1

سخنسردبیر ــــــ۲
پیشخوان ـــــــ ۳
کیوسک ــــــ۴
نگاهیبهصفحهاولشناسنامه
کارگردانان ـــــــ۶
پرورش مثل پرواز ــــــ ۸
معرفی فیلم ـــــــ ۱۰
«بنیامین»ازواقعیتتاتخیل ــــــ ۱۷
قاب ـــــــ۱۸
دیباچه {کامبوزیا پرتوی} ــــــ ۲۰
درخیال ـــ ۲۱
میم مثل مرضیه ــ ۲۳
«کودک » نام دیگر آینده ــــ۲۵
حرفه:خبرنگار ـــــــ۲۷
اخباربینالملل ــــــ ۲۸
کامنتوسینما ـــــــ۳۰

ایننوجوانانپرامید
روز گذشــته زنــگ اکــران فیلمهــای جشــنواره
ســیودوم بــه صــدا درآمــد تــا بعــد از برگــزاری
مراســم افتتاحیــه در فضــای بــاز کــه مخاطبان
بســیاری را هــم بــه خــود میدیــد ،شــهر
اصفهــان بــار دیگــر حــال و هــوای نشــاط و جنــب و جــوش
را بهواســطه برگــزاری ســیودو ســالگی جشــنواره کــودک و
نوجــوان در بســتری ســینمایی تجربــه کنــد.
حــاال اگــر در روزهــای برگــزاری جشــنواره مســیرتان بــه
ســینماهای میزبــان این رویــداد بیافتــد ،با نوجوانانــی مواجه
خواهیــد شــد کــه بــا پوششــی خــاص بــه چشــمتان میآینــد.
نوجوانــان دختــر و پســری کــه فعلشــان خبرنگاریســت.
آنــان بعــد از انجــام یــک مصاحبــه بــا کارشناســان ،از بیــن
 50نفــر انتخــاب شــدند تــا بعــد از گذرانــدن دوره خبرنــگاری،
گزارشنویســی و روزنامهنــگاری موبایلــی ،بــا حضور در ســطح
شــهروســینماهایمیزبــانجشــنوارهبــهاخذگفتوگــووخبر
و نــگارش گــزارش بپردازنــد .در فرصــت دســتداده ،بــا یکــی
دو نفــر از آنــان بــه صحبــت نشســتم کــه بعــد از اشتیاقشــان
بــه ایــن حرفــه ،آنچــه برایــم جــذاب آمــد تســلط ایــن دو بــر
زبــانانگلیســیبــود.حــالدرنظرداشــتهباشــیدکهتماشــای
گفتوگــوی آنــان بــا عوامــل کــودک یــا نوجــوان فیلمهــا و از
آن بهتــر ،بــا عوامــل فیلمهــای بینالمللــی چقــدر میتوانــد
جــذاب و دوستداشــتنی باشــد .بهنظــرم بــا وجــود ایــن
دختــران و پســران مشــتاق و پــر امیــد ،در جشــنواره ســیودوم
چیــزی فوقالعــاده بــرای کیــف کــردن هــم وجــود دارد.
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عاطفــه نــوذری -واکنشهــای کاربــران صفحــات مجــازی بــه
مراســم افتتاحیه جشــنواره ســیودوم ،کماکان تــا آنجا ادامــه دارد
کــه بعــد از گذشــت دو روز از برگــزاری ایــن مراســم ،ترجیحشــان
بــه اســتفاده از عکسهــای مراســم افتتاحیــه بــرای صفحــات
شخصیشــان اســت .تصویــری از اولیــن اکــران فیلــم ســینمایی
منطقــه پــرواز ممنــوع ،دیگــر عکــس منتشرشــده مخاطبــان
جشــنواره در اینســتاگرام اســت.
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دیدار علیرضا تابش با داوران بینالملل

در اولیــن روز از برگــزاری ســیودومین جشــنواره
بینالمللــی فیلمهــای کــودکان و نوجوانــان ،علیرضــا
تابــش بــا داوران بخــش بینالملــل جشــنواره کــه
متشــکل از «لیــا گیلموتدینــوا»« ،جونــگ هیونیــو»،
«دامینــگ لــی»« ،کاتارینــا دوکــورن»« ،ســارا قصیــر» و
«لیلــی رشــیدی» بــه عنــوان داوران فیلمهــای کوتــاه و
بلنــد بخــش بینالملــل و «دراگان میلینکوویــچ فیمــون»
و «محمــد بخشــی» نیــز بــه عنــوان داوران بخــش ســیفژ
و همچنیــن «الکســاندر آتانــه»« ،ایزابــال پلوسینســکا»،
«نیلــز پوتمــن»« ،میخائیــل توملیــا» و «امیــر ســحرخیز»
بــه عنــوان داوران بخــش پویانمایــی بلنــد و کوتــاه بودنــد،
دیــدار کــرد.
تابــش ،فضــای صلــح ،آشــتی و گفتوگــو را از نکاتــی
دانســت کــه بــا برگــزاری جشــنوارههایی از ایــن دســت در
شــهرهای تاریخــی چــون اصفهــان مهیــا میشــود.
او در بخــش دیگــری از صحبتهایــش نیــز گفــت :اصــوال
جهــان امــروز زندگــی کــودکان و نوجوانــان را بــه چنــد علت
کــه صنعتــی شــدن ،جهانــی شــدن و دیجیتالــی شــدن
باشــد ،تحــت تاثیــر خــود قــرار داده اســت .بنابرایــن خــوب
اســت کــه در خالل جلســاتی کــه باهم داریــم بیشــتر درباره
ایــن موضــوع نظــرات یکدیگــر را بشــنویم و دربــارهاش
گفتوگــو کنیــم .انشــاهللا کــه در اصفهــان بــه شــما خــوش
بگــذرد و تجربــه خوبــی از ایــن داوری در خاطرتــان ثبــت
شــود .امیــدوارم ایــن ســفر که بــه بهانــه داوری در جشــنواره
اســت ،تبدیــل بــه دوســتیهای مانــدگار ،همکاریهــای
مشــترک و تعامــالت فرهنگــی شــود.

بنیامین رکورد زد

انیمیشــن «بنیامیــن» ،اولیــن فیلــم جشــنواره ســیودوم
بــود کــه بلیتهــای یــک ســانس آن بهطــور کامــل
فــروش رفــت تــا ایــن اثــر ،اولیــن فیلــم جشــنواره باشــد کــه
بلیتهــای آن بهطــور کامــل فــروش مــیرود .بلیتهــای
ایــن انیمیشــن کــه در بخــش مســابقه ســینمای ایــران بــا

ســایر آثــار بــه رقابــت میپــردازد ،از طریــق درگاههــای
اینترنتــی فــروش رفــت و ظرفیــت ســالن نصــف جهــان
پردیــس ســینمایی ســاحل بــرای ایــن فیلــم پــر شــد.
بنیامیــن ،یــک پویانمایــی بــه کارگردانــی محســن عنایتی و
تهیهکنندگــی مصطفــی حســنآبادی اســت کــه بــا حضــور
صداپیشــگانی نظیــر چنگیــز جلیلونــد و ناصــر طهماســب
توســط گــروه پویــا نمایــی نــدای موعــود ســاخته شــده
اســت.

فیلمهای خاطرهانگیز در شبهای جشنواره

جشــنواره امســال بخشــی را بــا عنــوان نمایــش فیلمهــای
خاطرهانگیــز بــرای مخاطبــان در نظــر گرفتــه اســت کــه
در آن پنــج فیلــم خاطرهانگیــز ســینمای کــودک ایــران بــه
نمایــش در میآیــد.
ایــن پنــج فیلــم از  30مــرداد تــا ســوم شــهریور ،هــر شــب
ســاعت  22:30در پردیــس هنــر اصفهــان روی پــرده
مــیرود« .یکــی بــود یکــی نبــود» بــه کارگردانــی ایــرج
طهماســب« ،خواهــران غریــب» بــه کارگردانــی کیومــرث
پوراحمــد« ،کاله قرمــزی» بــه کارگردانــی ایــرج طهماســب،
«گربــه آوازه خــوان» بــه کارگردانــی کامبوزیــا پرتــوی و
«شــهر موشهــا» بــه کارگردانــی مشــترک مرضیــه برومنــد
و محمــد علــی طالبــی فیلمهایــی هســتند کــه در ایــن
شــبها بــه نمایــش در میآیــد.
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نگاهیبهصفحهاولشناسنامهکارگردانان
ســارا کنعانــی -ســی و دومیــن جشــنواره
فیلمهــای کــودکان و نوجوانــان اصفهــان
بخشهــای متعــدد و فیلمهــای
مختلفــی دارد امــا مشــخصا در بخــش
مســابقه آثــار ســینمایی بلنــد ایرانــی هفــت اثــر وجــود
دارنــد کــه در ایــن گــزارش ســن و ســال ســازندگان آنهــا را
بررســی کردیــم تــا بدانیــم چــه افــرادی از چه نســلهایی
نوجــوان امــروز ایــران فیلــم
بــرای مخاطــب کــودک و
ِ
ســاختهاند و چــه عقبــهای پشــت ســر آنهــا وجــود دارد،
ضمــن اینکــه همــه آنهــا در زمینــه ســاخت فیلــم کوتــاه،
در ســالهای گذشــته تجربیاتــی داشــتهاند امــا فیلمــی
کــه امســال بــه جشــنواره آوردهانــد ،مــالک و مبنــای ایــن
گــزارش بــرای بررســی اســت و فهرســت را بــا بزرگترهــای
جمــع شــروع کردهایــم!
امیرحسین قهرایی کارگردان «بازیوو»
او متولــد ســال  1332اســت و ایــن عــدد ابــدا بــا
چهــره و صــدای او همخوانــی نــدارد .امیرحســین
قهرایــی را بارهــا در تلویزیــون دیدهایــم .او از اولیــن
ســازندگان دوربیــن مخفــی در ایــران اســت و شــاید راز
جــوان مانــدن او نیــز همیــن ســرزندگی روح و اندیشــه
خــالق باشــد .در خالصــه داســتان فیلــم او آمــده اســت

در کهکشــانی در دوردســتها بــه نــام بازیــوو ،خالــق
بازیهــای کــودکان دچــار مشــکل شــده و ایــن مســاله
تنهــا بــه دســت یــک قهرمــان زمینــی حــل میشــود.
هرچنــد کــه قهرایــی خــود نویســنده ایــن فیلمنامــه
نیســت امــا داســتان منتخــب او بــرای اولیــن کارگردانــی
آمیختگــی شــدید بــا تخیــل دارد و اتفاقــا چــون بــه
بازیهــای مــدرن امــروزی مرتبط اســت نشــانگر آن اســت
کــه ایــن کارگــردان متولــد دهــه  30ســینما ،خــود را
کامــال همقــدم بــا مخاطبــان کوچــک خــود کــرده اســت.
حمیدرضا قطبی کارگردان «قطار آن شب»
او متولــد ســال  1340اســت و «قطــار آن شــب» دومیــن
فیلــم او بــه حســاب میآیــد .ایــن فیلمســاز  58ســاله
ســوژهای را انتخــاب کــرده اســت کــه مخاطــب نوجــوان
را بیــش از مخاطــب کــودک پــای فیلــم مینشــاند.

داســتان فیلــم او روایــت دختــرک کوچکــی اســت کــه
در قطــار بــا خانــم نویســندهای آشــنا میشــود و ایــن
دیــدار خاطــرات خوشــی را بــرای بچــه باقــی میگــذارد
امــا برخــالف آنچــه وعــده شــده بــوده ،دیــدار یــا تمــاس
دیگــری میســر نمیشــود امــا نوشــته شــدن یــک کتــاب
بــا نــام «قطــار آن شــب» چیزیســت کــه از اتفــاق آن شــب

باقــی میمانــد .فیلــم به نوعــی روایتگــر تنهایی و اشــتیاق
بــه گفــت و گــو و مــراوده اســت؛ گویی فیلمســاز نیاز نســل
امــروز را در یــک کالم «دوســتی» ارزیابــی کــرده اســت.
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سید جواد هاشمی کارگردان «تورنا »۲
ایــن بازیگــر نــام آشــنای ســینمای ایــران کــه ســاخت
چندیــن اثــر ســینمایی کودکانــه در کارنامــه او بــه چشــم
میخــورد متولــد ســال  44و یــک کارگــردان  54ســاله
اســت .او از جوانــی بــه عنــوان معلم بــا نوجوانــان دمخور
بــوده و بــا آنهــا زندگــی کــرده اســت و بــه خوبــی بــا دنیای
آنــان آشــنایی دارد .فیلــم او دربــاره یــک ســفینه فضایــی
اســت و عنصــر تخیــل و داســتان پــردازی بــه شــدت در

آن پررنــگ! در مــورد ایــن شــخص کــه سالهاســت بــا
نوجوانــان مرتبــط اســت معیــار ســن و ســال ،چنــدان
اهمیتــی نــدارد و بــه نظــر میرســد دو دهــه بعــد از ایــن
هــم قــادر باشــد بــرای آنهــا فیلمســازی کنــد.
مهدی جعفری کارگردان «بیست و سه نفر»
او متولــد ســال  1348اســت و اکنــون  50ســال دارد.
موضــوع فیلــم او آنقــدر ویــژه و منحصــر بــه فــرد اســت
کــه بیــش از آن کــه بــه ســن و ســال نوجوانــان ربــط
داشــته باشــد بــه
ایدئولوژیهــا و تاریــخ
معاصــر مربــوط اســت،
امــا نبایــد از نظــر دور
داشــت کــه هنــگام
جنــگ او دوره اون
نوجوانــی و جوانــی
خــود را طــی میکــرده
و بــا قهرمانــان فیلــم امــروز خــود ،همســن و ســال بــوده
و همیــن موضــوع قطعــا بــر نــوع پرداخــت او بــه فیلــم،
تأثیــر مثبــت داشــته اســت.
بابکنبیزادهکارگردان«اقیانوسپشتپنجره»
او متولــد ســال  1353اســت و اکنــون  45ســال دارد.
«اقیانــوس پشــت پنجــره» اولیــن فیلــم اوســت کــه

البتــه داســتان آن نیــز
ســاخته و پرداختــه ذهــن
خــود اوســت .فیلــم دربــاره
نوجوانــی ســاکن در منطقــه
دوردســت و محــروم اســت
کــه تــالش میکنــد نظــر
توریســتها را بــه ســمت
ایــن منطقــه جلــب کنــد.
داســتان رئالیســیتی فیلــم او نشــانگر درک عمیــق او از
آرزوهــای نوجوانــان مناطــق محــروم اســت و البتــه قابل
تقدیــر.
امیر داسارگر کارگردان «منطقه پرواز ممنوع»
او متولــد ســال  1364و یــک
جــوان  34ســاله اســت.
«منطقــه پــرواز ممنــوع»
اولیــن اثــر ســینماییاش بــه
حســاب میآیــد و دربــاره ســه
نوجــوان اســت کــه تصمیــم
میگیرنــد بــرای شــرکت در
یــک مســابقه یــک هواپیمــا
بســازند .خالقیــت و هــوش بــه عنــوان ویژگــی بــارز همــه
نوجوانــان نکتهایســت کــه مــورد توجــه او قــرار گرفتــه
و بــا توجــه بــه اینکــه فاصلــه زیــادی از دوران نوجوانــی
خــودش نگرفتــه ،فیلــم میتوانــد گویــای دغدغههــای
حقیقــی زیســت نوجوانــان امــروز باشــد.
محسن عنایتی نوش آبادی کارگردان «بنیامین»
او متولــد ســال  1368اســت و دقیقــا  30ســال دارد،
جوانتریــن فیلمســاز ایــن ترکیــب! ایــن اولیــن فیلــم
او کــه انیمیشــن اســت دربــاره نوجوانــی از قــوم بنــی

اســرائیل اســت کــه بــر اثــر یــک کنــدوکاو شــخصی،
نســبت بــه حقانیــت قــوم خــود دچــار تردیــد میشــود.
فیلــم ایدئولوژیــک او وجهــی از دنیــای نوجوانــان را
مدنظــر قــرار داده کــه اهمیــت زیــادی دارد :میــل بــه
حقیقــت خواهــی.
از دهههــای ســی ،چهــل ،پنجــاه و شــصت فیلمســاز
داریــم و هیــچ بعید نیســت در جشــنواره ســال بعــد دهه
هفتادیهــا هــم دســت بــه کار شــده باشــند و البتــه کــه
چــه خــوب! بــه امیــد آن روز.

مروری بر حضور کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان در جشنواره سیودوم
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مهــدی درســتی-همواره دو واژه «آمــوزش» و «پــرورش»
را در کنــار یکدیگــر شــنیدهایم و اگــر مدرســه مشــخصا
وظیفــه آمــوزش را بــر عهــده دارد ،پــرورش را بایــد
در جایــی همچــون کانــون پــرورش فکــری کــودکان
و نوجوانــان جســت کــه دهههــای متوالیســت بــر
آن اهتمــام ورزیــده اســت .ایــن کانــون ،امســال هــم
همچــون ســالهای قبــل ،در کنــار جشــنواره فیلمهــای
کــودکان و نوجوانــان اســت و برنامههــای متعــددی را
بــرای آن تــدارک دیــده اســت کــه بــا هــم مــرور میکنیــم.
نمایــش آثــار تولیــدی کانــون در تماشــاخانه ســیار
جشــنواره
یکــی از بخشهــای مهــم جشــنواره ســیودوم برپایــی
تماشــاخانه ســیار اســت کــه در نقــاط گوناگــون اصفهان
بــه نمایــش فیلمهــای خاطرهســاز اختصــاص دارد.

در واقــع ایــن طــرح کــه بــه همــت کانــون پــرورش
فکــری کــودکان و نوجوانــان بــا نــام «پیــک امیــد» اجــرا
میشــود ،همزمــان بــا برگــزاری جشــنواره ،نمایــش
فیلمهایــی را بــا موضوعهــای مختلــف ویــژه کــودک و
نوجــوان آغــاز میکنــد.
«ضربــه فنــی» ســاخته غالمرضــا رمضانــی« ،خانــه
دوســت کجاســت» بــه کارگردانــی عبــاس کیارســتمی،
«کلیــد» اثــر ابراهیــم فــروزش« ،دونــده» ســاخته امیــر
نــادری« ،کالنتــری غیرانتفاعــی» بــه کارگردانــی یــدهللا
صمــدی و … از جملــه فیلمهــای بلنــد مهمــی هســتند
کــه بناســت در ایــن طــرح بــه نمایــش درآینــد.
همچنیــن انیمیشــنهای کوتــاه کانــون کــه از آن جملــه
میتــوان بــه «ســگی کــه مــرض داشــت» اثــر پرویــن
تجویــد« ،کشــاورز و ربــات» و «بهــادر» ســاخته عبــدهللا
علیمــراد« ،قلــب مترســک» بــه کارگردانــی غالمرضــا

کــزازی« ،شــنگول و منگــول» اثــر فرخنــده ترابــی« ،مــاه
بــود روبــاه» بــه کارگردانــی بابــک نظــری و… اشــاره کــرد
هــم در قالــب بخــش هــای  45دقیقــهای در طــرح
تماشــاخانه ســیار نمایــش داده میشــود.
تماشــاخانه ســیار کانــون از  27مــرداد تــا چهارم شــهریور
بــه ترتیــب هــر شــب در مناطــق ،13 ،10 ،8 ،7 ،2 ،12 ،14
 11و  9شــهر اصفهــان مهمــان کــودکان و نوجوانــان و
خانوادههایشــان هســت.
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حضور موثر در بخش کالسیکهای مرمت شده
از دیگــر بخشهایــی کــه کانــون پــرورش فکــری کــودکان
و نوجوانــان در جشــنواره امســال در آن حضــور دارد،
نمایــش فیلمهــای کالســیک مرمتشــده اســت.
در ایــن بخــش فیلمهــای مانــدگار ســینمای کــودک
و نوجــوان ایــران بــا مرمــت و بازســازی دوبــاره بــرای
عالقــه منــدان و حاضــران در جشــنواره بــه نمایــش در
مــی آیــد .کانــون هــم در ایــن بخــش بــا چندیــن فیلــم
تولیــدیاش حضــور دارد کــه از آن جملــه میتــوان

بــه «دونــده» ســاخته امیــر نــادری و «خانــه دوســت
کجاســت» عبــاس کیارســتمی اشــاره کــرد.
حضور گسترده کانون در المپیاد فیلمسازی
دامنــه حضــور کانــون در جشــنواره ســیودوم بــه همیــن
دو بخــش خالصــه نمیشــود ،بلکــه ایــن مرکــز فرهنگی و
هنــری امســال حضــور گســتردهای در المپیاد فیلمســازی
نوجوانــان دارد .در المپیــاد فیلمســازی نوجوانــان ایــن
دوره شــش فیلــم از اعضــای مراکــز فرهنگی هنــری کانون
پــرورش فکــری کــودکان در شــهرهای گوناگون توانســتند
بــه بخــش مســابقه راه پیــدا کنند.
اســامی ایــن شــش اثــر عبــارت اســت از «کاشیســازی
هفترنــگ»« ،بچــوگ»« ،چمــدان»« ،دخــت و لــور»،
«آتنــا» و «قصــه ســاز».
عــالوه بــر نمایــش فیلمهــای جدیــد ،فیلمهــای کوتــاه
مســتند ،پویانماییهــای قدیمــی کانــون نیــز در ایــن
بخــش بــه نمایــش در میآیــد.

اســامی ایــن فیلمهــا عبارتنــد از فیلــم داســتانی ۱۰
دقیقــهای «نــان و کوچــه» و پویانمایــی  ۴دقیقــهای
«منــم میتونــم» هــر دو از آثــار عبــاس کیارســتمی بــه
همــراه مســتند  ۸دقیقــهای «بچههــا در مــوزه» اثــر
عبــدهللا علیمــراد ،فیلمهــای داســتانی «آتشنشــان
کوچــک» ســاخته مهــران ملکوتــی بــه مــدت  ۱۳دقیقــه،
«همــه روزهــای خــوب» بــه مــدت  ۱۸دقیقــه اثــر مهــدی
جعفــری« ،راه» ســاخته علیرضــا چیتایــی و «زنــگ درس
زنــگ تفریــح» ســاخته ایــرج کریمــی.
چهرههای کانون در جشنواره سیودوم
در نهایــت ایــن دوره از جشــنواره فیلمهــای کــودکان و
نوجوانــان فــارغ از آثــار تولیــدی کانــون پــرورش فکــری
کــودکان و نوجوانــان ،میزبــان چهرههایــی از ایــن نهــاد
فرهنگــی هــم هســت.
امســال جشــنواره فیلــم کــودکان و نوجوانــان بنــا دارد
تــا بــرای مهیــن جواهریــان ،از کارگردانــان و نویســندگان
باســابقه ســینمای کــودک بزرگداشــتی را برگــزار کنــد.

جواهریــان فیلمهــای مانــدگاری را بــه تولیــد کانــون
پــرورش فکــری کــودکان و نوجوانان ســاخته اســت .برخی
از آثــار او شــامل «یکــی بــود یکــی نبــود»« ،بــارون میــاد
جرجــر»« ،دویــدم و دویــدم»« ،ارشــمیدس»« ،بــه آفتــاب
ســالمی دوبــاره خواهــم داد»« ،نــه از خاکــم» و… می شــود.
همچنیــن در ایــن دوره از جشــنواره ،محمدرضــا
کریمیصارمــی مدیــرکل امــور ســینمایی و تئاتــر کانــون
نیــز بــه عنــوان یکــی از اعضــای شــورای سیاســتگذاری،
هیــات انتخــاب و داور ســومین المپیــاد فیلمســازی
نوجوانــان حضــور دارد.
حــال قطــار ســینمای کــودک بــا همراهــی کانــون
پــرورش فکــری کــودکان و نوجوانــان بــه مســیر خــود
ادامــه میدهــد ،نهــادی کــه همــواره در جشــنواره
فیلمهــای کــودکان و نوجوانــان حضــور داشــته اســت و
بخــش عمــده موفقیتهــای جهانــی ســینمای ایــران بــا
فیلمهــای تولیــدی ایــن نهــاد فرهنگــی آغــاز شــد کــه بــه
حــوزه کــودک اختصــاص داشــتند.

10

نامفیلم:منطقهپروازممنوع
مدت زمان 102 :دقیقه
سال تولید1397:
خالصهداستان:
ســه نوجــوان تــالش دارنــد بــرای شــرکت در مســابقه دانــش
آمــوزی ،هواپیمایــی بســازند کــه روز تســت متوجــه اتفاقاتــی
میشــوند ...
کارگردان:امیرداسارگر
تهیهکننــده :حامــد بامروتنــژاد (تهیــه شــده در مدرســه
ســینمایی عمــار)
فیلمنامهنویس:امیرداسارگر
مدیرفیلمبرداری:علیرنجبر
چهرهپرداز:امیرترابی
طراح صحنه :پیام حسین سوری
طراح لباس :پیام حسین سوری
تدوین :ابوذر حیدری
صدابردار :داود قلیپور
صداگذاری:محمدحسینابراهیمی
موسیقی:فریدسعادتمند
جلوههای ویژه بصری ( :)CGIسیدهادی اسالمی
جلوههای ویژه میدانی بخش جنگ :رضا ترکمان
جلوههایویژهمیدانیبخشآتشسوزی:حمیدرسولیان
بازیگــران :هــادی حجازیفــر ،بهــار نوحیــان ،علــی زکریایــی،
زینالعابدیــن تقیپــور ،پوریــا ســلطانزاده ،ســوده ازقنــدی،
مســعود غزنچایــی ،عصمــت عســگری ،حمیــد مجــد آبــادی،
امیــر عبــدی بــا حضــور محمــد فیلــی
بازیگــران نوجــوان :متیــن پاکــزاد ،متیــن کرمانــی ،علیرضــا
اکبــری ،یــزدان عیــدی
بازیگر خردسال :زینب کیوانینژاد شیروانه ده

یکفیلمقصهگو
امیرداسارگر
«منطقــه پــرواز ممنــوع داســتان ســه نوجــوان ســیزده-
چهــارده ســاله اســت کــه قصــد دارنــد بــرای شــرکت در
مســابقات هوافضــا ،هواپیمایــی بــا ویژگیهــای خــاص
بســازند کــه در ایــن مســیر درگیــر ماجراهایی میشــوند.
مــن بــه دلیــل فضــای قصــه اصــرار داشــتم کــه از
نوجوانــان بکــری کــه تــا بــه حــال مقابــل دوربیــن
نرفتهانــد ،اســتفاده کنــم .البتــه بــر ایــن بــاورم هســتم که
یکــی از دالیــل گُل کــردن فیلمهــای نوجوانــان ،اســتفاده
از بازیگرانــی اســت کــه چهــره و شــناخته شــده نیســتند.
منطقــه پــرواز ممنــوع قصــه تعریــف میکنــد و در دل
داســتان قهرمــان هــم دارد و فکــر میکنــم کــه همــه ایــن
مــوارد در کنــار هــم باعــث شــود که فیلــم توجــه مخاطب
را بــه خــودش جلــب کنــد.
ایــن فیلــم در ســیودومین جشــنواره بینالمللــی

فیلمهــای کــودکان و نوجوانــان بــه نمایــش درمیآیــد،
مــن بــه ایــن جشــنواره امیــد دارم و فکــر میکنــم کــه
رویــداد مهمــی در حــوزه کــودک اســت .اگر فیلمــی بتواند
در اصفهــان توجــه مخاطــب را بــه خــود جلــب کنــد
پــس در اکــران هــم میتوانــد موفــق باشــد .همچنیــن
حضــور آثــار در جشــنواره کــودک میتوانــد تبلیــغ خوبــی
برایشــان بــه حســاب بیایــد .در جشــنواره فیلمهــای
کــودک ،مســاله خانــواده ،بچههــا و تربیــت آنهــا
بــه میــان میآیــد کــه مهمتریــن موضوعــات جامعــه
هســتند و بایــد بــه آنهــا پرداختــه شــود و از همیــن رو
برگــزاری جشــنواره کــودک اهمیــت پیــدا میکنــد».
کارگردانفیلممنطقهپروازممنوع

نام فیلم :برای امیر
سال تولید1397 :
کشور :ایران
زمان 4 :دقیقه
تهیهکننده:محمدرضاخردمندان
کارگردان :جواد حکمی
فیلمنامهنویس:جوادحکمی
تصویربردار :روحاله داوری
صدابردار :مهدی صفری
طراح صحنه :سعید احمدی
طراح لباس :سعید احمدی
تدوین :جواد حکمی
صداگذار :جواد حکمی
بازیگــران :علیرضــا نعمتاللهــی ،مجیــد رنگــی ،علــی
رشــیدی
خالصهی داستان:
همــه بچههــای کالس میدونــن کــه مــن خــودم
تنهایــی بلــدم فقــط امیــر قبــول نمیکنــه .ایــن هــم
باشــد بــرای امیــر
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نام فیلم :قصه مردی که لب نداشت
سال تولید1397 :
کشور :ایران
زمان 15 :دقیقه
تهیهکننده :میالد شاهجانی
کارگردان :میالد شاهجانی
فیلمنامهنویس :میالد شاهجانی
طراح فضا و شخصیت :میالد شاهجانی
طراح پویانمایی :میالد شاهجانی ،رضا الهیاری
صدابردار :حسین مافی
تدوین :محمدحسین بشارتی
صداگذار :محمدحسین بشارتی
موسيقي :گروه موسیقی بمرانی
جلوههای ویژه :ـــــــــــــ
روایتگر :فاطمه معتمد آریا
خالصهی داستان:
مــردی بــرای خندیــدن لــب نــدارد .بــه همیــن
خاطــر وارد ســفری میشــود و از بعضــی از کاراکترهــا
میخــواد تــا بــرای خندیــدن ،بــه او لبشــان را قــرض
بدهنــد ...

نام فیلم :کالف
سال تولید1397 :
کشور :ایران
مدت زمان 7 :دقیقه و  36ثانیه
تهیهکننده:سیدجوادحسینینژاد
کارگردان:ملیحهغالمزاده
فیلمنامهنویس:ملیحهغالمزاده
طــراح کاراکتــر و فضــا ،اســتوری بــرد ،اســتوری ریــل،
انیمیــت ،رنــگ ،کامپوزیــت :ملیحــه غالمــزاده
تدوین :ناصر فکور
صداگذار:علیقاسمی
موسيقي :هومن راد
جلوههای ویژه بصری :سجاد صبور
خالصهی داستان:
کالف روایتــی از بیخانمــان شــدگان جنــگ اســت بــا
همــهی یادداشــتها و دلبســتگیهایی کــه بایــد
گذاشــت و گذشــت .زندگــی و تــالش بــرای زنــده مانــدن
در مرزهــای جغرافیایــی امیــد و افســردگی آن چــه مــا
را بــه یــک آب و خــاک مــیدوزد و هــر دم پــاره و نادیــده
گرفتــه میشــود.

نام فیلم :جزیره گنج
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سال تولید1397 :
کشور :ایران
زمان 88 :دقیقه
کارگردان :حمیدرضا لوافی
تهیهکننــده :ســعید مــرادی ،محصــول صــدا و ســیمای
مرکــز آبــادان
فیلمنامهنویس:حمیدرضالوافی
مدیرتصویربرداری:فرخمجیدی
چهرهپرداز:مسعودعربی
طراح صحنه :مجید علی اسالم
طراح لباس :مجید علی اسالم
تدوین :مهدی مهرنیا ،آرمین مهدوی
صدابردار :مهرداد دادگری
صداگذاری:احسانافشاریان
موسیقی:رضاخسروی
جلوههــای ویــژه بصــری ( :)CGIفرشــاد معتمدیپــور،
مهــرداد علیپــور
جلوههایویژهمیدانی:حمیدرسولیان
بازیگــران :علــی ســلیمانی ،محمــد رشــنو ،بهنــام کاوه،
عبدالرضــا ســواعدی ،مســعود بغالنــی
بازیگــران نوجــوان :محمدامیــن همتآبــادی ،ابراهیــم
امیــری ،ســورنا بایراملــو ،پویــا بیکمحمــدی ،نیــکان
نــوری ،محمدطاهــر پارســا ،حســین پوریــده ،ســینا دریــا
خالصه داستان:
گروهــی از نوجوانــان بــرای بازدیــد از اماکــن و
یادمانهــای راهیــان نــور از تهــران راهــی جنــوب
میشــوند کــه پــس از اســتقرار ،حــس کنجــکاوی و
هیجانطلبــی آنهــا باعــث میشــود تعــدادی از آنهــا
از گــروه جــدا شــوند و بــا لنــج قدیمــی پدربــزرگ یکــی از
آن بچههــا بــه زمــان گذشــته میرونــد و هــر یــک از ایــن
بچههــا در موقعیــت گذشــته فرماندهــان آن زمــان قــرار
میگیرنــد و زمــان بــه ســالهای جنــگ برمیگــردد.

نام فیلم :رونالدو
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سال تولید2018 :
کشور:ترکیه
زمان 13 :دقیقه
تهیهکننده:رسپبزگز
کارگردان :رسپ بزگز
فیلمنامهنویس:رسپبزگز
تدوینگر:بورسوآکتاس
طراح لباس :بوراک یاووز
طراحتولید:سلیمگونتورکن
صدا :اردینک یاووز ،احمد بوراک گوربوز
موسیقی:جوردنگانگ
چهرهپردازی :بوراک یاووز
جلوههای ویژه :مورات میروگلو
بازیگر :آیهان دورماز
خالصهی داستان:
پســرکی اهــل آنتالیــا ،همیشــه بــا فوتبــال هیجــانزده
می شــود.
رسپ بزگز
 ،1991ترکیه
فیلمشناسی:رونالدو()2018

نام فیلم :فریاد سکوت
سال تولید2019 :
کشور:روسیه
زمان 97 :دقیقه
کارگردان:والدیمیرپوتاپوف
فیلمنامهنویس:الکساندربرودیانسکی
تهیهکننده:الکساندرلیتوینوف
تدوینگر:اولگاکولوسنیکووا
طراح لباس :تاتیانا بارامووا
طراحتولید:فیلیپشربین
صدا :الکس ایگناتیف ،پاول شیوالوف
موسیقی:دنیسپیکارف
جلوههایویژه:سرگئیاوتکین
شــرکت تولیدکننــده :شــرکت فیلمســازی الکســاندر
لیتوینــوف
بازیگــران :آرتــم بیســتروف ،آلینا ســارگینا ،لف گیرشــوف،
سوتالنا مارتسینکویچ
خالصهی داستان:
در محاصــره لنینگــراد  ،1942نینــا ورو نــووا در ناامیــدی
شــهر را تــرک میکنــد .او پســرش را در یــک آپارتمــان
مرگبــار جــا میگــذارد .کاتایــا دختــر همســایه ،او را
پیــدا میکنــد.
والدیمیرپوتاپوف
 ،1963روسیه
فیلمشناســی :پیشــکار رییسجمهــور ( ،)2010مزرعــهای
بــرای فــروش ()2005

نام فیلم :باتالق
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سال تولید2018 :
کشور :نروژ
زمان 13 :دقیقه
تهیهکننده:جولیااندرسون
کارگردان:تورفینایورسن
فیلمنامهنویس:کاتریناستروم
مدیرفیلمبرداری:مارتینیورگنسنادلستین
تدوینگر:آریلدتریگستاد
طراح لباس :نینا اردهال
صدا :آندریاس وانگسبورو ،رونه هانسن
شرکتتولیدکننده:ادلزسکایاس
بازیگــران :انــدرز آیــده ،اگــی پترســون ،کریســتین ویــک
هامــر پترســن ،ویــوال ویلمــی
خالصــهی داســتان :پــس از گرفتــار شــدن یکــی از دو
دختــر در باتــالق ،مشــکالت زندگــی به فراموشــی ســپرده
میشــود.
تورفینایورسن
 ،1985نروژ
فیلمشناسی :لویز هست ( ،)2011اسکار آمریکا ()2017

نام فیلم :سوپریوفی
سال تولید2018 :
کشور :هلند
زمان ۸۴ :دقیقه
کارگردان:مارتیناسمیتز
فیلمنامهنویس:تیسوانمارله
تهیهکننده:پاولفورتهایسن
مدیرفیلمبرداری:یوریتگارتسن
تدوینگر:میخیلبوشولتز
طراح لباس :مارگریت پروسی
طراحتولید:دیمیتریمرکولووف
صدا :پاول گیس ،اد وان برن
موسیقی:ماتیسیکیبوم
چهرهپرداز:ماریونهوگندورن
جلوههایویژه:رمکواسمیتز
شرکتتولیدکننده:پیویپیکچرز
بازیگــران :دیورچــی در ،حســن اســالبی ،هــری پیکمــا،
کارلــی ویــز
خالصــهی داســتان :بــه نظــر میرســد خانــم یوشــه یــک
معلــم عــادی اســت امــا هــرگاه حیوانــی گرفتــار میشــود
او قطعــهای از گــچ را گاز میزنــد و بــه ا ََبــرزن تبدیــل
میشــود .او قدرتــش را از یــک مجســمه اســرارآمیز در
خانــهي جدیــدش بــه دســت آورده و نمیتوانــد از
دســت آن خــالص شــود!
مارتیناسمیتز
،۱۹۷۵هلند/دانشآموختهیکارگردانی
فیلمشناسی :زامبیبی ( ،)۲۰۱۲پاپاز ()۲۰۱۵

نام فیلم6:01 :
سال تولید2018 :
کشور|:روسیه
زمان 3 :دقیقه
تهیهکننده:سرگئیریابوف
کارگردان:سرگئیریابوف
فیلمنامهنویس:سرگئیریابوف
پویانمایی:سرگئیریابوف

15

خالصهی داستان:
دختــر و گربــه جدانشــدنی از هــم مشــغول بــازی
تختهنــرد هســتند .گربــه مرتــب میبــازد.
سرگئیریابوف
 ،1977روسیه
فیلمشناسی :تنها در خانه ( ،)2000ماهی ریز ()2007

نام فیلم :ماجراهای پت و مت
سال تولید2018 :
کشور :جمهوری چک
زمان 76 :دقیقه
کارگردان :مارک بنس
فیلمنامهنویس:مارکبنس
تهیهکنندگان:توماسایزلت،مارتینپالچک
مدیرفیلمبرداری:یانکویکا
پویانمایی:مارکبنس
تدوینگر :مارک بنس
صدا :کارل استولو
موسیقی :زدنک زدنک
شرکت تولیدکننده :پت مت فیلم ،تلویزیون چک
خالصهی داستان
پتومــت ،دو همســایه دســتوپا چلفتــی افســانهای
بــه خانههــای جدیدشــان نقــل مــکان کردهانــد .از
آنجایــی کــه آن دو اعتقــاد دارنــد هــر مشــکلی قابــل
حــل اســت ،تــالش میکننــد تــا بــا یــک زنبــور عســل و
مــوش کــور بجنگنــد ،ماشــین چمنزنــی را درســت کننــد
و یــا گرفتگــی چــاه دستشــویی را بــاز کننــد.
مارک بنس
 ،1960جمهوری چک
فیلمشناســی :پــت و مــت در فیلــم ســینمایی (،)2016
پــت و مــت طنــز زمســتانه ()2018

نام فیلم :پالنکتون
سال تولید2019 :
کشور:انگلستان
زمان 5 :دقیقه
تهیهکننــدگان :گوســتاو لیندســتورم ،الکــس پالپینگــر،
مایــکل اشــتون
کارگردان:گوستاولیندستورم
فیلمنامهنویس:گوستاولیندستورم
پویانمایی:گوستاولیندستورم،ماریوناسترانچ
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خالصهی داستان:
از آنجاییکــه میکروارگانیســمهای دریایــی در چرخــهی
زیســتی قــرار میگیرنــد مــا از اتفاقــات و فرایندهــای زیــر
آب مطلــع میشــویم.
گوستاولیندستورم
متولدسوئد
فیلمشناســی :میهمانــی تمــام ســتارگان ( ،)2018صیادان
بــا تــور ()2019
نام فیلم :در جستو جوی کاالرو
سال تولید2019 :
کشور:آمریکا،چین۲۰۱۹،
زمان ۸۰ :دقیقه
تهیهکننده:لیویاوانگ
کارگردان :لئو لی
فیلمنامهنویس :لئو لی ،چری چه ،ما هوا
مدیر فیلمبرداری :لئو لی
تدوینگر :ادی شن
موسیقی:کانگباهوا
شرکتتولیدکننده:شرکتژجانگورستایلمدیا
خالصهی داستان
ســیارهی کپلــر کــه زمانــی زیبــا و باشــکوه بــود حــاال بــه
دلیــل انقــراض گیــاه ارزشــمند کاالرو بــه دلیــل ســو
اســتفادهی زمینیهــا خشــک شــده و رو بــه مــرگ اســت،
چراکــه کاالرو معــروف بــه پرانــرژی بــودن اســت.
لئو لی
متولدچین
فیلمشناســی :بزرگتریــن قهرمــان کوچــک (،)۲۰۱۳
اکســل  :۲ماجراجوییهــای بچههــای فضایــی ()۲۰۱۷

نشست رسانهای انیمیشن «بنیامین» برگزار شد
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«بنیامین» از واقعیت تا تخیل
کارگــردان «بنیامیــن» گفــت :یــک روایــت تکخطــی از
واقعیــت زمینهســاز شــکلگیری پــروژه «بنیامیــن» شــد
و مابقــی آن حاصــل تخیلیســت کــه دربــاره آن زمــان
داشــتهایم.
نشســت رســانهای انیمیشــن ســینمایی «بنیامیــن»
بــا حضــور محســن عنایتــی (کارگــردان) ،مصطفــی
حســنآبادی (تهیهکننــده) و جعفــر گــودرزی (منتقــد)،
شــامگاه ســه شــنبه  29مــرداد در پردیــس ســینمایی
ســاحل برگــزار شــد.
محســن عنایتــی در پاســخ بــه اینکــه بــازه پیشتولیــد
ایــن انیمیشــن بــه چــه علــت شــش مــاه بــه طــول
انجامیــد گفــت :پیشتولیــد بیشــتر صــرف نــگارش
فیلمنامــه و آمــاده ســازی مراحــل فنــی شــد و مــا بــه
دلیــل کمبــود بودجــه ،بســیاری از مراحــل را حــذف
کردیــم و بالفاصلــه پــس از اتمــام فیلمنامــه بــه ســراغ
تولیــد رفتیــم.
مصطفــی حســنآبادی هــم دربــاره هزینــهای کــه صــرف
ســاخت ایــن انیمیشــن شــده اســت ،اظهــار کــرد :مــا
بــرای انیمیشــن همچنــان هزینــه میکنیــم ،از جملــه
تبلیغــات بــرای اکــران عمومــی ،امــا تــا بــه امــروز حــدود
ســه میلیــارد تومــان هزینــه کردهایــم.
عنایتــی دربــاره آنچــه ایــن انیمیشــن از آن برگرفتــه
شــده اســت ،گفــت :یــک روایــت تکخطــی از واقعیــت
زمینهســاز شــکلگیری پــروژه «بنیامیــن» شــد و مابقــی
آن حاصــل تخیلیســت کــه دربــاره آن زمــان داشــتهایم.
او دربــاره رده ســنی مخاطبــان ایــن انیمیشــن ،یــادآور
شــد :مــا از همــان ابتــدای آغــاز پروســه ســاخت ایــن
فیلــم ،رده ســنی خاصــی مدنظرمــان نبــود .چــون االن
اســتودیوهای هالیــوودی کــه فیلــم میســازند هــم
رده ســنی را طــوری قــرار میدهنــد کــه از کــودکان تــا
کهنســاالن را در بــر بگیــرد .ایــن کارگــردان ادامــه داد:
نبــود امکانــات باعــث شــد که مــا همزمــان با بازنویســی

فیلمنامــه ،تولیــد را آغــاز کنیــم ،حتــی از اســتوریبرد هــم
اســتفاده نکردیــم و بــا ایــن وجــود توانســتیم ریتــم را
حفــظ کنیــم.
عنایتــی در پاســخ بــه تعــداد عواملــی کــه در پروســه
ســاخت «بنیامیــن» درگیــر بودنــد هــم بیــان کــرد:
حــدود  15نفــر در پروســه ســاخت ایــن انیمیشــن دخیل
بودنــد و مــا بــه علــت بــاال بــودن دســتمزدها و همچنین
محدودیــت افــراد متخصــص نتوانســتیم از نیروهــای
بیشــتری اســتفاده کنیــم.
کارگــردان «بنیامیــن» در پاســخ بــه ایــن ســوال کــه
آیــا بــه دلیــل وجــود صحنههــای خشــونت از حضــور
کارشناســان در پروســه تولیــد بهــره بــرده اســت یــا
خیــر ،گفــت :ســفارش دهنــدگان پــروژه امــکان حضــور
کارشناســان مذهبــی ،روانشناســی و … را بــرای پــروژه
فراهــم کــرده بودنــد ،مــا تمایــل نداشــتیم برخــی از
صحنههــا در نســخه نهایــی باشــد امــا ســفارش دهنــده
کار موافقــت نکردنــد.
حســن آبــادی هــم دربــاره وضعیــت نســخه نهایــی
ایــن فیلــم بــرای اکــران ،بیــان کــرد :مــا بــرای اکــران
صحنههایــی کــه خشــونت نابهجایــی دارد را حــذف
خواهیــم کــرد .مجوزهــای الزمــه بــرای نمایــش عمومــی
را دریافــت کردیــم و اگــر بنــا را بــر اکــران منصفانــه و
عادالنــه بگذاریــم بــه زودی شــاهد اکــران «بنیامیــن»
خواهیــم بــود.
او همچنیــن دربــاره کیفیــت ســاخت ایــن انیمیشــن
گفــت« :بنیامیــن» اولیــن محصــول گــروه مــا بــوده
اســت ،انیمیشــن تلفیــق هنــر و دانــش اســت و مــا
هــر چــه از هنرمنــدان خوبــی بهرهمنــد بودیــم امــا
دانــش الزم کــه بــه واســطه تجربــه بــه دســت میآیــد را
نداشــتیم .بــدی انیمیشــن در ایــران ایــن اســت کــه هــر
اثــری بــا نمونههــای خارجــی مقایســه میشــود کــه
مقایســه درســتی نیســت.
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برنامههای روز اول سی و دومین جشنواره بینالمللی فیلمهای کودکان و نوجوانان
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مشقهنر
کامبوزیــا پرتــوی -یکــی از مهمتریــن نکاتــی کــه
میتوانــد ســینمای کــودک و نوجــوان را رشــد دهــد
و باعــث مســیریابی درســت کســانی بشــود کــه
میخواهنــد پــا به ایــن عرصــه بگذارنــد ،انتقــال ظرفیت
از طریــق همنشــینی و همراهــی بــا حرفهایهــای ایــن
حــوزه اســت .ســینمای کــودک و نوجــوان عــالوه بــر اینکه
بــرای زیســت و دوام خــود نیــاز بــه حضــور حرفهایهــا
و چهرههــای ســینمایی دارد ،بــا تعامــل و شــانه بــه
شــانه شــدن بــا آنهــا میتوانــد بســیار ســریعتر مســیر
خــودش را طــی کنــد.
در ایــن دوره از جشــنواره فیلــم کــودک و نوجــوان کــه بــا
حضــور اســتادان برجســته ایــن حــوزه در اصفهــان برگزار
میشــود ،همیــن اتفــاق در حــال افتادن اســت .بســیاری
از ایــن اســتعدادهای نوجــوان ،غیــر تهرانــی هســتند و
شــاید دسترســی بــه امکانــات و حرفهایهــای حــوزه
کــودک و نوجــوان بــرای آنهــا بســیار ســخت باشــد ،امــا
بــا آمــدن بــه اصفهــان و همنشــینی بــا اســتادان ،راه
چنــد ســاله را میتواننــد بســیار کوتاهتــر طــی کننــد.
اصلیتریــن مســئله در زمینــه حضــور چهرههــا در
ســینمای کــودک و نوجــوان «برخــورد» اســت ،وقتــی
در یــک همــکاری مشــترک عــدهای در کنــار هــم قــرار
میگیرنــد اولیــن اتفاقــی کــه میافتــد برخــورد
تفکــرات گوناگــون اســت .وقتــی چهرههــا و اصطالحــا
ســلبریتیها در ســینمای کــودک و نوجــوان حضــور
بیشــتر و فعالــی دارنــد ،ایــن برخــورد تفکــر و دیــدگاه
ابعــاد بزرگتــری پیــدا میکنــد و جامعــه بیشــتری را
درگیــر میکنــد .مــن فکــر میکنــم اولیــن ســود و بهــره
از حضــور چهرههــا و حرفهایهــا در ســینمای کــودک

و نوجــوان همیــن همزیســتی اســتعدادها در کنــار
آنهاســت .در پــس ایــن ماجــرا مســائل دیگــری هــم
رخ میدهــد .مســائلی ماننــد جلــب نگاههــا ،فــروش
گیشــه و اکرانهــای سراســری بیشــتر و بهتــر .امــا واقعــا
مهمتریــن نکتــه همــان موضــوع برخــورد تفکــرات
حرفهایهــا بــا بخــش اســتعدادهای ســینمای کــودک
و نوجــوان اســت .نــگاه کلــی بــه ســینمای کــودک و
نوجــوان نــگاه پایهایســت ،چــه در زمینــه پــرورش
اســتعدادها و چــه در زمینــه مخاطــب ایــن ژانــر ،پــس در
کنــار ایــن دو هــدف اصلــی بایــد نگاه تجــاری و کالســیک
ســینما را هــم دنبــال کــرد.
مهمتریــن رکــن ســینما تفکــر و ایــده اســت و بایــد در
ســینمای کــودک و نوجــوان ایــن رکــن را بســیار جــدی
گرفــت .پــرورش و رشــد زمانــی اتفــاق میافتــد کــه شــما
در کنــار یــک اســتاد و کارآزمــوده قــرار بگیریــد و مشــق
هنــر کنیــد .یکــی از راههــای ایــن آموختــن ،اســتفاده
از چهرههــا و اســتادان در ســینمای ژانــر کــودک و
نوجــوان اســت .وقتــی یــک چهــره و ســلبریتی پــا بــه
عرصــه ســینمای کــودک و نوجــوان میگــذارد ،قبــل از
هــر مســئله دیگــری آمــوزش و آموختــن بــرای عوامــل
رقــم میخــورد و بعــد از آن اســت کــه مســائل دیگــری
خودنمایــی میکنــد.
در مجمــوع مــن اعتقــاد دارم حضــور چهــره هــا و
اســاتید ســینما در ژانــر کــودک و نوجــوان بســیار
فراتــر از یــک نــگاه اقتصــادی و ســطحی اســت زیــرا بــا
همیــن همنشــینیها و همراهیهــا ایــن ژانــر مهــم
بــه یکــی از دغدغههــای جــدی ســینمای ایــران بــدل
خواهــد شــد.
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مهمترینهای سینمای کودک و نوجوان از منظر نامگذاری

 ...در خیال

ســارا کنعانــی -اولیــن مواجهــه مخاطــب
ســینما بــا هــر فیلــم عنــوان آن اســت.
اســم فیلــم همــان کلمهایســت کــه
قــرار اســت تیتــر اخبــار باشــد یــا جــزو
اولیــن عبارتهــای موجــود در تیتــراژ فیلــم ،بنابرایــن
اهمیــت خیلــی زیــادی دارد .اگــر قــرار باشــد مخاطــب
ایــن فیلمهــا قشــر کــودک و نوجــوان باشــند ،ایــن
حساســیت و اهمیــت بیشــتر هــم میشــود؛ نــام یــک
فیلــم ممکــن اســت اولیــن مواجهــه کــودک بــا آن معنــی
و مفهــوم باشــد ،از همیــن رو انتخــاب آن بایــد بــا دقــت و
ظرافــت زیــادی صــورت بگیــرد.
نــام مجموعــه فیلمهــای ســینمایی «کاله قرمــزی» کــه
در دهههــای  70و  80و  90ســه قســمت آن اکــران شــد

برگرفتــه از نــام شــخصیت اصلــی آن اســت کــه پیــش از
اینکــه روی پــرده نقــرهای بدرخشــد ،در قــاب کوچــک
تلویزیــون در دل مخاطــب کوچکــش جــا شــده بــود و
بــه ســبب شــهرتی کــه داشــت ،انتخــاب شــدن نامــش
بــه عنــوان نــام فیلــم ،یــک تصمیــم بجــا بــود کــه البتــه
بخشــی از فــروش آن را نیــز در بــدو امــر تضمیــن میکرد.
همیــن اتفــاق چیــزی بــود کــه بــرای مجموعــه فیلمهای
ســینمایی «شــهر موشــها» هــم رخ داد و بــه خوبــی
گویــای فضــای شــکل گرفتــه در داســتان آن بــود.
«گلنــار» ،نــام یکــی دیگــر از معروفترینهــای ســینمای
کــودک اســت کــه هویــت شــخصیت اصلــی آن را بــر
پیشــانی دارد و از ایــن رو بســیار بامسماســت« .علــی
و غــول جنــگل» محصــول مشــترک بیــژن بیرنــگ

و مســعود رســام هــم چنیــن ویژگیهایــی دارد.
اســمهایی مثــل «علــی و دنــی» یــا «مریــم و میتیــل»
بــر ارتبــاط بیــن دو بچــه تأکیــد میکنــد و از همیــن رو بــا
رشــد دادن کــودکان از نظــر اجتماعــی ،نامهایــی زیبــا
شــناخته میشــوند.
«دزد عروســکها» عنوانیســت کــه بــه خوبــی گویــای
داســتان اثــر اســت ،امــا در روانشناســی امــروز ایراداتــی
بــه آن وارد میشــود ،ماننــد اینکــه قشــری از کــودکان
هنــوز بــا مفاهیــم مجرمانــه و منفــی همچــون دزدی
آشــنا نشــدهاند و شــنیدن ایــن عبــارت بــه عنــوان اســم
فیلــم میتوانــد چنــدان هــم نیکــو ارزیابــی نشــود .ایــن
عبــارت را مقایســه کنیــد بــا «بهتریــن بابــای دنیــا» کــه
هــم تصویــر گویایــی از فضــای کلــی فیلــم بــه ذهــن
میرســاند و هــم بســیار مناســب و مثبــت اســت.
«گربــه آوازه خــوان» بــا تخیــل کــودک همــراه میشــود
و بــه دنیــای ذهنــی او راه پیــدا میکنــد و در بــدو امــر
میتوانــد همذاتپنــداری خوبــی را بــا او ایجــاد کنــد.
ایــن فکــر کــه قــرار اســت فیلمــی را ببینــد کــه در آن گربــه
توانایــی یــک عمــل انســانی مثــل آواز خوانــدن را دارد
باعــث بــروز شــوق تماشــا در او میشــود و نــام فیلــم
از ایــن نظــر هوشــمندانه اســت .عنوانــی مثــل «مدرســه
پیرمردهــا» بــرای بچههــا بــا آشــناییزدایی همــراه
اســت و آنــان نمیتواننــد پدربزرگهــای خــود را هماننــد
خودشــان دانشآمــوز دبســتانی و مرتبــط بــا مدرســه
تصــور کننــد ،از ایــن رو شــنیده شــدن نــام فیلــم میتواند
در آنــان کنجــکاوی برانگیــزد .چنین کنجــکاوی و توجهی
را بــرای «ســفر جادویــی» هــم ســراغ داریــم ،چراکــه
جادویــی بــودن ســفر هــم در نــوع خــود ســوال برانگیــز
اســت بــه خصــوص وقتــی بچههــا بفهمنــد مســافران
ایــن ســفر از در ماشــین لباسشــویی بــه آن پــا میگذارند.
فیلمهــای طالبــی بــا نامهــای «کیســه برنــج» و
«چکمــه» و «تیــک تــاک» و «مربــای شــیرین» بــه وضوح

مشــخص اســت کــه از جهــان ادبیــات بــه ســینما قــدم
گذاشــتهاند و عناوینــی دارنــد کــه انــگار از روی جلدهــای
کتــاب بــه تیتــراژ فیلمهــا راه یافتهانــد« .بادکنــک
ســفید» هــم درســت از دل نقاشــیهای کودکانــه بــه
دنیــای ســینما آمــده و بــه ســبب پــرواز دادن خیــال
بچههــا نامــی نیکــو بهنظــر میآیــد« .یکــی بــود یکــی
نبــود» ایــرج طهماســب را هــم میتــوان در همیــن گــروه
دســتهبندی کــرد.
«تــارزن و تــارزان» اســمی از هــر نظــر درســت و بجاســت،
چراکــه عنوانــی دارای قافیــه و آهنــگ اســت و بــا توجه به
موزیــکال بــودن اثــر ،بســیار مناســب مینمایــد.
هــر چــه بــه آثــار ســالهای اخیــر نزدیــک میشــویم
اســمها هــم امروزیتــر و البتــه گاهــی عجیبتــر
میشــوند! «یــک فــراری از بگبــو» یــا «فــرار از قلعــه
رودخــان» کــه بعدهــا بــه «فــرار از اردو» تغییــر پیــدا کــرد.
نمونههایــی از ایندســت هســتند کــه بــه دنبــال نوعــی
شــر و شــور بــودن هســتند چراکــه فهمیدهانــد جنــس
مخاطــب آنــان دیگــر از جنــس مخاطبــان دهــه هفتــاد
نیســت.
در ســالهای اخیــر نیــز فیلمهایــی داشــتیم کــه عنــوان
آنهــا ترکیبــی از کودکانگــی و ذوق داســتانپردازی
موجــود در کــــــودکان بــود و اشـــــــتیاق آنــــــان را
برمیانگیخــت؛ «گوردالــه و عمــه غولــه»« ،فیتیلــه و
مــاه پیشــونی»« ،نخــودی»« ،خالــه سوســکه»« ،پاتــال
و آرزوهــای کوچــک» و «عملیــات مهــد کــودک» از
ایندســت هســتند؛ اســمهایی کــه کــودک قبــال در
کتابهــای داســتانی آنهــا را خوانــده یــا شــنیده و حــاال
قــرار اســت در قالــب فیلــم ســینمایی بــه نــوع دیگــری
دنبالشــان کنــد .بارزتریــن آنهــا نیــز «مبــارک» اســت،
اســمی برآمــده از دل کهنتریــن افســانههای ایرانــی کــه
چنــد ســال قبــل عنــوان فیلمــی عروســکی بــا بــازی النــاز
شاکردوســت شــد.

22
نشریه روزانه سی و دومین جشنواره بین المللی فیلمهای کودکان و نوجوانان

23

ممثلمرضیه
ملیــکا نصیری-گذشــته را نمیتــوان انکار
کــرد،آدمــیهرکجــاکهبــرود،گذشــتهاشرا
بــاخــودخواهــدبــرد.امــادرمیــانتمامــی
خاطــرات خــوب و بــد گذشــته ،کودکــی
رنــگ دیگــری دارد .مــا همــه بــا خاطــرات بچگیمــان خــو
گرفتهایــم و غالبــا بــا گریــزی کوتــاه بــه نوســتالژیهای
دوران کودکــی ،غــرق در لــذت میشــویم.
لحظــه هــای شــاد بچگــی ،یــادآور تمــام روزهاییســت کــه
بیدغدغــه زیســتهایم .بــدون آن کــه ترســی از فرداهــای
نیامــدهداشــتهباشــیم ،درجریــانزندگــیغــرقشــدهوهــر
لحظــه را بــه تمامــی نفــس کشــیده ایــم.
هرکــس خاطــرات کودکــی مخصــوص بــه خــود را دارد و
در ایــن میــان بــرای بچههــای دهــه شــصتی یادگارهــای
شــیرینی برجــای مانــده اســت .مثــل روزهــای قشــنگی
کــه بعــد از بــازی در کوچــه پــس کوچــه هــای شــهر بــا
ذوق میخرامیــده و بــه خانــه میآمدیــم تــا بــه تماشــای
"خونــهی مادربزرگــه" بنشــینیم و بــا هــزار تــا قصــهاش
همــراه شــده و بــا مادربزرگــه ،مخمــل ،مــراد و آقــا حنایــی و
گل باقالــی خانــم زندگــی کنیــم.
مرضیــهبرومنــد،خالقایــنخاطــرههایدوستداشــتنی
اســت .او هفــده خــرداد مــاه ســال هــزار و ســیصد و ســی در
تهــرانچشــمبــهدنیــاگشــود،امــابــهدلیــلماموریــتپدر
تــا چهارســالگی در شهرســتان خــوی زندگــی کــرد و بعــد از
آن بــه زادگاهــش بازگشــته و در خیابــان دلگشــا کنــار ســه
خواهــر و دو بــرادرش بــزرگ شــد.
ایــن هنرمنــد کــه دانشآموختــه هنرهــای نمایشــی از
دانشــگاه هنرهــای زیبــا تهــران اســت ،از ســال پنجاه و ســه
بــا نقشآفرینــی در تأتــر هــای کــودکان ،فعالیــت هنــری
خــود را آغــاز کــرد .او تجربیات فراوانــی در زمینــه کارگردانی،
بازیگــری و عروســک گردانــی ،در کارنامــه حرفــهای خــود
دارد کــه بــا نیــم نگاهــی بــه آن میتــوان بــه وزن پربــار آثــار
ایشــان پــی بــرد.
برومندمجموعههایســفرخوش،حادثهدرشهرعروسک
هــا،قصــههــایتابهتــا،خونــهمادربزرگــهوکارآگاهشمســی

و دســتیارش مــادام را کارگردانــی کــرده اســت ،او کارنامــه
ســینماییدرخشــانینیزداردودرفیلمنوســتالزیک"شهر
موشهــا" بــه عنــوان کارگــردان عروســکی حضــور داشــته
اســتوآثــاریچــونالــوالومــنجوجوام،ســیبســرخحوا،
میکــس و قطعــه ناتمام را ســاخته اســت.
ایــن هنرمنــد در ســال نــود و ســه بــه گذشــتهها ســفر کــرد
و فیلــم "شــهر موشهــای دو" را ســاخت کــه در ادامــه
فیلــم "شــهر مــوش هــا " اســت و در آن موشها ســی ســال
بزرگتــر شــدهاند .کپــل بــا نارنجــی مــوش عشــوهای شــهر
ازدواج کــرده و دو فرزنــد بــه نامهــای صورتــی و کپلــک
دارنــد و زندگیشــان در ایــن فیلــم روایــت میشــود ،البتــه
دوســتان کپــل هــم در قصــه هســتند مثــل دکتــر عینکــی
کــه بــا ســرمایی ازدواج کــرده اســت .ایــن فیلــم کــودکان
دیــروز را بــه ســینما کشــاند و آنــان را بــه گذشــته هــا بــرد و
خاطراتشــان را زنــده کــرد.
آثــاراودردلهمــهکــودکانایرانــیجــابــازکــردوســالهای
ســال بــا ســاختههایش مهمــان خانــه بچههــای ایرانــی
شــد.همــهمــابــهسرنوشــتعروســکهایبرومند،چشــم
دوختیــم و بــا فریــاد "زی زی گولــو آســی پاســی دراز کوتــاه
تابهتــا" بــزرگ شــدیم.
یکــی از نــام هایــی کــه ســینمای کــودک ایــران را تعریف
میکنــد ،مرضیــه برومنــد اســت کــه برومندانــه
پــای هدفــش ایســتاد .ســختیها را از میــدان بــه در
کــرد وبــرای کــودکان بــه پــا خواســت و آثــار درخــوری
ســاخت تــا خــوراک فرهنگــی کودکیمــان و خاطــرات
امروزمــان باشــد.
برومنــد فعــل "شــدن" را هجــی کــرد و توانســت کــودکان
ایــران را بــا خــود همــراه کنــد .آنهــا را پــای قــاب جادویــی
و پــرده نقــرهای بنشــاند و قصههایــش را برایشــان روایــت
کنــد.قصههایــیکــهدردلتکتــکمــاجــایدارد.مرضیه
برومنــدرانمیتــواندرزندگــیکودکانــهمــانادیــدهگرفــت،
امیــدکهســایهاش،ســالهایســالبــرســرکــودکانایرانی
مســتدام باشــد و خاطرهســازی کنــد و ســینمای کــودک
هلهلــه"ممثــلمرضیــه"ســردهــد.
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بخش دوم گزارش چالشهای فیلمسازی کودک

کودک ،نام دیگر «آینده»
نســرین بختیاری -در شماره گذشــته «مشق
شــب» بخــش نخــــست گــــزارشگفتوگوی مــا
بــا موضــوع چالشهای پیــش روی فیلمســازان
کــودک منتشــر شــد .در ایــن شــماره بخــش
پایانــی آن پیــش روی شماســت.

خلق نیکوی کودک و نوجوان با فیلم خوب
نــادره ترکمانــی دیگــر فیلمســاز کــودک و عضــو هیــات
انتخــاب ســیودومین جشــنواره فیلــم کــودک و نوجوان
بــه جنبــه مهمــی از ســینمای کــودک و بیتفاوتــی
ســینماها نســبت بــه ایــن ســینما میپــردازد و معتقــد
اســت پــر صندلیتریــن پردیــس ســینمایی مــا یعنــی
پردیــس کــوروش فاقــد فیلمهــای کــودک بــرای
نمایــش اســت .او همچنیــن بــه مشــکل پخــش و اکــران
فیلمهــای کــودک اشــاره میکنــد و میگویــد« :در
موضــوع پخــش و اکــران مشــکل داریــم و ایــن هــم بــا
یــک مســیر یــا دو مســیر قابــل حــل نیســت و ســازمان
ســینمایی نیــز بایــد بــا تحقیــق و پژوهــش بیشــتر،
جــدی وارد ایــن مســاله شــود و از راههــای کوتاهمــدت،
میانمــدت و سیاســتگذاری بــرای راههــای
طوالنیمــدت ،ســینمای کــودک را بــه رونــق برســاند تــا
ســال آینــده معضــالت چندســال گذشــته را مــرور نکنیــم.
متعجبــم کــه همــه مــا مشــکالت ســینمای کــودک را
میدانیــم ،امــا هرچقــدر زمــان میگــذرد ،اقــدام مفیــد
و موثــری انجــام نمیشــود .هــر چیــزی کــه قــرار اســت
در ایــن عرصــه منجــر بــه نتیجــه شــود ،بــا همگرایــی و
همنظــری و در ســایه تحقیــق و پژوهــش بنیــادی قابــل
انجــام اســت».

ایــن فیلمســاز دربــاره مشــکالت مصداقــی فیلــم
کــودک و نوجــوان نیــز اضافــه کــرد« :مــا بــا دوســتان
در مرکــز توســعه ســینمای کــودک و نوجــوان ،از زوایــای
مختلــف ماننــد فیلمنامــه ،تولیــد ،پخــش ،شــیوههای
تبلیغــات و ارتبــاط موثــر بــا مخاطــب صحبــت کردیــم
و بــرای هرکــدام دنبــال راهــکار گشــتیم و تــالش کردیــم
فیلمنامههــا را پربــار کنیــم و از رونــدی اســتفاده کنیــم که
مخاطــب کــودک و نوجــوان امــروز را راضــی کنــد».
همانطــور کــه میدانیــد مخاطــب کــودک و نوجــوان

امــروز مخاطــب  20ســال و حتــی  5ســال گذشــته نیســت
و مــا بــا بمبــاران منابــع تصویــری از نقــاط مختلــف
دنیــا روبــهرو هســتیم و حــدود  80درصــد از ایــن منابــع
از کشــورهای دیگــر وارد حــوزه دیــداری و شــنیداری
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بچههــای مــا میشــود« .مــا بــا طیــف جدیــدی
از مخاطبــان روبــهرو هســتیم و بــه همیــن دلیــل
مســئولیت فیلمســازان در حــوزه نــگارش فیلمنامــه و
اســتفاده از ابزارهــا و تکنیــک هــای ســینمایی ســختتر
میشــود .بــرای ســاخت فیلــم کــودک نیازمنــد بازنگــری
در تمــام عرصههــا هســتیم و بخــش اکــران و پخــش نیــز
بایــد بــا رویکــردی جدیــدی بــه معرفــی آثــار بپــردازد».
کارگــردان فیلــم «گوردالــه و عمــه غولــه» بــا اشــاره
بــه نقــش آمــوزش و پــرورش بــرای ترویــج فیلــم
کــودک ،یــادآوری میکنــد کــه ایــن نهــاد بایــد بهطــور
جدیتــری وارد حــوزه نمایــش فیلــم بــرای بچههــا
شــود ،چراکــه بچههــا میتواننــد از راه فیلــم شــیوههای
متفــاوت رفتــار اخالقــی ،اقتصــادی و اجتماعــی را یــاد
بگیرنــد« .اگــر ســینما در ســبد آموزشــی بچههــا بیایــد،
هــم دانشآمــوزان بهــره میبرنــد ،هــم ســهمی کــه
مربــوط بــه کــودک و نوجــوان میشــود را بــه آنهــا
میدهنــد .حضــور فیلــم در زنــگ درســی بچههــا در
ســاختار آمــوزش و پــرورش بایــد تعریــف شــود تــا
فرزنــدان مــا بــه ســمت ســینما گرایــش پیــدا کننــد».
همانطــور کــه همــه میدانیــم آمــوزش و پــرورش
در حــال برگــزاری جشــنواره فیلــم رشــد اســت ،امــا
ایــن بــرای مــا ســوال اســت کــه چــرا آمــوزش فیلــم
بهطــور ســاالنه اتفــاق نمیافتــد و سیاســت و برنامــه
خاصــی در ایــن رابطــه وجــود نــدارد« .مــا بــه انــدازه
کافــی شــاهد ضــرر و زیــان دور شــدن بچههــا از
ســینمای کشــورمان بودیــم و حامــل هیــچ فرهنــگ
و نشــانهای از کشــورمان بــه بچههــا نیســتیم،
چــون ســینما چنیــن رابطــهای بــا بچههــا نــدارد تــا
بچههــا فرهنــگ ،ســنت و آداب و رســوم را از ســینمای
کشــورمان دریافــت کننــد».
کودک؛ یعنی فردا
حســین زندبــاف کارگــردان و تدوینگــر کــه ارتبــاط
نزدیکــی بــا عبــاس کیارســتمی داشــته ،معتقــد اســت
کــه مــا ســینمای کــودک زیبایــی داشــتیم و هنــوز هــم
بــا درایــت مدیــران و توانایــی فیلمســازان میتوانیــم
داشــته باشــیم« .فیلمهــای «خانــه دوســت کجاســت»،
«ســفر جادویــی» و «دزد عروســکها» بســیار پرمعنــا،
پرمغــز ،عمیــق و صاحــب اندیشــه بــود ،امــا متأســفانه
حــاال چنیــن فیلمهایــی را کمتــر میبینیــم .معتقــدم
نســبت بــه فیلمهــای کــودک بیتفــاوت شــدیم
و متأســفانه ایــن فیلمهایــی هــم کــه در موبایــل
و اینترنــت منتشــر میشــود ،اگــر دربارهشــان
فرهنگســازی نکنیــم ،تخریــب ذهنــی بچههــا را بــه
همــراه خواهــد داشــت».
او بــه تأثیــر تکنولــوژی در ارتبــاط انســانها اشــاره
میکنــد و یــادآوری میکنــد هرچــه جلوتــر میرویــم بــر

اثــر تکثــر رســانهها ارتبــاط انســانها بــه صفــر نزدیــک
میشــود« .قدیــم اصــال اینطــور نبــود و خیلــی بــه فکــر
هــم بودنــد و هــوای یکدیگــر را داشــتند».
بــرای مــا همیشــه ایــن ســوال مطــرح اســت کــه چــرا
فیلمســازان مطــرح کــودک دهــه  60کمتــر ســراغ فیلــم
کــودک در زمــان حــال میرونــد و چقــدر گیشــه و عــدم
اکــران در ایــن مســیر دخالــت دارد کــه زندبــاف ایــن
طــور پاســخ میدهــد« .تمــام ایــن عوامــل کــه گفتــه
شــد در ایــن زمینــه موثــر و دخیلانــد .امــروزه هــم مثــل
گذشــته مســئوالن دلســوز داریــم ،امــا باتوجــه بــه رخنــه
رســانههای مجــازی ،بایــد بیــش از گذشــته بــه ضــرورت
پرداخــت بیشــتر بــه ســینمای کــودک و نوجــوان پــی
ببرنــد .کــودک یعنــی؛ آینــده .در حــال حاضــر بــه قــدری
مســائل سیاســی قــوت گرفتــه کــه بــه روزمرگــی افتادیــم
و یادمــان رفتــه کــه چندســال دیگــر ایــن بچههــا بــزرگ
میشــوند و بــه مســئولیتی میرســند کــه تعییــن کننــده
اســت».
او معتقــد اســت در حــال حاضــر رابطههایــی کــه بیــن
بچههــای مــا بــود ،اآلن نیســت« .چقــدر معرفــت در
فیلــم «خانــه دوســت کجاســت» وجــود داشــت و ایــن
همــان چیــزی اســت کــه پیامبــران مــا توصیــه میکننــد،
امــا حــاال شــاهد درگیــری و خشــونت در فیلمهــا
هســتیم .اگــر یادتــان بیایــد چقــدر یــک کفــش ســاده
در «بچههــای آســمان» معنــی و مفهــوم داشــت .یــادم
میآیــد بــه قــدری آقــای کیارســتمی دنبــال آدمهــای
مختلــف در متــرو میگشــت کــه گاهــی آدمهــا از ایــن
توجــه حیــران میشــدند ،امــا حــاال آدمهــا یکدیگــر را
نمیبیننــد و پیــدا نمیکننــد و صاحــب ســینما بــه پــول
فکــر میکنــد و بــه بچههــا کمتــر میاندیشــند».

27
اینکهمجیده؛چرااصفهانیحرفمیزنه؟!
احمدرنجبر
تابســتان ســال  :72ســفر تفریحــی یــکروزه مدرســه بــه شــیراز .یــادم
نیســت چطــور ســر از ســینما درآوردیــم .پیــش از آن فقــط یکبــار ســینما
را تجربــه کــرده بــودم .شــهر مــا ،کازرون ،ســینمای فعالــی نداشــت و
نــدارد .وقتــی وارد ســالن شــدم فیلــم شــروع شــده بــود .نــور چــراغ قــوه
راهنمــای ســالن افاقــه نمیکــرد و وســط راهــروی تنــگ ســینما بهمــن،
تلوتلــو خــوردم .روی صندلــی کــه نشســتم چشــمم افتــاد به یک پســرک
گندمگــون کــه بــا «بیبــی»اش کلکل میکــرد .لهجــه ،اصفهانــی بــود و
فهــم دیالوگهــا کمــی ســخت .قصه جلــو رفــت و من احســاس آشــنایی
کــردم .با شــور و شـ ِ
ـعف کســی کــه در جمعــی غریــب ،آشــنایی را میبینید،
زیــر لــب گفتــم« :ایــن کــه مجیــده! پــس چــرا کرمانــی حــرف نمی زنــه؟!»
قصههــای مجیــد را از َبــر بــودم .همــه جزئیــات داســتان را میدانســتم؛
حتــی پیــش از مجیــد دیالــوگ میگفتــم« :از بــس کــه خــوردم اشــکنه،
راه کــه مــیرم پــام میشــکنه» .فیلــم مســحورم کــرده بــود .دلــم بــرای
تماشــای دوبــارهاش لک مــیزد امــا در تابســتان داغ کازرون نه از ســینما
خبــری بــود و نــه فیلــم مجیــد .دوبــاره کتــاب «قصههــای مجیــد» را
دســت گرفتــم؛ اینبــار مهــدی باقربیگــی جــای تصویــر ذهنــیام از مجید
را گرفــت و بیبــی دیگــر ،بیبــی بلندبــاالی خــودم نبــود .تصویــر آقــا
معلــم و مدیــر مدرســهمان هــم جــای خــود را بــه بازیگــران فیلــم دادنــد.
تابســتان ســال  :98کتــاب «قصههــای مجیــد» را گــم کــردم ،امــا نســخه
دیگــری از آن خریــدم .بقیــه کتابهــای هوشــنگ مرادیکرمانــی را هــم
نگــه داشــتهام؛ هــم بــرای خــودم و هــم دختــرم پارمیــس .حــاال  10ســاله
اســت؛ همــان ســنی کــه بــا مجیــد آشــنا شــدم .قصههایــش را دوســت
دارد ،ولــی معنــای خیلــی از اتفاقــات را نمیدانــد .اینکــه گرســنگی یعنــی
چــه ،نداشــتن مــداد یعنــی چــه ،شــوق داشــتن کیــف نــو یعنــی چــه . ...
مشــتاقانه «قصههــای مجیــد» را میبینــد و بــا هــم لــذت میبریــم. ...
ممنــون آقــای هوشــنگ مــرادی کرمانــی؛ همیشــه مدیونــت هســتم.

Iran, Serbia to jointly make film
The first panel of making a joint film at the international committee of the 32nd International Film Festival of
Children and Youth was held on Tuesday (August 20) in
presence of the prominent Serbian filmmaker Mirolijub
Vuckovic at the Central Library of Isfahan.
At the meeting, Vuckovic elaborated on the process of
making a joint film by Iran and Serbia, sponsored by Farabi
Cinema Foundation. The panel was followed by a press
conference on the process.
Noting the complexity of making a joint film, he said that
the agreement between Iran and Serbia was made in the
international film festival in Germany based on the standards of both countries.
“Serbia is cooperating on making joint films with other
countries, including Greece and France. Now, based on the
ethical and environmental standards of Iran and Serbia the
agreement was made with Farabi as a result of a shared
understanding. Therefore, joint festivals and student and
professor exchange in the field of filmmaking and cinema
are expected,” he said.
Vuckovic added that the archive of the joint films will be at
Serbia’s conservation center for arts, he added.
“The center is willing to cooperate with Iran, and will remain committed to the principles of the agreement,” the
Serbian filmmaker said.
“For 12 years, I have been studying the cinemas of countries, and it was the cinema of Iran that caught m eyes. The
cinema is one of the most important arts that have been
focused by the center. Opening institutes for preserving
arts and keeping the joint productions is another principle
of the agreement,” he explained.
The filmmaker said, “Tehran, Shiraz and Tabriz are the
cities that have been chosen for making the joint films.”
The international department of the Farabi Cinema Foundation made lots of efforts and coordinated many sessions
of talks for reaching the agreement, he said. It was concluded at the end that 6 projects, 3 related t each countries, be examined and one of them be chosen for production. The project will address the field of young and
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adolescent movies, and probably will be inclined to kids’
movies.
He also said that the most important issue for making a
joint film is to make sure that no mistakes will be made on
economic, ethical and cultural dimensions, as there would
not be any second chance for trial and error.
There are, he said, three models of joint film production.
“Organic model is a model in which the producer is motivated to produce a film for a country other than his/her
own. And there would be a common issue between the
two sides that is recounted in the form of a story or narration and is realized in the film. The technical model is
another model in which there would be no shared cultural
point between two countries, but the location, means or
investment are shared.”
Vuckovic, also a film critique, referred to the Iranian film
Qasr-e Shirin, as a good example of a movie which is produced based on technical model.
He then added that the third model is a specific model of
joint production that is based on ideas exchange in terms
of technical issues for making a film.
The Serbian filmmaker argued that there are two truths
when it comes to filmmaking. One is what one sees on
the screen, he said, and the other is the reality that takes
place on the ground.
The two are not necessarily the same, he noted adding
that the artistic elements of a film can also cover the
events of everyday life.
He highlighted the importance of letting children and
young adults implement their own ideas and forms instead of pre-planning their minds, Vuckovic said, “In the
third approach, a competition between children and young
adults of the two countries can be raised to make different
films based on specific ideas.
He noted at the end that one of the characteristics of the
cinema of Serbia is that the tax paid for making a film will
be reimbursed after three months so that the filmmakers
can invest the money in their films.
This is a advantage in making a joint film, Vuckovic said.

Decent movies for kids to boost Iran’s growth
Head of Iran’s Cinema and Audio-Visual Organization said
that good management of film making for children will
pave the way for more growth of the country.
In a message to the 32nd International Film Festival for
Children and Youth, Hossein Entezami emphasized the role
of children and young adults in the society.
The full text of his message comes as follows:
In the name of God
The importance of children and the youth is known to everyone in the society. This is because they are supposed to
build the future of this valuable land, and cinema can play
a unique role in forming their ideals and goals.
What is expected from cinema of children and the youth is
to produce and present competent and befitted works, this
will affluence the path of growth and prosperity. There is
the hope that Children and Youth Film Festival will indeed
intensify this passion among its audience in Iran and around the globe.
I do sincerely wish success and grace for all the activists of this field and have no doubt that they have a great share in
building a bright flourishing future.

Int’l Children Film Festival to promote global peace
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The director of the 32nd International Film Festival for Children and Youth (IFFCY) in a meeting with the jury members
emphasized the benefits of such cultural gatherings to the international community.
“We believe that the peace, dialogue and tolerance will be strengthened in major cities such as Isfahan as a result of hosting
such events,” he said.
He also expressed hope that their experience in the event will lead to future cultural cooperation. Seventy-eight foreign
guests from 27 countries are attending the 32nd edition of IFFCY, according to the director.
Alireza Tabesh at the meeting that was held at Isfahan’s Kowsar Hotel also expressed gratitude for hosting such an event
in the historical important Iranian city.
He noted that it has been scheduled that the foreign guests visit the magnificent sites of the city beside their festival
activities.
The director said that Isfahan was one of the main cradles of civilization in Iran, and the capital of the country for a
long time.
“Isfahan is a very important city, particularly because of the coexistence of the followers of several religions,” Tabesh said
adding that even in one street, there are mosque, synagogue, charge, and fire temple.
Eighteen out of the 32 editions of the IFFCY have been held
in the city.
Explaining the reason of choosing the city as the host, he
said after the war imposed by the former regime of Iraq,
Iran was struggling with numerous challenges, therefore
the authorities of the city, as a major Iranian city, decided
to play the host to the event with the aim of restoring the
livelihood in the city.
Referring to the history of filmmaking in Iran, he said Iranians this year will celebrate the 120th birthday of cinema
in their country. On such an occasion, he said, the festival
has managed to establish a video library of Iranian-made
movies for the first time.
The library is has currently 200 films, he said inviting the
foreign guests to visit the section to get more acquainted
with the cinema of Iran.
He also noted that the developments of the modern era—industrialization, globalization and digitalization—entails adjustments in the world of cinema for the new generation of customers.
“Those born after the year 200 are equipped with high knowledge of digital media, with the least idea, if any, of the analogue cinema” he said, “So, we decided to add the Webseries section to the festival to meet the needs of the generation.”
The 32nd IFFCY was inaugurated on Monday evening August 18, and will run until August 26.
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