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اندرفواید«بینالمللیبودن»
یــک روز از جشــنواره بینالمللــی فیلمهــای
کــودک و نوجــوان را پشــت ســر گذاشــتهایم
و آنچــه از ایــن عنــوان پــر طمطــراق بیشــتر
از همــه قنــد در دل آدم آب میکنــد ،همــان
وجــه بینالمللــی بــودن آن اســت« .بینالمللــی بــودن» را در
ایــن رویــداد ،چگونــه معنــا میکنیــم؟ آیــا غیــر از ایــن اســت
کــه مردمانــی از کشــورهای گوناگــون ،بــا زبانهــای مختلــف
و دارای فرهنــگ و آداب و رســوم و ســنن متفــاوت ،بــه بهانــه
مبارکــی همچــون «ســینما» گــرد هــم آمدهانــد تــا همــه بــه
یکســو ،یعنــی بــه پــردهای نقــرهای نظــر کننــد و معانــی
یکســانیدرمعنــایعــاموبرداشــتهایشــخصیبــهفراخــور
زیســت مخصــوص خودشــان را داشــته باشــند؟
چــه چیزهایــی باعــث میشــود کــودکان و نوجوانــان،
دور از دنیــای پــر از قانــون و مــاده و تبصــره و حــد و مــرز
بزرگترهایشــان ،دلهایشــان را بــه هــم نزدیــک کننــد و
بــدون اینکــه زبــان یکدیگــر را بلــد باشــند ،دل هــم را کشــف
کننــد؟ ســینمای کــودک و نوجــوان بایدهای نانوشــتهای مثل
موســیقی و حــرکات مــوزون و بازیهــای هیجانانگیــزی مثــل
پانتومیــم دارد کــه باعــث میشــود خیلــی زودتــر از مخاطبــان
بالــغ ســینما موفــق بــه کشــف رمزگذاریهــای مــد نظــر
فیلمســاز بشــوند و چــه بســا توانایــی آنــان بــه شــکل طبیعی
و ذاتــی در خوانــدن زبــان بــدن کاراکترهــا ،بیشــتر از مــا باشــد.
رویــدادی مثــل جشــنواره بینالمللــی فیلمهــای کــودکان و
نوجــوان از ایــن نظــر حائــز اهمیــت اســت کــه بیــش از پیــش،
قشــر کم ســن و ســال امــا بســیار هوشــمند مخاطب ســینما را
متوجــه خودشــان میکنــد و چــه بســا موفــق میشــود دســت
خیــالآنهــارابگیــردودرآســمانبلندتریبهپــروازدربیــاورد،
آنقــدر بلنــد ،که وقتــی بزرگ شــدند نیز مــردم جهــان را فراتــر از
کجایــی بودنهــا ،بهخاطــر انســان بودنهــا دوســت بدارنــد.
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عاطفــه نــوذری -مراســم افتتاحیــه ســیودومین جشــنواره
بینالمللــی فیلمهــای کــودکان و نوجوانــان ،شــب گذشــته
بیستوهشــتم مــرداد در بوســتان غدیــر نصــف جهــان ،همزمــان
بــا عیــد ســعید غدیــر برگــزار شــد .همیــن موضــوع کافــی بــود کــه
بخشــی از مخاطبــان این جشــنواره نــگاه خــود در فضای مجــازی را
معطــوف بــه برگــزاری ایــن مراســم کننــد.
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وزیــر فرهنــگ و ارشــاد اســامى بــراى جشــنواره
ســیودوم پیامــی منتشــر کــرد
تقدیربرایتوجهبهکودکانسیلزده
4

ســیدعباس صالحــى در آســتانه برگــزارى ســىودومین
جشــنواره بینالمللــى فیلمهــاى کــودکان و نوجوانــان بــا
انتشــار پیامــى بــراى موفقیــت ایــن رویــداد مهــم ســینمایى
ابــراز امیــدوارى کــرد.
ســیدعباس صالحــى وزیــر فرهنــگ و ارشــاد اســالمى
در آســتانه آغــاز ســىودومین جشــنواره بینالمللــى
فیلمهــاى کــودکان و نوجوانــان در قالــب پیامــى بــا ابــراز
امیــدوارى بــراى شــادى روزافــزون کــودکان ســرزمینمان
ایــران ،از انتخــاب شــعار «رویــاى کــودکان ســیلزده را
بســازیم» بــراى ایــن دوره از جشــنواره ،تقدیــر کــرد.
متــن پیــام وزیــر فرهنــگ و ارشــاد اســالمى بــه شــرح ذیــل
اســت:
«بسم هللا الرحمن الرحیم
تحــوالت پرشــتاب جهــان امــروز ،زندگــی انســان را در ابعاد
گوناگــون از جملــه حــوزه فرهنــگ دســتخوش تغییــر کرده
اســت .در ایــن میــان ،کــودکان و نوجوانــان ،بــا بهــره
گیــری از فنــاوری هــای نویــن ،شــکل گیــری نســلی فهیــم،
پرسشــگر و تحولخــواه را نویــد مــی دهنــد.
ســیودومین جشــنواره بیــن المللــی فیلــم کــودک و
نوجــوان بــا درک ایــن واقعیــت گریزناپذیــر ،گامهایــی
نــو در ایــن مســیر برداشــته و بــا بهــره گیــری از نســیم
تغییــرات ،هوایــی تــازه بــرای پروانــه هــای جشــنواره بــه
ارمغــان آورده اســت.
تحــول در ســاختار جشــنواره ،ایجــاد بخــش هــای روزآمــد
و تغییــر نــگاه بــه ســینما از جزیــره ای مســتقل بــه بخشــی
از صنعــت تصویــر بیانگــر بینــش دقیــق و تیزهوشــی
هنرمندانــه ســینماگران متعهــد کشــورمان اســت کــه بــی
تردیــد دســتاوردهای ارزشــمندی بــرای کــودکان ایــن
مــرزو بــوم و پیــام پرطنینــی از جنــس صلــح و نوعدوســتی
و معنویــت بــرای جهــان خواهــد داشــت.
در شــرایطی کــه بیــش از هــر زمــان دیگــری نیازمنــد
انســجام و وحــدت هســتیم ،اکــران همزمــان فیلــم هــای
جشــنواره در سراســر کشــور موجــب خرســندی اســت و
نمایــش آثــار راه یافتــه بــه جشــنواره در مناطــق ســیلزده
و کــودکان آســیبدیده ناشــی از ایــن حادثــه تلــخ ،بــا
شــعار شــیرین «رویــای کــودکان ســیلزده را بســازیم»
جــای تقدیــر فــراوان دارد.

تقــارن آغــاز ایــن رویــداد را بــا ایــام عیــد غدیــر خــم کــه
دوســتی بــا کــودکان و حمایــت و توجــه بــه حقوق آنــان در
ســیره امــام علــی(ع) مــوج مــی زنــد ،بــه فــال نیــک گرفتــه
و بــا قدردانــی از دبیــر ســختکوش و دســت انــدرکاران
پرتــالش ایــن رویــداد اثربخــش و همچنیــن مســئوالن و
اهالــی فرهنگمــدار و هنرپــرور شــهر اصفهــان ،امیــدوارم
شــاهد برگــزاری موفــق جشــنواره و توشــه ای ارزشــمند
بــرای نســل هــای آینــده باشــیم .از خداونــد متعــال نشــاط
و شــادی روزافــزون بــرای فرزنــدان ســرزمینم و عــزت و
ســربلندی ایــران اســالمی را آرزومنــدم.

برگزاری نشست آموزشی داوران کودک

نشســت آموزشــی و توجیحــی انتخــاب داوران کــودک و
نوجــوان اســتان البــرز در راســتای داوری فیلمهای جشــنواره
بینالمللــی فیلــم کــودک و نوجــوان در کــرج برگــزار شــد.
نشســت توجیحــی و انتخــاب  ٢٠داور کــودک و نوجــوان
کرجــی بــرای داوری فیلمهــای ســیدومین جشــنواره
بینالمللــی فیلمهــای کــودک و نوجــوان ،همزمــان در
اســتان البــرز برگــزار شــد.
ایــن نشســت روز یکشــنبه  ٢٧مــرداد بــا همــکاری اداره کل
فرهنــگ و ارشــاد اســالمی ،اســتان البــرز ،کانــون پــرورش
فکــری کــودکان و نوجوانــان و همچنیــن بــا همراهــی
انجمــن ســینمای جوانــان اســتان البــرز در محــل کانــون
پــرورش فکــری کــودکان و نوجوانــان برگــزار شــد.
در ایــن نشســت آموزشــی کــه بــا حضــور محمــد حســین
عابــدی مدیــر انجمــن ســینمای جوانان اســتان البرز و ســید
احمــد کشــمیری از فیلمســازان مطــرح فیلــم کوتــاه اســتان
البــرز برگزار شــد ،کــودکان منتخب در مــورد چگونگــی داوری
فیلمهــای کــودک و نوجــوان توجیــح و مــورد مصاحبــه و
ارزیابــی قــرار گرفتنــد.
همچنیــن در ایــن نشســت ،داوران کــودک و نوجــوان
دیدگاههــای شــخصی و جهانبینــی خــود را در زمینــه
وضعیــت کنونــی ســینمای کــودک و نوجــوان و ســینمای
کشــور بــه اشــتراک و نقــد گذاشــتند.
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تازهترین فصل جشنواره فیلمهای کودکان و نوجوانان کلید خورد
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کودک  32ساله

ســارا کنعانــی -ســیودومین جشــنواره
فیلمهــای کــودکان و نوجوانــان ،شــامگاه
دوشــنبه  ٢8مــرداد مقــارن بــا شــب عیــد
ســعید غدیــر خــم در بوســتانی بــه همیــن
نــام (غدیــر) در شــهر اصفهــان و در فضــای بــاز افتتــاح
شــد .پژمــان بازغــی ،اجــرای مراســم را بــر عهــده داشــت.
جمعی از دوستداران کودکان
علیرضــا تابــش دبیــر جشــنواره ســیودوم بــه همــراه،
مرضیــه برومنــد ،پــوران درخشــنده ،رائــد فریــدزاده،
قــدرتهللا نــوروزی (شــهردار اصفهــان) ،عبــدهللا
علیمــراد ،ابوالفضــل جلیلــی ،رابعــه مدنــی ،کامبوزیــا
پرتــوی ،لیلــی رشــیدی ،علــی اکبــر قاضینظــام ،وحیــد
نیکخــواه آزاد ،حجتاالســالم والمســلمین محمدعلــی
انصــاری ،رئیــس اداره فرهنــگ و ارشــاد اســتان اصفهــان،
مهــدی مزروعــی ،امیراحمــد زنــدآور ،فتــحهللا معیــن،
پورمحمد شــریعتی عضو شــورای اسالمی شــهر اصفهان و
معاونــان شــهردار و ...در ایــن مراســم حاضــر بودنــد و بــه
اتفــاق مردمــی کــه بــه بوســتان آمــده بودنــد از کــودکان
ســیلزده میهنمــان یــاد کردنــد؛ ایــن تداعــی بــا پخــش
کلیپــی انگلیســیزبان میســر شــد کــه بــه همــه مهمانــان
خوشــامد میگفــت .پیــام ســید عبــاس صالحــی وزیــر
فرهنــگ و ارشــاد اســالمی نیــز خوانــده شــد.
عطر حضور شهدا
پژمــان بازغــی از یــک نوجــوان خواننــده دعــوت کــرد تــا
روی صحنــه بیایــد و او قطعــه «علــی ای همــای رحمــت»
را بــرای حضــار خوانــد کــه بــا تشــویق حضــار همراه شــد.
همزمــان بــا اجــرای ایــن قطعــه ،پرچــم روی ضریــح حرم
حضــرت علــی (ع) در نجــف اشــرف توســط همســران
و فرزنــدان چهــار شــهید مدافــع حــرم روی صحنــه بــه

نمایــش درآمــد .ســپس ویدئویــی در تکریــم  ٢3هــزار
شــهید دفــاع مقــدس و شــهیدان احمــد کاظمــی و
محســن حججــی (شــهید مدافــع حــرم) بــا ســخنانی از
مقــام معظــم رهبــری بــرای حضــار پخــش شــد.
جشنی برای پاسداشت کودکی
علیرضــا تابــش ،دبیــر جشــنواره روی صحنــه حاضر شــد
و متنــی را دربــاره ســیودومین جشــنواره بینالمللــی
فیلمهــای کــودکان و نوجوانــان بــرای حضــار قرائــت کرد.
«به نام خدا
باالخــره روزهــا یکییکــی طــی شــدند و بــاز بــه روزهــای
نشــاط و ســرور رســیدیم؛ چــه فرخنــده اســت تالقــی عید
مذهبــی و میهنــی غدیــر در آییــن افتتاحیــه ایــن دوره
از جشــنواره ،بــه ویــژه کــه میزبانمــان شــهر مهربــان،
ریشــهدار و تکــرار ناپذیــر اصفهــان و اهالــی بــا صفایــش

باشــند کــه در تمــام ایــن روزهــا همپــای مــا ،بلکــه
بیــش از مــا تــالش کردنــد تــا جشــن و جشــنوارهای کــه
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در پاسداشــت تصویــر و کودکــی برپــا شــده اســت ،بــه
صمیمانهتریــن و آراســتهترین ترتیبــات برگــزار شــود.
در ایــن شــادی مضاعــف ،هــر ســخنی بیــش از خیــر
مقدمــی از صمیــم قلــب و بــه نمایندگــی از تیــم یکــدل
و ســختکوش برگــزاری جشــنواره ،نــه مناســب چنیــن
لحظاتــی اســت و نــه مطلــوب مســتمعان پــر از لبخنــد
و شــیطنت و شــادی کودکانــه ،پــس همیــن بــس،
کــه بــا افتخــار بگویــم :مهمانــان داخلــی و خارجــی!
کــودکان عزیــز و امیــدوار ســرزمین پهنــاورم! نوجوانــان
خــالق شــرکتکننده در ســومین المپیــاد فیلمســازی،
ِ
افتخارآفریــن کــودکان و
هنرمنــدان ســرفراز ،آزاده و
ِ
نوجوانان ،مســئوالن شــهر اصفهــان ،و متولیــان فرهنگ
هنــر کــودکان و نوجوانــان ایــران! عیــد بــزرگ غدیــر
و
ِ
بــر همــه شــما مبــارک .بــه ســیودومین جشــنواره
بینالمللــی فیلمهــای کــودکان و نوجوانــان ایــران
خــوش آمدیــد و امیــدوارم روزهایــی پــر از رنگ و نشــاط و
خوشــی را در اصفهــان زیبــا بــا هــم تجربــه کنیــم.
حق به همراهتان و علی یارتان
والسالم علیکم و رحمه هللا برکاته».
سینما ،یک عصای جادویی
قــدرتهللا نــوروزی ،شــهردار اصفهــان نیــز در بخشــی
از صحبتهایــش حاضــران را اینطــور مــورد خطــاب
قــرار داد :فلســفه وجــودی جشــنوارهها ایجــاد شــور و
نشــاط اســت و ایــن جشــنواره کــه نمونــه منحصربهفــرد
در ایــران و منطقــه اســت ،جشــنوارهای اســت کــه
میتوانــد نگارههــای معصومانــه کــودکان را بــرای حــل
مشــکالت جهــان بــه کمــک بطلبــد ،نگارههایــی کــه
هــر یــک در قابــی میتوانــد درخششــی بــرای روشــنایی
آینــده باشــد ،نگارههایــی کــه هــر یــک در قابــی
میتوانــد آیندهســازان را بــه عنــوان پرچــمداران امــروز
و ســرمایهداران فــردا معرفــی کنــد .بســیار خوشــحالم
کــه توانســتیم ســیودومین جشــنواره بینالمللــی
فیلمهــای کــودکان و نوجوانــان را بــا دائمــی شــدن

آن در اصفهــان برگــزار کنیــم ...امیــدوارم در ایــن چنــد
روز هنرمنــدان عرصــه ســینما بتواننــد بــا بــه نمایــش
گذاشــتن آثــار خــود در اصــالح امــور ،بیــداری کســانی
کــه نیازمنــد فیلمهــای هشــداردهنده هســتند از ایــن
فرصــت اســتفاده خوبــی کننــد چراکــه ســینما یــک
عصــای جادویــی اســت کــه میتوانــد آرمانهــای
یــک ملــت را بــه نمایــش بگــذارد .عصــای جادویــی کــه
میتوانــد بــه وســعت افــق دیــد مخاطبــان و قــوه خالقــه
ســازندگان خویــش در جامعــه اثــر بگــذارد.
و آغاز یک جشنواره خاطرهساز
در ادامــه ایــن مراســم کــه بــا اســتقبال حاضــران همــراه
بــود ،پــس از پخــش کلیپــی از فیلمهــای خاطرهانگیــز
ســینمای کــودک ماننــد «باشــو غریبــه کوچــک»« ،کاله
قرمــزی»« ،شــهر موشهــا»« ،دزد عروســکها»« ،ســفر
جادویــی»« ،قصههــای مجیــد» و … گــروه موســیقی
متشــکل از نوجوانــان هنرمنــد بــا حضــور روی صحنــه بــه
اجــرای قطعاتــی پرداختنــد .پخــش کلیپ معرفــی هیات
انتخــاب بخشهــای مختلــف ایــن دوره از جشــنواره،
پایــان بخــش مراســم افتتاحیــه ســیودومین جشــنواره
بینالمللــی فیلمهــای کــودکان و نوجوانــان بــود.

محکوم به اکران موفق
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سال تولید1397:
کشور:ایران
مدت زمان 90 :دقیقه
خالصهداستان:
بنیامیــن داســتان پســری از قــوم بنــی اســراییل اســت کــه بــرای
آزادی جــان مــادرش مجبــور بــه ســفری خطرنــاک میشــود.
او در ایــن ســفر بــا حوادثــی روبــرو میشــود کــه دیدگاهــش را
نســبت بــه قــوم و زندگــیاش عــوض میکنــد.
کارگردان:محسنعنایتینوشآبادی
تهیهکننده:مصطفیحسنآبادی
فیلمنامهنویس:محسنعنایتینوشآبادی
تصویربردار:علیرضازارع
سرپرست متحرک سازی :علیرضا زارع
سرپرستکامپوزیت:جوادرضایی
طراح پس زمینه :حامد فرهادی
طراحشخصیت:حامدفرهادی
تدوین:محسنعنایتینوشآبادی
صدابردار:سینازند
صداگذاری ،طراحی و میکس صدا :فرشید جلیلینژاد
موسیقی:بهزادعبدی
جلوههای ویژه بصری ( :)CGIابوالفضل مزرعتی
مدیر دوباژ :امیر زند
دوبلــور :تینــا هاشــمی ،آرزو آفــری ،چنگیــز جلیلونــد ،ناصــر
طهماســب ،اکبــر منانــی ،ســعید مظفــری ،مریــم شــیرزاد

مصطفــی حســنآبادی -پیــش تولیــد انیمیشــن
«بنیامیــن» حــدود شــش مــاه طــول کشــید و در
تابســتان  ۹۵رونــد تولیــد کار آغــاز شــد کــه آن نیــز
حــدود دو ســال به طــول انجامیــد .البتــه بایــد بگویم که
میــان عوامــل ایــن اثــر ،همدلــی و وفاقــی وجــود داشــت
کــه باعــث شــد ایــن اثــر بســیار زودتــر از چیــزی کــه در
ذهنمــان بــود بــه ســرانجام برســد و مــن از ایــن بابــت
خوشــحالم کــه چنیــن گــروه همــراه و همدلــی را در کنــار
خــودم داشــتم و بــا همراهــی آنــان توانســتیم چنیــن
پــروژهای را بــه ثمــر برســانیم.

موضــوع ایــن انیمیشــن از یــک دغدغــه درونــی متولــد
شــد کــه توانســتیم بــا دیگــر افــرادی کــه آنهــا هــم
دغدغــه موضــوع «بنیامین» را داشــتند ،همــکاری کنیم و
بودجــهای بابــت شــروع کار بگیریــم .امــا ادامــه تواید این
انیمیشــن بــا هزینــه شــخصی بــود کــه ایــن اتفــاق باعث
میشــود کــه مــا بــرای تامیــن هزینههــا بــه اکــران موفــق
محکــوم باشــیم و امیــدوارم مســئوالن نیــز در ایــن رابطــه
بــه مــا کمــک کننــد و «بنیامیــن» در اکــران هــم بتوانــد
شــرایط خوبــی داشــته باشــد.
«بنیامیــن» بــه عنــوان تنهــا نماینــده ایــران در بخــش

انیمیشــن بلنــد ســینمایی در جشــنواره حضــور داردکــه
امیدواریــم ایــن حضــور اتفاقــات خوبــی را بــرای مــا رقــم
بزنــد و موجــب افزایــش حمایــت از «بنیامیــن» بــرای
اکــران بهتــر شــود.
تهیهکنندهانیمیشن«بنیامین»

زنگ آخر
سال تولید 139٧:
کشور:ایران
مدت زمان 9:دقیقه
تهیهکننــده :انجمــن ســینمای جوانــان دفتــر نجفآبــاد،
حیدرعلــی رحمانــی قهدریجانی
خاصهیداستان:
دو پســربچهی دبســتانی در مســابقهی دو بــا هــم درگیــر
میشــوند و مدیــر آنهــا را از مســابقه اخــراج میکنــد.
قــرار اســت کــه زنــگ آخــر بــه دلیــل اخــراج بــا هــم درگیــر
شــوند.
کارگردان:حیدرعلیرحمانیقهدریجانی
فیلمنامهنویس:حیدرعلیرحمانیقهدریجانی
تصویربردار:محمدکریمی
صدابردار:علیرضاباستانی
طراحچهرهپردازی:محمدرضابنیآزاد
طــراح صحنــه و لبــاس :ابوالفضــل یــادگاری ،جــواد
حاجیــان
تدوین:امیننصیران
صداگذار:علیجعفرزاده
بازیگران:مجیدآقایی،امیرعلیعموچی

داستانآینده

خاصهیداستان:
شــغلهای متفــاوت آینــدهی کــودکان در قالــب نقاشــی
کــه ســر کالس درس کشــیده میشــود.
تهیهکننــده :محمدحســین بزرگــیراد ،تهیــه شــده در
موسســه ســینمایی عمــار
کارگردان:میثمملکیپور
فیلمنامهنویس:میثمملکیپور
مدیرتصویربرداری:سیروسکفاش

فرزندزمین
سال تولید139٧:
کشور:ایران
مدت زمان 84:دقیقه
خاصهداستان:
کشــتی ایرانــی پســر بچــهای را از آبهــای آزاد میگیــرد
و بعــد متوجــه میشــوند کــه از جنگزدههــای یمنــی
هســت کــه قایــق آنهــا در آب غــرق شــده اســت .او را بــه
ایــران میآورنــد و در اســکله بــا دختــر نوجوانــی آشــنا
میشــود کــه باعــث اتفاقــات و روابــط خاصــی بیــن ایــن
دو میشــود.
کارگردان:مژگانبیات
تهیهکننده:دکترمحمدنجیبی
سرپرستنویسندگان:مژگانبیات
نویسندگان:امیدمیرزایی،کیوانتقیه
مدیرفیلمبرداری:محمدسجادیان
چهرهپرداز:سپیدهنقدی
طراحصحنه:منیژهعزیزی
طراحلباس:منیژهعزیزی
تدوین:مستانهمهاجر
صدابردار:هادیافشار
صداگذاری:آرشقاسمی
موسیقی:بابکمیرزاخانی
جلوههای ویژه بصری (:)CGI
جلوههایویژهمیدانی:
بازیگران:ابراهیمتمهید،هدینوریزاده،مجیدفیلی
بازیگراننوجوان:فاطمهدهقان
بازیگرانکودک:علیتوربانه
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سال تولید 139٧:
کشور:ایران
مدت زمان 3:دقیقه و 3٠ثانیه

طراحیوترکیبصدا:مهدیجمشیدیان
تدوین:مجیدرستگار
جلوههایویژه:مجیدرستگار
بازیگــران :مســعود پورجمشــید ،آبتیــن ضیایــی ،یحیــی
خمیســی ،دانیــال شــتابی

غبار
کشور :لتونی
سال تولید٢٠18:
مدت زمان 13:دقیقه
کارگردان :داثه ریودوزه
فیلمنامهنویس:داثهریودوزه
تهیهکننده:ماریسپوتنینز
مدیرفیلمبرداری:اولدزالسیس
تدوینگران :داثه ریودوزه ،اولدز السیس
صدا:آنریسکرنبگ
شرکتتولیدکننده:آنیماسیاس،بریگاده
خاصهیداستان:
موجــودات کوچکــی از جنــس غبــار در قفســهی کتابخانه
زندگــی میکننــد و فضــای اطرافشــان را بــه عنــوان خانــه
میشناســند.
داثه ریودوزه ،1973 -لتونی
فیلمشناســی :فــراز و نشــیب ( ،)٢٠٠1گربههــا (،)٢٠٠٢
کرم شــبتاب ( ،)٢٠٠3شــیر مورچــه ( ،)٢٠٠5پســماییدی
دراگــز ( ،)٢٠٠٧کــوکاز الیمــه ( ،)٢٠٠9پســر بلوطــی (،)٢٠1٠
رودی کوچــک ( ،)٢٠14روز بــزرگ هیــر ( ،)٢٠15ماجراجویی
خــوک کوچــک ( ،)٢٠16ببــر و حیوانــات جنــگل ()٢٠16

اوتزی و معمای زمان
کشور :ایتالیا
سال تولید۲۰۱۸:
مدت زمان ۸۹ :دقیقه
کارگردان:گابریلپینوتا
فیلمنامهنویســان :کارلــو النگــو ،داویــده اورســینی،
جیاکومــو مارتلــی
تهیهکننده:مانوئالکاچامانی
مدیرفیلمبرداری:توئوموویرتانن
تدوینگر:مارچلوسائورینو
طراح لباس :الساندرو الی
طراحتولید:الئوراپوزالیو
صدا:کارلومیسیدنتی
موسیقی:استفانوسویتاال
چهرهپرداز:الساندرودانا
شرکتتولیدکننده:وانمورپیکچرز
بازیگــران :وینیچــو مارکیونــی ،الســاندرا ماســتروناردی،
مایــکل اســمایلی ،دیهگــو دلپیانــو
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خاصــهی داســتان :کیــپ پســری بســیار باهــوش
اســت .وقتــی او بــه مــوزه مــیرود تــا بــرای آخرینبــار بــا
مومیایــی خداحافظــی کنــد ،طــی اتفاقاتــی جادویــی
اوتــزی زنــده میشــود .کیــپ بــه کمــک دوســتانش
تــالش میکنــد تــا اوتــزی را از شــر زنــی بدجنــس کــه بــه
دنبــال اوســت مخفــی کنــد.
گابریلپینوتا،1971-ایتالیا
دانشآموختهیجامعهشناسیارتباطات
فیلمشناســی :زیــر آســمان بخــت و اقبــال ( ،)۲۰۱۴مــن
بــا تــو ازدواج میکنــم امــا نــه خیلــی زیــاد ( ،)۲۰۱۴هنــوز
داســتانی دیگــر ()۲۰۱۵
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جادوگر کوچک
کشور:آلمان،سوییس
سال تولید۲۰۱۸ :
مدتزمان ۱۰۳:دقیقه
کارگردان:مایکلشارر
فیلمنامهنویس:ماتیاسپاخت
تهیهکننده:جاکوبکالوسن
مدیرفیلمبرداری:ماتیاسفلچر
تدوینگر:ولفگانگوایگل
طراحلباس:کاترینااوست
طراحتولید:ایوااستیبلر
صدا:پاتریکاستورک
موسیقی:دیهگوبالدنوگ
جلوههایویژه:یانهوفمن
بازیگــران :کارولیــن هرفــورت ،اکســل پــرل ،لوییــس
ووربــاخ ،موموبایــر
خاصهیداستان:
داســتان یــک جادوگــر جــوان و خوشبرخــورد اســت کــه
همــهی آنچــه را در مــورد جــادو وجــود دارد میآمــوزد تــا
از ســوی دیگــر جادوگــران پیــر و بدجنــس پذیرفته شــود.
مایکا شارر ،۱۹۷۵-سوییس
فیلمشناسی:قهرمانانبرجسته(،)۲۰۱۰لینا()۲۰۱۶

مسیرهایگرگ
کشور:جمهوریچک
سال تولید٢٠18:
مدت زمان 1٠ :دقیقه
کارگردانان:نوئمیوالنتینی،وجچدوکال
فیلمنامهنویس:نوئمیوالنتینی،وجچدوکال
تهیهکننده:زوزاناددونکاوا
پویانمایی:فیلیپدیویاک،نوئمیوالنتینی
خاصهیداستان:
وولــف از بیمــاری آســم رنــج میبــرد .زندگــی او بــا مــادرش
اتفاقــی دســتگاه کمــک تنفــس او از
پــس از افتــادن
ِ
پنجــره ،تغییــر میکنــد .پســربچه بــه اجبــار از خانــه خارج
شــده و بــا یــک گــرگ وحشــی روبــهرو میشــود.
نوئمیوالنتینی-جمهوریچک
فیلمشناســی :مــرغ دریایــی ( ،)٢٠13نــور کوچــک (،)٢٠13
رد پــا ( ،)٢٠14مــادر کالغ ()٢٠15
وجچ دوکال -جمهوری چک
فیلمشناسی:مسیرهایگرگ()٢٠18

داستانهای باغ جادویی آنتون کرینگز
کشور:فرانسه،لوکزامبورگ
سال تولید٢٠1٧ :
مدت زمان 88 :دقیقه
کارگردانان:آرنودبورون،آنتونکرینگز
فیلمنامهنویســان :آنتــون کرینگــز ،آرنــود داللونــد،
کریســتل گونــارد
تهیهکنندگان:پیرریسات،امانوئلژاکومت
پویانمایی:فردیکبولن
تدوینگر:نظیممثلم
صدا :پیر ودوواتو
موسیقی:برونوکولس
شرکتتولیدکننده:اونیکسفیلمز
خاصهیداستان:
ملکــهی دوستداشــتنی زنبورهــا بــه دســتور دخترعمــوی
حســود خــود ونــدی دزدیــده میشــود .ونــدی میخواهــد
تــا تمــام تقصیرهــا را بــر گــردن حشــرهی خوشقلــب و
باهــوش بــه نــام آپولــو بیانــدازد.
آرنود بورون ،1962 -فرانسه
فیلمشناســی :داســتانهای بــاغ جادویــی آنتــون کرینگــز
()٢٠1٧

گوسفند و گرگها
کشور:روسیه
سال تولید٢٠19 :
مدت زمان 85 :دقیقه
کارگردان:والدیمیرنیکالیف
فیلمنامهنویســان :رابــرت لنــس ،والدیمیــر نیکالیــف،
آنتــون تیموفیــو ،الکســی زیتزیلیــن
تهیهکننــدگان :یــوری مســکوین ،ســرگی ســلیانوو،
والدیمیــر نیکالیــف
پویانمایی :دیه گو مارینو فیگروآ ،الکس واتسون
موسیقی:بنجامینزکر
شــرکت تولیدکننــده :ویــزارت انیمیشــن ،ســیتیبی
فیلــم کمپانــی
خاصهیداستان
شــهر متحــد گرگهــا و گوســفندان در صلــح و آرامــش
زندگــی میکننــد ،تــا اینکــه دو مهمــان ناخوانــده وارد
میشــوند ـ یــک روبــاه قطبــی و یــک گوســفند ریزنقــش.
آنهــا چالشهــای جــدی را بــا خــود بــه همــراه
میآورنــد کــه فقــط کار گروهــی میتوانــد چارهســاز
باشــد چراکــه قــدرت در اتحــاد اســت.
والدیمیرنیکایف-روسیه
فیلمشناسی:گوسفندوگرگها()٢٠19
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فرصترسیدنبهرویاهایکودکی
حبیــب رضایــی -ســینمای کــودک؛ تشــبیه و عبــارت
کامــال جامعــی اســت و بیــش از اینکــه بــه یــک ژانــر
اختصــاص پیــدا کنــد ،یــک زیــر متــن بــرای تمامــی
ماهیــت سینماســت .مــن فکــر میکنــم در وهلــه
اول شــاید ســینما بــرای اقنــاع حــس کودکــی همــه
تماشــاگران دنیــا بــه وجــود آمــده اســت و هنــوز هــم
میتوانــد بــه آن اصالــت دهــد .مــا دوســت داریــم بــا
دیــدن صحنههــای هیجانانگیــز ،هیجــانزده شــویم؛
بــا دیــدن صحنههــای خنــدهدار ،بخندیــم؛ بــا دیــدن
صحنههــای متأثرکننــده ،تحــت تأثیــر قــرار بگیریــم و
اصــوال دوســت داریــم یــک جهــان فانتــزی و رویایــی را
در مقابلمــان ببینیــم .حتــی اگــر قــرار اســت از جهــان
واقعــی و بســیار ملمــوس اطرافمــان تصویــری ببینیــم،
بازهــم بــا رنــگ و لعــاب و موســیقی و اِلمانهایــی
تصویــری میبیینیــم کــه آن را تزئیــن میکنــد؛ درســت
مثــل بازیهــا یــا اتاقهــای کودکانــه.
جهــان کودکــی بــا یــک عنصــر بــدون تردیــد و جدایــی
ناپذیــر بــه نــام بــاور عجیــن شــده اســت .بچههــا
بــه آنچــه انجــام میدهنــد ،میبیننــد ،میشــنوند و

میگوینــد بــاور دارنــد؛ اتفاقــی کــه تقریبــا در جهــان
امــروز بســیار نایــاب اســت .بــه نظــرم همــه مــا بــرای
بازگشــت دوبــاره بــه ایــن بــاور اصیــل و واقعــی زندگــی،
بایــد کمــک کنیــم تــا اتفاقــی بــه نــام ســینمای کــودک
دغدغــه دائمــی و متــداول مــا باشــد .اگــر نــگاه درســت و
جامــع و در عیــن حــال ،رهــا از قیــد و بندهــا و مناســبات
تیــره بزرگســاالن بــه ســینما داشــته باشــیم ،آنوقــت
درمییابیــم کــه ســینمای کــودک ،محــل تجلــی خالقیت
و تجســم بخشــیدن بــه همــه رویاهــا و خوابهــای
کودکــی اســت.
ایــن چالــش همیشــگی ســینما بــرای کــودک یــا دربــاره
کــودک را رهــا کنیــم و بــاور کنیــم امــروز در قحطــی هــردو
وجــه ایــن ماجــرا هســتیم .بچههــا چیــزی را کــه دوســت
ندارنــد بهراحتــی قبــول نمیکننــد .پــس بایــد بــا
بــاور ،بــرای رســیدن بــه آن جهــان پــاک کودکانــه تمــام
تالشمــان را بکنیــم و یکــی از مهمتریــن ایــن تالشهــا،
احیــای جریــان و پدیــده مبارکــی اســت بــه نــام ســینمای
کــودک؛ کــه فکــر میکنــم مــا بزرگترهــا بیشــتر بــه آن
احتیــاج داریــم.
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کودکان با چه حیطهها و حوزههایی سر و کار دارند؟
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گونههایکودکانه
میثــممحمــــــدی-مطالــــعات ژانـــری
همیشــه فضــای تحلیــل و بررســی آثــار
ســینمایی را بــه چالــش کشــیده اســت،
چراکــه در دل ایــن مفهــوم اســت کــه
مالکهــا و معیارهــای مدنظــر بــرای یــک هــدف خــاص
در فیلمســازی مشــخص میشــود .ژانرهــا همیشــه ایــن
ویژگــی را داشــتهاند کــه بــه عنــوان یــک راهنمــا در بطــن
موضوعــات گوناگــون ،اثــر گــذار باشــند و نشــانی دقیقی
را بــه فیلمســازان ارائــه دهنــد .ایــن الگــو را در نظــر
بگیریــم و بــا نگاهــی بــه مفهــوم ژانــر بــه ســینمای کودک
بپردازیــم .آیــا اساســا کــودک بــه عنــوان یــک ژانــر در
ســینما پذیرفتنیســت یــا اینکــه از آندســت زایشهــای
خلقالســاعهای اســت کــه بــر اثــر ایجــاد جشــنوارههای
موضوعــی پــا بــه ســینما گذاشــته اســت .طبیعیســت
کــه تعریــف مشــخصی از ژانــر کــودک وجــود نــدارد ،امــا
همیــن پیونــد مفهومــی میــان ژانــر و موضــوع کــودک
اســت کــه بســتر را بــرای مطالعــات دقیقتــر فراهــم
میکنــد تــا ضمــن پذیــرش اینکــه ســینمای کــودک
قابلیــت و اهمیــت قــرار گرفتــن در یــک حیطــه مختــص
بــه خــود را دارد ،بــه معیارهــا و الگوهــای مــورد نیــاز در
ایــن حــوزه نیــز پرداختــه شــود.
ســینمای کــودک را بایــد بــا نــگاه بــه جامعههــدف
آن مــورد بررســی قــرار داد .مســاله را بــا ایــن پرســش
طــرح میکنیــم کــه اساســا کــودکان بــا چــه حیطههــا
و حوزههایــی ســر و کار دارنــد؟ طبیعیســت کــه پاســخ
بســیار گســترده باشــد .کودکــی در واقــع یــک منبــع و
منشــاء مهــم و یــک آغــاز بــرای ســاختن آینــده اســت.
پــس کــودک ،مفهومــی بــزرگ و عمیــق اســت .عشــق،
تولــد ،حیــات ،امیــد ،مهــر ،آرزو ،خیــال ،توســعه ،فرهنــگ

و صدهــا مفهــوم دیگــر کــه میتوانــد منشــاء ارتبــاط
بــا کــودک باشــد .بــه جــرات میتــوان گفــت پتانســیل
قصهپردازیهــای دراماتیــک در قالــب فیلمنامــه در
حــوزه کــودکان بســیار باالســت و نبایــد خــود را درگیــر
فضاهــای تکــراری و ســطحی کــرد.
خاستگاهتخیل
ایــن نــگاه ناظــر بــر جریــان مفهومــی و ژانــری ســینمای
کــودک اســت .اینکــه چــه موانعــی وجــود دارد کــه
فیلمســازان (بهویــژه در کشــورهای جهان ســوم) نگاهی
ایســتا و تکــراری بــه ســینمای کــودک دارنــد .مگــر نــه

اینکــه بــا ایدههــای درخشــان حــوزه کــودک و نــگاه و
پرداختــی متفــاوت ،فیلمســازان بزرگی در ســطح جهانی
مطــرح شــدهاند .ایــن همــان عصارهایســت کــه بایــد از
دل مفهــوم ژانــر اســتخراج شــود .بهطــور مثــال گســتره
علمــی و تخیلــی در حــوزه کــودکان ،دریایــی بیپایــان از
سوژههاییســت کــه میتوانــد در کنــار نــگاه آموزشــی
و تربیتــی ،منجــر بــه تولیداتــی مهیــج و مخاطبپســند
شــود .ایــن یــک فضــای آزمــون پــسداده در ســینمای
دنیاســت.
ژانــر علمــی و تخیلــی در انیمیشــنهای تولیــد
کمپانیهــای بزرگــی همچــون «دیزنــی» و «پیکســار»،
بســیار پرطرفــدار اســت و حتــی در تولیــد فیلمهــای
الیــو اکشــن ســینمای کــودک هــم همیــن اتفــاق را
شــاهد هســتیم .چــون در اصــل خاســتگاه تخیــل را
بایــد در ذهــن کــودکان و نوجوانــان جســتجو کــرد،
کودکانــی کــه دنیــای ذهنــی آنــان چارچــوب و حــد و مــرز
نــدارد و بــدون محدودیــت بــه کشــف و شــهودهایی
میرســند کــه شــاید بزرگســاالن بــه علــت محدود شــدن
ذهنشــان ،تــوان ورود بــه آنهــا را ندارنــد.
بــا ایــن وجــود ســینمای کــودک مــا در دهههــای گذشــته
از کمبــود تنــوع ژانــر در زمینــه فیلمهــای کــودکان و
نوجوانــان رنــج میبــرد .در واقــع از رســیدن بــه تنوعــی
کــه بتوانــد طیــف گســتردهای از مخاطبــان را بــرای
تماشــای فیلمهــای کــودکان و نوجوانــان ترغیــب کنــد،
تــا حــدودی محــروم بــوده اســت .حتــی بــا فراهــم آوردن
بســتر متنوعــی بــرای ســینمای کــودک ،عــالوه بر مســاله
تنــوع مخاطــب ،بــه یــک تکثــر ایــده و طرحهــای جــذاب
در فیلمنامهنویســی خواهیــم رســید .نتیجــه چنیــن
تکثــری ترغیــب فیلمســازان و تهیهکننــدگان بــه تولیــد
فیلمهــای جــذاب کــودک اســت ،موضوعــی کــه باعــث
میشــود در زنجیــرهای بههــم پیوســته ،تهیهکننــده و

کارگــردان را نیــز مجــاب کنــد تــا بــرای تولیــد اثــر خــود،
ســراغ چهرههــا و بازیگــران محبــوب ســینما برونــد و
آنــان نیــز بــا تمایلــی دوچنــدان و بــدون وحشــت از
ریســک حضــور در ایــن نــوع ســینما ،بــه همــکاری در این
زمینــه بپردازنــد.
امیالتنوعطلب
شــاید بهتــر باشــد کــه ایــن جریــان را چنیــن بنگریــم
کــه موضــوع کــودک بــه عنــوان یــک هســته مرکــزی،
میتوانــد در قالــب ژانرهــای گوناگــون ســینمایی
گنجانــده شــود و فیلمهایــی بــه زبــان کــودکان
تولیــد کنــد .ژانرهــای اجتماعــی ،ورزشــی ،اکشــن،
تخیلــی ،علمــی و فضاهــای فانتــزی در آثــار ســینمایی،
گســترههای بســیار متنــوع بــرای خلــق داســتانهای
کــودکان و نوجوانــان بهشــمار میآیــد و فقــط
کافیســت بــدون محافظــهکاری و در نظــر داشــتن
پتانســیلهای دراماتیــک در ایــن حــوزه بــه نــگارش
فیلمنامــه بپردازیــم .اتفاقــی کــه در کشــورهای صاحــب
ســینما بــه خوبــی بازدهــی دارد و نکته جالب اینجاســت
کــه مــا از خردهفرهنگهــا ،قهرمانهــا ،تاریــخ و تمدنــی
برخــوردار هســتیم کــه بازهــم میتوانــد خــوراک بســیار
مناســبی بــرای ژانرهــای گوناگــون ســینمایی و پرداختــن
بــه ســینمای کــودکان فراهــم کنــد .از قهرمانــان ورزشــی،
ادبــی ،علمــی و تاریخــی تــا دانشــمندان و نخبگانــی که از
تاثیــر آنــان نمیتــوان بــه راحتــی گذشــت.
بنابرایــن بــا نگاهــی بــه ژانرهــای ســینمایی و تطبیــق
آن بــا امیــال و آرزوهــا و همچنیــن شــناخت نیــاز روز
کــودکان و نوجوانــان امــروز ،میتــوان بــه تنوعــی
مثالزدنــی در زمینــه ســینمای ملــی و همچنیــن تولیــد
آثــار بینالمللــی دســت یافــت و بــه ســادگی از کنــار ایــن
ظرفیــت عظیــم و دراماتیــک عبــور نکــرد.
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صــدف فاطمی-حــرف زدن از اکبــر عبــدی
جــزء ســختترین کارهــای دنیاســت؛
مــردی کــه شــخصیتهای زن و مــرد را
هنرمندانــه بــه نمایــش میگــذارد و در
ســینمای کــودک و نوجــوان هــم دســتی بــر
آتــشدارد.اگــربخواهیــمبهتریــنآثــارهنــریحــوزهکودک
ونوجــوانراردیــفکنیــم،کارنامــه ُپــروپیمــاناکبــرعبــدی
رویمیــزمیآیــد.چهارمشــهریورمــاهســال ۱۳۳۹درتهران
بــهدنیــاآمــدودرمدرســههنــروادبیــاتصــداوســیماعلم
آموخــت .فیزیــک خــاص و چهــره متفاوتــش از همــان
روز اول او را تافتــهای جــدا بافتــه کــرد؛ هــر گریمــی روی
صورتــش مینشســت و هــر چهــرهای از او ســاخته
میشــد .ایــن بــود کــه کارنامــه هنــریاش ُپــر شــد
ازکارهــایمتنوعــیکــههیــچدوتــایآنهــاشــبیه
هــم نیســت .ســال ۱۳۶۸بــا «دزد عروســکها»
در یکــی از موفقتریــن کارهای ســینمای کودک
ونوجــوانایفــاینقــشکــردویــکنوســتالژی
غریــب از آن دوران در ذهــن هــواداران خــود
بهجــا گذاشــت .یــک ســال بعــد از آن نوبــت
بــه«ســفرجادویــی»رســید؛اکبــرعبــدیپدری
ســختگیرشــدکــهمیخواســتازپســرش
ســینا دانشآمــوز ممتــازی بســازد.
ســال  ۱۳۷۰از آن ســالهای
ُپــرکار و بــارش بــود؛ در
«مدرســه پیرمردهــا»
هنرنمایــی کــرد و بــا
«ســیرک بــزرگ» ثابــت
کــردهنرمنداگــرکارش
را بلــد باشــد ،خیلــی
راحــت میتوانــد بیــن
نقـــشها جابــــــهجا
شــــود و نمایشــــــی
دیدنــی بیافرینــد.

ســال ۱۳۷۹نوبــت بــه «علــی و دنــی» رســید کــه صحنــه
هنرنمایــی اکبــر عبــدی شــود .فیلمــی کــه ســوژهاش هــم
مرتبــط بــا جشــنواره کــودک بــود .اوایــل دهــه ۸۰در فیلــم
«تــارزن و تــارزان» نقشآفرینــی کــرد؛ اینجــا برایــش
مثــل قلــه بــود .انــگار آن کار بــزرگ انجــام شــد .اکــران در
شــانزدهمین جشــنواره فیلمهــای کــودک و نوجــوان و
اســتقبال بینظیــری کــه از آن شــد بــا چاشــنی فــروش۱۲۰
میلیــونتومانــیدرگیشــهســینماهایتهــراناینفیلــمرا
بــهیــکبــرگبرنــدهدرکارنامــههنــریاکبــرعبــدیتبدیل
کــرد؛فیلمــیکــههــربــارصحبــتازآثــارمانــدگارســینمای
کــودک و نوجــوان میشــود ،اســمش بــه میــان میآیــد.
در نهایــت هــم ســال ۱۳۸۱بــا فیلــم «کفشهــای
جیرجیــرکدار» یکبــار دیگــر چشــمهای زیــادی را
بــه خــود خیــره کــرد و خاطــرهای ماندنــی ســاخت.
قــواره اکبــر عبــدی امــا بــاز هــم بزرگتــر از ایــن
حرفاســت؛آنقــدربــزرگکهشــایدکلمهکــمبیاید
بــرای توصیفــش .آقــای بازیگــر آنقــدر اســتعداد
و توانایــی دارد کــه بعــد از ســیواندی ســال کار
حرفــهای ،تقریبــا هیچجــا خــودش را تکــرار نکــرده
اســت.نوبتبههرنمایشــیرســیده،فــارغازجنسو
من جدیــد خلق کــرده و یک شــخصیت
ماجــرا ،یــک ِ
تــازه ســاخته اســت .همیــن ویژگــی خارقالعــاده
باعــث میشــود کــه در «ســفر جادویــی» ،هم نقش
کودکــی خــود را ایفــا کنــد و هــم میانســالیاش
و در «آدم برفــی» نیــز ،هــم شــخصیت زن را
بــازیکنــدوهــممــردرا.منصــفکهباشــیم
میگوییــم او بــه جــرات یکــی از معــدود
بازیگرانیســت کــه یــک امضــای
مانــدگار در ذهــن نســلهای
د یــک
مختلــف دارد؛ امضایــی ق ـ ِ
دیالــوگ مانــدگار؛ آنجایــی کــه
ِ
در فیلــم مــادر میگفــت «مــادر
ُمــرد ،از بــس کــه جــان نــدارد!»
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نســرین بختیــاری -ســینمای کــودک در
ایــران ،بازگشــت بــه دوران شــیرین ســینمایی
اســت کــه دســتاوردهای بســیاری بــرای کــودکان
داشــت .در دهــه  ۶۰تــا  ۷۰میــوه درخــت
ســینمای کــودک بــه ثمــر نشســت و بســیاری از کارگردانانــی کــه
از آثارشــان اســتقبال شــده بــود ،تصمیــم گرفتنــد بخــت خــود را
در ســینما بــا ســاخت فیلــم کــودک محــک بزننــد .فیلــم «شــهر
موشهــا» کــه بعدهــا نســخه دوم آن بــا فــروش خوبــی مواجــه
شــد ،در ایــن دســته قــرار میگیــرد .ســینمای کــودک بعــد از
انقــاب از جملــه بخشهــای قابــل احترامــی اســت کــه بســیاری
از بــزرگان ســینمای امــروز در آن کار کردنــد .بهــرام بیضایــی بــا
فیلــم «باشــو غریبــه کوچــک» و «دونــده» از امیــر نــادری از جمله
ایــن فیلمهــا بــه حســاب میآینــد .بــه تدریــج و بــا گذشــت
زمــان ،ســینمای کــودک بــا دســتاندازهایی ماننــد اکــران،
ســرمایهگذاری و فقــدان ســالن بــرای نمایــش فیلــم مواجــه
شــد .کارگردانــان فعــال ســینمای کــودک هــم اگــر دلشــان
میخواســت کار کننــد ،جبــر زمانه و مشــکات متعدد باعث شــد
کــه عطــای ســینمای کــودک را بــه لقایــش ببخشــند و در حــوزه
هــای دیگــر کار کننــد .بــه جــز ایــن نیــز موضوعاتــی از قبیــل اینکه
فیلمهــا دربــاره کــودکان اســت و نــه بــرای کــودکان مطــرح شــد.
در گــزارش پیــش رو از هنرمنــدان و کارگردانــان ســینمایی دعــوت
کردیــم تــا از چالــش فیلمســازی کــودک بــرای بچــه هــای امــروز
صحبــت کننــد .بخــش اول ایــن گــزارش پیــش روی شماســت.

سینماگران دلسرد
اکرانهای کم رمق،
ِ
حســین قناعــت فیلمســاز کــودک کــه همچنــان بــرای
کــودکان فیلــم میســازد و فعــال اســت دربــاره اینکــه
چــرا ســینمای مــا نمیتوانــد مثــل دهــه  6٠پربــار باشــد
و بــرای بچههــای امــروز فیلــم خــوب و جــذاب بســازد،
میگویــد« :طبیعــی اســت کــه شــرایط ،جامعــه و ســلیقه
بچههــای امــروز مثل دهه شــصت نباشــد .متأســفانه در
ایــن ســالها شــرایط موجــود ،اکــران فیلمهــای کــودک
را ســخت کــرد ،بنابرایــن بــه تدریــج هــم ســینماگران و
هــم تهیهکننــدگان و ســرمایهگذاران دلســرد شــدند،
امــا همچنــان در کنــار بنیــاد ســینمایی فارابــی ،عــدهای

در ســینمای کــودک مثــل مــا تــالش میکننــد و آثــاری
میســازند تــا در ســینما اکــران شــود».
امــا ایــن ســوال مطــرح میشــود کــه آیــا هنــوز بــه بیــان
مشــترکی بــرای ســاخت فیلمهایــی مناســب احــواالت
کــودکان و نوجوانــان امــروزی نرســیدهایم؟ «بچههــای
امــروز بــا بچههــای دوران قبــل خیلــی فــرق میکننــد
و شــناخت آنهــا ســخت شــده اســت .یکــی از دوســتان
ســال گذشــته میگفــت بچههــای امــروز وقتــی بــه دنیــا
میآینــد در حــد بچــه کالس پنجــم دبســتان هــوش
دارنــد .بــرای نزدیــک شــدن بــه بچههــای امــروز کــه
خیلــی باهوشتــر از بچههــای نســل قبــل هســتند
و اطالعــات و فیلمهــای زیــادی در دســترس دارنــد،

فیلمســازان راه ســختی در پیــش دارنــد».
ایــن کارگــردان معتقــد اســت فیلمســاز کــودک بایــد
ســعی کنــد بچههــای امــروز را بشناســد و چیــزی بســازد
کــه در عیــن حــال بزرگترهــا هــم دوســت داشــته باشــند
تــا آنهــا را نیــز بــه ســینما رفتــن ترغیــب کنــد .او ضمــن
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بررســی دیگــر ابعــاد ایــن قضیــه عنــوان میکنــد.
«شــرایط اقتصــادی و اجتماعــی ســختی داریــم و شــاید
بســیاری از پــدر و مادرهــا نتواننــد ایــن شــرایط را بــرای
بچههــا فراهــم کننــد ،چــون در عیــن حــال مشــغله
زیــادی دارنــد و نمیتواننــد شــرایطی فراهــم کننــد
کــه بچههــا را ســینما ببرنــد .بچههــا تصمیمگیرنــده
نیســتند بلکــه پــدر و مادرهــا تصمیــم میگیرنــد و هرچه
میگــذرد شــرایط انســانی پــدر و مادرهــا ســختتر
می شــود».
کارگــردان فیلــم «تپلــی» بــا همــه دســتاندازها و
مشــکالت ،بــه آینــده ســینمای کــودک امیــدوار اســت و
میگویــد« :احســاس میکنــم ســینمای کــودک نســبت
بــه ســالهای قبــل شــرایط بهتــری دارد ،چــون ســال
گذشــته و امســال چنــد فیلــم در ایــن حــوزه اکــران شــد.
امیــدوارم ســینمایی کــه بــرای کــودک اســت ،رونــق
بیشــتری پیــدا کنــد تــا کــودکان و نوجوانــان مــا ،هــم
فیلــم ببیننــد و هــم لــذت ببرنــد».

یک سوزن به خود ،یک جوالدوز به دیگران!
فــرزاد اژدری کارگــردان دیگــری اســت کــه بــه جــز کار
بــرای کــودکان ،داور جشــنواره بینالمللــی فیلــم کــودک
و نوجــوان نیــز بــوده اســت .او نــوک پیــکان انتقــاد در
زمینــه ســینمای کــودک و نوجــوان را بــه ســمت خــود
نشــانه میگیــرد و میگویــد« :عرصــه ســینمای کــودک
کــه متأســفانه نوجــوان همــراه آن نیســت ،پــر از گالیــه و
درد دل شــده اســت و دائــم از ســینمای دهــه شــصت یاد
میشــود .مــن بــا ایــن حرفهــای ناامیدکننــده میانــهای
نــدارم ،چــون احســاس میکنــم اگــر کــمکاری صــورت
گرفتــه و بــه تعــداد زیــاد فیلــم کــودک تولیــد نمیشــود،
بــه طــور مســتقیم بــه مــن و ســرمایهگذاران مرتبــط

اســت .اگــر مــن فیلــم بــد بســازم ،تماشــاگرم رغبتــی
بــه ســینما رفتــن پیــدا نمیکنــد و قطعــا ســینمادار و
پخشکننــده هــم بــه ایــن نتیجــه میرســند کــه دلیلــی
بــرای اکــران فیلــم بــد و خالــی مانــدن ســالن نخواهنــد
داشــت».
او معتقــد اســت بایــد بــرای کــودکان فیلــم خــوب و
اســتاندارد بســازیم تــا بتوانیــم بچههــای زمانــه خــود را
بــه خوبــی درک کنیــم« .اگــر رکــود در ســینمای کــودک و
نوجــوان میبینیــم ،نــوک پیــکان بــه ســمت خودمــان
اســت و ایــن پرســش مطــرح مــی شــود کــه چــرا در
ســینمای اجتماعــی رکــود نداریــم و در فضــای فیلــم
کمــدی شــاهد ایــن رکــود نیســتیم؟ ....پاســخ ایــن
اســت کــه بــه انــدازه فیلــم در ایــن حــوزه ســاخته شــده و
ممکــن اســت ســاالنه  1٠کمــدی لــوس و بــی مزه ســاخته
شــود ،امــا باالخــره یــک فیلــم بامــزه میشــود و فــروش
می کنــد».
کارگــردان فیلــم «وروجکهــا» از اهمیــت قائــل نشــدن
بــرای ســینمای کــودک و سردســتی کار کــردن انتقــاد
کــرده و میگویــد« :وقتــی حــرف از ســینمای کــودک
و نوجــوان میشــود ،معمــوال میگوینــد چنــدان
نمیخواهنــد بــرای فیلــم کــودک انــرژی بگذاریــم و بــه
آن اهمیــت بدهیــم ،بلکــه بایــد زودتــر فیلــم بســازیم .در
ایــن مواقــع از ســر و تــه فیلمنامــه در اجــرا میزنیــم و آن
را کوتــاه میکنیــم و اگــر قــرار باشــد یــک بازیگــر خــوب
بیاوریــم ،پســرخاله خــود را میآوریــم و اگــر قــرار بــر
فیلمبــرداری  45روزه باشــد ،آن را  1٠روزه تمــام میکنیــم
و در کل اهمیتــی بــه آن نمیدهیــم .فیلمســاز بــرای
اینکــه کــمکاری خــود را توجیــه کنــد ،دائــم از خــوب بودن
فیلمهــای کــودک و نوجــوان در دهــه شــصت صحبــت
میکنــد .هیچکــس از جملــه دولــت از فیلمهــای کمــدی
حمایــت نمیکنــد و شــرایط بــرای فیلمهــای کــودک
نیــز همیــن اســت».
ایــن کارگــردان در رابطــه بــا اهمیــت توجــه بــه مخاطــب
و گــروه ســنی آن نیــز معتقــد اســت وقتــی میخواهیــم
بــرای کــودک و نوجــوان فیلــم بســازیم ،پیــش از هــر چیــز
بایــد بــه مخاطــب خــود توجــه کنیــم و بدانیــم بــرای چه
گــروه ســنی فیلــم میســازیم« .در حــال حاضــر بیشــتر
فیلمهــای کمــدی بــه گونــهای ســاخته میشــود کــه
تمــام گروههــای ســنی مخاطــب آن هســتند ،امــا بــرای
فیلمهــای کــودک و نوجــوان نمیتوانیــم اینطــور
فیلــم بســازیم».
کارگــردان فیلــم «عملیــات مهــد کــودک» بــا اشــاره بــه
وجــود بازیگــران و اســتعدادهای کــودک خیلــی خــوب
یــادآوری میکنــد کــه مــا بازیگــران کــودک بســیار
خوبــی داریــم و حداقــل  6٠یــا  ٧٠بازیگــر را ســال گذشــته
شناســایی و معرفــی کردیــم ،امــا هیچکــدام بــه عرصــه
ســینما وارد نشــدند ،چــون هیــچ کارگــردان و تهیــه
کننــدهای حاضــر نمیشــود بــا آنهــا کار کنــد .اژدری
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دربــاره تصــور کارگردانــان نســبت بــه فیلــم کــودک
میگویــد« :معمــوال فکرشــان ایــن اســت چنــد بازیگــر
بیاورنــد کــه چنــد دیالــوگ بگوینــد و بعــد تمــام شــود و
اصــال حاضــر بــه شناســایی هنرپیشــههای بــا اســتعداد
نیســتند و هیــچ تهیهکننــده و کارگردانــی قــرار نیســت
شــخصیت اول فیلمهــای خــود را بــه کــودک و نوجــوان
اختصــاص دهــد .بــه همیــن خاطــر در اغلــب فیلمهای
کــودک و نوجــوان شــخصیتهای اصلــی بزرگســال
هســتند و آن کنارهــا هــم چنــد بازیگــر کــودک هســتند،
امــا در فیلمهــای خارجــی در میانــه فیلــم بازیگــران
بزرگســال وارد میشــوند و نقــش اول را کــودکان دارنــد».
ایــن کارگــردان اضافــه میکنــد« :معمــوال بازیگــر رده
پنــج تلویزیــون را میآوریــم ،چــون ایــن پولهــا را از
فارابــی میگیریــم و نیمــی از آن را در جیــب میگذاریــم،
کــه ایــن رویــه غلطــی اســت .زمانــی یک پــروژه ســینمایی
بــه ســوددهی میرســد کــه اکــران شــود و متأســفانه
اغلــب کســانی کــه فیلــم میســازند ،تنهــا بــه ســاختن
فیلــم توجــه میکننــد و بــه پخــش و اکــران آن کاری
ندارنــد .معمــوال نزدیــک جشــنواره کــودک بــه ســرعت
فیلمــی میســازیم کــه دیــده شــود ،امــا بعــد ،آن فیلــم
فرامــوش میشــود .اگــر فیلــم خــوب بســازند ،پخــش
کننــدگان بــرای آن صــف مــی کشــند ،امــا زمانی کــه فیلم
خــوب نداریــم ،چطــور انتظــار ارتقــای ســینمای کــودک و
نوجــوان را داریــم»؟
او در مــورد ردهبنــدی ســنی در ســینما و کمبــود فیلــم
بــرای نوجوانــان یــادآوری کــرد کــه تمــام دنیــا ردهبنــدی
دارنــد ،امــا ســینما و ســریال مــا از  1٠ســالگی تعطیــل

اســت و هیچکــس بــرای ســن نوجــوان فیلــم نمیســازد
و اگــر هــم میســازد نوجــوان را کــودک فــرض مــی کنــد
و بــه نیازهــای او بــی توجــه اســت« .متأســفانه فکــر
میکنیــم اگــر بخواهیــم دربــاره نوجــوان فیلــم بســازیم
بایــد مربــوط بــه مســائل جنســی باشــد ،امــا ایــن
بخشــی از کار اســت و نوجــوان دنبــال هویــت و انطبــاق
بــا یــک الگــو در جامعــه اســت».
ایــن روزهــا مقــدار دسترســی کــودکان و نوجوانــان
بــه انیمیشــن و رســانههای متعــدد بــی شــمار اســت
و اژدری هــم معتقــد اســت کــه انیمیشنســازان
ایــران بــه انــدازه هالیــوود توانایــی و قابلیــت اجــرای
جلوههــای ویــژه را دارنــد« .در ایــران بــه انــدازه
هالیــوود انیمیشــن ســاز داریــم و فیلمســازی کــه
توانایــی و قابلیــت جلوههــای ویــژه هالیــوود را
داشــته باشــد ،زیــاد داریــم .اخیــرا چنــد فیلــم المپیــاد
از شهرســتان آبــاده دیــدم کــه در دو دقیقــه فیلــم،
حداقــل پنــج جلــوه ویــژه قــرار داده بــود کــه یک یــا دو
پــالن آن قابــل مطالعــه بــود .مــا در ایــران و شــهرهای
آن مثــل کرمــان و اردبیــل فیلمســاز عروســکی داریــم،
امــا معمــوال چشــممان را میبندیــم و از آنهــا
اســتفاده نمیکنیــم .اینهــا جــزو نیروهایــی هســتند
کــه میتواننــد ســینمای کــودک و نوجــوان مــا را تــکان
بدهنــد ،امــا گمنــام هســتند و کســی نیســت کــه دســت
آنهــا را بگیــرد و معمــوال از نوســتالژی دهــه شــصت و
هفتــاد خودمــان اســتفاده میکنیــم کــه اصــال قابــل
انطبــاق بــا کــودکان و نوجوانــان امــروز نیســت».
ادامه دارد...
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تجربهتماشایخاصترینژانرکودک
محمدصادقشایسته
«دزد عروســکها» بــه کارگردانــی محمدرضــا هنرمنــد احتمــاال
تاریکتریــن اثــر ژانــر کــودک در تاریــخ ســینمای ایــران اســت و کــم
نیســتند بچههایــی از دهــه شــصت کــه یکــی از کابوسهــای هولنــاک
دوران طفولیــت خــود را دیــدن عجــوزه پیــر و ترســناکی بــه نــام «ننــه
گنجــو» روی پــرده عریــض ســینما میداننــد .کاراکتــری کــه همــه چیــزش
در ســیاهترین شــکل ممکــن طراحــی شــده اســت .از آن لبــاس سراســر
ســیاه و پــای لنگانــش تــا آن آرایــش هفــت قلــم و خــط چشــم غلیــظ
و دندانهــای بــی نظــم و نــگاه ترســناکش! بــا یــک پســر احمــق و
نازپــروده بــه نــام «گنجــو» و یــک خانــه در زیرزمینــی مخــوف و پنهــان
شــده از چشــم مــردم شــهر!
«ننــه گنجــو» و روی
مردانــه
اش
و
«خرخــر» نمــادی از شــر مطلــق
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بگــذارد .کســانی کــه در ســینما ایــن فیلــم را تماشــا کردنــد خــوب بــه یــاد
دارنــد در ســکانسهای بــه زنجیــر کشــیده شــدن «خرخــر» و «گنجــو»
بچههــای داخــل ســالن چطــور فریــاد شــادی ســر میکشــیدند ،جــوری
کــه انــگار هــر کدامشــان بــه شــجاعت «لیــال» و «بهــرام» هســتند یــا
خواهنــد بــود.

یکعروسکفداکار
سیدرضاصائمی
شــاید بهخاطــر جــدی بــودن و کمــی تنــد خویی،
در همــان ابتــدا خیلیهــا نمیتوانســتند او را
بپذیرنــد و پــس میزدنــد و شــاید او را عروســکی
بداخــالق میپنداشــتند .ایــن ویژگیهــا بهویــژه
در برابــر بازیگوشــی و حاضرجوابــی کاله قرمــزی،
برجســتهتر میشــد و کــم حــرف بودنــش هــم
میتوانســت او را منــزوی کنــد .امــا هــر چــه بیشــتر
بــا او آشــنا شــدم و ابعــاد بیشــتری از شــخصیتش
نمایــان شــد ،جذبــه و جذابیتــش آشــکارتر
شــد و چنــان بــه دل نشســت کــه دلبســتهاش
شــدم .پســرخاله نمــادی از بچههــای ســاکت و
درونگرایــی بود کــه فــداکاری و مهربانــیاش را نه
در جلوههــای کودکانــه کــه در منشــی بزرگســاالنه
بایــد جســتجو کــرد .لوطیمنشــی و کــم حــرف
بودنــش ،شــمایلی قهرمانگونــه به او میبخشــد
و انــگار داشآکلــی در قالــب عروســک اســت.
پســرخاله نمــادی از بچههــای خــوش قلــب ایــن
ســرزمین اســت کــه شــوق بــزرگ شــدن را در رفتــار
بــزرگ منشــانه خــود بــروز میدهنــد .اگــر کاله
قرمــزی شــیرین اســت ،او بــا نمــک اســت و بــه
احســاس آدم چنــگ میزنــد .دیالوگــی مانــدگار
دارد کــه میتوانــد روایتــی از خــود او باشــد .دربــاره
کســی میگفتنــد چــون بداخــالق اســت ،تنهــا
مانــده ،امــا پســرخاله مــی گویــد« :شــاید چــون
تنهــا مانــده بداخــالق شــده»!

32nd Int’l Children Film
Festival opens in Isfahan
The opening ceremony of the 32nd International Film Festival for Children and Youth (IFFCY) was held in the Iran’s
central city of Isfahan on Monday evening, August 19.
Several prominent figures, officials and guests were attending the ceremony that was held outdoors in Ghadir
Park of Isfahan and anchored by a popular Iranian television and cinema actor, Pejman Bazeghi.
Some acclaimed Iranian filmmakers such as Marzieh Baroumand, Pouran Derakhshadeh and Abolfazl Jalili, Leili
Rashidi, a popular Iranian actor, as well as members of
Isfahan’s City Council

Festival in commemoration of flood-affected
children
The beginning part of the event was screening of an
English-language video that depicted Iranian children
welcoming audience of the IFFCY.
The children also commemorated their peers affected
by the unprecedented flood that hit various parts of Iran
in the last days of March and early April this year.
Then the message of Iran’s Minister of Culture Abbas
Salehi was read out by the head of Isfahan’s Office of the
Culture, Mohammad-Ali Ansari.
He praised the motto of the festival—Let’s make the
dreams of the children affected by the flood come true- and described it a wise step toward strengthening the
solidarity of the Iranian people, particularly at a time that
the county is in need of unity more than before.

IFFCY in line with global development

He also praised the 32nd IFFCY for taking steps that are
based on the developments of the world of technology,

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

24

and in line with meeting the needs of the latest generation of children and young adults.
The developments in the structure of the IFFCY witness to
“the meticulous approach and smartness of Iranian filmmakers that will no doubt bring about invaluable achievements
for the children of the country, as well as a solid message of
peace, humanitarian and spirituality for the world.”
The message was followed by the welcoming speech
of the Director of the festival Alireza Tabesh addressed
the audience, mostly comprised of children and young
adults. He said that the coincidence of the opening of the
event with a big religious festivity, known as Eid al-Ghadir, was a happy juncture. The director also welcomed
all the audience, both Iranian and foreigners, wishing
them memorable moments throughout the festival.

Isfahan honored to host IFFCY

The ceremony went on with a speech by the mayor of
the historical city of Isfahan, Qudratollah Nowruzi, who
expressed his gratitude for hosting the event as a major
gathering of those who make efforts for children.
Noting the importance of such “unique” events, the
mayor said that the festival is a golden opportunity for
the filmmakers to contribute to awareness raising and a
better society, as cinema is like a magic wand that can
showcase the causes of a nation and affect the scope of
vision of its audience.
The 32nd International Film Festival for Children and
Youth will run until August 26 in Isfahan.
A number of foreign guests from 27 countries are attending the cinematic event with various parts, including
feature, short films, web series, and animation.
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