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از کن به سیو سه پل
تردیــدی در ایــن نیســت کــه یکــی از
جدیتریــن شــاخصههای برگــزاری یــک
جشــنواره بینالمللــی ،بهویــژه در قالــب
ســینما ،داد و ســتدهای فرهنگی-هنریســت،
آنجــا کــه بهواســطه هنــر ،حــال از هــر جنــس آن کــه باشــد،
بهویــژه تماشــای منظومــهای از تصاویــر ،دلهــا بــه هــم
نزدیکتــر میشــود و آداب و رســوم ملــل گوناگــون ،فرصــت
مناســبی بــرای معرفــی و اشــاعه خــود بــه دیگــری پیــدا
میکننــد .گذشــته از ایــن مهــم کــه در حاشــیهی متــن اکــران
فیلمهــا قــرار دارد ،توجــه بــه بــازار فیلــم از مهمترینهــای
بخــش هــر جشــنواره بینالمللــی تعریــف میشــود .حــال
بــا در نظــر گرفتــن همیــن مهــم و ضرورتهــای آن ،مســئوالن
برگــزاری جشــنواره ســیودوم فیلمهــای کــودکان و نوجوانان،
نــام «مــود امســون» ،مدیــر بخــش فــروش بــازار جشــنواره
کــن را در فهرســت مدعویــن خــود قــرار دادنــد تــا بتواننــد
بهواســطه فعالیتهــای او در عرصــه هنــر هفتــم بــه معرفی و
احتمــاال فــروش محصوالت ســینمایی خود در بســتر کــودک و
نوجــوان ،گام مهمتــری برداشــته باشــند.
«مــود امســون» بــه اصفهــان آمــده تــا در ســایه تماشــای فیلم
و برگــزاری کارگاههایــی در زمینــه فعالیــت بازرگانی ســینمایی
خــود ،فرصــت داد و ســتد فرهنگــی را هــم از دســت ندهــد.
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عاطفــه نــوذری  -جشــنواره در روز دوم ميزبــان چشــم هــاى
كــودكان كار بــود و طبــق روال برنامــه كارگاههــاى تخصصــى بــا
اســتادان معتبــرى چــون فرهــاد توحيــدى بــا محــور فيلمنامه نويســى
برگــزار شــد و در ســاعتى از روز هــم دبیــر جشــنواره بــه هيــات داوران
بخــش بیــن الملــل خوشــامد و خيرمقــدم گفــت .همچنيــن تصويــر
 ٤٠نفــر از نوجوانــان در لبــاس داورى و عكــس يــادگارى مخاطبــان
نوجــوان پــس از تماشــاى «منطقــه پــرواز ممنــوع» از تصاويــر منتخــب
دوميــن روز جشــنواره كــودك بــود.
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اعتماد بکار و دانش درو کن
امســال جشــنواره ســیودوم فیلمهــای کــودک اصفهــان
بــه شــکلی ویــژه پذیــرای خبرنــگاران کــودک و نوجــوان
اســت تــا حــس و حــال پرشــور و نشــاطی بــه ایــن رویــداد
ســینمایی ببخشــند و بتواننــد تضمینکننــده آینــده ایــن
جشــنواره باشــند.
هــر روز کــه گوشــه و کنــار برنامههــای جشــنواره را بنگریــم،
ایــن خبرنــگاران مشــتاق را بــا لباسهــای واحــد ســبز
و نارنجیشــان میبینیــم کــه مشــغول انجــام فعالیــت
خبــری بــرای پوشــش رویدادهــای جشــنواره هســتند،
اتفاقــی کــه در نشســت رســانهای پویانمایــی «بنیامیــن»
ســاخته محســن عنایتــی در روز نخســت جشــنواره نیــز
افتــاد تــا بهواســطه آن و پرســش و پاســخ خبرنــگاران
نوجــوان بــا کارگــردان اثــر ،مخاطبــان و مدیــران ایــن
رویــداد بــه وجــد بیاینــد؛ جایــی کــه ایــن نوجوانــان
همچــون منتقــدی کارکشــته و باســابقه جزبهجــز فیلــم
را بــا دقــت تماشــا و نــکات ریــز و درشــتی از آن برداشــت
کردنــد ،نکاتــی کــه بــا بیــان آن در بخشهایــی از نشســت،
کارگــردان را حســابی بــه چالــش کشــیدند و نشــان
دادنــد کــه اگــر اعتمــاد ببیننــد ،مــرد میــدان هســتند و کــم
نمی گذارنــد.
مقدمــهای بــرای تولیــد مشــترک ســینمای ایــران و
عــراق
ایــران و عــراق مشــترکات زیــادی از نظــر فرهنگ و سیاســت
دارنــد و بــه همیــن دلیــل توســعه فیلمســازی مشــترک بــا
عــراق بــرای ایــران در اولویــت قــرار دارد.
شــامگاه چهارشــنبه ( 3٠مــرداد) در دومین شــب جشــنواره
بینالمللــی فیلمهــای کــودکان و نوجوانــان ،جلســهای
بــرای تعامــل و همــکاری در زمینــه تولیــدات ســینمایی بــا
احمــد حســن موســی ،مدیــر کل اداره ســینما و تئاتــر عــراق
برگــزار شــد.
علیرضـــــا تابــش ،دبیــر ســیودومیـــــــن جشــــــنواره
بینالمللــی فیلمهــای کــودکان و نوجوانــان در ایــن
جلســه گفــت :جایــگاه شــخص شــما در ســینمای اعــراب
جایــگاه موثــری اســت و مــا امیدواریــم بتوانیــم در ایــن
مالقــات در راســتای تولیــد فیلــم ســینمایی مشــترک بــه
تعامــل برســیم .در بنیــاد ســینمایی فارابــی یــک دپارتمــان

بــرای تولیــدات مشــترک ایجــاد شــده اســت .در ســالهای
گذشــته رویکــرد مــا توســعه همــکاری و تولیــدات مشــترک
بــا کشورهـــای همســایه بــوده اســت و عــراق هــم یکــی از
مهمتریــن کشــورهای همســایه مــا محســوب میشــود.
شرح هجرت سینما از آنالوگ به دیجیتال
کارگاه دو روزه آشــنایی بــا تصویــر و کار بــا دوربینهــای
دیجیتــال بــرای فیلمســازان جــوان توســط ســام ســلیمانی
از فیلمبــرداران ســینما برگــزار شــد.
در ایــن نشســت اهمیــت فیلمبــرداری و فیلمبــردار در
ســینما تشــریح و در ادامــه مباحثــی همچــون معرفــی
نماهــای ســینمایی ،تعاریــف اولیــه فیلمبــرداری و ســیر
رســیدن فیلمبــرداری از دنیــای آنالــوگ بــه جهــان دیجیتال
مطــرح شــد.
ســام ســلیمانی در ایــن کارگاه بــا اشــاره بــه اینکــه اگــر
دوربیــن وجــود نداشــته باشــد اساســا فیلمــی هــم وجــود
نــدارد ،گفــت :ذات ســینما بــا دوربیــن و فیلمبــردار درهــم
آمیختــه شــده اســت .کار فیلمبــردار خلــق دنیایــی اســت
کــه کارگــردان در ذهــن خــودش بــرای فیلــم تصویــر کــرده
و بایــد هرآنچــه را او در دنیــا و جهــان فیلــم در نظــر دارد
مــا بــه تصویــر تبدیــل کنیــم .فیلمبــردار بایــد بــا احســاس
خــود کمــک کنــد تــا کارگــردان بتوانــد بــه خواســته خــود
برســد .ایــن نوعــی همســلیقگی اســت چــون کارگردانهــا
بخشــی از کارهــای مهــم از جملــه نورپــردازی و قــاب را در
اختیــار فیلمبــردار میگذارنــد.
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المپیاد«،دوستعجیبمن»
ســومین المپیــاد فیلمســازی نوجوانــان بــا معرفــی
برگزیــدگان بــه پایــان رســید .در بخــش فیلم ،انیمیشــن
«طغیــان» و در بخــش فیلمنامــه ایــده بــا نــام «دوســت
عجیــب مــن» مــدال طــالی آن را بــه دســت آوردنــد.
مراســم اختتامیــه ســومین المپیــاد فیلمســازی نوجــوان
پــس از چهــار روز ،چهارشــنبه  3٠مــرداد بــا حضــور
مدیــران ســینمایی ،اســتادان ارشــد از جملــه ایــرج
طهماســب ،کامپوزیــا پرتــوی ،مرضیــه برومنــد ،پــوران
درخشــنده ،ابوالفضــل جلیلــی و… در ســالن ســوره حوزه
هنــری اصفهــان بــا اجــرای مــژده لواســانی برگــزار شــد.
در ابتــدای ایــن مراســم ،ســید صــادق موســوی ،مدیــر
انجمــن ســینمای جــوان ایــران گفــت :از حضور اســتادان
تشــکر میکنــم کــه موهایشــان را در راه خاطرهســازی
بــرای کــودکان ســفید کردنــد .مــن  ٤٠ســال دارم و
همیشــه بــا خــود فکــر میکنــم کــه نســلهای بعــدی
چقــدر از جوانــی مــا جلوتــر هســتند .آینــده ایــران بــرای
شماســت و وقتــی شــما  ٤٠ســاله شــوید ،خیلــی بهتــر از
مــن زندگــی خواهیــد کــرد.

او افــزود :بــا وجــود مشــکالت فعلــی مملکــت ،راه هنــر
بهتریــن راهــی اســت کــه شــما آن را انتخــاب کردهایــد.
از همــه دســت انــدرکاران ایــن مراســم از جملــه ســتاد
برگــزاری جشــنواره ،بنیــاد ســینمایی فارابــی و همکارانــم
در انجمــن ســینمای جــوان تشــکر میکنــم .موســوی
تاکیــد کــرد :بــا افتخــار برگزیدههــای شــما را بورســیه
خواهیــم کــرد.
ســپس حبیــب ایلبیگــی ،مدیــر بخــش المپیــاد
جشــنواره کــودک و نوجــوان بــا حضــور روی صحنــه بیان
کــرد :متنــی نوشــته بــودم کــه آن را کنــار میگــذارم و
فقــط بــه همــه خســته نباشــید میگویــم .روزی کــه قــرار
شــد در بخــش ایــده هــم کار کنیــم ،بــر ایــن بــاور بودیــم
کــه نوجوانــان مــا میتواننــد و خوشــبختانه ایــن اتفــاق
هــم افتــاد .از اســتادانی کــه بــدون چشمداشــت همــه
تجربیــات خــود را بــه بچههــا منتقــل کردنــد تشــکر
میکنــم .کار داوری بــرای مــا ســخت بــود و بــه نظــر
مــا همــه  6٤نفــر شایســته دریافــت جایــزه و مــدال
طــال هســتند ،امــا بایــد بــه قانــون وفــادار بــود .البتــه
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حضــور در ایــن مرحلــه در کنــار اســتادان بــرای بچههــا
بزرگتریــن جایــزه اســت.
المپیاد مثل سنت استاد شاگردی است
پــس از اجــرای قطعــات موســیقی توســط هنرمنــدان
نوجــوان ،نوبــت بــه علیرضــا تابــش ،دبیــر جشــنواره
رســید که بــا حضــور روی صحنــه دربــاره ســومین المپیاد
فیلمســازی نوجوانــان گفــت :المپیــاد ســوم نیــز بــه
ایســتگاه پایانــی رســید و امیــدوارم کــه خســته نباشــید.
یکــی-دو روزی کــه در المپیــاد حاضــر بــودم ،از چنــد
نوجــوان  16ســاله ســوال کــردم ،حــاال کــه دیگــر امــکان
حضــور در المپیــاد را نداریــد ،مــی خواهیــد چــه کار
کنیــد؟ شــخصی گفــت کــه دنبــال فیلمســازی حرفــهای
مــی روم و فــرد دیگــری کمــی بــا تردیــد ایــن پاســخ را بــه
مــن داد.
تابــش افــزود :انجمــن ســینمای جــوان و کانــون پرورش
فکــری بــرای شــما جایــی اســت کــه میتوانیــد پیشــرفت
کنیــد و بــرای ادامــه راه فیلمســازی از کمــک آنهــا بهــره
ببریــد .در همــه کشــورهای بــزرگ ،مســئله نوجوانــی
بســیار اهمیــت دارد .همینجــا کارگردانانــی هســتند
کــه دغدغهمنــد زندگــی خــود را وقــف نوجوانــان کردنــد.
از آنــان بــرای اینکــه در کنــار مــا بودنــد و مثــل پــدر و
مــادر بــه شــما کمــک کردنــد تشــکر میکنــم .المپیــاد
مثــل ســنت استاد-شــاگردی اســت کــه اســتادی همــه
تجربیــات خــود را در اختیــار شــاگردش قــرار میدهــد.
او خاطرنشــان کــرد :همــه نوجوانــان اینجــا عطــر و بوی
ایــران را میدهنــد ،افــکار ،نظــرات ،دغدغههــا و عقایــد
شــما بــرای مــا خیلــی مهــم اســت و در برنامههــای اصلی
مــا قــرار دارد .امیــدوارم کــه المپیــاد فیلمســازی آرامآرام
بــه یــک نهــاد مهــم تبدیــل شــود و بتوانیــم جدیتــر بــه
مســائل نوجوانــان بپردازیــم.

برگزیدگان بخش فیلم مشخص شدند
پــس از صحبتهــای تابــش ،نوبــت بــه انتخــاب
برگزیــدگان بخــش فیلــم المپیــاد فیلمســازی رســید و
بــه همیــن منظــور هیــات انتخــاب متشــکل از حبیــب
ایلبیگــی ،محمدرضــا کریمــی ،وحید گلســتان ،حســین
شــیخ االســالمی ،ســهیال عســگری ،داوود ضامنــی ،وحیــد
گلســتان ،ســعید پــور اســماعیلی و فریــده روشــن (عضــو
شــورای شــهر اصفهــان) بــرای اهــدای جوایــز روی صحنــه
آمدنــد.
در ایــن بخــش مــدال برنــز المپیــاد بــه فیلــم کوتــاه
«گــذر زمــان» بــه کارگردانــی محمــد امیــن فیــروزه از
تبریــز و فیلــم کوتــاه «بــه چــوک» بــه کارگردانــی عارفــه
جعفــری از میبــد رســید.
مــدال نقــره در ایــن بخــش بــه فیلــم «در جســت و جــوی
زندگــی» بــه کارگردانــی ایلیــا رمضانــی از بوشــهر رســید
و فیلــم «دوختولــور» بــه کارگردانــی فاطمــه زاهدانــی از
بندرعبــاس رســید.
و ســرانجام مــدال طــالی ایــن بخــش بــه انیمیشــن
«طغیــان» بــه کارگردانــی مــاژان کیمیایــی از همــدان
اهــدا شــد.
گروهکامبوزیاپرتویبرندهمدالطالیبخشایده
پــس از دریافــت جوایــز بخــش فیلــم ،اســتادان ارشــد
المپیــاد روی صحنــه آمدنــد تــا جوایز برگزیــدگان بخش
ایــده را اهــدا کننــد.

در ایــن بخــش ،مــدال برنــز بــه گروههــای عبــدهللا
علیمــراد بــرای «ایــده حیــاط» نوشــته ســید متیــن
احمــدی از خمینــی شــهر اصفهان ،گــروه مرضیــه برومند
بــرای ایــده «مــن اســتیون هاوکینــگ نیســتم» بــا ایــده
اولیــه ثمیــن ابوالحســنی ،گــروه علــی اکبــر قاضینظــام
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بــرای ایــده «آفرینــش هســتی» بــا ایــده اولیــه متینــا
اکبــرزاده ،گــروه وحیــد نیکخــواه بــا ایــده «یــک تکــه
مــداد» بــه نویســندگی امیــن یونســی و ایــده «شــیر تــو
شــیر مجــازی» بــه نویســندگی ثنــا ابوالحســنی و گــروه
ابوالفضــل جلیلــی بــرای ایــده طــرح «گلیــم» از کیانــا
صابــر و ایــده «خورشــید را دیدهایــم» از حنانــه مــرادی
بــه طــور مشــترک رســید.
مــدال نقــره ایــن بخــش ،بــه گروههــای ایــرج طهماســب
بــرای ایــده «گاوهای فضایــی» و ایــده اولیه «شــیرکاکائو
مریخــی» بــه همــراه گــروه پــوران درخشــنده بــرای ایــده
«کیپــاپ» بــا ایــده اولیــه «مــوج هــای شــادی روانــه بــود
بــر دل هــای خنــدان» رســید.
مــدال طــالی ایــن بخــش بــه گــروه کامبوزیــا پرتــوی
بــا ایــده «دوســت عجیــب مــن» بــا ایــده اولیــه «دختــر
ســیل» ،نوشــته رکســانا رســولی از اصفهــان رســید .ســاره
فیضــی ،هســتی جعفرپــور ،هالــن میرآقــا ،زینــب نجمــی،
مازیــار جورکــش و نــگار خانــی بــه همراه رکســانا رســولی
اعضــای گــروه برنــده ایــن بخــش بودنــد.
رونمایی از مجموعه آثار ابوالفضل جلیلی
در ایــن مراســم همچنیــن علیرضــا تابــش روی صحنــه
آمــد و گفــت :ســینمای ایــران از دیــد مــن ،مثــل یــک
قالــی زیباســت کــه اجــزای مختلفــی دارد .گل وســط
قالــی ،مرکــز اصلــی آن و تمایــز و هویــت ســینمای
ماســت .هرچنــد کــه قالــی ریشــههایی دارد و اجــزای
آن جــدا نشــدنی اســت .ابوالفضــل جلیلــی گل وســط
قالــی ســینمای ماســت و مــا امــروز میخواهیــم
پکیــج فیلمهــای او را بــه شــما هدیــه دهیــم .جلیلــی
از فیلمســازانی اســت کــه دغدغــه مســائل نوجوانــان
را دارد و در فیلمهایــش ســراغ آدمهــای متفاوتــی از
جامعــه رفتــه و دغدغههــای آنهــا را بــه فیلــم تبدیــل
کــرده اســت.
ســپس از مجموعــه فیلمهــای ابوالفضــل جلیلــی
رونمایــی شــد و او دربــاره ایــن اتفــاق گفــت :آقــای تابش
اولیــن مدیــری بــود کــه بــه ســراغ مــن آمــد و جویــای
احــوال مــن شــد .خوشــحالم که پــس از ســیوچند ســال

مجموعــه فیلمهــای مــن کــه ســالها توقیــف بــود بــه
نمایــش درآمــد.
در پایــان ایــن مراســم ســه حمایــت ویــژه از ایدههــا
صــورت گرفــت و انجمــن ســینمای جــوان از ایــده
«کیپــاپ» ،کانــون پــرورش فکــری کــودکان از ایــده
«حیــات» و جشــنواره رشــد از ایــده «مــن اســتیون
هاوکینــگ نیســتم» تجلیــل کــرد.
برگــزاری المپیــاد فیلمســازی بــرای نوجوانــان شــاید
بتوانــد بــه عنــوان مهمتریــن رویــداد جشــنواره در چنــد
ســال اخیــر شــناخته شــود ،چراکــه بــه موجــب آن،
نوجوانــان بــه عنــوان صاحبــان اصلــی ایــن رویــداد

فرهنگــی روی صحنــه ســالنهای بــزرگ قــرار میگیرنــد،
تشــویق میشــوند ،روحیــه میگیرنــد و میفهمنــد
اگــر قــرار باشــد ایــن ســینما را بــه عنــوان حرفــه اصلــی
خــود انتخــاب کننــد ،کســانی وجــود دارنــد کــه از
آنهــا اســتقبال کننــد و کارشــان را تحویــل بگیرنــد و
دوستشــان بدارنــد .اگــر امیــد ،پنــاه آخــر انســان بــرای
زیســتن اســت مهمتریــن کارکــرد جشــنواره فیلمهــای
کــودکان و نوجوانــان ،تزریــق آن بــه آیندهســازان
جامعــه و البتــه سینماســازان آینــده اســت .بــه نظــر مــن
جشــنواره ســیودوم از ایــن نظــر روســفید شــده اســت،
چراکــه ایــن فرصــت را بــه نوجوانــان مســتعد داده تــا
در کنــار بــزرگان ایــن هنــر ،بیاموزنــد و بــا اصــل آن ،آشــنا
شــوند.

در نشست رسانهای فیلم «منطقه پرواز ممنوع» مطرح شد

برای نوجوانان فیلم ساختیم ،نه درباره آنان
تهیــه کننــده فیلــم «منطقه پــرواز ممنــوع» معتقد اســت
در ایــن فیلــم ســبک زندگــی متفاوتــی بــه نمایــش در
آمــده اســت.
شــامگاه چهارشــنبه ( 3٠مــرداد) نشســت رســانهای فیلم
«منطقــه پــرواز ممنــوع» برگــزار شــد و امیــر داســارگر
کارگــردان آن اظهــار کــرد :بســیار خرســندم کــه در
ســیودومین جشــنواره فیلــم کــودک و نوجــوان حضــور
دارم ،چراکــه ایــن جشــنواره بــه ســبب مخاطبــان واقعــی
خــود کــه مــردم هســتند از اهمیت باالیــی در ســطح دنیا
برخــوردار اســت.
او ادامــه داد :یکــی از محورهــای اصلــی ایــن فیلــم
مدافعــان حــرم بودنــد و نمیتــوان در فیلمــی از جنــگ
صحبــت کــرد و از المانهــای جنگــی در آن اســتفاده
نکــرد ،چراکــه واقعیــت فیلــم بــه خطــر میافتــد.
داســارگر تصریــح کــرد :موســیقی متــن یکــی از
چالشهــای اصلــی در ســاخت ایــن فیلــم بــود و ممکــن
اســت در زمــان اکــران عمومــی ،موســیقی متنی متناســب
بــا ســکانسهای فیلــم ســاخته و جــای داده شــود.
کارگــردان فیلــم منطقــه پــرواز ممنــوع دربــاره پیچیدگــی
ایــن فیلــم تصریــح کــرد :گرچــه ایــن فیلــم تــا حــدودی
از ســاختاری پیچیــده برخــوردار اســت ،امــا بــا ایــن همــه
بــر مبنــای فهــم نوجوانــان اســت .همچنیــن ایــن کار از
ســالیق بنــده اســت ،امــا فکــر نمیکنــم ایــن امــر ســبب
نافهمــی در فیلــم شــود.

او بــا بیــان ایــن کــه هیــچ اجبــاری در ســاخت فیلــم
نبودهاســت ،مدعــی شــد :مــردم بــه دیــدن و شــنیدن
زندگــی روزمــره خــود عــادت ندارنــد و حقایــق را در نظــر
نمیگیرنــد و تعاریــف در مــورد نوجوانــان متفــاوت
اســت.
داســارگر در مــورد اینکــه در فیلــم از شــهر خاصی صحبت
بــه میــان نیامــده اســت ،بیــان کــرد :بایــد بــه ماجــرای
فیلــم دیــدگاه ملــی داشــته باشــیم چراکــه ایــن فیلــم
مختــص بــه مــکان خاصــی نیســت.
حامــد بامروتنــژاد ،تهیــه کننــده فیلــم «منطقــه پــرواز
ممنــوع» نیــز بــا تاکیــد بــر اینکــه اگــر بــه ایــن فیلــم
اعتقــادی نداشــتیم بــه پــای آن نمیایســتادیم گفــت :در
ایــن فیلــم ســبک زندگــی متفاوتــی بــه نمایــش در آمــده
اســت .از زمانــی کــه ســاخت ایــن فیلــم کلیــد خــورد،
هــدف ،ســاخت فیلمــی بــرای نوجوانــان بــود و نــه
دربــاره آنــان و ســعی شــد ایــن هــدف تــا پایــان ســاخت
رعایــت شــود.
تهیــه کننــده فیلــم «منطقــه پــرواز ممنــوع» بــا اشــاره بــه
اینکــه ســینمای نوجــوان در کشــور ایــران نادیــده گرفتــه
شــده اســت ،ادامــه داد :بــا توجــه بــه فیلمهایــی کــه در
مــورد کــودکان ســاخته میشــود بایــد گفــت در ایــن
کشــور بــه وفــور ســینمای کــودک را مشــاهده میکنیــم،
امــا ایــن در حالــی اســت کــه نوجوانــان در ســینما
جایگاهــی ندارنــد.

فلسفه کودکی با تئوری بزرگسالی!
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دکتــر محمدرضــا مــرادی -موفقیــت کارگردانــان امــروز ملــی و
بینالمللــی در عرصــه ســینمای کــودک ،بــه اســتفاده از زبــان کودکان
بــرای ورود بــه دنیــای آنــان بســتگی دارد .بــه عبــارت دیگــر زمانــی
نســلی میتوانــد بــه درســتی تجربههــا و مفاهیــم مدنظــر خــود را
بــه نســل بعــدی انتقــال دهــد ،کــه بــا دروازههــای ورود بــه دنیــای
شــناختی و روانــی آنــان آشــنا باشــد.
روانشناســی مــدرن امــروز تاکیــد دارد کــه نقاشــی ،داســتان و بــازی بــه
عنــوان ســه رویکــرد اصلــی بــرای تعامــل بــا کــودکان مطرح اســت که
هــر کــدام میتواننــد شــکلهای مختلفــی بــه خــود بگیرنــد یــا بــه
صورتهــای مختلــف ارائــه شــوند .یعنــی اگــر کســی در هــر جایگاهــی
بخواهــد محصولــی را بــه کــودک عرضــه کنــد ،بایــد از این ســه زبــان و
بــا توجــه بــه جزئیــات آن بهــره ببــرد.
حــال بــه ایــن موضــوع ،ســن کــودک را هــم اضافــه کنیــد .مخاطــب
فیلمســازی مــا کــودک چنــد ســاله اســت؟ بــر اســاس تحقیقــات
روانشناســیرشــد،تغییــراتکودکــیبــاســرعتباالیــیصــورتمــیگیرد
بــه صورتــی کــه حتــی گــذر چنــد مــاه میتوانــد بــر مهارتهــای
شــناختی و اجتماعــی آنــان تاثیرگــذار باشــد .بنابرایــن بایــد مراحــل
رشــد کــودکان را بــا فاصلــه زمانــی انــدک مشــخص کنیــم .بــر ایــن
اســاس زبــان ارتبــاط از طریــق ســه راهــی کــه بیــان شــد بــرای دو
کــودک  ۴و  ۸ســاله یــا دو کــودک  ۳و  ۶ســاله کامــال متفــاوت باشــد.
حــال ایــن ســوال مطــرح مــی شــود کــه آیــا فیلمســازان فعــال در
عرصــه کــودک بــا ایــن ســه زبــان و زیرمجموعههــای آن آشــنایی
دارنــد؟ اگــر خیــر آیــا از متخصصــان مربوطــه مشــورت میگیرنــد؟
و اگــر خیــر چگونــه میخواهنــد بــر کــودکان ســنین مختلــف اثرگــذار
باشــند؟ و حتــی باالتــر از آن جریانســازی کننــد؟
متخصص روانشناسی کودک و نوجوان

ردپای روانشناسان در سینمای کودک
معیــن الدیــن مهرعلیــان -در برخــورد بــا جشــنوارههای ســینمای کــودکان و نوجوانــان
همــواره یــک ســوال وجــود داشــته اســت؛ فیلــم بــرای کــودک باشــد یــا دربــاره کــودک؟
در هــر صــورت امــا بدیهیســت کــه موضــوع ،کــودک یــا نوجــوان اســت .هــر دوره ســنی آدمی
نیازهــا و ویژگیهــای خــاص خــود را دارد .روانشناســی تحولــی ،رشتهایســت کــه بــه صــورت
تخصصــی ،دورههــای رشــدی را مــورد مطالعــه قــرار میدهــد .از طــرح ایــن مقدمــه میتــوان
چنیــننتیجــهگرفــتکــهدربرخــوردباهراثــرمرتبطبــاکــودکانونوجوانــان،نیــازبههمفکری
و همراهــی یــک روانشــناس ضــروری به نظر میرســد .شــخصیت پــردازی بهویــژه رفتارشناســی
کــودکان ،باورپذیــری و تاثیرگــذاری اثــر و مخاطبشناســی از جملــه نقطهنظراتــی هســتند
کــه قابــل ذکــر اســت .از همیــن نظرگاههــا میتــوان بــه آسیبشناســی فیلمهــای کــودکان
و نوجوانانــی کــه طــی ســالهای اخیــر در ســینمای ایــران تولیــد شــده اســت پرداخــت.
متاســفانه تولیدکننــدگان ایــن حــوزه بــا بهــره نگرفتــن از مشــورت روانشناســان ،آنچنــان که
بایــد و شــاید نمیتواننــد مضامیــن الزمــه را بــه مخاطــب القــا کننــد.
امیــد اســت فعــاالن حــوزه کــودکان و نوجوانــان بــا توجــه بــه ایــن امــر ،هــم بــه غنــا و در
نتیجــه موفقیــت آثــار خــود بیافزاینــد و هــم گامــی در راســتای اعتــالی ســالمت و فرهنــگ
آیندهســازان کشــور خــود بردارنــد.

نامفیلم:تورنا۲
سال تولید1398:
کشور:ایران
زمان 80 :دقیقه
تهیهکننده:سیدجوادهاشمی
کارگردان:سیدجوادهاشمی
فیلمنامهنویس:سیدجوادهاشمی
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خالصهداستان:
پروفســور اندیــش بــا ســرمایهگذاری خانــم خــوش خیــال بــه
ظاهــر قصــد ســاخت یــک رســتوران بــه شــکل ســفینه دارد .امــا
در واقــع قصــد او پــرواز بــه فضــا و نجــات انســانی اســت که ســه
ســال قبــل او را بــه ســرزمینی ناشــناخته در اعماق کهکشــانها
فرســتاده و از او بیخبــر اســت .پروفســور شــاگردی بــه نــام
هامــون دارد کــه نوجوانــی باهــوش و محقــق اســت .او و
تعــدادی از همبازیهــا و هــم ســن و ســالش بــا ســفینه همــراه
بچههــا بــه فضــا پــرواز کــرده و اتفاقــات جالبــی در پــی دارد.
مدیرفیلمبری:وحیدابراهیمی
چهرهپرداز:شهرامخلج
طراحصحنه:علیشایانفر
طراح لباس :سوسن نوروزی
تدوین:سیدجوادهاشمی،مهرانگنبدلو
صدابردار :احمد اردالن
صداگذاری:علیابوالصدق
موسیقی:بهنامصبوحی
جلوههای ویژه بصری ( :)CGIمحمدرضا نجفی امامی
بازیگــران :اکبــر عبــدی ،کامــران تفتــی ،بهنــوش بختیــاری ،النــاز
حبیبــی ،ارســالن قاســمی ،عبــاس جمشــیدیفر ،وحیــد نفــر،
امیــر رونقــی ،فرزانــه زهرهونــد
بازیگرانکودک:راستینعزیزپور،محمدمهدیایرانی
بازیگران نوجوان :امیررضا احمدی ،نگار نافذ

تبلور اتفاقی شگرف

سیدجوادهاشمی

مــن در فیلــم «تورنــا  »۲هماننــد دیگــر آثــارم از بازیگــران
چهــره اســتفاده کــردم .اکبــر عبــدی ،بهنــوش بختیــاری،
کامــران تفتی ،ارســالن قاســمی و النــاز حبیبــی از بازیگران
فیلــم هســتند .همچنیــن  3بازیگــر نوجــوان هــم در ایــن
فیلــم حضــور دارنــد.

ایــن فیلــم داســتان یک ســفینه فضایــی و در ژانــر فانتزی
اســت کــه ویــژوال افکــت منحصــر بهفــرد آن در تاریــخ
ســینمای ایــران یــک پــروژه بینظیــر محســوب میشــود.
آقــای محمدرضــا نجفی امامــی بهتریــن گزینــه در عرصه
جلوههــای بصــری در ژانــر فانتــزی هســتند .مــن در کار
قبلــیام یعنــی «آهــوی پیشــونی ســفید  1و  » 2بــه ایشــان
اعتمــاد کــردم و جــواب خوبــی هــم گرفتــم .ســاخت
اختاپوســی بــا  8پــا در ســینمای ایــران یــک کار بینظیــر
بــود و مــا در «آهــوی پیشــونی ســفید  »3هــم از حضــور
ایشــان اســتفاده کردیــم.
مــن فکــر میکنــم« ،تورنــا  » ۲تبلــور یــک اتفــاق شــگرف
در عرصــه ویــژوال افکــت در ســینمای ایــران خواهــد بود.
کارگردان

نام فیلم :کفش میخی
سال تولید2٠18 :
کشور:ترکیه
زمان 1٠ :دقیقه و  36ثانیه
تهیهکننده:عبدهللاشاهین
کارگردان:عبدهللاشاهین
فیلمنامهنویس:عبدهللاشاهین
خالصهی داستان:
الیــاس قصــد دارد بــرای بــازی در تیــم محلــی فوتبــال
آزمــون دهــد؛ بنابرایــن بــرای خریــدن کفــش میخــی نــو
پسانــداز میکنــد.
تدوینگر:سییتانکارتال
طراح لباس :مرتز سونمز
طراحتولید:ابراهیمسورمنلی
صدا :کن اولگنجی ،ابراهیم کاهرمان
موسیقی:کورابلوففراستیمورنینگ
عبدهللاشاهین
،1987استانبول
فیلمشناسی:کفشمیخی()2٠18

ه ِکر
نام فیلمَ :
سال تولید2٠19 :
کشور:دانمارک
زمان 97 :دقیقه
تهیهکنندگان:ساینهلییکجنسن،مورتنکافمن
کارگردان :پول برگ
فیلمنامهنویسان:پولبرگ،رونهکالهبیرک
خالصهی داستان:
بنجامیــن َه ِکــری بااســتعداد اســت .او کشــف میکنــد
کــه مــادرش ســالها پیــش در تصــادف کشــته نشــده،
برعکــس چیــزی کــه بــه او باورانــده بودنــد .بنجامیــن به
کمــک ســاوانا ماجرایــی پراضطــراب را رقــم میزنــد تــا
حقیقــت را بیابــد.

پول برگ
 ،197٠دانمارک
فیلمشناسیَ :ه ِکر()2٠18
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مدیر فیلمبرداری :بت روریچ
تدوینگر:کاسپرلییک
طراح لباس :سوزی بیورن واد
طراح تولید :توماس برمر ،نیکالی دانیلسن
صدا :اونو هلمرسون
شرکتتولیدمشترک:سیننیکفیلم
بازیگــران :رومــل کائرســا ،ژوزفیــن چاواریــا هــوژه بــرگ،
میلــه دیینســن ،ســاینه اگهولــم اولســن ،ایســبن
دالــگارد اندرســن

نام فیلم:چرخ ـ چرخ
سال تولید2٠17 :
کشور :ژاپن
زمان 19 :دقیقه
تهیهکننده:نوبوتاکاکاتو
کارگردان:یونیچیکانای
فیلمنامهنویس:یونیچیکانای
خالصهی داستان:
دو پســر دبیرســتانی بــه نامهــای جونپــی و ساتوشــی
تصمیــم میگیرنــد بــا یــک دوچرخــه دو نفــره دور ژاپــن
ســفر کننــد .خیلــی زود اختالفنظــر پیــدا میکننــد و از
هــم جــدا میشــوند.

نام فیلم :پسر ابری

تدوینگر:یونیچیکائوای
طراح لباس :کاناکو اوکاموتو
صدا :سوباسا ایواما
موسیقی:تاکاهیروماتسوموتو
چهرهپرداز :آی ساساکی
بازیگــران :جینتــو یوشــیدا ،هاروکــی یامازاکــی ،دائیچــی
شــیوزاکی

سال تولید2٠17 :
کشور :بلژیک ،سوئد ،هلند ،نروژ
زمان 77 :دقیقه
تهیهکننده:کتلینگوسنس
کارگردان:مایکمینهکلینکسپور
فیلمنامهنویس:مایکمینهکلینکسپور

یونیچیکانای
 ،1983ژاپن
فیلمشناســی :نامــزدی ( ،)2٠٠8پــدال (  ،)2٠٠9انتقــال
( ،)2٠12دوبــاره ( ،)2٠13ســایانورا عزیــزم ( ،)2٠1٤چوکــی
()2٠16

خالصهی داستان:
نیــالس ،همیشــه در کنــار پــدرش زندگــی کــرده و چیــز
زیــادی از مــادر ســوئدیاش نمیدانــد .او مجبــور
میشــود بــه لپالنــد جاییکــه مــادرش در کنــار مردمــان
گلــهدار زندگــی میکنــد .ســفر کنــد.

مایکمینهکلینکسپور
 ،198٤بلژیک
فیلمشناسی:ابرهاینجواگر()2٠12
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مدیرفیلمبرداری:کریستینپالئوسن
تدوینگر:هاکانکارلسون
طراح تولید :داریفا فریجو ـ آرمانسودیتر
صدا :تییری دو وریس
موسیقی:کریستیناستورالبیارنسن،هلگهاسلیکر
جلوههای ویژه :آرنار یونسون
شرکتتولیدکننده:بولتپرووفکیوپید
بازیگــران :ســارا ســومرفلد ،گییــرت وان رمپلبــرگ ،میکل
گاپ ،دان رووفتهوفــت

نام فیلم :ابری
سال تولید2٠18 :
کشور :جمهوری چک
زمان 5 :دقیقه
تهیهکننده:فیلیپدیویاک
کارگردانان :فیلیپ دیویاک ،زوزانا کاپووا
فیلمنامهنویسان:فیلیپدیویاک،زوزاناکاپووا
پویانمایی:فیلیپدیویاک

14

خالصهی داستان:
آقــای گنــوم در باغــش در حــال گرفتــن حمــام آفتــاب
اســت ،ناگهــان تکهابــر کوچکــی ،خورشــید را میپوشــاند.
آقــای گنــوم عصبانــی میشــود امــا خوشــبختانه او دقیقا ً
میدانــد چطــوری بــا ایــن نــوع ابرهــا برخــورد کنــد.
فیلیپ دیویاک و زوزانا کاپووا
متولدجمهوریچک
فیلمشناسی:بیدرنگ()2٠17
نام فیلم :پیادهروی شبانه
سال تولید2٠18 :
کشور :لتونی
زمان 6 :دقیقه
تهیهکننده :سابینهاندرسون
کارگردان:لیزتهیوپیت
فیلمنامهنویس:لیزتهیوپیت
خالصهی داستان:
دختــرک از پــدرش میخواهــد بلندتــر صحبــت کننــد
کــه تــرس و وحشــت مســیر در تاریکــی کاســته شــود .پدر
میگویــد نــه ،چراکــه از لــذت ایــن پیــادهروی شــبانهمان
کــم میشــود .در شــب همــه چیــز متفــاوت بهنظــر
میرســد.
لیزتهیوپیت
 ،1987لتونی
فیلمشناسی:یاسهایریگا()2٠19

نام فیلم :لوته و اژدهایان گمشده
سال تولید2٠19 :
کشور:لتونی،استونی
زمان 78 :دقیقه
تهیهکنندگان:ویلنیسکالنایلیس،کالوتام
کارگردانان:هایکیارنیتز،یاننوپولدما
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خالصهی داستان:
لوتــه و خواهــر کوچکــش روســی تصمیــم میگیرنــد تــا
اژدهایانــی پیــدا کننــد کــه از دهانشــان آتــش بیــرون
میآیــد .پــس از چندیــن ماجــرا لوتــه و روســی راه خــود
را بــه ســوی اژدهایــان پیــدا میکننــد .در ایــن مســیر
اتفاقــات غافلگیرکننــدهای در انتظارشــان اســت.
فیلمنامهنویســان :آندریــس آکمنتیــس ،هایکــی ارنیتــز،
آنــدروس کیویــرا ،یاننــو پولدما
پویانمایــی :اولــه متســور ،تارمــو وارمتــس ،تیــگا زیلــه
ماریــو الــه ،یوالنتــا بیکلــه ،الکســاندرس سهوســو
تدوینگر:یاننوپولدما
صدا :آندریس بارونز ،هورت کوس
موسیقی :سون گرنبرگ ،رنارس کوپرس
جلوههایویژه:هایکیارنیتز
شرکتتولیدکننده:استییونیسفیلم،ریافیلمز
هایکیارنیتز
 ،1953استونی
یاننوپولدما
 ،195٠استونی
فیلمشناســی :لوتــه از گجتویــل ( ،)2٠٠6نورهایــی در
تاریکــی (هایکــی ارنیتــز ،)2٠٠7-مرثیــهی پاییــز (یاننــو
پولدمــا ، )2٠٠7-لوتــه و راز ســنگ مــاه ()2٠11

نام فیلم :بچه محلها
سال تولید2٠18 :
کشور:روسیه
زمان5 :دقیقه و  35ثانیه
تهیهکننــدگان :واســیلی سوکولوگورســکی ،تاتیــان
تیواریــوا
کارگردان :ویکتور آزیف
فیلمنامهنویس:سرگئیکرولویچ

خالصهی داستان:
ـرگ دوســت دارد شــاعر شــود و بــرای این کار بــه کیوتو
ِگـ ِ
ژاپــن ســفر میکنــد .آنجــا معبــدی بــه نــام کینکاکــو ـ
دزی قــرار دارد .ایــن معبــد باعــث میشــود تــا او اشــعار
ـراید.
بسـ َ
زیبــای ژاپنــی ـ هوکــو را ُ
ویکتورآزیف
 ،1955روسیه
فیلمشناســی :شــمعها ( ،)2٠٠3بچهمحلهــا (،)2٠18
دو دُم ()2٠18

نام فیلم :درهی فانوسها
سال تولید2٠18 :
کشور:کانادا
زمان 97 :دقیقه
تهیهکننده:کالینکرون
کارگردان:کیلبهیستاد
فیلمنامهنویس:کیلبهیستاد
خالصهی داستان:
مادربزرگــی بایــد بیــن گذشــتهی خــود و آینــدهی
خانــوادهاش دســت بــه انتخــاب بزنــد.
مدیر فیلمبرداری :چد وینات
پویانمایــی :رایــان ابــو ،ســانی بنیپــال ،تامــی چنــگ ،بری
کارنوســکی ،آلــن لکــور ،کارل نکــوزی رایکــرت ،مــارک
وانــگ
تدوینگر:کیلبهیستاد
موسیقی:مارکجانکر
شرکتتولیدکننده:نیوماشیناستودیو
صداپیشــگان :ســامانتا فریــس ،تومــاس هــداوی ـ
گراهــام ،ایــان هانلیــن ،جاناتــان الو
کیلبهیستاد
متولدکانادا
فیلمشناســی :کریســمس جادوگــر ( 2٠1٠ـ کارگردانــی
مشــترک) ،داســتانهای کالغ ســیاه ( ،)2٠1٤بازگشــت
پادشــاه برفــی ()2٠15

نشستفیلم«فریادسکوت»برگزارشد

فیلمیبرگرفتهاز یکرمان
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نشســت خبــری فیلــم «فریــاد ســکوت» عصــر روز
چهارشــنبه در ســینما ســاحل اصفهــان برگــزار شــد و
کارگــردان آن در ابتــدای آن داســتان فیلــم را برگرفته از یک
رمــان خوانــد و گفــت :مــن بــرای ســاخت ایــن فیلــم کمی
آن رمــان را تغییــر دادم.
در ایــن نشســت والدیمیــر پوتاپــوف کارگــردان «فریــاد
ســکوت» پاســخگوی ســواالت خبرنگاران شــد .او در ابتدای
نشســت در پاســخ بــه ایــن ســوال کــه چــرا بــرای ســینمای
کــودک فیلــم ســاخته اســت ،گفــت :مــن بچههــا را خیلــی
دوســت دارم و از طــرف تهیهکننــده ســفارش ســاخت این
فیلــم را داشــتم .همچنیــن من ســابقه کار ژورنالیســتی در
حــوزه ســینمای کــودک را در کارنامــه خــود دارم.
ایــن کارگــردان روســیتبار در پاســخ بــه ســوالی دربــاره
انگیــزه و هدفــش بــرای ســاخت ایــن فیلــم گفــت :وقتــی
جنــگ اتفــاق میافتــد معنــی بــودن و زندگــی کــردن از
بیــن مــیرود و قطعا بیشــترین تاثیــر را بــر کــودکان دارد،
ســاخت فیلــم بــرای کــودکان میتوانــد بیانیــهای بــرای
منســوخ کــردن جنــگ باشــد .فکــر میکنــم کــه کســانی
کــه جنــگ راه میاندازنــد و تمرکزشــان بــر کشــورهای
اطــراف ماســت رویاهــای بچههــا و خانــواده آنهــا را
نابــود میکننــد .البتــه در کشــور مــن بیشــتر بــه ســود
فیلمســازی توجــه میکننــد.
وی در پاســخ بــه ایــن ســوال کــه چقــدر بــر روی فیلمنامــه
کار کــرده اســت ،تصریــح کــرد :داســتان برگرفتــه از یــک
کتــاب رمــان اســت و مــن بــرای ســاخت ایــن فیلــم کمــی
آن را تغییــر دادم .معمــوال مــن ســه الــی چهــار مــاه بــرای

نوشــتن فیلمنامــه زمــان میگــذارم ولــی ایــن فیلمنامه۹
مــاه طــول کشــید تــا بــه اتمــام برســد.
جعفــر گــودرزی ،کــه منتقد این نشســت بــود ،دربــاره این
فیلــم گفــت :بــه نظــر مــن در ایــن اثــر اجــرا از فیلمنامــه
جلوتــر بــوده اســت .ضمــن ایــن کــه معتقــدم ریتــم فیلــم
بــه شــدت کنــد اســت و مخاطــب را خســته میکنــد .فکــر
میکنــم مهمتریــن جملــه فیلــم در جایــی اســت کــه
دختــر نقــش اصلــی میگویــد بدتــر از جنــگ و شــرایط
بــدی کــه در آن وجــود دارد ،نــا امیــدی مطلقــی اســت کــه
انســان را فــرا میگیــرد.
وی در پاســخ بــه نقــد جعفــر گــودرزی منتقــد ســینما کــه
اشــاره بــه ریتــم کنــد و تعمــدی بــودن ایــن موضــوع کرده
بــود ،گفــت  :قطعــا ایــن کار تعمــدی اســت بــه نظــر شــما
فلســفه ســکوت چیســت؟ در زمانــی کــه همه مردم شــهر
یــا بــه جنــگ رفتهانــد یــا فــوت کردنــد  ،در ایــن شــرایط
حتــی میتوانســت ریتــم فیلــم آهســتهتر هــم باشــد.
پوتاپــوف در پاســخ بــه ســوالی مبنــی بــر اینکــه در
ایــران ســرمایهگذاران خیلــی بــه ســمت ســینمای
کــودک و نوجــوان نمیرونــد آیــا در روســیه نیــز ایــن
چنیــن اســت ،عنــوان کــرد :دو مســئله وجــود دارد،
بلــه در روســیه هــم همینطــور اســت ،چــون پــول
کمتــری در آن اســت و تهیهکنندههــا دوســت دارنــد
طــوری فیلــم بســازند کــه شــبیه یــک نــوع شــطرنج
بــازی کــردن اســت و کســانی کــه بــرای کــودکان فیلــم
میســازند بایــد ماننــد خــود بچههــا پاکــی و راســتی
درونــی داشــته باشــند.
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محمــد ابوالحســنی -متاســفانه در کشــور مــا نــگاه
بــه کســب و کار ســنتی اســت ،امــا واقعیــت ایــن اســت
بســیاری از کارشناســان حــوزه کســب و کار در سراســر
دنیــا معتقدنــد در  2٠ســال آینــده ،شــغلهای جدیــدی
جایگزیــن  ۷۰درصــد شــغلهای کنونــی میشــود.
اکنــون هــم پیشــرفت فنــاوری اطالعــات باعثشــده
شــغلهای جدیــدی در فضــای مجــازی بهوجــود بیایــد،
مثــل اتفاقــی کــه بــرای آثــار نمایشــی در وبســریها
افتــاده اســت .نکتــه حائــز اهمیــت ایــن اســت کــه مــا
بایــد بپذیریــم بــه مــرور نــوع کار و شــغل تغییــر میکنــد
و دیگــر نمیتــوان انتظــار داشــت کــه بــرای داشــتن
شــغل در اداره یــا ســازمانی اســتخدام شــویم و ماهانــه
حقــوق ثابتــی دریافــت کنیــم .بــه مــرور و بــا پیشــرفت
فنــاوری میتوانیــم بــرای خودمــان کســب و کارهــای
کوچــک راهانــدازی کــرده و آن را توســعه دهیــم .مثــال اگــر
در گذشــته بــرای گرفتــن تاکســی بایــد بــه آژانــس زنــگ
مــیزدی و مــدت زیــادی منتظــر میمانــدی االن بــا
نصــب یــک نرمافــزار و اپلیکیشــن میتوانیــد خیلــی
ســریع از تاکســیهای اینترنتــی اســتفاده کنیــد.
مــا در مجموعــه «دیریندیریــن» در اصــل از روشــی
جهانــی اســتفاده کردیــم؛ تولیــد محتــوا و ارائــه پیامهای
اجتماعــی ،فــردی و… در قالبــی جــذاب .بــه نظــرم
موفقیــت «دیریندیریــن» بهخاطــر ایــده آن اســت؛
چراکــه بــا موضوعــات روز و در فضایــی جدیــد کار
میکنــد ،مســائلی کــه مــردم دربــارهاش حــرف میزننــد
و برایشــان مهــم اســت .در واقــع «دیریندیریــن» بــه
نوعــی حــرف دل مــردم را بیــان میکنــد ،آنهــم بــدون
واســطه و مســتقیم از طریــق وب .بــا ایــن حــال داشــتن
یــک تیــم قــوی ،خوشفکــر و توانمنــد هــم بــه ایــن
موفقیــت کمــک کــرده اســت .این انیمیشــن حاصــل کار
چهــار گــروه اســت .یــک ،تیــم تولیــد کــه کارشــان شــامل
انتخــاب ســوژه ،ایدهپــردازی و سناریونویســی تــا طراحی
و دوبلــه میشــود .دو ،تیــم انتشــار کــه انیمیشــنها را
بــه صــورت گســترده در فضــای مجــازی منتشــر میکنند.
ســه ،مارکتینــگ و چهــارم هــم تیــم تحقیــق و توســعه کــه
کارهــا را آنالیــز میکنــد تــا هــر روز کارمــان راباالتــر نگــه
داریــم.
بــازار کار مــا بــازار کار داخلــی اســت .یعنــی مــا بــرای
همیــن مــردم کار میکنیــم و خودمــان هــم بایــد
کنارشــان باشــیم .رســالت کار مــا ایــن نیســت کــه برویــم

در یکجــای گــرم بنشــینیم و از دور بگوییــم لنگــش
کــن! خــود مــا بایــد در شــرایط و مشــکالت باشــیم و
لمســش کنیــم تــا بتوانیــم کار اثرگــذار بســازیم .کســی
کــه تابهحــال گرانــی را لمــس نکــرده چطــور میتوانــد
از گرانــی انتقــاد کنــد؟! یــا کســی کــه تابهحــال پشــت
ترافیــک نمانــده و ریههایــش طعــم هــوای آلــوده را
نچشــیده چطــور میتوانــد دغدغــه ایــن مــردم را درک
کنــد؟
باوجــود تمــام ایــن تفاســیر قبــول داریــم کــه هــر کاری
عمــری دارد ،بهویــژه در میــان وبســریها .امــا مــا
بــرای «دیریندیریــن» عمــر طوالنــی تصــور کردهایــم
یعنــی حتــی بیشــتر از عمــر کالغ! بــه نظــر مــن تــا زمانــی
کــه در دنیــای آدمهــا ،مشــکالت و معضــالت اجتماعــی
و فرهنگــی و سیاســی وجــود دارد همیشــه مســائل و
مصایــب قابــل بحثــی هــم وجــود خواهــد داشــت کــه
میتــوان در موردشــان حــرف زد و انتقــاد کــرد ،آنهــم در
فضایــی کــه خــود مــردم در آن ســهیم هســتند و بهطــور
مســتقیم بــا شــما در ارتباطنــد.
تهیه کننده وبسری «دیرین دیرین»
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شخصیتهایقدیمیدوبارهزندهمیشوند!
شــراره داودی -ســینمای جهــان بــا تمرکز
روی داســتانها و کاراکترهــای قدیمــی
کــه نوســتالژی هــم دارنــد ،ســاخت
فیلمهایــی را در دســتور کار قــرار داده کــه
هــم بــرای بچههــا و هــم بزرگترهــا جذابیــت دارنــد.
بــا اینکــه فیلــم ســاختن بــرای کــودک و نوجــوان بــه
دلیــل اســتفاده از المانهــای متفــاوت و حتــی حضــور
بیــش از انــدازه جــادو جذابیتهــای خــودش را دارد،
امــا بــدون شــک داســتان و قصــهای کــه هــر فیلــم بــا
کاراکترهایــش روایــت میکنــد ،از هــر چیــزی مهمتــر
اســت.
امــا نکتــه مهمــی کــه بــا بررســی فیلمهــای کــودک
نوجــوان چنــد ســال اخیــر میتــوان پیــدا کــرد ،ایــن
اســت کــه در بســیاری از آنهــا ردپــای کاراکتــر جدیــد را
کمتــر میتــوان پیــدا کــرد ،ســاختن ادامــه کارتونهــای
قدیمــی ،یــا الهــام گرفتــن از کتابهــای مختلــف بــرای
تعریــف کــردن یــک داســتان جدیــد ،از نمونههــای
فراگیــر ســاخت فیلمهــای ایــن حــوزه اســت.
در گــزارش زیــر تعــدادی از معروفتریــن فیلمهایــی
کــه هــم بــرای کــودکان و نوجوانــان جذابیــت داشــته و
اتفاقــا بــرای بزرگترهــا هــم خاطراتــی را زنــده میکــرده،
جمــعآوری کردیــم.
روایتهایی تازه از داستانهای قدیمی
احتمــاال رولــد دال را بایــد یکــی از نویســندههای خــالق و
پــر از ایــده حــوزه کــودک و نوجــوان دانســت ،او کاراکترها
و شــخصیتهای متفــاوت و زیــادی را خلــق کــرده کــه
هــر کــدام در قالــب یــک ماجــرای جدیــد میتواننــد روی
پــرده ســینما برونــد .چارلــی یکــی از آنهاســت؛ پســری

کــه در خانــواده نســبتا فقیــری زندگــی میکنــد ،امــا
چــون توقعــات کمــی از زندگــی دارد و همیشــه مهربان و
خوشخلــق اســت ،توانســته بــه موفقیتهایــی برســد.
فیلــم «چارلــی و کارخانــه شکالتســازی» محصــول
ســال  ۲۰۰۵اســت و از کتابــی بــه همیــن نــام از رولــد دال
ســاخته شــده ،کســانیکه کتــاب را خواندهانــد ،خــوب
ـون کارگــردان و جانــی دپ بازیگــر و
میداننــد تیــم برتـ ِ
در کنــار آنهــا تیــم طراحــی صحنــه و لبــاس
خیلــی بــه کتــاب وفــاردار بودنــد.
اســتیون اســپیلبرگ در اولیــن تجربــه
ســاخت فیلــم ســهبعدی خــودش «هوگــو»
را در ســال  ۲۰۱۱ســاخت کــه آن هــم از روی
کتابــی بــه همیــن نــام بــود .ایــن فیلــم بــه
جــز کارگــردان ،بازیگــران نامآشــنایی
هــم داشــت ،از بــن کیگزلــی و ساشــا
کوهــن تــا کلویــی مورتــز و جــو الو.
هوگــو کــه داســتان
پســربچهای شیفته
ســینما را تعریــف
میکــرد کــه زندگــیاش در محفظــه
ســاعت ایســتگاه قطــار میگذشــت ،هــم
در اکــران عمومــی مــورد توجــه قــرار گرفــت
و هــم در اســکار آن ســال در  ۱۱رشــته نامــزد
دریافــت جایــزه شــد.
طــی ســالهای  ۲۰۰۱تــا  ۲۰۱۱مجموعــه
فیلمهــای «هریپاتــر» کــه بــر اســاس
کتابهــای محبــوب خانــم رولینــگ ســاخته
شــده بودنــد ،فاتــح گیشــه فیلمهــای کــودک و
نوجــوان بودنــد .بــه جــز ســه بازیگــر اصلــی

و تعــدادی از بازیگرهــای نوجــوان دیگــر ایــن مجموعــه
کــه بــرای بــازی در هریپاتــر انتخــاب شــده بودنــد،
در هشــت قســمت ایــن ســری فیلمهــا بازیگــران و
عوامــل شــناخته شــده زیــادی حضــور داشــتند .از ریچارد
هریــس فقیــد تــا مایــکل گمبــون ،گــری الدمــن ،رالــف
فاینتــس ،هلنــا کارتــر و آلــن ریکمــن.
«جادوگــر شــهر ا ُز» را یادتــان هســت؟ همــان دختــر
خوشقلبــی کــه از یــک ســرزمین ناشــناخته ســردرآورد
و بــرای اینکــه بتوانــد بــه خانــه برگــردد تــا شــهر ا ُز رفــت.
دیزنــی ســال  ۲۰۱۳فیلــم «ا ُز بــزرگ و قدرتمنــد» را بــا
اقتباســی از همــان کتــاب و انیمیشــن ســاخت؛ جیمــز
فرانکــو ،میشــل ویلیامــز ،ریچــل وایــز و میلنــا کُنیــس از
بازیگــران آن بودنــد.
«جانــوران شــگفتانگیز» کــه تــا امــروز دو قســمت از آن
در ســینماها اکــران شــده ،از آن دســت فیلمهاییســت
کــه داســتانش الهــام گرفتــه از مجموعــه پــر طرفــدار
و دوستداشــتنی هریپاتــر بــود .جیکیرولینــگ
فیلمنامــه آن را نوشــته بــود و داســتان آن بــه ســالهای
خیلــی قبــل از اتفاقــات هریپاتــر بازمیگشــت .قســمت
اول ایــن مجموعــه بــا حضــور بازیگرانــی چــون ادی

ردمایــن ،کاتریــن واترســون و آلیســون ســودول ،کالیــن
فــارل و جــان ویــت ســال  ۲۰۱۶اکــران شــد؛ هــم حضــور
بازیگــران شــناخته شــده و هــم نــام رولینگ باعــث دیده
شــدن آن شــد .دو ســال بعــد همیــن گــروه بــا فیلمنامــه
قســمت دوم بــه ســینماها برگشــتند و اینبــار بازیگــران
دیگــری هــم بــه مجموعــه اضافــه شــدند؛ زوئــی کراویتــز،
دن فولگــر و جانــی دپ بــا حضورشــان ُبعــد تبلیغاتــی
مجموعــه را بیشــتر کردنــد.
در ادامــه فیلــم ســینمایی «آلیــس در ســرزمین عجایب»
کــه خــودش بازســازی از انیمیشــن و اقتبــاس از کتابــی به
همیــن نــام بــود ،فیلــم ســینمایی «آلیــس در آنســوی
آینــه» در ســال ۲۰۱۶متولــد شــد .بــا همــان ترکیــب
بازیگــران و ادامــه ماجراهــای آلیــس .جانــی دپ ،ان
هتــاوی ،ساشــا کوهــن و هلنــا کارتــر از بازیگــران آن
بودنــد.
یکــی از فیلمهایــی کــه بــه جــرات میتــوان عنــوان
حالخوبکــن را روی آن گذاشــت ،همیــن «اعجوبــه»
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اســت .یــک کمــدی-درام دوستداشــتنی کــه ماجراهــای
پســربچهای بــه نــام آگوســت را تعریــف میکنــد کــه
بیمــاری نــادری دارد و همیــن موضــوع زندگــی او را
دســتخوش تغییــر کــرده اســت .برخوردهــای پــدر
و مــادر و خواهــرش در خانــه ،برخــورد معلمهــا و
همکالســیهایش در مدرســه در عیــن حالــی کــه اصــال
شــعاری نیســت ،ماننــد کالس آموزشــی بــرای بچههایــی
بــا مشــکالت اینچنینــی اســت .فیلــم کــه اقتباســی از
کتابــی بــه همین نام اســت ،بــا بــازی جولیــا رابرتــز ،اوون
ویلســون و جیکــوب ترمبلــی در ســال  ۲۰۱۷اکــران شــد و
بســیار هــم مــورد توجــه قــرار گرفــت.
«فندقشــکن و چهــار قلمــرو» از آن فیلمهــای
ماجراجویانــهای بــود کــه ســال  ۲۰۱۸اکــران شــد .فیلــم
در زمــان اکــران مــورد نقــد قــرار گرفــت و بــا اینکــه کیــرا
نایتلــی ،ریچــارد ایگرانــت ،اوگینــو دربــز ،هلــن میــرن و
مــورگان فریمــن در آن بــازی کــرده بودند ،فــروش خوبی
نداشــت .شــاید یکــی از دالیــل مــورد توجــه قــرار نگرفتن

بــه فکــر برگشــت ایــن جادوگــر بامزه،خوشاخــالق و
آوازهخــوان افتــاد .ایــن بــار امیلــی بالنــت نقــش مــری را
بــازی میکــرد و ماجــرا  ۲۵ســال بعــد از همــان قســمت
اول اســت .فیلــم در اکــران هــم مــورد توجــه قــرار گرفــت
و بــه گفتــه منتقــدان همهچیــز آن بــه انــدازه بــود و
جذابیتهــای الزم را داشــت .البتــه کــه حضــور امیلــی
بالنــت در آن را نمیتــوان نادیــده گرفــت کــه بــازی او
تحســین همــگان را بــه همــراه داشــت.
بــازی پوکمونگــو را یادتــان هســت؟ همــان بــازی
واقعیــت مجــازی کــه ســال  ۲۰۱۶بــا دسترســی بــه
اطالعــات مکانــی گوشــیها بــرای هــر نفــر یــک پوکمــون
اختصاصــی درنظــر میگرفــت و بایــد مراحــل طراحــی

فیلــم ایــن باشــد کــه داســتان آن ملغمــهای از قصههــای
مختلفــی بــود کــه خیلــی از مــا میدانســتیم ،نارنیــا،
آلیــس در ســرزمین عجایــب؛ حتــی اربابحلقههــا را
میشــد در آن دیــد.
پــو را یادتــان هســت؟ همــان خــرس زرد رنــگ خیلــی
خیلــی شــکمو کــه هــر ســاعت از روز گرســنهاش بــود
و فقــط عســل دوســت داشــت! پــو بــه همــراه تایگــر،
پیگلــت ،ربیــت و اییــور در جنــگل زندگــی میکردنــد و
کریســتوفر رابیــن هــم همبــازی آنهــا بــود .ماجراهــای
آنهــا در کتابهــا و انیمیشــنهای مختلــف وجــود
دارد ،امــا ماجــرای «کریســتوفر رابیــن» متفــاوت اســت.
اینبــار دیزنــی بــه جــای بازســازی یــا ســاختن یکــی
دیگــر از همــان داســتانهای قدیمــی ،کمــی شــرایط
را تغییــر داده و بــا بــه تصویــر کشــیدن بزرگســالی
کریســتوفر رابیــن ماجراهــای جدیــدی را رقــم میزنــد.

شــده را بــا هــم طــی میکردنــد .بــازی در زمــان انتشــار
ســر و صــدای زیــادی کــرد و بزرگتریــن مشــکلی کــه بــه
آن گرفتنــد ،دسترســی آنالیــن بــه موقعیــت جغرافیایــی
هرکاربــر در سراســر جهــان بــود کــه حتــی میتوانســت
مشــکالت امینیتــی داشــته باشــد .امــا امســال و بعــد
از گذشــت ســه ســال از انتشــار بــازی شــرکت بــرادران
وارنــر ،بــا اقتبــاس از همــان پوکمونهــا فیلــم ســینمایی
«کارآگاه پیکاچــو» را روانــه بــازار کــرد .رایــان رینولــدز هــم
جــای پوکمــون اصلــی صحبــت میکــرد و هــم خــودش
در چنــد ســکانس جلــوی دوربیــن رفتــه بــود .ایــن فیلــم
بعــد از انتشــار بــه فــروش باالیــی دســت پیــدا کــرد و حــاال
عنــوان پرفروشتریــن فیلــم اقتباســی از بازیهــای
ویدئویــی را هــم دارد.
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کریســتوفر ازدواج کــرده و خــودش بچــه دارد ،از طرفــی
بــه دلیــل مشــغلههای زیــاد همــه شــر و شــور زندگــی را
از دســت داده و درســت در همیــن زمــان ســر و کلــه پــو
پیــدا میشــود و عســل میخواهــد! فیلــم ســال ۲۰۱۸
روانــه ســینماها شــد و ایــوان مکگروگــر هــم بازیگــر آن
بــود.
باالخــره مــری پاپینــز هــم بــه ســینما برگشــت! بعــد از
ســال  ۱۹۶۴کــه فیلــم ســینمایی مریپاپینــز ســاخته
شــد دیگــر خبــری از او نبــود تــا اینکــه ســال  ۲۰۱۸کســی

باعلیرضاخمسه
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مردی که زمین را دوست دارد
صــدف فاطمــی  -اســمش کــه میآیــد،
تصویــر خنــده دوستداشــتنیاش در ذهــن
مخاطبــان نقــش میبنــدد .اگــر آن صــدای
مهربــان و لحــن آهنــگدار را هــم کــه میگفت
«شــیر خشــک بــراش بگرفتــی؟» تنــگ تصویــر خنــدهاش
بزنیــم ،میشــود یکــی از نوســتالژیهای مانــدگاری کــه نــه
از یــاد مــیرود و نــه کمرنــگ میشــود .علیرضــا خمســه را
همــه دوســت دارنــد .دروغ اســت اگــر کســی بگویــد تــا بــه
حــال کاری از او ندیــده یــا نمیدانــد نقشآفرینیهایــش
در ملغمــه صــدا و تصویــر چــه غوغایــی بــه پــا میکنــد.
خیلیهــا حــاال او را بابــا پنجعلــی صــدا میزننــد ،صدقــه
ســری مجموعــه ســریالهای «پاییتخــت»!
علیرضــا خمســه ،ســال  ۱۳۳۱در محلــه پامنــار تهــران بــه
دنیــا آمــد و بازیگــری در ســینما را بــا فیلــم «مــرگ یزدگــرد»
آغــاز کــرد .نامــش یــک برچســب مهــم دارد؛ هنرمند ایــدهآل
ســینمای کــودک و نوجــوان .چیــزی کــه شــاید نصیــب کمتــر
کســی شــده باشــد .ســال  ۱۳۷۰با «دو نفــر و نصفی» ســاخته
یــدهللا صمــدی روی پــرده ســینما آمــد .بیانصافــی اســت
اگــر نگوییــم هنرنمایــیاش در ایــن فیلــم یکــی از قلههــای
مهــم کارنامــهاش بــوده و هســت .او برای بــازی در ایــن فیلم،
کاندیــد بهتریــن بازیگــر نقــش دوم مــرد در بخش مســابقه
ســینمای ایــران شــد و چــه چیــزی بهتــر از ایــن؟! ســال ۱۳۷۲
نوبــت بــه «مــن زمیــن را دوســت دارم» رســید .شــاید بــه
جــرات بتــوان گفــت ایــن فیلــم یکــی از بهتریــن نمایشهای
ژانــر تخیلــی در دوره خــودش و حتــی دورههــای بعــد بــوده
اســت .هنــوز خیلیهــا بــا شــنیدن نــام علیرضــا خمســه،
یــاد آن موجــود فضایــی میافتنــد کــه خــودش را خپیــت
معرفــی میکــرد و رفتــار غیرعــادیاش همــه را میخندانــد.
دو ســال بعــد آن ،یعنــی ســال  ۱۳۷۴بــا «مــاه پیشــونی»
مهمــان ذوقزدگــی نوجــوان شــد .ســال  ۱۳۷۹در فیلم «یکی
بــود یکــی نبــود» بــه کارگردانــی ایــرج طهماســت ایفــای
نقــش کــرد و بــا عروســکها همبــازی شــد .اینجــا همــان

نقطــهای بــود کــه بایــد حســابی میدرخشــید .تعــداد
ســتارهها زیــاد بودنــد و حــاال نوبــت علیرضــا خمســه بــود
کــه هــر آنچــه ادا و اطــوار ســینمایی در کولــهاش بــار کــرده،
بــه نمایــش بگــذارد .از پــس مســئولیت خطیــرش برآمــد و
بــه خوبــی درخشــید .ســال  ۸۸بــا «نخــودی» آمد و داســتان
مانــدگار دیگــری در ذهــن بینندگانــش ســاخت؛ قصــهای که
در ســرزمین قصههــا میگذشــت و قهرمانــش «نخــودی»
بــود .ســال بعــد «ســالم بــر فرشــتگان» را روی پــرده نقــرهای
ُبــرد و داســتانش بــا دختربچــهای بــه نــام شــادی گــره خــورد
کــه بــرای زنــده نگــه داشــتن مادربزرگــش کارهــای عجیبــی
میکــرد .بــا «عملیــات مهدکــودک» مرکــز ثقــل زندگــی
کــودکان شــد و کنجکاویشــان را قلقــک داد .داســتان فیلــم
قصــه کودکانــی را روایــت میکــرد کــه بــرای جلــب توجــه
والدیــن خــود کارهــای بزرگــی میکردنــد .ســال  ۱۳۹۱نوبــت
بــه هنرنمایــیاش در فیلــم «نیــکان و بچــه غــول» رســید و
دنیــای اســرارآمیزی بچــه غولــی بــه نــام خوخــو! بعــد از آن
کنــار «وروجکهــا» ایســتاد و در نهایــت هــم ســال  ۱۳۹۳در
«جنجــال در عروســی» ،بــه عنــوان فیلمــی مــدرن بــا ترکیبــی
از تصاویــر دو و ســه بعــدی ،بــازی کــرد.
خــودش کارنامــه ُپروپیمانــی دارد امــا معتقــد اســت کــه
ســینمای کــودک و نوجــوان امــروز ضعیفتریــن ،مهجورترین
نــوع ســینمای کشــور اســت .میگویــد کــه
و مظلومتریــن
ِ
بایــد بــرای ســینمای کــودک از آمــوزش و پــرورش شــروع کــرد
و دوربیــن را بــه دســت دانشآمــوزان در مــدارس داد .او حــاال
بعــد از ســالها فعالیــت در حــوزه ســینمای کــودک و نوجــوان
هنــوز رویاهــای زیــادی دارد و معتقــد اســت اگــر همــه مــا فکــر
میکنیــم کــه وجــود ســینمای کــودک ضــروری اســت ،پــس
بایــد در مســیر تقویــت ایــن ســینما قــدم برداریــم .علیرضــا
خمســه همچنــان دلــش میخواهــد ســینمای کــودک و
نوجــوان در اوج باشــد و پــرواز کنــد ،حتــی اگــر خیلیهــا او را بــه
عنــوان نماینــده خنــده روی زمیــن بشناســند؛ نماینــدهای کــه
هنــوز هــم زمیــن را دوســت دارد.
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علیرضا خمسه از سینمای کودک و جشنوارهاش می گوید
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حرفهایبایگانی
مجتبــی اردشــیری -شــاید کمتــر کســی
فکــرش را میکــرد کــه بازیگــر مــورد وثــوق بهــرام
بیضایــی در دهــه  ،60روزی یکــی از بزرگتریــن
کمدینهــای ســینما و تلویزیــون کشــورمان
شــود .علیرضــا خمســه پــس از دو همــکاری بــا بیضایــی (مــرگ
یزدگــرد و شــاید وقتــی دیگــر) بالفاصلــه در حــوزه کمــدی ورود
کــرد و بــا چنــد فیلــم موفــق توانســت در ایــن ژانــر صاحــب
کرســی شــود .ایــن بازیگــر در کنــار کمــدی ،حضــور موفقــی هــم
در ملودرامهــای اجتماعــی داشــت تــا جاییکــه ســیمرغ نقــش
مکمــل مــرد جشــنواره بیســت و هفتــم فجــر را از آن خــود کــرد.
در تمــام ایــن ســالها ،خمســه ،توجــه ویــژهای هــم به ســینمای
کــودک داشــت بــه گونــهای کــه تنهــا طــی  5ســال آخــر حضورش
در ســینما ( 89تــا  )93در  7فیلــم بــازی کــرد کــه  6فیلــم آن
متعلــق بــه ژانــر کــودک بــود .بــا ایــن چهــره مردمــی کــه چنــدان
هــم اهــل گفتوگــو نیســت ،صحبتهایــی کردهایــم کــه
مطالعــه آن خالــی از لطــف نیســت.

شــما همیشــه در فیلمهــای کــودک ،کمــدی و
ملــودرام حضــور داشــتید .طــی ایــن ســالهای
اخیــر ،همچنــان کار ملــودرام و کمــدی را دنبــال
کــرده امــا حضــور چندانــی در ســینمای کــودک
نداریــد .ایــن غیبــت چندیــن ســاله شــما در ایــن
ژانــر دلیــل خاصــی دارد؟
مــن در چنــد ســال اخیــر پیشــنهاد کار در ســینمای
کــودک را داشــتم امــا گرفتاریهــا ،مانــع شــده تــا بتوانــم
جلــوی دوربیــن ایــن ســینما بــروم .دلیــل دیگــرش
هــم ایــن اســت کــه معمــوال همــه ،ســینمای کــودک را
ســینمای حاشــیهای دانســته و آن را از ســینمای اصلــی
جــدا میداننــد .یعنــی نگاهشــان بــه ســینمای کــودک،
نگاهــی جــدی نیســت؛ اگــر دقــت کنیــد میبینیــد کــه
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معمــوال از تهیهکننــده ،کارگــردان ،خبرنــگار و  . . .همــه
میگوینــد ایــن طفلیهــا کار دیگــری نبــوده کــه انجــام
دهنــد و بنابرایــن رفتهانــد ســراغ ســینمای کــودک.
بایــد قبــول کنیــم کــه نگاهــی کــه بــه ســینمای کــودک
میشــود ،یــک نــگاه حرفــهای نیســت.
بــه هــر حــال در طــول ایــن ســالها نــگاه ویژهتــری
بــه ســینمای کــودک شــده؛ از بحــث بودجــه گرفتــه
تــا حمایــت در اکــران و تخصیــص ســالنهای
بیشــتر و  . . .امــا چــرا بــه قــول شــما ایــن ســینما را
ســینمای حاشــیهای میداننــد؟
بــرای اینکــه خیلیهــا نخواســتند ایــن ســینما از حاشــیه
دربیایــد .بــرای اینکه کــودکان را اساســا جــدی نمیگیرند.
شــما ببینیــد مــا در ایــن مملکــت جشــنوارهای داریــم بــه
نــام «رشــد»؛ نــگاه کنیــد یکــی از ترمزهــای رشــد ســینمای
کــودک ،همیــن جشــنواره اســت.
فــارغ از نقدهایــی کــه بــه جشــنواره رشــد داریــد ،بــه
هــر حــال ســینمای کــودک ،ســی و دو دوره اســت که
جشــنوارهای مســتقل دارد و اثــرات ایــن جشــنواره
در تولیــدات ســالیانه ســینمای کــودک و مخصوصا
بعــد حمایتــی آن بــر کســی پوشــیده نیســت.
در مــورد جشــنواره کــودک اصفهــان درســت اســت کــه
شــاخصههای کیفــی آن بــه نســبت قبــل بیشــتر شــده
امــا همــواره نمیتوانیــم از بعــد تشــریفاتی بــودن آن
بگذریــم .ایــن جشــنواره در برخــی دورههــا حالــت
تشــریفات داشــت .انــگار انجــام وظیفــه بــود و کســی
آن را جــدی نمیگرفــت امــا اکنــون شــرایط بهتــر شــده
امــا همچنــان نقدهایــی جــدی بــه ایــن جشــنواره وارد
اســت .اساســا تــا زمانــی کــه تولیــد ســینمای کــودک،
یــک تولیــد جــدی نشــود و ایــن ســیکل پــرکار نباشــد،
نمیتــوان دربــاره نقــش مثبــت جشــنواره صحبــت
کــرد .تــا زمانــی کــه پــرکاری و رونــق در ســینمای کــودک
بــه یــک پروســه دائمــی تبدیــل نشــود ،جشــنواره چیــزی
جــز یــک جریــان با چنــد فیلــم محــدود نیســت .جریانی

کــه بــا همــان هــم جشــنواره را برگــزار میکننــد .بپذیریــم
کــه ســینمای کــودک نــگاه حمایتــی نــدارد .شــعارش را
میدهنــد امــا عمــال ایــن اتفــاق در واقعیــت نیفتــاده
اســت.
شــاید یکــی از دالیلــی کــه شــما آن را جــدی نگرفتــن
ســینمای کــودک مینامیــد ،ایــن باشــد کــه
ســلبریتیها رغبــت چندانــی بــرای حضــور در ایــن
ژانــر ندارنــد.
یکــیاش هــم میتوانــد همیــن باشــد امــا همــه اینهــا بــه
پخــش مربــوط میشــود .هیچکــدام از ســلبریتیهای
ســینمای مــا بــرای بــازی در یــک فیلــم کــودک ســر و
دســت نمیشــکنند .چــرا؟ مگــر فیلــم کــودک فیلــم
ســینمایی نیســت؟ متأســفانه همــه از ســر شکمســیری
بــه آن نــگاه میکننــد مخصوصــا در حــوزه پخــش فیلــم.
بــا ایــن ســابقهای کــه حــاال در ســینمای کــودک
داریــد و بــا آگاهــی از آنچــه نامالیمــات ســینمای
کــودک مینامیــدش ،آیــا قصــد نداریــد وارد پروســه
فیلمســازی در ایــن ژانــر شــوید؟
تــا زمانــی کــه بــه آن جــدی نــگاه نمیشــود ،نــه .اگــر
بــه ســینمای کــودک نــگاه جــدی شــود و برایــش یــک
تهیهکننــده جــدی هــم پیــدا شــود ،آن زمــان میتــوان
روی ایــن مســاله فکــر کــرد .درحالحاضــر اغلــب
تهیهکنندگانــی کــه در ســینمای کــودک فعــال هســتند،
بــا تســهیالت و وامــی کــه از فارابــی و ارشــاد میگیرنــد
دارنــد فیلــم میســازند .هیچکــس در ســینمای کــودک
ســرمایهگذار مســتقیم نیســت و کســی ســرمایهگذاری
مســتقیمی انجــام نمیدهــد؛ در ایــن شــرایط آدم در
متــن قضییــه نباشــد ،خیلــی بهتــر اســت.
و صحبت پایانی شما؟
ســالها در مــورد ســینمای کــودک حــرف زدیــم ،چــاپ
شــد و بــه بایگانــی رفــت؛ االن هــم همینطــور.
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روزهای کودکی؛ کمبود امکانات و حال خوب
احمدرضامعراجی
جشــنواره کــودک و نوجــوان حتــی از جشــنواره فجــر هــم از اهمیــت بیشــتری برخــوردار اســت
امــا متاســفانه نــه فیلمســازان و نــه مخاطبــان عالقــه چندانــی بــه فیلمهــای کــودک و نوجــوان
نشــان نمیدهنــد.
پــر رنگتریــن خاطــره مــن از ســینما در کودکــی صــف هــای طوالنــی مخاطبــان بــرای حضــور
در ســینما و دیــدن فیلــم کاله قرمــزی بــود .در زمانــی کــه ســینمای کــودک و نوجــوان از اهمیــت
بیشــتری در نــگاه فیلمســازان و مخاطبــان برخــوردار بــود و از فضــای مجــازی و گوشــی هــای
هوشــمند خبــری نبــود و بیشــترین اســتقبال از ســینما صــورت میگرفــت .البتــه کــه فیلمســازان
شــاخص و دغدغهمنــدی هــم در آن دوران فیلــم میســاختند و طبــع مخاطبــان برایشــان آشــنا
بــود .بــا رشــد علــم طــی ایــن ســالها و دهههــای اخیــر بیشــترین ضربــه را ســینمای کــودک
و نوجــوان و خــود کــودکان و نوجوانــان دیدنــد چــرا کــه بــرای ســرگرمی بــه شــبکههای پخــش
انیمیشــنهای خارجــی و بازیهــای کامپیوتــری و گوشــیهای هوشــمند پنــاه بردنــد و از ایــن
موضــوع غافــل شــدیم کــه ایــن نــوع ســرگرمیها هیــچ پیــام خــاص و درســتی بــرای کــودکان
نخواهــد داشــت .البتــه فیلمهــای انگشتشــماری در دو دهــه اخیــر تولیــد شــده امــا هیچــگاه
بــه دهــه  ۶۰و  ۷۰نزدیــک هــم نشــدند.
جشــنواره کــودک و نوجــوان اصفهــان بــرای هــم نســلهای مــن همیشــه بــا نــام اصفهــان و روز
جهانــی کــودک و اوایــل مهرمــاه خاطرهســازی کــرده اســت؛ همــان روزهایــی کــه بــرای اینکه یک
روز کامــل کارتــون ببینیــم کلــی برنامهریــزی میکردیــم و آرزو داشــتیم کــه ای کاش یکــی از آنهایی
باشــیم کــه دوربیــن در جشــنواره بــا او مصاحبــه میکنــد و دربــاره فیلمهــا نظــر میدهــد.
آن روزهــا بــا بــرادر بزرگتــرم پــول تــو جیبــی چنــد هفتــه را جمــع میکردیــم کــه در روز اختتامیــه
جشــنواره کــه بیشــتر بــا روز کــودک و جمعههــا هــم زمــان میشــد ،خوراکیهــای جــور واجــور
بخریــم البتــه پاســتیل نوشــابهای جــزو اصلیتریــن خوراکیهــای مــا بــود.
نســل مــا نســل قانعــی بــود و بــا کمتریــن امکانــات هم راضــی بودنــد البتــه بــه غیــر از فیلمهای
ضعیــف در بقیــه مــوارد قناعــت میکردیــم و خودمــان را بــا اوضــاع وفــق میدادیــم.
چندســالی اســت کــه جشــنواره کــودک بــا هــر کــم و کاســتی برگــزار میشــود و ایــن میتوانــد یک
حســن باشــد تــا بتوانیــم دوباره بــه روزهــای خــوش دهــه ۶۰و ۷۰بازگردیم و فیلمســازان از شــور
و اشــتیاق کــودکان بــه وجــد آمــده و فیلمهــای خوبی بســازند.
خاطــرات مــا از کودکــی کمبــود امکانــات و حــال خــوب بــود ،دقیقــا برعکــس ایــن روزگار کــه
امکانــات فــراوان اســت امــا حــال خوبی بــرای هیــچ کــس وجــود نــدارد .در آن دوران مــا دلخوش
بــه شکســت خــوردن دزد عروســکها ،رســیدن کاله قرمــزی بــه تهــرون ،قصههــای خونــه
مادربزرگــه و  ....بودیــم و نهایــت تکنولــوژی در خانههــا آتــاری بــود.
دلخــوش بــه ســاخت فیلمهایــی از همــان جنــس ،جشــنواره کــودک و نوجــوان اصفهــان را
دنبــال میکنــم و امیــدوارم موفقیتهــای ســینمای کــودک تکــرار شــود.

Armenian expert :

Kiarostami, Majidi pioneers of modern children’s cinema
The second workshop of the International Film Festival for
Children and Youth (IFFCY), titled Iranian Contemporary
Cinema for Children: Focus on Abbas Kiarostami and Majid Majidi was held on Wednesday at the Central Library of
the host city, Isfahan.
At the workshop, the Armenian filmmaker Anush Babayan
elaborated on her experience and the course of getting
acquainted with the Iranian films, particularly those made
by the two prominent directors Abbas Kiarostami and Majid Majidi.
The session was attended by a number of young filmmakers and foreign guests.
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Iran a pioneer in cinema industry
She said that she had made enormous efforts over the past
years to get access to the distinguished films of Iranian
directors, such as Cow made by Dariush Mehrjoui.
Describing “the long history of the Iranian cinema” as
noteworthy, the filmmaker said, “Only a few years after
the Lumiere brothers invented the cinematograph, Iran’s
cinema was born.”
“Attention to the industry by my Iranians is of great importance, as there were only few countries in the world that
were interested in cinema,” Babayan said.
Referring to the theatre and cinema school that was
founded in Iran in 1904 by Ovanes Ohanian, she said, “The
first talking film of the Iranian cinema was made in 1934
putting the country on the same ranking with Germany
and the US.”
The filmmaker said that two Iranian films, namely Qeysar
made by Masoud Kimiai and Cow by Mehrjoui caught her
attention when she was delving into the modern era of
cinema in countries all around the world.
“No country would progress to a decent status overnight,
but a correct solid foundation can ease the progress in the
future,” she explained.
In the 1960s, she said, Iran’s national television was
founded, and a few years later the festival for children began to be held in the country.
“A move that was rare in the entire world,” Babayan hailed
Iran’s leading role in the field.
Majidi and Kiarostami gave new life to Iran’s cinema
Nearly 10 years after the Islamic Revolution, she noted,
Iran’s cinema underwent a rebirth that was accompanied
by the works of the two prominent filmmakers: Kiarostami
and Majidi.
Both filmmakers began their careers with films focused
on children, she said adding that Kiarostami’s works were
made during the time he was at Iran’s Institute for Intellectual Development of Children and Young Adults.
The films were reminiscent of the acclaimed French filmmaker Jean Vigo’s Zero For Conduct, Babayan said of
Kiarostami’s short films.
She praised Kiarostami’s choice of actors and the scenes

focused on children’s eyes when they are expressing their
feelings when they are tearful.
Another admirable characteristic of Iranian acting is the
lack of distracters that make the viewers concentrate on
their faces mimic due to their appearance, she argued.
Emotions characterizes Majidi’s films
Speaking on Majidi’s style, she said that the Iranian director knows well how to work with the actors and has a
particular style, much similar to the social realism.
Referring to the ubiquitous scenes of running in Majidi’s
films, Babayan said such scenes denote the characters’ internal feelings that make the films much more impressive.
“Characters and heroes in Majidi’s film, or maybe in all Iranian-made films, are characterized by being overwhelmed
by sense of sacrifice, love of family, conscientiousness and
values that seems to be never outdated,” she said.
“Love, including the type found between sisters and brothers, or a father and his son, are portrayed in Majidi’s film,”
the Armenian filmmaker said.
The short film God Will Come, is an outstanding film made
by Majidi, she said adding that the film left a strong impression on her and her son.
“It is acknowledged, not only by me but also by many experts, that Iranian cinema is of a unique style,” she said.
Kiarostami’s works wrapped in philosophy
“If Majidi is seen as a filmmaker who lives with his films’
characters on the earth, Kiarostami is considered to have a
view that is philosophical as he tried to express his sense
of loneliness through his films,” she said.
Heroes in Kiarostami’s kids films are more creative, smarter and even more romantic than the child characters of
Majidi’s films, she maintained.
The Koker trilogy of the Iranian filmmaker is of great status in his films, she said adding that Kiarostami’s seemed
to make efforts to embed films within other films.
He was not afraid of choosing a common place topic for
his films, the Armenian film maker said.
“In the movie Through the Olive Trees, Kiarostami could
manage to correctly link the love between lovers to the
tragedy of the earthquake in the northern Iran,” she said.
Statistics show that some 130 films are annually produced
in Iran, Babayan said comparing the figure with her own
country which has been trying to pass through restructuring after the fall of the Soviet Union.
Referring to the co-production of Iran and Armenia, Yeva,
made by Anahid Abad, she said that Yerevan welcomes
more cooperation with Iran in the field of co-production.
The 32nd edition of the International Film Festival for
Children and Youth is under way in Isfahan. The cinematic
event was officially opened on Monday August 19 and will
be wrapped up on August 26.
Seventy-eight foreign guests from 27 countries are participating in different sections of the festival.

Mehmet Aktas: Co-produced films bring
two cultures together
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Mehmet Aktas in the second panel of the 32nd International Film
Festival for Children and Youth (IFFCY) in Isfahan said on Wednesday that making joint film projects is like inter-cultural marriage that
brings various cultures and traditions together.
“Co-production is like marriage,” the Turkish producer said, “in
which, mostly, two people from two different cultures meet and decide to live together for a long period of time.”
In such projects, you bring two or more traditions together to make
one film, he said in the panel titled Co-Production in Europe, Turkey
and Iran at Isfahan’s Central Library.
For example, Aktas said, in a project of co-production in Iraqi Kurdistan, there were a combination of Iranian and European cast and
crew.
“Each side learns from the other,” he said of the benefits of the joint
projects for all sides.
“Co-production makes it possible to merge two film landscapes and
languages,” according to the producer.
Regional cooperation, for example among Iran, Iraq, or Turkey, in
filmmaking is of great importance, he said.
Aktas who is originally from Turkey but mostly works in Europe said
that producers in Europe look for directors with a new language of
filmmaking.
Speaking about the audience of films, he noted that filmmaking
about children differs from filmmaking for children.
When filmmaking for children, one should portray the world from
the view of children, he said adding that there should be a balance
between the facts on the ground and the world of children.
The 32nd IFFCY (August 19-26) is underway in the Iranian historical
city Isfahan. Beside the local experts and filmmakers, it hosts some
78 foreign guests from 27 countries.

Web Series Jury Members Announced
Director of 32nd International Film Festival for Children and Youth, Alireza Tabesh, has appointed the jury members of
Web Series section.
Director and animation and web series tutor, Amin Haqshenas, animation and web series scriptwriter, Hadis Lezer Gholami
and media and cyber activist Mojdeh Lavasani will select the films lining up at this section of the festival.
Presided by Tabesh, the 32nd International Film Festival for Children and Youth is currently underway in Province of Isfahan
on Aug 19-26, 2019 in the feature, short story, web series, long animation, short animation sections.
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