرد و همــه را پــای قصــه بیبــی ســلیمه نشــاند.
دو ســال بعــد آن «زن دوم» را داشــت و بعــد هــم «نیلوفــر».
ســال  ۸۸از ُپرکارتریــن ســالهای حرفــهایاش بــود.

هــم «نخــودی» را بــه نمایــش درآورد و هــم «آینههــای
روبــهرو» را .بــا«نخودی»دنیایســینمایکــودکونوجوان،
بــازتکانــیخــورد.درروزهایــیکــهاغلــبآثــارحــوزهکــودک
ونوجــواندچــارشــعارزدگیبــودوبــادنیــایکــودکانامروز
فاصلــهداشــت«،نخــودی»اثــرموفقــیشــدکــهمخاطبان
زیــادی را پــای خــود نشــاند .همــان روزهــا طائرپــور گفــت
کــه کــودکان امــروز درگیــر مســائل جــدی و بــا مشــکالت
اقتصــادیخانــوادهآشــناهســتند،اگــرقراراســتنمایشــی
ســاختهشــودکــهآنهــاراجذبکنــد،بایــداندازهفهمشــان
باشــد.خیلیهــاگفتنــدحرفــشرابایدطــالگرفــتوچراغ
راهکــردتــاســینمایکــودکونوجــوانزندهبمانــد.حرفش
حــقبــودوهســت.بــهقولفرشــتهطائرپور،اســتادمســلم
ســینمای کــودک و نوجــوان ،نمیتــوان در حــد فیلمهــای
ســیاهوســفیدنیــازمخاطبــانکــودکرابــرآوردهکــرد.بایــد
بــرایایجــادارتبــاطســراغموضوعــاتودغدغههــایآنها
رفــت تــا داســتان برایشــان ملموستــر جلــوه کنــد.
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پژمان بازغی:

برگزاریجشنوارهراغنیمتشماریم
مجتبیاردشیری
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«پژمــان بازغــی» بیــش از  25ســال اســت کــه بــه
شــکلی حرفــه ای ،مهمــان خانــه هــای ماســت
و تصویــرش بــر ســر در ســینماها نیــز نقــش
مــی بنــدد .بازیگــر پــرکاری کــه ایــن ســال هــا ،ریســک حضــور بــه
عنــوان مجــری در برنامــه ای بــا محوریــت کــودکان را پذیرفتــه
و توانســته بــا اجرایــی مطلــوب« ،کــودک شــو» را بــه یکــی از
برتریــن و محبــوب تریــن برنامــه هــای ســیما تبدیــل کنــد.
البتــه بازغــی طــی ایــن ســال هــا همــواره ارادت ویــژه ای بــه
ســینمای کــودک داشــته و در چندیــن فیلــم ایــن گونــه نیــز
حاضــر بــوده اســت کــه آخریــن آنهــا« ،آهــوی پیشــونی ســفید
 »3بــوده اســت .فیلمــی کــه نــوروز امســال روی پــرده رفــت و
توانســت بــه فــروش خوبــی هــم دســت یابــد .آنچــه در پــی
میخوانیــد چکیــده گفتوگــوی مــا بــا اوســت.

آقــای بازغــی ،شــما یکــی از عالقهمنــدان و پیگیــران
ســینمای کــودک هســتید .در دورهای بهســر می بریم
کــه بــا تعــدد آثــار ســینمای کــودک مواجــه هســتیم
کــه مــیتوانــد بــه نوبــه خــود ،نشــانه خوشــایندی
باشــد .از دیگــر ســو ،منتقــدان ایــن تعــدد آثــار در
ســینمای کــودک نیــز معتقد هســتند کــه ایــن گونه،
فاصلــه ای معنــادار نســبت بــه دوران طالیــی دهــه
 60و  70خــود دارد کــه مانــدگاری چندانــی را بــرای

آثــار ایــن ســال هــا بهوجــود نمــی آورد .تفســیر
شــما از ســینمای کــودک ایــن ســال هــا چیســت؟
مــن هــم قبــول دارم کــه تــا حــدودی در دوران رکــود
ســینمای کــودک بهســر مــی بریــم و بــه دوران طالیــی
نمــی رســیم .در حــال حاضــر تمرکــز ســینمای صنعتــی
و تجــاری مــا بــه ســمت فیلمهایــی رفتــه کــه چنــدان
مناســب کــودکان نیســت و هیــچ نظارتــی هــم روی ایــن
مســاله وجــود نــدارد .خیلــی از شــوخی هایــی کــه در این
فیلــم هــا اتفــاق مــی افتد مناســب ســن بچــه ها نیســت.
فیلــم زیــادی بــرای بچــه هــا ســاخته نمــی شــود و نــگاه
کارگــردان هــا بــه بازیگرانیســت کــه شــاید چهــره هــای
مــورد تائیــد کــودکان نباشــند .بســیاری از این تعــدد آثار
ســینمای کــودک ایــن ســال هــا بــرای کــودکان نیســت و
ایــن یکــی از معضــالت بــزرگ ســینمای کــودک شــمرده
میشــود .بــا ایــن همــه امیــدوارم بــا درایــت مســئوالن و
تــالش ســینماگران ،روزی برســد کــه بتوانیــم بــه آن نــگاه
آرمانــی در ســینمای کــودک برســیم.
بــرای رســیدن بــه آنجــا کــه بایــد ،نقــش جشــنواره
فیلمهــای کــودکان و نوجوانــان را بــه چــه انــدازه ای
مــی بینیــد .بــه هــر حــال جشــنواره کــودک رویــداد
بزرگیســت کــه در ایــن وانفســای ســینمای کــودک
بایــد غنیمــت شــمرده شــود .نــگاه شــما بــه نقــش
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جشــنواره کــودک چگونــه اســت؟
هــم بایــد بپذیریــم کــه جشــنواره در مقاطعــی در برخــی
امــور کوتاهــی کــرده و هــم اینکــه بایــد برگــزاری و وجــود
آن را غنیمــت شــماریم .اینکــه مــی گویــم کوتاهــی بــه
ایــن معنــی اســت کــه جشــنواره کــودک بایــد بــا شــورای
صنفــی نمایــش بــه یــک نتیجــه ای برســد کــه اکــران
مناســبی را بــرای فیلــم هــای برگزیــده جشــنواره کــودک
داشــته باشــد ،نــه اینکــه ایــن آثــار ارزنــده را در زمــان
اکــران مــرده روی پــرده بفرســتند .اصــــوال فیلــم هایــی
کــه مــی فروشــند ،هــر زمــان کــه اکــران شــوند ،فــروش
خواهنــد داشــت چــون هــم ژانرشــان مشــخص اســت
و هــم کارگــردان آنهــا ،هــم بازیگــران و هــم مــدل
فیلمســازی شــان .ایــن آثــار ســینمای کــودک اســت کــه
بــا اکــران در زمانــی نامناســب ،هیــچ اتفاقــی برایشــان
نمــی افتــد .بنابرایــن بهتــر اســت یــک جابهجایــی بــرای
اکــران فیلمهــای کــودک داشــته باشــند ،بهویــژه بــرای
فیلمهــای برگزیــده جشــنواره کــودک تــا ایــن آثــار در یک
زمــان مناســب تــری اکــران شــود.
البتــه زمانــی کــه خبــر پیوســتن شــما بــه «کــودک
شــو» منتشــر شــد ،همــه متفــق بودنــد که شــما یک
ریســک را پذیرفتیــد ،چــون ســایر بازیگرانــی کــه از
ســینما بــه تلویزیــون آمــده و به اجــرا مــی پرداختند،
عمومــا یــا مســابقات را اجـــــرا مــی کـــردنـــــد یــا
برنامــه هــای ســرگرمی را .چــه شــد کــه تــن بــه ایــن
ریســک دادیــد؟
بلــه ،کامــال ریســک بــود .ببینیــد تلویزیــون در بدتریــن
شــرایط خــود ،حداقــل  10درصــد جمعیــت کشــور
معــادل  8و نیــم میلیــون بیننــده دارد و اینکــه صرفــا
کســی فکــر کنــد کــه حضــور در تلویزیــون ســبب می شــود
کــه بازیگــر در ســینما کمتــر دیــده شــود ،اصــال درســت
نیســت چــون اینهــا ،دو مقولــه کامــال ســوای یــک
دیگــر هســتند .خیلــی از بازیگــران خــوب حــال حاضــر

کشــورمان ،از تلویزیــون بــه ســمت ســینما کشــیده
شــدند؛ خیلــی هــا هــم از خــود ســینما شــروع کردنــد
و بــه تلویزیــون آمدنــد .ایــن اتفــاق فرمــول مشــخصی
نــدارد .شــاید فرمولیســت کــه در ذهــن تهیــه
کننــدگان ایجــاد شــده کــه ایــن ،قــدرت ریســک آنــان را
پائیــن مــی آورد.
و البتــه کــه عالقهمنــدی شــما بــه کــودکان هــم در
پذیــرش ایــن ریســک دخیــل بــوده اســت.
دقیقــا .عشــق و عالقــه در وهلــه اول اســت ،چــون
بازیگــری کــه عالقهمنــد نباشــد ،نــه فیلــم کــودک بــازی
مــی کنــد و نــه در برنامــه کــودک حاضــر مــی شــود.
مــن قبــل از اینکــه در «کــودک شــو» اجــرا کنــم ،در دو
قســمت از فصــل گذشــته «محلــه گل و بلبــل» بــازی
کــردم ،یعنــی کمتــر بازیگــری اســت کــه میپذیــرد
چنیــن کاری انجــام دهــد ،چــون اگــر قــرار باشــد بــه
تلویزیــون بیایــد ترجیــح میدهــد بــا یــک نقــش پــر
و پیمــان تــر بیایــد تــا اینکــه بیــن یــک برنامــه ای بــرود
و دو اپیــزود بــازی کنــد.
بــرای ســخن آخــر برگردیــم بــه جشــنواره ،فکــر
میکنیــد مهمتریــن اتفاقــی کــه بایــد در امتــداد
برگــزاری جشــنواره رقــم بخــورد چیســت؟
امیــدوارم کــه امســال و در دوره ســی ودوم ،ایــن بیانیــه
و اتفــاق بــه وســیله بــزرگان جشــنواره کــودک رقــم
بخــورد کــه فیلمهــای برگزیــده در شــورای صنفــی
نمایــش ،ایــن اجــازه را داشــته باشــند کــه در بهتریــن
شــرایط و زمــان ،اکــران بگیرنــد ،نــه اینکــه در موقعیتــی
اکــران شــوند کــه چنــدان مطلوبشــان نیســت .هیــچ
فرقــی نمــی کنــد شــما فیلــم کــودک بســازی یــا فیلــم
بزرگســال ،چــون هــر دوی اینهــا بــه یــک انــدازه
زحمــت دارد و چــه بســا انتخــاب بازیگــران ژانــر کــودک
ســخت تــر هــم باشــد.
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که زود از تپش افتاد
ی

قلب

سعیدهنیکاختر

اشــند .حــرف بزن ـد ،راه
وس ـک س ـخنگو داش ـته ب
هــا آرزو دارنــد ی ـک عر
د .بدشـان هــم نمیآید
همــه بچه
رفـت بــا آنهــا بــازی کنن
وقـت حوصلهشـان ســر
هـای دهه شـصت یکی
هر
بــرود و
ماجراجویــی کنند .بچه
اهــی همـراه عروسـک،
شــبکه دو میدیدنــد.
هـراز چندگ
نی را در برنامــه کــودک
ســکهای دوستداشــت
ش ب ـود و کفشه ـای
از ایــن عرو
دی س ـبز پــر رنگــی تن ـ
زی کــه شــلوار پیشبن ـ
ش خیلــی خودنمایــی
ـب
ـ
س
قورباغــه
قلمبــه و دهـان گشـاد
ــز داشـت ،چشــمهای
ســیار هــم شــیرینزبان
قرمــز نوکتی
داشــتنی بــود .از قضــا ب
ایــن عروســک ،دوست
هــا بــه آقــای مجــری یــا
میکــرد؛
رد .بعیــد نبــود خیلی
ود و بلبــل زبانــی میکــ
خاطــر داشــتن چنیــن
بــ
و زبــل
یرضــا توتونچیــان) به
ردان قورباغــه ســبز (عل
برانگیز داشـت ،اولین
عروســکگ
سـبز یک ویژگــی رشـک
ســودی کننـد .قورباغه
ت .در خانــه قـدم مــیزد
عروســکی ،ح
ون آمـده بـود و پــا داشـ
ود کــه از پشـت میــز بیــر
رفـت .جسـور و کنجـکاو
عروســی بـ
ـارک ،گـردش و بــازار می
هــم خانــهایاش بــه پـ
اشـت .مثــال اگــر دردســر
ـا
ـ
و گاهــی ب
هــا هــوش سرشــاری د
قایســه بــا دیگــر قورباغه
ـی قضیــه را جمعوجـور
م
بـود و در
میانداخـت بــا چربزبانـ
میکـرد یــا خرابـکاری راه
ورباغــه ،عروس ـکگردان
درسـت
د .امــا مهمتــر از خ ـود ق
ـا کســی دعوای ـش نکن ـ
ش برخــورد و مهربـان
میک ـرد تـ
وتونچیــان ،اینقـدر خــو
ایاش بـود .علیرضــا ت
اغــه کامــال منطقــی و
یــا هــم خانــه
کــرد .رفتــارش بــا قورب
ـد در دل بچههــا آب می
ســعی داشــت رضایــت
بــود کــه قنـ
مادرانــه بــود .همیشــه
ختگیریهای پدرانــه و
حم ـل کن ـد .جذابی ـت
دور از ســ
ندش را بــا س ـعهصدر ت
جل ـب و رفتاره ـای ناپس ـ
وس ـکگردانی قورباغــه،
را
ـه
قورباغـ
جب ـور ب ـود عــالوه بــر عر
چی ـان در ای ـن ب ـود کــه م
غــه ،ســرکش و پارتنــر
کار توتون
ــع بازیگــر نقــش قوربا
قــش بــازی کنــد .در واق
ری کــه بعدهــا خیلــی
مقابلــش ن
را ســختتر میکــرد .کا
ک نفــر بــود و ایــن کار
ق شــدند ،مثــل نــگار
مهربــان یــ
را ادامــه دادنــد و موفــ
ردانها همیــن شــیوه
ک لقمــه .توتونچیــان
از عروســکگ
ــد لقمانیــان و عروســ
ســک ســنجد یــا محم
دهــد و قورباغه سـبز را به
رو
اســتخر و ع
کگردانی در تلویزیـون ب
ت جانــی تـازه بــه عروسـ
دا کـرد و بعدهــا از روی
وسـکی که شــخصیت پیـ
توانسـ
حبــوب تبدیـل کند .عر
مهربان خالـق قورباغه
عروسـکی م
ـاختند .شــاید اگر قلـب
دو فیلــم ســینمایی سـ
ری از او بودیـم .علیرضا
آن ســریال و
هنرنماییهـای بیشــت
ش نمیافتـاد ،شــاهد
ـه شـصت ماندگار شـد،
سـبز زود از تپـ
ن همــه بچههـای دهـ
ــا قورباغــه سـبز در ذهـ
توتونچیـان ب
دنیــا خداحافظــی کـرد.
زود در بهمـن  1368بــا
امــا خیلــی

Raed Faridzadeh:

Iranian children and the
youth cinema enjoys special
place in the world
International Manager of 32nd International Film Festival
for Children and Youth Dr. Raed Faridzadeh said the Iranian children and the youth cinema enjoys special place
in the world.
Talking to Mehr News Agency, Dr. Raed Faridzadeh
said:”At the festival’s press conference, many aspects of
the international section were mentioned, and if I want
to summarize what would happen at the festival for the
first time this year, it is the creation of a video library
featuring a collection of recent films on children and
adolescents as well as top works. My colleagues have
collected the works in the past 40 years to screen for
festival buyers, directors, and planners.”
Paying Due Attention to Festival’s Market
“This is a step towards the festival’s focus on the child
and adolescent cinema market, and for this reason,
alongside a video library of regional buyers whose
children and adolescent cinema is important to them,
focusing on countries in the region that share cultural
interests with Iran. Of course, a number of European and
Asian countries have been invited to watch the films this
year, as well as negotiate with broadcasters and select
works from the video library,” he added.
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Joint Production Panel in Child Cinema
Faridzadeh also commented on the co-production section of the festival, adding that: “Along with this section,
with the help of my colleagues, we designed a co-production panel focused on child and adolescent cinema,
which has been invited from Serbia, Pakistan, Turkey,
Germany, South Korea and Russia. Iranian filmmakers,
directors and actors involved in co-production have also
been invited to hold talks on the matter. On the last day,
the Iranian cinema’s technical and content capabilities
are to be unveiled.”
Targeting the Workshops
He said the workshop section has been added to the international section of this year. “We have tried to make the
workshops a little more targeted and to review the areas
like VR, virtual reality and reality,” Faridzadeh added.

Review of Children and the Youth Cinema
He added several top international film critics from
South Korea, Germany, Armenia, Berlin Film Festival and
annes Film Festival would take part in this section and
Late Abbas Kiarostami and Majid Majidi works also will
be reviewed by an Armenian cinema teacher.
Selecting riteria of International Selection
ommenting on the criteria for selecting the films by
selecting committee of International Section, Fried adeh said: “The criteria are e actly based on what was
announced in the call, such as ethical and human aspects, child and adolescent education in the global arena, peace, the environment, and so on.”
Variety of Films and Genres
“ e wanted to take into account the diversity of films
and genres. This year has been a very diverse year for the
festival. Several representatives from
countries are
presenting their works and
films from Asia, Eastern
Europe, Turkey, and even Singapore will be displayed.”
Paving the Ground for the Globali ation of Iranian hildren’s Movies
He added that the festival is a great venue to introduce
the Iranian films in the world.
Special Place of Iranian hildren and the outh inema
in the World
At the end of his speech, he said: “If we look at the history of Iranian cinema after the Islamic Revolution, the
achievements of Iranian cinema in the international arena will begin with the cinema of children and the outh,
and that is why our children and the outh cinema has
always had a special place in the international arena,
which unfortunately has been neglected in recent years.”
Presided by Alire a Tabesh, the
nd International Film
Festival for Children and Youth is slated to be held in
Province of Isfahan on Aug
,
in the feature,
short story, web series, long animation, short animation
sections.
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