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ضرورتیبهنامپژوهش
جشــنواره ســیودوم متعلقــات رنگارنگــی بــه
خــود میبینــد ،از بخشهــای تــازه تولــدی
چــون وبســری تــا تولــد ســه ســالگی المپیــاد
فیلمســازی نوجوانــان .امــا در ایــن بیــن فعــل
نــو و حائــز اهمیــت دیگــری وجــود دارد کــه بــه حتــم در صورت
اســتمرار و توجــه عملی به نتایــج آن میتوانــد کام ایــن رویداد
را در تمامــی اقســامش شــیرینتر از پیــش کنــد .نظرســنجی
کــه یــک نــوع کار پژوهشــی تعریــف میشــود ،همــان فعــل
نــو و حائــز اهمیــت ایــن دوره از جشــنواره اســت ،اتفــاق مهمی
کــه اغلــب در رویدادهــای بــزرگ مــا بهویــژه در حــوزه فرهنــگ
و هنــر مغفــول مانــده اســت .گرچــه پیــش از ایــن بــه شــکل
محــدود و حداقلــی بــرای جشــنوارههایی چــون فیلــم فجــر
و ســینما حقیقــت چندبــاری ایــن کار انجــام شــده اســت ،امــا
نظرســنجی از مــردم و خاصــه هنرمنــدان ،اصحــاب رســانه و
مســئوالن ،بــرای نخســتینبار اســت کــه بهطــور جــدی و البتــه
سراســری در جشــنواره فیلمهــای کــودکان و نوجوانــان در
حــالانجــاماســت.اتفــاقمهمــیکــهمیتوانــدکیفیــتشــیوه
اجرایــی،میــزاناقبــالورضایــتمخاطبــان،بازتاببرگــزاریو
ســرانجام کلیــت جشــنواره را بــه بوتــه نقــد و پژوهــش از بــرای
فردایــی بهتــر بگــذارد .پوشــیده نیســت کــه بــه واســطه ایــن
پژوهــش و البتــه توجــه بــه آن ،مدیــران و متصدیــان برگــزاری
جشــنواره میتواننــد در تمامــی بخشهــا ،فــردای روشــنتری
را بــرای ایــن رویــداد ســیودو ســاله رقــم بزننــد .امیــد اســت
انجــام چنیــن فعالیتهــای پژوهشــی ،گســتره بیشــتری از
رویدادهــا را در بــر گیــرد و مهمتــر از انجــام آن ،ماحصــلاش
تنهــا بــرای بایگانــی نهادهــا و ســازمانها نمانــد.
محمدحسینلواسانی

نشریه روزانه سی و دومین جشنواره بین المللی فیلمهای کودکان و نوجوان
مدیر مسئول :علیرضا تابش
زیر نظر  :محسن دلیلی (مدیر روابط عمومی جشنواره)
عکسرویجلد:سهرابپرواز

سردبیر :محمد حسین لواسانی
مدیر هنری  :احمد غالمی
دبیر عکس  :امیرحسین غضنفری
دبیر اخبار بینالملل :منصور جهانی
ویراستار :سمیه خلیلی
گرافیک :محمدرضا عطارد
عکس :یاسمن ظهورطلب -سهراب پرواز
همراهان :سارا کنعانی-مجتبی اردشیری -صدف فاطمی -محمدرضا کاظمی -امید پویانفر
شراره داوودی-نژال پیکانیان  -ملیکا نصیری -زهرا فراورده -مهدی درستی -نسرین بختیاری
برگردان :مهدخت پازوکی
فضای مجازی :عاطفه نوذری
با سپاس از :میثم محمدی -سارا راعی و بشیر جعفرینیا

عاطفــه نــوذری  -در ســومین روز جشــنواره کــودکان و نوجوانــان
اصفهــان؛ مجیــد قنــاد یــا همــان عمــو قنــاد برنامههــای کــودک
در فضایــی صمیمــی در جشــنواره حضــور داشــت .کــودکان و
نوجوانــان مشــتاق مثــل تمــام ایــام جشــنواره در کنــار هنرمنــدان و
دســتاندرکاران جشــنواره قــرار گرفتنــد و پیگیــر مراســم پرهیجــان
جشــنواره بودنــد .المانهــای بصــری ماننــد بیلبوردهــا و تابلوهــای
شــهری نشــان از حــال و هــوای خــوب شــهر میدهــد و شــهروندان
اصفهانــی و مهمانــان از ایــن تغییــر چهــره زیبــای شــهر اســتقبال
می کننــد.
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جشنوارهوتقویترابطهباخواهرخواندههایاصفهان
4

مطابــق بــا گفتههــای رئیــس شــورای شــهر اصفهــان ،ایــن
شــهر  14شــهر خواهرخوانــده دارد کــه یکــی از خروجیهــای
ســیودومین جشــنواره فیلمهــای کــودکان و نوجوانــان
تقویــت رابطــه بــا ایــن خواهرخواندههاســت.
بعدازظهــر پنجشــنبه علیرضــا نصــر اصفهانــی ،رئیــس
شــورای اســالمی شــهر اصفهــان بــا حضــور علیرضــا تابــش
دبیــر ســیودومین جشــنواره بینالمللــی فیلمهــای
کــودکان و نوجوانــان ضمــن بازدیــد از ســتاد خبــری
جشــنواره ســیودوم اظهــار کــرد :جشــنواره بینالمللــی
فیلمهــای کــودکان و نوجوانــان ســرمایهگذاری بــرای
اســتان اصفهــان محســوب میشــود و برگــزاری آن تاثیــرات
مثبــت زیــادی بــرای اســتان اصفهــان دارد کــه بیشــتر
آنهــا قابــل مشــاهده اســت .شــهر در ایــن روزهــا حــال
و هــوای کودکانــهای بــه خــود گرفتــه و تمــام ســالنهای
ســینما درگیــر جشــنواره هســتند و خانوادههــا در کنــار
فرزندانشــان بــه تماشــای فیلــم مینشــینند.
رئیــس شــوای اســالمی شــهر بــا اشــاره بــه اقدامــات
شــورا در ُبعــد بینالملــل جشــنواره ،گفــت :اصفهــان 14
شــهر خواهرخوانــده دارد کــه یکــی از خروجیهــای ایــن
جشــنواره و مهمتریــن رویکــرد مدیریــت شــهری ،تقویــت
رابطــه بــا خواهرخواندههــا اســت.
ویژهبرنامه شبکه اینترنتی تیوا برای جشنواره
یــک ویژهبرنامــه بــرای پوشــش اخبــار جشــنواره ســیودوم
فیلمهــای کــودکان و نوجوانــان هــر روز در ســاعات
مختلــف پخــش میشــود.
جشــنواره امســال را برنامههــای مختلفــی در قالــب
شــبکههای تلویزیونــی ،اینترنتــی و رادیویــی پوشــش
میدهنــد .در همیــن راســتا شــبکه اینترنتــی تیــوا روزانــه در
بازههــای زمانــی مختلــف ویــژه برنامــهای را بــرای پوشــش
برنامههــای مختلــف و متنــوع جشــنواره ســیودوم در
نظــر گرفتــه اســت .ایــن ویژهبرنامــه در طــول ایــام برگــزاری
جشــنواره ســاعت  19:30 ،18:30 ،17:30و  20:30از شــبکه
اینترنتــی تیــوا پخــش خواهــد شــد.
ســیودومین جشــنواره بینالمللــی فیلمهــای کــودکان
و نوجوانــان بــه دبیــری علیرضــا تابــش از  28مــرداد آغــاز

شــده و تــا  4شــهریور ادامــه دارد 30 .مــرداد نیــز اختتامیــه
بخــش المپیــاد آن برگــزار شــد و در دو بخــش فیلــم و ایــده
فیلمنامــه ،برنــدگان آن مشــخص شــدند .ایــن اختتامیــه
نیــز بازتــاب زیــادی در رســانههای خبــری داشــت.
«سینماخاطره» در مناطق محروم و فاقد سینما
بــا همــکاری ســازمان ســینمایی کشــور ،هشــت فیلــم
منتخــب (ســینماخاطره) توســط ســینما ســیار در مناطــق
محــروم و فاقــد ســینمای اســتان مرکــزی اکــران خواهــد
شــد.
در برنامهریــزی و هماهنگــی بــه عمــل آمــده و بــا همــکاری
ســازمان ســینمایی کشــور ،همزمــان بــا اکــران فیلمهــای
ســیودومین جشــنواره بینالمللــی فیلــم کــودک
و نوجــوان ،در اســتان مرکــزی هشــت فیلــم منتخــب
(ســینماخاطره) توســط ســینما ســیار در مناطــق محــروم و
فاقــد ســینما اکــران خواهــد شــد.
شهرســتانهایی ماننــد کمیجــان ،شــازند ،خنــداب،
فراهــان و … در اســتان مرکــزی فاقــد ســینما هســتند کــه
در صــورت اعــالم نیــاز توســط ادارات فرهنــگ و ارشــاد
اســالمی مربوطــه ،فیلمهــای فــوق در ایــن شهرســتانها
بــه نمایــش در میآیــد.
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«مود امسون»مدیربخشفروشبازارفیلمکن:
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نشاط،بهترینآوردهجشنوارههاست
میثــم محمــدی« -مــود امســون» در
ســال  1978میــادی در فرانســه متولــد
شــد .او پــس از هفــت ســال تحصیــل در
رشــته حقــوق ،تصمیــم گرفــت کــه در حــوزه
متفاوتــی کار کنــد .بنابرایــن مشــغول بــه
فعالیــت در مجلــه تخصصــی ســینمایی «فیلم فرانســوی»
شــد و در آنجــا مســئولیت فــروش و بازاریابــی بینالمللــی
را بــر عهــده گرفــت .ســپس در بــازار فیلــم جشــنواره جهانــی
فیلــم کــن ـــــ مهمتریــن گردهمایــی ســینمایی در دنیاــــ کار
خــود را آغــاز کــرد .او همزمــان بــا چندیــن جشــنواره دیگــر
نیــز همــکاری میکــرد ،جشــنوارههایی مثــل روزهــای ونیــز،
جشــنواره فیلــم ابوظبــی ،جشــنواره فیلــم تریبیــکا و ...
«مــود امســون» در حــال حاضــر مدیــر بخــش فروش بــازار
فیلــم کــن اســت .مســئولیت «امســون» در ایــن بخــش
مدیریــت ارائــه محصــوالت و خدمــات و بخــش دهکــده
جهانــی (بخــش ســازمانی ایــن گردهمایــی) اســت .ایــن
روزهــا کــه ســیودومین جشــنواره فیلمهــای کــودکان
و نوجوانــان در اصفهــان در حــال برگزاریســت ،حضــور
مدیــر بخــش فــروش بــازار فیلــم کــن بهعنــوان یکــی از
مهمانــان خارجــی در اصفهــان ،بهانــهای شــد تــا بــا او بــه
گفتوگویــی صمیمانــه بنشــینیم.

خانــم «امســون» ،بــا توجــه بــه تجربههــای حضــور
در جشــنوارههای متعــدد در زمینــه فــروش و بــازار
فیلــم ،بــه نظــر شــما معیــار انتخــاب فیلــم بــرای
فســتیوالهای جهانــی چــه بایــد باشــد؟
بــه عقیــده مــن انتخــاب فیلمهــا بایــد همیشــه بــر
اســاس ضوابــط و قوانینــی صــورت بگیــرد کــه بــر اســاس
آن ،کیفیــت آثــار هــم بــه لحــاظ درونــی و هــم از نظــر
بیرونــی و بصــری حفــظ شــده باشــد .در نــگاه کلــی بایــد
ببینیــم کــه ســینمای امــروز هــر کشــور در چــه جایگاهــی
قــرار دارد و چــه رونــدی را طــی کــرده تــا بــه جایــگاه
مطلوبــی برســد .یعنــی بایــد آثــاری را انتخــاب کنیــم کــه

بــرای ســینمای جهانــی رهــاورد داشــته باشــند .ضمــن
اینکــه حواسمــان باشــد کــه فیلــم چــه احساســی را در
مخاطــب ایجــاد میکنــد .بعضــی از حسهــا مشــترک
هســتند و بــرای همــه انســانها در همــه کشــورها حــال
یکســانی را رقــم میزنــد کــه ایــن حــس در زمینــه هنــر و
مشــخصا ســینما هــم وجــود دارد.
تفــاوت ســینمای کــودک بــا ســینمای بزرگســال در
انتخــاب اثــر بــرای شــما مــد نظــر قــرار میگیــرد؟
تفــاوت فیلمهایــی کــه بــرای مخاطــب کــودک
ســاخته میشــود بــا فیلمهــای دیگــر در ایــن اســت
کــه بچههــا فیلمــی را دوســت دارنــد کــه بــه وســیله
نمادهــا و نشــانههای ســاده و بــه دور از پیچیدگــی
بــا آنهــا صحبــت کنــد .فیلمــی کــه بــرای بچههــا
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ســاخته میشــود بایــد فکــر و احســاس کــودک را درک
کــرده و بــه تصویــر بکشــد .در حالــی کــه وقتــی شــما
بزرگســال هســتید ،ممکــن اســت فیلمــی را تماشــا کنیــد
و برایتــان ســوالی پیــش نیایــد ،هیــچ امــا و چرایــی
هــم در ذهنتــان شــکل نگیــرد .شــاید گاهــی اوقــات
برایتــان اهمیتــی هــم نداشــته باشــد کــه حتــی فیلــم را
دوســت داریــد یــا نــه.
بــه نظــر شــما کــودک امــروز چــه تفاوتــی بــا کــودک
دیــروز دارد؟
امــروزه نســبت بــه گذشــته دنیــای کــودکان تغییــر بزرگی
نکــرده اســت .از ایــن نظــر کــه بچههــا همیشــه ســرگرم
بــازی بودهانــد و هیــچگاه بــا مســائل جــدی درگیــر
نبودنــد .بــه عقیــده مــن اصلیتریــن تفاوتــی کــه کودک
امــروزی بــا کــودک نســلهای قبــل دارد در ایــن اســت
کــه بچههــای امــروزی تصویرهــای بیشــتری را مشــاهده
میکننــد و زندگیشــان بــا تصاویــر مختلــف گره خــورده
اســت و همیشــه بــا پــرده ســینما ،عکسهــا ،تریلرهــا،
پوســترها و فیلمهــا ارتبــاط دارد و ایــن مســائل وقــت
زیــادی را از آنهــا میگیــرد .بــه نظــر مــن بزرگتریــن
مشــکلی هــم کــه نســبت بــه گذشــته وجــود دارد همیــن
مســئله اســت کــه کــودکان بــا فیلــم و دنیــای مجــازی
بیــش از حــد ارتبــاط دارنــد ،مســئلهای کــه میتوانــد
بــرای آنهــا آســیبزننده باشــد.
دربــاره ســینمای کــودک ایــران هــم اطاعاتــی
داریــد؟
متاســفانه بــا ســینمای کــودک ایــران آشــنایی زیــادی
نــدارم .امــا حــس میکنــم کــه فیلمهــای ایرانــی

برگرفتــه از فرهنگشــان اســت .در آثــار ایرانــی
المانهایــی از آداب و رســوم ایــن کشــور دیــده میشــود.
در اروپــا و در فرانســه نیــز آثــار زیــادی بــرای کــودکان
ســاخته شــده و بــه صــورت گســترده در ایــن حــوزه کار
می شــود.
بــه نظــر شــما برگــزاری جشــنوارههای اینچنینــی
چــه تاثیــری در رشــد ســینمای کــودک دارد؟
جشــنوارههایی کــه امــروزه وجــود دارد میتوانــد نشــاط
و شــادی را بــرای کــودکان بــه ارمغــان آورد .فیلمهــای
کــودکان میتوانــد خیلــی در رونــد زندگــی آنهــا بــه
کمکشــان بیایــد و ایــن موضــوع غیرقابــل انــکار اســت.
اگــر قــرار شــود روزی خودتــان فیلــم کــودک بســازید
بــه ســراغ چــه ســوژهای میرویــد؟
ایدههــای زیــادی بــرای کار کــردن وجــود دارد .نکتــه
مهــم ایــن اســت کــه فیلــم زبــان ســادهای داشــته باشــد
و تــا حــد ممکــن از جهانشــمول بــودن و همچنیــن از
شــادی بهــره بــرده باشــد.
ســطح کیفــی ســینما و ســینماگران ایرانــی را چطــور
ارزیابــی میکنیــد؟
مــن از ابتــدا ایــران را دوســت داشــته و حــس خوبــی
بــه ایــن کشــور داشــتم .چــون در جشــنوارههای
گوناگونــی ایرانیــان را مالقــات کــرده و بــا آنهــا
همــکاری کــرده بــودم ،بــه همیــن علــت میدانســتم
کــه ســینماگران ایــن کشــور بســیار حرفــهای هســتند
و جشــنواره فیلــم کــودک بــا ســطح کیفــی بــاال برگــزار
می شــود.

مالکانکمپانیلهستانی:
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نمیدانســتیم ایران برای ســینما پول خرج میکند

امیــد پویانفــر -بــا یوســتینا کورونکوویــچ و
مارتینــا اســتانکوویچ ،مالــکان کمپانــی مدیــا
مــووی  media movieکــه در کشــور لهســتان
در حــوزه پخــش و ســاخت فیلــم فعالیــت
میکننــد ،دربــاره ســابقه آشــنایی بــا ســینمای
ایــران و همچنیــن حــوزه فعالیــت آنهــا در اروپــا بــه گفتوگــو
پرداختیــم کــه حاصــل در پــی میآیــد.

ســینمای کــودک و نوجــوان و گرایــش آنهــا در
کشــور شــما چگونه اســت و بیشــتر در چــه ژانرهایی
بــرای کــودکان فیلــم ســاخته میشــود؟
یوستینــــــا کورنـــــــکوویچ :شــرکت مــا یــک شــرکت
بینالمللــی اســت و بــه همیــن دلیــل حــوزه انتخــاب و

گزینــش فیلمهــا بســیار گســترده اســت .یکــی از کارهــای
مــا ایــن اســت کــه در فســتیوالهای مختلــف جهــان
شــرکت میکنیــم و بازخوردهایــی را دریافــت میکنیــم
تــا متوجــه شــویم ســالئق در کشــورهای مختلــف چگونه
اســت .در ایــن ســفرها و تجربههایــی کــه در کشــورهای
مختلــف کســب کردیــم بــه ایــن نتیجــه رســیدیم کــه
فیلمهــای تجــاری فــروش بیشــتری دارد .در ابتــدا مــا
در کمپانــی خودمــان بــا فیلمهایــی شــروع کردیــم کــه
یــک مقــدار وجــه ترســناک و ســرگرمکننده داشــتند و
بعــد کــم کــم وارد ســینمای اکشــن هــم شــدیم .در حــال
حاضــر بــه دنبــال این هســتیم تــا در بازار ســینمای آســیا
فیلمهــای کمــدی و خانوادگــی را بــه ژانرهــای شــرکت

تعاملــی بــرای ایــن کار اتفــاق بیفتــد .در برخــی کشــورها
مشــکل دیگــری کــه بســیار مــا را درگیرمیکنــد بحــث
عــدم تســلط کارگردانــان و تهیــه کننــدگان فیلمهــا بــه
زبــان انگلیســی اســت .زیــرا ارتبــاط بیــن مــا و آنهــا را
بســیار دشــوار میکنــد .آشــنایی اولیــه مــا بــا ســینمای
ایــران از ســینمای کالســیک ایــران شــروع شــد .بــه
خوبــی میدانســتیم ســینمای هنــری ایــران کــه اصغــر
فرهــادی و عبــاس کیارســتمی در آن فعالیــت میکننــد
بســیار پیشــرفته اســت امــا در مــورد ســینمای تجــاری
هیــچ شــناختی نداشــتیم و اصــال تصــور نمیکردیــم کــه
در ایــران بــرای فیلمهــای بــزرگ پــول هزینــه میشــود
و میتوانــد در ســینمای جهــان بــه اکــران در بیایــد .مــا
دو فیلــم بــه وقــت شــام و تنگــه ابوغریــب را کــه در ژانــر
جنگــی ســاخته شــده بودنــد بــه تازگــی تماشــا کردیــم
و متوجــه شــدیم کــه ســینمای ایــران در حــوزه ســینمای
تجــاری چقــدر پیشــرفت کــرده اســت.

خــود اضافــه کنیــم و بــه همین علــت ســفرهای مختلفی
را بــه کشــورهای آســیایی آغــاز کردهایــم .هــدف اصلــی
مــا نیــز بــرای پخــش و نمایــش ایــن ژانــر کشــورهای
حــوزه اســکاندیناوی اســت زیــرا فکــر میکنیــم ایــن ژانــر
در ایــن دســت از کشــورها فــروش بهتــری خواهــد کــرد.
آیــا در مــورد ســینمای ایــران شــناختی داریــد؟ چــه
فیلمهایــی را از ســینمای ایــران دیدهایــد و دربــاره
ژانــر کــودک و نوجــوان در ســینما چــه ذهنیتــی
داریــد؟
یوســتینا کورنکوویــچ :مــا دو نفــر از دوران دانشــجویی بــا
هــم بودیــم .در ابتــدا بــه مــدت پنــج ســال در یک شــرکت
پخــش فیلــم در کشــور لهســتانی کار میکردیــم کــه
فیلمهــا را از کشــورهای خارجــی خریــداری میکردنــد
و در لهســتان بــه نمایــش در میآوردنــد .مــا در
ســال  2012شــرکت مــووی مدیــا را در کشــور لهســتان
تاســیس کردیــم و ســپس حــوزه فعالیــت خــود را بــه
اروپــای شــرقی و کشــور آلمــان گســترش دادیــم .بعدهــا
در کشــورهایی از جملــه ترکیــه و هنــد نیــز فعالیــت
خــود را شــروع کردیــم .ترکیــه اولیــن کشــوری بــود کــه
چشــم مــا را بــه روی فیلمهــای غیرانگلیســی زبــان و
بــا فرهنــگ بومــی بــاز کــرد و نشــان داد کــه فیلمهــای
ســنتی در حــوزه کــودک و نوجــوان چقــدر میتواننــد
تاثیرگــذار باشــند .امــا مشــکل اصلــی زبــان فیلمهــای
ایــن کشــورها اســت ،مــا بــرای ترجمــه و دوبلــه ایــن
فیلمهــا بســیار دچــار چالــش میشــویم و بایــد یــک

ســینمای آســیا غالبــا ســینمای اخاقمحــور و
خانوادگــی اســت و ویژگیهــای احساســی و عاطفی
انســانی بیشــتری را در فیلمهــای خــود نشــان
میدهــد ،در مــورد ایــن تفــاوت ســینمای شــرق
و غــرب اطاعاتــی داریــد و اینکــه فکــر میکنیــد
کــه ایــن گونــه از ســینما در اروپــا و آمریــکا موفــق
خواهــد بــود؟
یوســتینا کورنکوویــچ :بــرای مــا خیلــی جالــب اســت کــه
فیلمهــای ایرانــی بســیار بومــی هســتند و اتفاقــا ایــن
فیلمهــا در عیــن حــال کــه بومــی هســتند امــا مفاهیــم
جهانــی را در خــود جــای دادهانــد .بــر اســاس تجربــهای
کــه مــن دارم فیلمهــای ســینمای رومانــی هــم بســیار
بــه ســینمای ایــران نزدیــک اســت و آنهــا نیــز بســیار
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ســینمای ســنتی امــا بــا معانــی جهانــی را دوســت دارنــد.
امــا نکتــهای کــه بــه ذهــن مــن میرســد ایــن اســت کــه
اگــر فیلمهــای بومــی بتواننــد کمــی بــه قواعــد ســینمای
تجــاری نزدیــک شــوند و مفاهیــم خــود را در غالبهــای
بــهروز و جــذاب ســینمایی بگنجاننــد حتمــا مــورد
اســتقبال کمپانیهــای بــزرگ ســینمایی قــرار خواهنــد
گرفــت .همــه بچههــای دنیــا میخواهنــد بــازی کننــد،
میخواهنــد مشقشــان را ننویســند (بــا خنــده) یــا مثــال
حیوانــی را نجــات دهنــد ،بــرای همیــن ســینمای کــودک
یــک زبــان مشــترک میــان اقــوام و جوامــع مختلــف
اســت .البتــه یــک ســری از محتواهــای ســینمای ایــران
کــه در کشــور شــما خیلــی راحــت قابــل پذیرش اســت در
کشــورهای دیگــر بــا مقاومــت والدیــن روبــرو میشــود
و نمیتــوان راحــت در آنجــا دربــاره ایــن مســائل حــرف
زد .درســت اســت کــه مخاطــب ســینمای کــودک ،خــود
کــودکان و نوجوانــان هســتند امــا کســی کــه بلیــط
ســینما را خریــداری میکنــد والدیــن هســتند .در برخــی
کشــورهای حــوزه اســکاندیناوی خــود دولــت ورود
میکنــد و اجــازه پخــش چنیــن فیلمهایــی را کــه زبــان
خاصــی دارنــد ،نمیدهــد .مثــال دیشــب فیلمــی را دیــدم
کــه یــک بچــه چشــمش را میبنــدد و خاطــرات جنــگ را
بــه یــاد مــیآورد کــه تصویــر خشــنی اســت .مــا خودمــان
اعتقــاد داریــم کــه کــودکان دنیــا بایــد بداننــد در برخــی
کشــورها کــودکان چگونــه زندگــی میکننــد امــا بــا
مقامــت والدیــن در برخــی کشــورها مواجــه میشــویم.
اگــر بخواهیــد روزی میــان ژانــر مفهومــی و ســرگرمی
یکــی را بــرای خریــد و پخــش انتخــاب کنیــد بــه
ســراغ کدامیــک از ایــن دو میرویــد؟
مارتینــا اســتانکوویچ :واقعــا اگــر بخواهــم صادقانــه
جــواب بدهــم مــا دنبــال فیلمــی هســتیم کــه محتــوا
و مفهــوم بلنــدی را در غالــب یــک فیلــم جــذاب و
ســرگرمکننده ارائــه دهــد .واقعــا بــرای ســینما کــودک
ایــران کار ســختی نیســت کــه فیلــم هــای بومــی و زیبــای
خــود را بــا کمــی تــالش بــه ســینمای تجــاری جهانــی
نزدیــک کنــد.

بــه عنــوان ســوال آخــر ،تجربــه ســفر بــه ایــران و
شــهر اصفهــان و حضــور در یــک جشــنواره در ایــن
شــهر را چگونــه دیدیــد؟
مارتینــا اســتانکوویچ  :اولیــن بــار اســت کــه مــن در ایــران
حضــور پیــدا میکنــم و ســومین روزی اســت کــه در شــهر
اصفهــان هســتم .خیلــی خوشــحالم کــه جشــنواره فیلــم
کــودک ایــران ایــن فرصــت را بــرای مــا بــه وجــود آورد
کــه بــا ایــران و فرهنــگ ســینما در ایــران آشــنا شــویم.
مــن ایــن را میدانــم کــه در شــرایط عــادی واقعــا ممکــن
نبــود کــه بــه ایــران ســفر کنیــم و بتوانیــم اینقــدر بــا
فیلمهــای کــودک ایرانــی از نزدیــک آشــنا شــویم.
یوســتینا کورونکوویــچ :مــن خیلــی بــه غذاهــای ایرانــی
عالقهمنــد شــدم و میدانــم کــه اگــر بــه کشــور خودمــان
بازگردیــم حتمــا دلمــان بــرای ایــران تنــگ خواهــد شــد.
مــا دنبــال ایــن فرصــت بودیــم کــه بــا تهیهکننــدگان
ایرانــی بتوانیــم ارتبــاط برقــرار کنیــم و خیلــی خوشــحال
هســتم کــه ایــن اتفــاق در جشــنواره اصفهــان بــرای مــا
افتــاد .از میزبانــی شــما بســیار احســاس خوبــی دارم.
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«تورنــا »۲تخیلی کودکانه
فیلــم ســینمایی «تورنــا »2بــه کارگردانــی ســید جــواد
هاشــمی فراتــر از واقعیــت را روی پــرده ســینما بــه
نمایــش گذاشــت ،او بــا اســتفاده از تصاویــر دو دنیــای
متفــاوت زمینــی و آســمانی همــراه بــا ژانرهــای هیجانــی،
کــودکان را بــه وجــد آورد.
ســید جــواد هاشــمی کارگــردان فیلــم ســینمای «تورنا»2
در نشســت رســانهای ایــن فیلــم بــه ایــراد صحبتهایــی
پرداخــت کــه چکیــده آنهــا در پــی میآیــد.
 امیــدوارم ســینمای کــودک مملــو از تماشــاگر باشــد.تــالش مــن و همکارانــم نیــز ایــن اســت کــه بتوانیــم
خدمتــی بــه کــودکان بکنیــم.
 در فیلــم «تورنــا »2دنیــای تخیلــی را تصــور کردهایــمتــا بچههــا بتواننــد از آن لــذت ببرنــد و تفریــح کننــد و
آمــوزش ببیننــد.
 در ایــن فیلــم از ترانههــای نوســتالژیک دهــه 60اســتفاده کردهایــم تــا بــرای پدر-مادرهــا نیــز جذابیــت
داشــته باشــد و بتواننــد در کنــار فرزندانشــان بــه
تماشــای فیلــم بنشــینند.
 در «تورنــا »2تــالش کــردم چهــار نوجــوان بــا چهــرهو بازیهــای جدیــد را بــا داســتان درگیــر کنــم .در ایــن
فیلــم کــه نســبتا پــر بازیگــر بــود بــه انــدازه کافی بــه همه
بازیگرهــا پرداختــه شــد.
 متاســفانه در ایــران نویســنده خــوب نداریــم و مــنشــش ســال بعــد از اختاپــوس منتظــر نوشــته خــوب
بــرای ســاخت فیلــم بــودم ،امــا فیلمنامــهای مناســب
کــودکان پیــدا نکــردم.
 در ایــن فیلــم بازیگــران بــا زبــان خاصــی صحبــتمیکننــد کــه ایــن زبــان برگرفتــه از هفــت زبــان مختلــف
از جملــه مازندرانــی اســت .در قســمتهایی از ایــن فیلــم
بــرای ایــن زبــان زیرنویــس میآیــد کــه مــن موافــق ایــن
کار نبــودم.
 در «تورنــا »2شــاهد چهرههایــی ترســناک بودیــم ازایــن منظــر کــه فکــر میکنــم احســاس تــرس در جمــع

بــرای کــودکان نیــاز اســت و کاراکترهایــی کــه از آنهــا
بترســند در ذهنشــان میمانــد.
 «تورنــا »2بــه زودی اکــران خواهــد شــد وایــن نویــد رامیدهــم کــه ســری دوم آن جذابتــر از ســری اول باشــد.
نشســت فیلــم «تورنــا »2بــا صحبتهــای بازیگــران
نوجــوان ایــن فیلــم ادامــه پیــدا کــرد.
محمــد مهــدی ایرانی :ایــن کار ،داســتان تخیلی داشــت.
از همــه تماشــاگرانی کــه ایــن فیلــم را بــرای دیــدن
انتخــاب کردهانــد ،بســیار سپاســگزارم.
 هــر شــخصیت کاراکتــر متفاوتــی داشــت و شــاید خیلیاز نقشهــا اهمیتــی در جریــان داســتان نداشــت ،امــا
موجــب خنــده و شــادی تماشــاگران میشــد.
 امیررضــا احمــدی :اگــر نتوانــم در ایــن فیلــم پروانــهزریــن را بهدســت آورم ناراحــت نخواهــم شــد چراکــه مــن
جایــزهام را از مــردم گرفتــهام.
 راســتین عزیزپــور :مــن ایــن فیلــم را خیلــی دوســتداشــتم و االن کــه فیلــم را دیــدم خســتگیم در رفــت.
«تورنــا »2تجربــه ســخت و خوبــی بــود کــه خیلــی از آن
یــاد گرفتــم.
نــگار نافــذ :اســتقبال و حضــور مــردم نشــان میدهــد
کــه عالقــه بــه ســینمای کــودک وجــود دارد و اگــر بیشــتر
بــه فیلمهــای کــودک و نوجــوان اهمیــت داده شــود،
کارهــای قویتــری خواهیــم دیــد.
مــن در فضــای مجــازی فراخــوان انتخــاب بازیگــر بــرای
فیلــم «تورنــا »2را دیــدم و بعــد از قبولــی در تســت
توانســتم در کنــار بازیگــران مطرح حضور داشــته باشــم.
کار کــردن بــا کــودکان و نوجوانــان تازهکار خیلی ســخت
اســت و ازعوامــل فیلــم بــرای صبوریهایــی کــه بــه خــرج
دادنــد ممنونم.

نام فیلم :بیست و سه نفر

12

سال تولید1397:
زمان 100:دقیقه
تهیهکننده :مجتبی فرآورده (سازمان هنری رسانهایاوج)
کارگردان:مهدیجعفری
فیلمنامهنویس:مهدیجعفری
خاصــه داســتان :روایــت نوجوانانــی اســت کــه اســارت در عزت
را بــه آزادی بــا ذلــت ترجیــح میدهنــد
مدیرفیلمبرداری:مرتضیقیدی
چهرهپرداز:عباسعباسی
طراحصحنه:کامیابامینعشایری
طراح لباس :سارا سمیعی
تدوین:میثمموالیی
طراحی و ترکیب صدا :بهمن اردالن
صدابرداران :بهمن اردالن ،احمد اردالن
صداگذاری :بهمن اردالن ،احمد اردالن
موسیقی:آریاعظیمینژاد
جلوههایویژهمیدانی:محسنروزبهانی
جلوههای ویژه بصری (بخش عراق) :امیر سحرخیز
جلوههای ویژه بصری (بخش جنگ) :سیدهادی اسامی
بازیگــران :ســعید آلبوعبــادی ،رضــا نــوری ،مجیــد پتکــی،
حســین پوریــده ،عبدالحلیــم تقلبــی
بازیگــران نوجــوان :حســین شــریفی ،ابوالفضــل دادی نســب،
مالــک محمدآبــادی ،میــاد ترقیخــواه ،روزبــه ســلطانی،
محمــد رشــنو ،مهــدی قاســمی ،امیرعبــاس صفــاری ،حامــد
نــدری ،امیررضــا زارع ،امیرعلــی محمــودی ،ســجاد محمــدزاده،
ســورنا بایراملــو ،محمــد جــواد شــیخ ،علــی پیــری ،علیرضــا
شــریفی ،ســبحان شــریفی ،علــی آزادمنــد ،نیمــا یوســفپور،
پیمــان نــوری ،عرفــان فروتــن ،امیرعلــی چهاردولــی ،علیرضــا
قرهداغــی

مهدیجعفری:
فیلمیبرگرفتهازیکواقعیت
فیلــم ســینمایی « ۲۳نفــر» دومیــن تجربــه ســینمایی
مــن اســت کــه بــر اســاس یــک رخــداد واقعــی ســاخته
شــده اســت .مــن حــدود چهــارده ســال قبــل مجموعــه
مســتندی را بــر اســاس ایــن موضــوع ســاخته بــودم و در
ایــن مــدت هــم بــا افــراد واقعــی ایــن ماجــرا در ارتبــاط
بــودم .حــدود هشــت ســال هــم بــه دنبــال آن بــودم

کــه بتوانــم یــک اقتبــاس ســینمایی از ایــن موضــوع بــه
ســرانجام برســانم کــه باالخــره بــا حمایــت ســازمان اوج
در ســال نــود و هفــت ایــن فیلــم ســاخته شــد.
پیگیــری و پایبنــدی مــن بــه ســاخته شــدن « ۲۳نفــر»
دالیــل متعــددی داشــت ،امــا از همــه مهمتــر ایــن بــود
کــه فکــر میکــردم بــه ایــن وســیله میتوانــم یــک وظیفــه
مهــم را بــه انجــام برســانم و در مواجهــه بــا ایــن داســتان،
احســاس میکــردم کــه خــارج از هرگونــه تعــارف ،بــرای
مــن ســاخته شــدن ایــن فیلــم یــک وظیفــه از پیــش
تعییــن شــده اســت .
ایــن فیلــم هــم مثــل همــه فیلمهــای دیگــر ســختیهای
خــودش را داشــت ،امــا موضــوع پیــدا کــردن ایــن تعــداد
از بازیگــران نوجــوان و همگــون کــردن بــازی آنهــا کــه
اغلبشــان هــم بازیگــر نبودنــد و بــا حضــور در مقابــل
دوربیــن آشــنایی نداشــتند ،یکــی از چالشهــای ســاخت
ایــن فیلــم بــود.
مهمتریــن ویژگــی ایــن داســتان همانطــور کــه گفتــم
بازنمایــی قــدرت اراده یــک نســل جــوان ایرانــی بــود.
گاهــی وقتهــا بــه عنــوان فیلمســاز احســاس میکنیــد
کــه کارتــان بیشــتر شــبیه کار یــک باستانشــناس شــده
اســت .گمــان میکنــم کــه اگــر آثــار و بقایــای بهجامانــده
از دوران دفــاع مقــدس بــه خوبــی واکاوی شــوند ،زیــر
انبــوه نمادهــای بهجامانــده از ایــن دوران کــه قابــل
احتــرام هــم هســتند ،میتوانیــد بــه گنجهــای نهــان و
نهفتــهای دســت یابیــد کــه شــما را شــگفتزده میکنــد.
کارگردان

نامفیلم:بازیوو
سال تولید1398:
زمان 86 :دقیقه
تهیهکننده:سیدغامرضاموسوی
کارگردان:امیرحسینقهرایی
فیلمنامهنویس:سلمانخورشیدی
خاصــه داســتان :در کهکشــانی دوردســت بــه نــام بازیــوو،
مایــان خالــق بازیهــای کــودکان دچــار مشــکلی شــده کــه فقط
بــه دســت یــک قهرمــان زمینــی قابــل حــل اســت
مدیرفیلمبرداری:سهیلنوروزی
چهرهپرداز:میثمقراگزلو
طراحصحنه:بهمنزربخش
طراحلباس:بهارخلیلیفرد
تدوین:شیبانخاقانی
صدابردار:امیرحاتمی
صداگذاری:نعیممسچیان
موسیقی:آرمینقیطاسی
جلوههای ویژه بصری ( :)CGIامیر محمدزاده
بازیگــران :پژمــان بازغــی ،بــروز ارجمنــد ،محمدرضــا هدایتــی،
لینــدا کیانــی ،رضــا شــفیعیجم ،مجیــد افشــاری ،فرانــک
خلیلــی
بازیگــران کــودک ، :ایلیــا نصرالهــی ،هلیــا صمــدزاده ،آریــن
دهقاننــژاد ،حنانــه آجرلــو ،محمدهــادی جعفــری ،ویهــان
معراجــی
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یک فیلم فانتزی و عجیب
امیرحسینقهرایی،کارگردانفیلم«بازیوو»
فیلــم «بازیــوو» دربــاره دنیــای بــازی بچههــا و
گیمهاســت کــه یکدفعــه واقعــی میشــود و در زندگــی
بچههــا تاثیــر میگــذارد ،فیلــم خیلــی فانتــزی اســت و
هــر کــس آن را دیــده ،میگویــد معلــوم اســت ایــن فیلــم
را کارگــردان «چــاق و الغــر» ســاخته اســت.
«بازیــوو» دنیــای فانتــزی خیلــی عجیــب و غریبــی دارد
و دربــاره اعضــای جهــان دیگــری اســت کــه بازیهــا
را کنتــرل میکننــد و یکدفعــه بــه کــره زمیــن و بیــن
بچههــا نفــوذ میکننــد و داســتان پیــش مــیرود ،ایــن
اثــر فیلــم بســیار پرهزینــهای هــم بــود .از طرفــی بچههــا
خیلــی ریتــم تندتــری از بزرگترهــا دارنــد و مغزشــان
خیلــی ســریعتر میتوانــد اتفاقــات روی پــرده را تجزیــه

و تحلیــل کنــد ،بــرای همیــن فیلمهــای کــودکان و
نوجوانــان بایــد ریتــم تندتــری داشــته باشــد کــه خســته
نشــوند ،اگــر ریتــم بــاال نباشــد ،بچههــا خســته میشــوند.
بــه همیــن دلیــل فکــر میکنــم ایــن فیلــم دارای چنیــن
ویژگــی اســت.
چــون ایــن فیلــم بــرای کــودکان و نوجوانــان اســت و
قهرمانانــش کــودکان هســتند ،در ایــن رویــداد حضــور
پیــدا کردیــم .بــرای رســاندن «بازیــوو» بــه جشــنواره هــم
خیلــی زحمــت زیــادی کشــیده شــد ،چــون اسپشــیال
افکــت بســیار دارد ،تقریبــا  ۵۰درصــد کار ســی جی اســت.
مــن سالهاســت بــرای کــودکان و نوجوانــان کار میکنــم
و در ایــن فیلــم هــم ســعی کــردم کــه بــه دنیــای فانتــزی و
خــاص بچههــا نفــوذ کنــم .فکــر میکنــم کــه هم کــودکان
و هــم بزرگترهــا بهواســطه موقعیتهــای طنــزی
کــه در فیلــم هســت و همچنیــن ریتــم تنــدش از فیلــم
خوششــان بیایــد.

نام فیلم :جبیر
سال تولید1397 :
کشور :ایران
زمان 10 :دقیقه
تهیهکننــده :آرمــان رهگــذر ،احســان  -علیرضــا رهگــذر،
اشــکان رهگــذر
کارگردان:ریحانهمیرهاشمی
فیلمنامهنویس:اشکانرهگذر
خاصه داستان:
محیطبــان در منطقــه حفاظتشــده بــه گشــتزنی
مشــغول اســت .امــا در بیــن همیــن گــردش روزانــه
دســت تقدیــر او را مقابــل شــکارچیان غیرمجــاز قــرار
میدهــد .شــکارچیانی کــه خــود نادانســته توســط
پلنگــی مــورد تهدیــد قــرار میگیرنــد.
طراحشخصیت:ریحانهمیرهاشمی
انیماتور:فرگلقدیمی
کامپوزیــت :مهــدی شــرکت معصــوم ،نــگار صــدری ،زهــرا
مختاری
صدابردار:علیرضاعلویان
تدوین :اشکان رهگذر
صداگذار:علیرضاعلویان
موسیقی:عطااخگراندوز
جلوههایویژه:علیرضامالمیری

نام فیلم :فرفره
سال تولید1398 :
کشور :ایران
مدت زمان 7 :دقیقه و  32ثانیه
تهیهکننده:سیماممتحن
کارگردان:شیواممتحن
فیلمنامهنویس:شیواممتحن

نام فیلم :سنگهای سپید
سال تولید1397 :
کشور :ایران
زمان 6 :دقیقه و  30ثانیه
تهیهکننده:فاطمهحسنی
کارگردان:فاطمهحسنی
فیلمنامهنویس:فاطمهحسنی
خاصه داستان:
داســتان در مــورد پســر بچــهای اســت کــه در حیــاط
امــامزادهای ،در حــال بــازی اســت .ناگهــان متوجــه
قبرهــای ســپید و بــدون نــام و عکــس میشــود .بــه
کمــک پــدرش بــه زمــان گذشــته مــیرود.
محصول:مرکزگسترشسینمایمستندوتجربی
طراحپویانمایی:هادیطبسی
استوری برد ،لیآوت ،رنگ ،کامپوزیت :فاطمه حسنی
طراحشخصیت:احسانسپهر
انیماتورهــا :ابراهیــم موحــدی ،زهــرا ســادات آیتالهــی،
فاطمــه حســنی ،ســپهر مومنی
فيلمبردار:فاطمهحسنی
تدوین:فاطمهحسنی
صدا:امیرحسینجلیلی
موسيقی:امیرحسینجلیلی

14
نشریه روزانه سی و دومین جشنواره بین المللی فیلمهای کودکان و نوجوانان

خاصه داستان:
فرفــره کودکــی در خاطراتــش گــم میشــود .همــراه
کــودک در خاطراتــش ســیر میکنیــم .در انتهــا،
کــودک صدایــش را (کودکــی اســت) میدهــد و فرفــره
(خاطراتــش) را میگیــرد و متوجــه میشــود کــه بــزرگ
شــده اســت.
طراحپویانماییوانیماتور:شیواممتحن

صدابردار :آرش ممتحن
تدوین:شیواممتحن
میکس و ضبط صدا :احسان عابدی
موسيقی:مریمچالش
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نام فیلم :زرزری کاکل زری

نام فیلم :خورده شده

سال تولید1398 :
کشور :ایران
زمان 6 :دقیقه و  16ثانیه
تهیهکننده :کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان
کارگردان:مهینجواهریان
فیلمنامهنویس:مهینجواهریان

سال1397 :
کشور :ایران
مدت زمان 7 :دقیقه و  20ثانیه
تهیهکننده:محسنرضاپور،هالهمؤدبیان
کارگردان:محسنرضاپور
فیلمنامهنویس:محسنرضاپور

خاصه داستان:
کاکل زری پــس از شکســتن قلکــش ،میخواهــد بــا
پولهایــش بــرای خــودش خریــد کنــد.
طراح استوری برد و ریل :سمانه اسدی
انیماتور:نگارزنجانیزاده،پژمانفیروزبخت
تدوین:محمدناصری
صداگذار:چنگیزصیاد
موسیقی:مریمچالش

خاصه داستان:
در ســیارهای مرمــوز و ناشــناخته ،موجــودی شــبیه بــه
خرگــوش خــورده میشــود و امــا ایــن پایــان کار نیســت.
طــراح پویانمایــی و انیماتــور :شــکیبا شــعبانی ،پیــام
ســلطانی
طراح شخصیت و سازنده عروسک :هاله مؤدبیان
استوریبرد:مریمطباطبایی
تصویربردار:محسنرضاپور
تدوین:محسنرضاپور
طراحی صدا :محسن رضاپور
موسیقی:مازیارجاللالدین

نام فیلم :ساکن طبقه سوم
سال تولید1397 :
کشور :ایران
زمان 7 :دقیقه و  42ثانیه
تهیهکننده:مهنازیوسفی
کارگردان:مهنازیوسفی
فیلمنامهنویس:مهنازیوسفی
خاصه داستان:
زندگی همچون بازی کودکانه است
انیماتور:مهنازیوسفی
تصویربردار:مهنازیوسفی
طراحی استوری برد :مهناز یوسفی
صدابردار:مهنازیوسفی
صداگذار:محسنطیبی
جلوههای ویژه بصری :مهناز یوسفی
بازیگران :رومینا سزاوار ،روهام سزاوار

نام فیلم :سرخابی
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سال تولید1397 :
کشور :ایران
زمان 8 :دقیقه و  19ثانیه
تهیهکننده:مجیدعباسی(تهیهشدهدرگروهریتون)
کارگردان:مرتضیآسمانی
فیلمنامهنویس:مهشیدفریدفر
خالصــه داســتان :امیــر و محمــود دو نوجــوان ناشــنوا
هســتند کــه هــر کــدام طرفــدار یــک تیــم قرمــز و آبــی
هســتند .ایــن موضــوع باعــث اختــالف آنهــا میشــود
تــا ایــن کــه ...
تصویربردار:محمدرضاشرفالدین
صدابردار:مهرانبهروزینیا
طراحصحنه:مهشیدفریدفر
طراحلباس:مهشیدفریدفر
تدوین:غالمرضاساغرچیان
صداگذار:حسینقورچیان
بازیگــران :علیرضــا رضائیــان ،محســن مــرادی ،امیــد
ابراهیــم مجتهــد

نام فیلم :پسر دریا
سال تولید1397 :
کشور :ایران
زمان 10 :دقیقه و  15ثانیه
تهیهکننــده :عبــاس جاللــی یکتــا ،تهیــه شــده در مرکــز
گســترش ســینمای مســتند و تجربــی
کارگردان :عباس جاللی یکتا
فیلمنامهنویس:عباسجاللییکتا
خاصه داستان:
زن و شــوهری بــه همــراه پســری کــه بــر روی دیــوار
طراحــی شــده زندگــی میکننــد .حضــور کــودک کمکــم
تغییراتــی در زندگــی آنهــا بــه وجــود مــیآورد.
فيلمبردار :داود ملک
صدابردار:احسانشفیعی
چهرهپرداز:حسناخانمحمدی
طراح شخصیت :عباس جاللی یکتا

انیماتور:حجتاعظمپور،عباسجاللییکتا
کامپوزیت:حسینادیب
طراح صحنه :زیبا مرشدلو
طراح لباس :زیبا مرشدلو
تدوین:اسماعیلعلیزاده،عباسجاللییکتا
صداگذار:حسینقورچیان
موسیقی:سهندنیکنژاد
بازیگران :سونیا سنجری ،میثاق زارع ،آرشام امرودی

نام فیلم :اینجا خانه من است
سال تولید1397 :
مدت زمان 78 :دقیقه
تهیهکننده:جوادنوری
کارگردان:خیرالهتقیانیپور
فیلمنامهنویس:خیرالهتقیانیپور
خاصه داستان:
طاهــر پســربچه عراقــی کــه عشــیرهاش توســط
نیروهــای بعثــی عراقــی در شــهر بصــره از بیــن مــیرود،
قصــد دارد از مســیر رود ارونــد وارد ایــران شــود کــه پــس
از ورود بــه خرمشــهر ،همزمــان میشــود بــا تجــاوز
نیروهــای بعثــی عراقــی بــه ایــران و ...
مدیر تصویربرداری :حسن اسدی
چهرهپرداز:علیبهرامیفر
طراح صحنه :جواد نوری
طراح لباس :مریم جعفری طاری
تدوین:عمادخدابخش
صدابردار :احمد اردالن
صداگذاری:مهرشادملکوتی
موسیقی:مسعودسخاوتدوست
جلوههــای ویــژه بصــری ( :)CGIحســن نجفیمنــش،
علــی فرشــچی
جلوههای ویژه میدانی :ایمان کرمیان
بازیگــران :کامبیــز دیربــاز ،لینــدا کیانــی ،علــی ســلیمانی
سرنســری ،مــارال فرجــاد ،مصطفــی ساســانی ،جــواد
پورزنــد ،مرتضــی شــاه کــرم.
بازیگــران کــودک :ابوالفضــل بادبدســت ،محمدحســن
زالفــرد ،آیســان حــداد

نام فیلم :این سو ،آن سو
سال تولید1397 :
کشور :ایران
زمان 8 :دقیقه و  51ثانیه
تهیهکننده :لیدا فضلی
کارگردان :لیدا فضلی
فیلمنامهنویس :لیدا فضلی
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خاصه داستان:
دو کــودک در دو ســوی خــط مــرز بــا هــم دوســت
میشــوند و بهانــهی جنــگ بــرای بزرگســاالن میشــود.
محصول :مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی
انیمیت :مریم کرمی ،رسول شیری
رنگ و فضا :مریم کرمی
مشاور بخش سهبعدی :امیر سحرخیز
اجرا :یاشار اشراق
تدوین :لیدا فضلی
صدا :مهرشاد ملکوتی
موسیقی :آرمان موسیپور
نام فیلم :عشق سینما
سال تولید2017 :
کشور :قرقیزستان
زمان 10 :دقیقه
ایدریسوا
چولپون
تهیهکننده:
ُ
کارگردان :عسگر نوراکون اولو
فیلمنامهنویس :عسگر نوراکون اولو

نام فیلم :گنج یرماک
سال تولید2018 :
کشور:روسیه
زمان ۹۲ :دقیقه
تهیهکنندگان :الکسی اوچیتل ،کیرا ساکساگانسکایا
کارگردان :ا ُلگ دنیسو
فیلمنامهنویس :کیریل سدوکین
خاصهی داستان:
هنگامیکــه کاســتیا ،پســربچهی  ۱۱ســالهی اهــل پــرم
کــه بــه شــدت بــه باستانشناســی عالقهمنــد اســت
اســتخوان یــک اســتروناگف پیــر را کنــار یــک نقشــه
مییابــد ،یــک جســتوجوی واقعــی بــرای پیداکــردن
گنــج یرمــاک آغــاز میشــود.

خاصه داستان:
یــک عاشــق ســینما تــالش میکنــد تــا فیلــم ببینــد
ولــی موفــق نمیشــود .درواقــع همیــن بــرای او کفایــت
میکنــد تــا فقــط صــدای فیلمهــای مــورد عالقــهاش را
از ســالن ســینما بشــنود.

مدیر فیلمبرداری :لیوبوو ماروزووا
تدوینگر :الکساندرا بژنار ،یولیه کلیمنکا
طراح لباس :گالینا وایتالکووا
طراح تولید :دینا لوگینوا ،یلنا ژوکووا
صدا :سوتالنا رایزووا
موسیقی :الکسی رازوموف ،المون راژیموف
چهرهپرداز :کالودیا مالیش
جلوههــای ویــژه :الکســاندر وایچکــوس ،اولــگا رایچیانــا،
ویچســالو کواالف
شرکت تولیدکننده :فیلم استودیو «راک فیلمز»
بازیگــران :ژرژی کالدیــن ،ماریــا پولینــکا ،گراماتیکــوف،
ســرجی آگافونــو

عسگر نوراکون اولو
 ،1990قرقیزستان
فیلمشناسی :عشق سینما ()2017

ا ُلگ دنیسو
 ،۱۹۷۰روسیه  /دانشآموختهی فلسفه
فیلمشناسی :گنج یرماک ()2018

مدیر فیلم برداری :ژندوس ژولدوشوو
تدوینگر :عسگر نوراکون اولو
صدا :کالیبک شرنیازف
شرکت تولیدکننده :ایتیش فیلم
بازیگــران :ترســن ممرعلیــف ،آتــای نعمــت اولــو ،یولن
ژوکنوف

گرافیک،نیازجدیسینمایکودک
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ســحر عایــی  -در آثــار جشــنواره بینالمللــی فیلمهــای کــودکان
و نوجوانــان همــواره جــدا از موضــوع فیلــم و فیلمنامــه ،بایــد بــه
تکنیکهــای گرافیکــی و جلوههــای ویــژه آن نیــز پرداخــت؛ چراکــه
در فیلمهــای ســینمایی ،مــا چیــزی تحــت عنــوان مشــاور و ناظــر بــر
جلوههــای ویــژه و گرافیکــی نداریــم .آیــا بهتــر نیســت بــه حــوزه هنــری و
بصــری فیلــم ،بیشــتر از حــد حاضــر توجــه شــود؟
کــودکان و نوجوانــان مــا ،ناخــودآگاه درگیــر رنــگ ،شــکل و تصویرهــای
هیجانــی میشــوند؛ پــس بایــد بیشــتر بــه ایــن مســائل توجــه کــرد.
بایــد گرافیســت یــا طــراح جلوههــای بصــری را آزاد گذاشــت تــا بتوانــد
تخصــص خــود را باتوجــه بــه ژانــر کــودک و نوجــوان بیــرون بریــزد یــا
بــه زبــان دیگــر بــه تصویــر بکشــد یا اگــر قــرار اســت کســی به گرافیســت
فیلــم ،فرمــان دهــد ،یــک مشــاور امــور گرافیــک و جلوههــای بصــری
روی آن اثــر نظــارت کنــد؛ اتفاقــی کــه تنهــا در فیلمهــای داخلــی مــا ،چــه
کــودک و نوجــوان و چــه بزرگســال رخ نمیدهــد .حــال بهتــر اســت کــه
در ژانــر کــودک و نوجــوان ایــن موضــوع را جــدی بگیریــم؛ چــون بیشــتر
ســرگرمی کــودک و تاثیرپذیــری آن بــه رنــگ و جلوههای بصری وابســته
اســت .باتوجــه بــه اینکه کــودکان امــروز اکثــرا ًدچــار عدم تمرکز هســتند
و بیشفعالــی در آنهــا رو بــه افزایــش اســت ،تنهــا راهــی کــه میتــوان
آنهــا را روی صندلــی ســینما میخکــوب کــرد ،ایــن اســت کــه فیلــم مــورد
نظــر پــر از رنــگ ،نــور و جلــوه بصــری باشــد و تــا حــدودی قصــه فیلــم و
مفهــوم آن در ایــن جلوههــا خالصــه شــود کــه بتوانــد همــراه بــا ســرگرم
کــردن کــودک یــا نوجــوان ،مخصوصــا کــودک ،تاثیــر مثبــت خــود را روی
ایــن رده ســنی بگــذارد .درواقــع حــدود تاثیرگــذاری فیلــم در قالب جلوه
بصــری و گرافیکــی باشــد.

به نام کودک به کام بزرگسال!
آرش دارابزاده -کودکــی شــاید مظلومتریــن رده ســنی در میــان دورههــای رشــدی باشــد .از
ـرق خالــی از محتــوا گرفتــه ،تــا ســبک زندگــیای کــه مــا بــه واســطه
بازیهــای دیجیتالــی پــر زرق و بـ ِ
ســالیق و اعتقــادات خــود بــه آنهــا تحمیــل میکنیم ،همــواره بــه نام کــودک و بــرای او تعبیر شــده
امــا بــه کام مــا بزرگســاالن تمــام شــده اســت تا جیــب طراحــان بازیهــا را پــر یــا رضایت ذهنــی پدر
و مادرهــا را ارضــاء کنــد .ســینمای کــودک در ایــران نیز غالبــا از این قاعده مســتثنا نبوده و نیســت.
آفــت ســینمای گیشــه در وجــود ایــن هنــر رخنــه کــرده و ســینمای کــودک را نیــز آلــوده کــرده اســت.
توجــه اکثــر ســینماگران ایــن حــوزه بــه موضــوع فــروش فیلــم و صرفــا دیدهشــدن آن باعثشــده
کــه آنهــا بــه مــرور از توجــه بــه دغدغههــا و مســائلی کــه کــودکان و نوجوانــان بــا آنهــا دســت
بــه گریباننــد ،بــاز بماننــد؛ نتیجــه آنکــه بــه وفــور بــا فیلمهایــی مواجــه هســتیم کــه «دربــارهی
کــودک» ســاخته میشــوند و نــه «بــرای کــودک»؛ فیلمهایــی داریــم کــه بــرای آنهــا رده ســنی
خاصــی مشــخص نشــده و فیلمســازانی داریــم کــه گویــی مخاطــب هــدف خــود را نمیشناســند
و بیهدفــی در اثــر آنــان مــوج میزنــد؛ انتظــارات کــودک بــرای ایشــان اهمیــت چندانــی نــدارد
یــا اگــر دارد زبــان کــودک را بلــد نیســتند؛ اســتعاره نمیداننــد یــا اگــر بداننــد در بهتریــن حالــت،
بزرگســاالن متوجــه آن میشــوند و مخاطــب اصلــی ســرش بــیکاله میمانــد و بــه سرگشــتگیاش
اضافــه میشــود و در نهایــت بــه آثــار خارجــی خــو میکنــد کــه آثــار امــروزش در رفتــار غالــب
کــودکان قابــل مشــاهده اســت .آری؛ کــودکان مظلومانــد.
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ستاد خبری سی و دومین جشنواره بینالمللی فیلمهای کودکان و نوجوانان
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با ایرج طهماسب

رفیقخوب
صــدف فاطمــی -اســم ایــرج طهماســب بــرای خیلیها
مثــل پــژواک نــام «کالهقرمــزی» اســت و «آقــای مجــری»؛
انــگار همــه کســانی کــه او را میشناســند بــا آمــدن
اســمش مــدام نــام ایــن عروســک دوستداشــتنی را
تکــرار میکننــد و آن نمایــش خاطرهانگیــز .هــر چنــد
خــود طهماســب شکستهنفســی میکنــد و میگویــد
دربــاره اثــری کــه ســاخت آن بــه ۲۰ســال گذشــته
برمیگــردد نمیتــوان حــرف زیــادی زد ،امــا همــه
میداننــد کــه معجــزه «کاله قرمــزی» هیــچگاه نــه از یــاد
مــیرود و نــه تکــراری میشــود .ســال  ۱۳۳۸در تهــران بــه
دنیــا آمــد و سالهاســت بــه عنــوان مجــری تلویزیــون،
بازیگــر ،کارگــردان و فیلمنامهنویــس فعالیــت میکنــد.
ســال  ۱۳۷۰بــا فیلــم ســینمایی «اتلمتلتوتولــه»
پــا بــه دنیــای کــودکان و نوجوانــان گذاشــت و اولیــن
فیلــم ســینمایی بلنــد خــود را در ایــن زمینــه روی پــرده
بــرد .ســه ســال بعــد از آن ،یعنــی ســال  ۱۳۷۳نوبــت بــه
«کاله قرمــزی و پســرخاله» رســید و غوغایــی کــه ایــن
نمایــش عروســکی ســینمایی بــه پــا کــرد .هــر کــس بــا
هــر ســن و ســالی و هــر اعتقــاد و بــاوری راهــی شــد تــا بــا
قصــه «کالهقرمــزی و پســرخاله» همــراه شــود .موفقیت
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بینظیــر ایــن نمایــش ایــده ســاخت یــک نمایــش
دیگــر از همیــن دســت بــه اســم «کالهقرمــزی و ســروناز»
را بــه ذهــن طهماســب رســاند .منطقــی هــم بــود .مــردم
تشــنه دیــدن ایــن نمایــش بودنــد و ایــرج طهماســب
هــم کــه از جــان بــرای مــردم مایــه میگذاشــت .ایــن
شــد کــه ســال  ۱۳۸۱مــردم دوبــاره بــه صــف شــدند؛
اینبــار بــرای تماشــای قصــه «کاله قرمــزی و ســروناز»!
اینجــا هــم امــا پایــان راه نبــود .ســال  ۱۳۹۰هــم «کاله
قرمــزی و بچهننــه» را روی پــرده ُبــرد تــا آن خاطــره
خــوب یکبــار دیگــر تکــرار شــود و صــدای قهقهــه مــردم
در شــهر بپیچــد .همیــن هــم شــد؛ تصویر شــیطنتهای
پســرعمهزا و دردســرهایی کــه بــرای «کاله قرمــزی» و
«آقــای مجــری» بــه راه میانــدازد همــان روز اول اکــران
۷۵۰میلیــون تومــان فــروش رفــت و ایــن نمایــش یکــی
از بهترینهــای کارنامــه ایــرج طهماســب شــد.
از حمیــد جبلــی و ســابقه رفاقــت و البتــه همکاریشــان
کــه حــرف میزنــد ،همهچیــز بــوی اصالــت میدهــد و
قدمــت .انــگار ســتاره ایــن دو هنرمنــد جایــی در آســمان
بــه هــم چشــمک میزنــد و درخشــش آن مخاطبــان
زیــادی را بــه تماشــا وا داشــته اســت .دربــاره رابطــهاش
بــا جبلــی جایــی گفتــه کــه دعواهــای زیــادی دارنــد امــا
همیــن اختالفنظــر رمــز پیروزیشــان بــوده .بــه اعتقــاد
او ،فــردی کــه بــا مشــابه خــود کار کنــد بــه هیچجــا
نمیرســد و اگــر بــا ضــد خــود کار کنــد حرفــی بــرای
گفتــن میمانــد .همینطــور هــم هســت؛ حــاال ایــرج
طهماســب و حمیــد جبلــی هــر دو حرفهــای زیــادی
در ســینمای کــودک و نوجــوان دارنــد .اسمشــان کــه کنــار
هــم قــرار میگیــرد ،وزن کارنامــه هنــریاش بیشــتر هــم
میشــود .حــاال چیــزی نزدیــک بــه ۳۰ســال از فعالیــت
هنــری طهماســب در دنیــای ســینما و تلویزیــون
میگــذرد و او نــه فقــط در ســینما ،بلکــه در تلویزیــون هم
تجربههــای تکرارنشــدنی ماننــد «مدرســه موشهــا»،
«خونــه مادربزرگــه»« ،دکتــر عروســکی» و مجموعههــای
تلویزیونــی «کاله قرمــزی» را دارد .ایــرج طهماســب امــا
همچنــان میمانــد و رو بــه جلــو میتــازد .اگــر هــزار بــار
دیگــر هــم قــرار باشــد «کاله قرمزی»هــا بــه وقــت نــوروز
مهمــان خانههــا شــوند ،بــاز میلیونهــا هــوادار پــای
جعبــه جادویــی مینشــیندد و از تــه دل میخندنــد؛ چــرا
کــه معتقــد اســت بایــد همــگام بــا ســلیقه مــردم پیــش
رفــت و بــا هــر موضوعــی نمیتــوان مــردم را خندانــد.

سینماییکهبایدجدیگرفتهشود

سلبریتیهاوسالهایدورازکودکی
کامبیــز حضرتــی -همــه مــا ،ســوگواری خانــم بازیگــر بــرای
گربــهاش را بــه یــاد داریــم .ایــن را بگذاریــد کنــار جملــهای که
چندوقــت قبــل خانــم و آقــای بازیگــری گفتنــد« :مــن گربــه
دارم و بچــه نــدارم!» یــا «بچــه نــدارم ،دو تــا گربــه دارم».
امــروزه در میــان ســلبریتیهای ایرانــی ،هســتند افــرادی کــه
حیوانــات خانگــی را بــا اســمهای عجیــب میخواننــد .بــا
وجــود چنیــن گرایشــاتی در بیــن برخــی چهرههــا کــه شــاید
هــم انــدک باشــند ،شــاید پرســیدن از عــدم تمایــل بازیگران
بــه ســینمای کــودک ضرورتی نداشــته باشــد .چراکــه در بین
برخــی از چهرههــای شناختهشــده ،فرهنــگ بــه ایــن ســو
تمایــل پیــدا کــرده اســت کــه زندگــی خــود را بــا جلوههــای
لوکســی چــون نگهــداری از حیوانــات خانگــی و اگزوتیک گره
بزننــد .در ایــن شــرایط آیــا دغدغــه پرداختــن بــه ســینمای
کــودک از ســوی چنیــن بازیگرانــی محلــی از اعــراب دارد؟
در ســالهای اخیــر پویشــی بــا حمایــت ســلبریتیها بــه
راه افتــاد و اهالــی ســینما بــا بــه اشــتراک گذاشــتن عکــس،
فیلــم ،متــن و ...ســعی کردنــد دیــن خــود را بــه ایــن کــودکان
ادا کننــد .امــا بــا جایگزینــی کامبیــز دیربــاز بــه جــای مهنــاز
افشــار بهعنــوان ســخنگوی جدیــد پویــش «بدسرپرســت

تنهاتــر اســت» ،هنــوز اتفــاق اثرگــذاری در ایــن بخــش
نیفتــاده اســت .اگرچــه نفــس ایــن کار قابــل ســتایش اســت
امــا ایفــا کــردن نقــش عملــی موثــر در زندگــی کــودکان
اهمیــت باالتــری دارد .چــه بهتــر اســت کــه چنیــن بازیگرانــی
بــرای نســل جــوان الگوســازی کننــد و در ســینمای کــودک
بهجــای جنبشهــای مدنــی کماثــر فعالتــر باشــند.
کودکــی نیــاز به تفریحــات کودکانــه و بــاور رویاهایــش دارد.
در ایــن بســتر چــه ابــزاری بهتــر از ســینما میتوانــد کارخانــه
تخیلــی کــودکان را فعــال و غنــی کنــد؟
اهمیت کودک و سینمایش
در ســالیان مختلــف اکبــر عبــدی ،فاطمــه معتمدآریــا،
بهــروز بقایــی ،حمیــد جبلــی ،رضــا فیاضــی ،رضــا فیــض
نــوروزوی ،ایــرج طهماســب ،لیلــی رشــیدی ،علیرضا خمســه
و ...بازیگــران شــناخته شــدهای بودنــد و هســتند کــه در
کارنامهشــان پرداختــن بــه ســینمای کــودک وجــه پررنگــی
داشــته و دارد .ایــن بازیگــران در رویاهــای دو نســل ،تــا
حوالــی دهــه  80دســت داشــتند ،امــا حــدودا از دهــه 80
حضــور ســلبریتیها در ســینمای کــودک و نوجــوان تکــرار
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نشــد و بــه مــرور زمــان ســلبریتیها عرصــه ســینمای کــودک
را خالــی کردنــد .اگــر از دو ســه نمونــه پراکنــده بگذریــم،
حتــی ســلبریتیهای دو دهــه اخیــر خودشــان را بینیــاز از
پرداختــن به داســتان کــودکان و ســینمای کــودک و نوجوان
دانســتند .ایــن نســل تازهنفــس از ســتارههای ســینمایی
احســاس میکننــد ســینمای کــودک در مقابــل ســینمای
اجتماعــی باموضوعــات داغ و حــادش کمارزشتــر اســت و
نمیتوانــد اقبــال جمعــی داشــته باشــد .امــا تجربــه نشــان
داده کــه درصــورت ســاخت و اکــران مناســب فیلمهــای
خــوب کــودک و نوجــوان ،مخاطبــان اســتقبال زیــادی از
ایــن آثــار میکننــد .چراکــه بســیاری از مخاطبــان تجربــه
جادویــی ســینمای کــودک را بــا پویانمایــی و آثــار عروســکی
درجــه یــک در ذهــن و ضمیــر خودشــان دارنــد.
حتــی ایــن رونــد باعــث شــده اســت کــه مــا دیگــر نتوانیــم
بازیگــران کــودک و نوجوان مســتعد را در ســینما و تلویزیون
جــذب کنیــم و داســتانهای اجتماعــی همــه جانبــه
تعریــف کنیــم .انــگار کودکــی در ایــن دو دهــه اخیــر مــورد
غفلــت عمیقــی واقــع شــده اســت .نــه ســینمای کــودک در
دســتورکار ســینماگران قــرار میگیــرد ،نــه بازیگــران کــودک
بــرای ســینما تربیــت میشــوند .بــرای همیــن اســت کــه اگــر
دو بازیگــر دختــر و پســر در فیلمــی چــون «قصــر شــیرین»
رضــا میرکریمــی ظاهــر شــوند یکبــاره میتواننــد از بســیاری
از سینمادوســتان دلبــری کننــد و افــراد را آنچنــان ســر ذوق
بیاورنــد کــه بگوینــد بایــد ســیمرغی هــم بــرای کــودکان
طراحــی کــرد .امــا چــرا نبایــد ایــن هیجــان ناگهانــی از بــازی
خــوب دو کــودک در یــک اثــر ســینمایی را بهطــور نظاممنــد
در ســینمای خودمــان احیــا کنیــم؟

جدیبگیریم
ســینمای ایــران بــه ایــن ژانــر ســینمایی نیازمنــد اســت ،در
حالــی کــه ســینمای کــودک و نوجــوان مــا همــواره مهجــور
مانــده اســت و کــودکان مــا در مقابــل انــواع و اقســام
رســانههای بیگانــه و دنیایــی از اطالعــات قــرار گرفتهانــد و
داســتانهای کهــن ایــران در حــال فراموشــی هســتند .در
چنیــن شــرایطی میتــوان بــا ســاخت آثــاری بکــر و ترکیــب
دنیــای امــروز بــا دنیــای کهــن گذشــتگان کودکانمــان
را بــا فرهنــگ کهــن خــود آشــنا کنیــم .در ایــن مســیر چــه
کمکــی بهتــر از حضــور ســلبریتیها؟ شــنیدن نــام النــاز
شاکردوســت در «مبــارک» و حســن معجونــی در «تپلــی و
مــن» خودبهخــود ایــن فیلمهــا را توجــه برانگیــز میکنــد.
اگــر ضــرورت ایــن ســینما توســط بازیگــران مطــرح جــدی
گرفتــه شــود هــوای تــازهای در ایــن حــوزه جــاری میشــود.
امــروزه عمــوم ســلبریتیها از پرداختــن بــه ســینمای کــودک
غافــل هســتند .اگــر هــم بخواهنــد در ایــن حــوزه فعالیــت
داشــته باشــند ،کوششهایشــان درحــد اســتوری و
کپشــنهای مجــازی محــدود میشــود .امــا ســینمای کودک
نیازمنــد عزمــی جدیســت تــا دوبــاره بتوانــد ســکوی پــرش
ســینمای ایــران شــود .بهویــژه اینکــه اکــران ،غالبــا در چنــگ
کمــدی و درام اجتماعیســت و در هــر دو ژانــر پرداختــن
بــه ســینمای کــودک در دســتور کار ســینماگران نیســت.
بایــد بپذیریــم کــه ســینمای کمــدی بــا کــودکان لطافــت و
مالحــت بیشــتری دارد و ســینمای اجتماعــی مــا میتواند در
همــان حــال کــه بــه دغدغههــای کــودکان میپــردازد ،تیــز
و برنــده باشــد .بهطــور مثــال بــه فیلــم «ســیزده» هومــن
ســیدی نــگاه کنیــد کــه در آن دغدغههــای نوجوانــی بــدون
پردهپوشــی تصویــر شــده و فــارغ از ارزشهــای ســینمایی به
مســائل نســل جدیــد بــه خوبــی پرداختــه شــده اســت.
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یک تک اتفاق مبارک
ســال « 1395مبــارک» محمدرضــا نجفــی امامــی بهعنــوان
اولیــن فیلــم پویانمایــی ـ رئــال ســینمایی ســاخته شــد.
در ایــن فیلــم در کنــار اســتفاده از حیوانــات ســینمایی
بــه عروســکهای امــروزی توجــه شــد کــه درکنــار النــاز
شاکردوســت ایفــای نقــش کردنــد.
فیلــم ،سرگذشــت نقــال پیریســت کــه ماننــد گذشــته
مشــتری نــدارد و عروســکهایش کارایــی را کــه در گذشــته
داشــتند ،دیگــر ندارنــد .درعــوض عروســکهای امــروزی
همــواره بــا اســتقبال خوبــی از کــودکان مواجــه میشــوند.
ایــن عروســکهای جدیــد بــه ســرکردگی ضحــاک مــاردوش
کــه همیشــه در جنــگ بــا کاوه ،فریــدون ،رســتم و آرش از
عروســکهای پیرمــرد نقــال بودهانــد ،موفــق میشــوند
هــر کــدام از ایــن عروســکها را در جایــی زندانــی کننــد.
پیرمــرد وقتــی میفهمــد آخریــن عروســکش رســتم نیــز
بــه دســت ضحــاک اســیر شــده اســت ،روانــه بیمارســتان
میشــود و مبــارک بــه همراهــی دو دیــو ســپید ،داســتان
بــرای رهایــی رســتم از چنــگ اهریمــن و نجــات جــان
پیرمــرد نقــال بــه جنــگ بــا ضحــاک مــیرود .در ایــن میــان
کمــک و همراهــی گلپــری را میخواهنــد .طراحــی ایــن

کاراکتــر منجــی جــای حضــور النــاز شاکردوســت در کنــار
شــخصیتهای شــاهنامه و دنیــای عروسکهاســت.
اگرچــه بعضــی ایــن فیلــم را برگرفتــه از «داســتان اســباب
بــازی» دانســته و فیلــم را در بخــش پویانمایــی ضعیــف
دانســتند ،امــا نفــس توجــه بــه ایــن فضــا ،حضــور یــک
چهــره شناختهشــده و عناصــر بومــی بــرگ برنــده «مبــارک»
اســت.

ایران،قطبسینمایکودکآسیا
ایــرج طهماســب -بــه اعتقــاد مــن برگــزاری جشــنوارههایی
نظیــر فیلمهــای کــودکان و نوجوانــان بــرای ســینمای
کودکمــان مفیــد و کارآمــد اســت .بــه همیــن خاطــر وجــود
آنهــا را مثبــت ارزیابــی میکنــم .بــه هــر حــال وقتــی کــودکان
و نوجوانــان عالقمنــد و مســتعد از نزدیــک بــا مســائل حــوزه
ســینما و فیلمســازی ارتبــاط داشــته باشــند و بــا آنهــا آشــنا
شــوند ،بهتــر و مطلوبتــر میتواننــد بــه شــکوفایی برســند.
مــن ایــن افتخــار را داشــتم کــه بــرای اولینبــار در المپیــاد
فیلمســازی بهعنــوان مربــی شــرکت کنــم .کالسهــا بــه
صــورت کارگاهــی برگــزار شــد و مــن بهعنــوان یکــی از مربیــان
ســعی کــردم در ایــن دوره از برگــزاری المپیــاد باتوجه بــه زمان
در نظــر گرفتهشــده ،هرآنچــه در تــوان داشــتم را در اختیــار
کــودکان و نوجوانــان عالقهمنــد بــه فیلمســازی قــرار دهــم،
ضمــن اینکــه همــه مســائل مرتبــط بــه آمــوزش و شــرایط
المپیــاد را هــم در نظــر داشــتم.
میــزان کیفیــت هــر کارگاه بــه نــوع آن کارگاه و افــراد
شــرکتکننده در آن بســتگی دارد .بهطــور قطــع هــر چقــدر
ســطح افــراد شــرکتکننده در ایــن المپیــاد باالتــر باشــد،
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بازدهــی و ماحصــل کارگاههــا راضیکنندهتــر خواهــد بــود؛
بــا ایــن حــال خیلــی دوســت دارم بچههــا بعــد از برگــزاری
المپیــاد ،از تجاربــی کــه از آن بــه دســت آوردهانــد ،صحبــت
کننــد تــا دیگــران هــم بــا آنهــا آشــنا شــوند.
بــه نظــر مــن ســینمای کــودک در ایــران ،بعــد از انقــالب
عملکــرد قابــل قبــول و قابــل دفاعــی داشــته و البتــه در
ســالهای مختلــف بــا فــراز و نشــیبهایی همــراه بــوده و
در برخــی دورههــا ،بــا توجــه بــه جهتگیریهــا و تفــاوت
نگاههــا ،دچــار کموکاســتیهایی شــده اســت ،امــا در
مجمــوع اگــر بــه عملکــرد ایــن ژانــر در ســینمای ایــران نــگاه
کنیــد ،میبینیــد کــه آثــار شایســتهای تولیــد شــده اســت.
بــدون تردیــد مــا در آســیا بهعنــوان یــک قطــب اصلــی در
حــوزه ســینمای کــودک و نوجــوان محســوب میشــویم
و کســب جوایــز بینالمللــی و تحســین منتقــدان بــزرگ
جهانــی شــاهدی بــر ایــن ادعاســت.
البتــه حرفــم بــه ایــن معنــی نیســت کــه درحــال حاضــر
وضعیــت بســیار ایدهآلــی داریــم و نقصــی وجــود نــدارد،
بلکــه معتقــدم ایــن وضعیــت میتوانــد بــا تدبیــر و
سیاســتگذاریهای درســت بهتــر شــود .بــه ایــن واقعیــت
بایــد توجــه کــرد کــه تقویــت ایــن مســیر ،نبایــد محــدود و
معطــوف بــه جشــنواره باشــد و نهادهــای مرتبــط بــا حــوزه
کــودک و نوجــوان مثــل کانــون پــرورش فکــری کــودکان و
نوجوانــان ،حــوزه هنــری و آمــوزش و پــرورش نیــز میتواننــد
نقشــی بســزا در پــرورش و رشــد و شــکوفایی کــودکان و
نوجوانــان عالقمنــد و مســتعد داشــته باشــند.
ســینمای کــودک و نوجــوان در کشــور مــا ظرفیــت بســیار
باالیــی دارد .بنابرایــن بایــد آن را بــه درســتی پــرورش داد.
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بهزاد عبدی:
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نوایکودکیباید گشاد

مجتبــی اردشــیری -بهــزاد عبــدی تاکنــون
فعالیتهــای موســیقایی بســیاری در حــوزه
ســینمای کــودک و پویانمایــی داشــته اســت؛
از قطعــات مســتقلی کــه بــرای کــودکان خلــق
کــرده تــا ســاخت موســیقی چندیــن پویانمایــی کــه مجــال
اســم بــردن از همــه آنهــا نیســت امــا ســبب شــده تــا او یکــی
از مهمتریــن آهنگســازان حــوزه کــودک و نوجــوان باشــد.
عبــدی ،تندیــس ســرو طایــی بهتریــن موســیقی پویانمایــی
را از جشــنواره تلویزیونــی جــام جــم در کارنامــه دارد .او در
اوکرایــن زندگــی میکنــد و دائــم بیــن ایــن کشــور و ایــران در
ســفر اســت امــا هرگــز نخواســته از میهــن خــود و بهخصــوص
ســینمای آن دل بکنــد ،آنهــم وقتــی کــه ســینمای ایــران بــرای
ژانــر کــودک هــم کارنامــه قابــل قبولــی دارد .ایــن آهنگســاز

معمــوال از اســتودیوهای کشــور اوکرایــن اســتفاده میکنــد
امــا روح حاکــم بــر خــاک ایــران و عاقــه بــه تمــام فرزندانــش
چیزیســت کــه بــرای هنرمنــدان واقعــی منبــع الهــام اســت.
هرچنــد کــه هیچوقــت در جشــنواره فیلمهــای کــودکان
و نوجوانــان ،تندیــس پروانــه زریــن روی شــانههای هیــچ
آهنگســازی فــرود نیامــده و بخش موســیقی داوری نمیشــود
امــا هرگــز کســی نمیتوانــد منکــر اهمیــت بســیار زیــاد آن
در فرآینــد اثرگــذاری ســینمای کــودک بــر مخاطــب آن شــود.
بهــزاد عبــدی نیــز از جملــه کسانیســت کــه بــا دل و جــان
بــرای ایــن ژانــر از ســینما کار کــرده اســت .بــا ایــن آهنگســاز
 46ســاله در ارتبــاط بــا موســیقی فیلمهــای کــودکان و البتــه
جشــنواره فیلــم کــودک و نوجــوان ،گفتوگویــی داشــتیم کــه
حاصــل آن اینجاســت:

28

آقــای عبــدی ،شــما پــس از یــک دوره ســاخت
موســیقی کــودک و حتــی فعالیــت در حــوزه
موســیقی پویانمایــی ،چنــد ســالی میشــود کــه در
ایــن عرصــه کمرنــگ شــدهاید ،ایــن اتفــاق دلیــل
خاصــی دارد؟
قبــول دارم کــه بــه نســبت گذشــته ،در حــوزه ســینمای
کــودک ،فعالیــت کمتــری داشــتهام امــا ایــن اتفــاق
ارادی نبــوده اســت .البتــه فرامــوش نکنیــم کــه مــن
ســال گذشــته ،در جشــنواره کــودک ،فیلــم «ضربــه
فنــی» را داشــتم و فیلــم پویانمایــی «بنیامیــن» را
هــم در جشــنواره فجــر .بنابرایــن مطمئنــا اگــر پــروژه
خوبــی چــه در پویانمایــی و چــه در ســینمای کــودک و
نوجــوان پیشــنهاد شــود ،اســتقبال خواهــم کــرد .البتــه
اخیــرا نوشــتن یــک اپــرای ایرانــی نوجــوان را بــه اتمــام
رســاندهام کــه جزئیــات آن بــهزودی اعــالم خواهــد شــد.
از تفاوتهــای ســاخت موســیقی بــرای آثــار ســینمایی
کــودک بــا ملودرامهــای بزرگســال بگوئیــد.
تمامیــت ســاختار موســیقی کــودک ،در ایــن شــعر
زیبــای مولــوی بیــان شــده اســت «:چــون کــه بــا کــودک
ســر و کارت فتــاد /پــس زبــان کودکــی بایــد گشــاد».
ملــودی ،رنگآمیــزی ،ســازبندی و  . . .بایــد بــا زبــان
کــودک و ذهــن او آشــنا باشــد تــا کــودک آن را بپذیــرد
و بــا آن موســیقی مانــوس شــود .مــن هــم باتوجــه بــه
تمــام تجربیــات علمــی و عملــی کــه در ایــن حــوزه دارم،
تــالش کــردهام تــا فضاهایــی منطبــق بــا فانتزیهــای
ذهنــی کــودکان و نوجوانــان بســازم.
ایــن انطبــاق کــه از آن صحبــت میکنیــد بــه چــه
معناســت؟
بگذاریــد اینطــور توضیــح بدهــم؛ وقتــی فیلمنامــه
را میخوانــم ،تــالش بســیاری میکنــم تــا بــه ذهــن
شــخصیت اصلــی داســتان ،فضــای کلــی فیلمنامــه
و البتــه مخاطبانــی کــه قــرار اســت ایــن فیلــم یــا
پویانمایــی را ببیننــد ،نزدیــک شــوم تــا موســیقی مــن به
نوعــی ،پیامرســان اثــر باشــد و در عیــن ایــن همیــاری،
بهعنــوان یــک فرآینــد مســتقل نیــز بــه حســاب آیــد کــه
در خــود ،نشــانههایی از دنیــای کــودکان و نوجوانــان
داشــته باشــد.
برخــی معتقــد هســتند موســیقی آثــار کودکانــه
دهههــای  60و  70مانــدگاری بیشــتری داشــتند
ولــی طــی ایــن ســالها ،آهنــگ و ملــودی مانــدگار
چندانــی در کارهــای کــودک عرضــه نشــد .ایــن
تفســیر تــا چــه انــدازهای میتوانــد درســت باشــد؟
البتــه ایــن موضــوع مهــم را مــد نظــر داشــته باشــید؛ آن
زمــان ،آثــار ،محــدود بــود و بالطبــع بیــش از ســالهای
اخیــر شــنیده میشــدند .در حــال حاضــر هــم قطعــات
زیبایــی از آهنگســازان خــوب شــنیده میشــود .اینطــور

نیســت کــه بخواهیــم بــرای موســیقی ســینمای کــودک
و نوجــوان ،قائــل بــه دوران طالیــی باشــیم ،بلکــه بایــد
بدانیــم ایــن حرکتــی اســت کــه از همــان ســالها آغــاز
شــده و تــا امــروز و فرداهــا هــم جریــان دارد.
امــا برخــی از ترانههــای فیلمهــای آن روزهــا مثــل
«گلنــار» هنــوز هــم روی لــب ماســت .امــا االن چــه؟
هیــچ چیــز را زمزمــه نمیکنیــم.
ببینیــد بســیاری از آثــار دهههــای قبلــی کــودک و
نوجــوان ،حــاال دیگــر نوســتالژیهای مــا هســتند کــه بــا
تمــام ابعادشــان خاطــره داریــم .یقیــن دارم موســیقی
آن فیلمهــا هــم بــه آثــار شــاخصی تبدیــل شــدهاند کــه
همچنــان بــرای مــا گوشنــواز و خاطرهســاز هســتند.
امــا ایــن گفتــه را کــه ســینمای کــودک در دوره کنونــی
خالــی از ایــن موســیقیهای خــوب اســت یــا حتــی
کمتــر از آن روزهــا حرفهایســت ،قبــول نــدارم و صراحتــا
رد میکنــم چــرا کــه همــکاران خــوب ،کارهــای خوبــی
در ایــن حــوزه ســاختهاند کــه بــا موفقیتهایــی هــم
همــراه بــوده اســت.
در رابطــه بــا جــای خالــی تقدیــر از موســیقی در
جشــنواره جهانــی فیلــم کــودک ،صحبتــی داریــد؟
بلــه ،موســیقی در ســینمای ژانــر کــودک ،نقشــی بســیار
مهــم دارد کــه متاســفانه در داوریهــا دیــده نمیشــود
چــرا کــه شــاید تقدیــر از آهنگســاز ،انگیــزه مضاعفــی
بــرای تولیــد آثــار درســت ایجــاد کنــد .درســت اســت کــه
در جشــنواره کــودک بــه ماننــد جشــنواره فجــر ،تقدیر از
تمــام شــاخههای یــک فیلــم ســینمایی یــا پویانمایــی
صــورت نمیگیــرد امــا موســیقی کــودک ،از جملــه
بایســتههای ضــروری ســینمای کــودک اســت کــه جــای
خالــی آن در جشــنواره کــودک بــه شــدت احســاس
می شــود.
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«آرزو»سازی که «آرزو» شد...
محمــد صابــری « -آرزو» پدیــده غریبــی اســت .عنصــری کــه همزمــان تــوان
پیشــبرندگی و بازدارندگــی را در خود نهفتــه دارد .میتواند چنان امیــدی را در دل
دارنــدهاش بدمــد کــه نقطــه آغــاز یــک پــرواز قلمــداد شــود و همزمان حســرت از
دســت رفتــناش میتوانــد فــرد را تــا آســتانه ســقوط پیش ببــرد .شــاید از همین
زاویــه اســت کــه بخــش قابــل توجهــی از محصــوالت فرهنگــی و سرگرمیســاز در
هــر مقطــع ســنی ،نســبتی بــا آرزوهــای مشــترک و غالــب در آن مقطــع ســنی
دارنــد .دوران کودکــی و بهخصــوص نوجوانــی امــا دوران امپراطــوری «آرزوهــا»
اســت و بخــش قابل توجهــی از آثار توفیقیافته داســتانی ،نمایشــی و ســینمایی
در برقــراری ارتبــاط بــا مخاطبــان ایــن گــروه ســنی ،ریشــه در آروزهــا دارنــد .وقتــی
بــه عقــب برمیگردیــم و بخشهــای درخشــان از خاطــرات خــود در ویتریــن
ســینمای کــودک و نوجــوان دهههــای 60و 70را مــرور میکنیــم ،بــه طــرز عجیبــی
شــاهد خودنمایــی آرزوهــا و حســرتهای یــک نســل بــر جــای جــای ایــن
خاطــرات هســتیم .مجســمترین تصویــر در ایــن ویتریــن هــم الاقــل در حافظــه
نگارنــده ،پیرمــرد فرتوتــی اســت کــه هــر از گاه از دل یــک کــره جغرافیایــی ســر
بــر مــیآورد و بــه ســنت کالســیک غولهــای چــراغ جــادو ،بــا یــک ورد ،آرزوهــا را
بــرآورده میکــرد« .پاتــال و آرزوهــای کوچــک» ســندی تصویــری از خواســتهها
و بلندپروازیهــای نســلی اســت کــه هــم دوســت داشــت و هــم ناگزیــر بــود کــه
«بــزرگ» باشــد .میخواســت زودتــر از موعــد بــزرگ بــودن را تجربــه کنــد و حتــی
پــای هزینههــای آن هــم ایســتاده بــود .مســعود کرامتــی هنرمنــدی تمــام عیــار
بــود کــه بــا تکیــه بــر ایــده یــک خطــی رضــا کیانیــان توانســت یکــی از فیلمهــای
کــودک خاطرهســاز نســل مــا را روانــه پــرده ســینماها کنــد« .پاتــال» گویــی تــا
روزهــا ،ماههــا و حتــی ســالها پــس از مواجهــه بــا تیتــراژ فیلــم در ســالن تاریــک
ســینما ،در کنجــی از حافظــه مــا جــا خــوش کــرده بــود و در اســتیصال و ناتوانــی
کامــل چشــم بــر فهرســت بلندبــاالی آرزوهــای مــا دوختــه بــود کــه ناخواســته
انتظــار بــرآورده شــدن فــوری آنهــا را از او داشــتیم ...ســالها اســت امــا پیــدا
کــردن «پاتــال» هــم بــه فهرســت آرزوهایمــان افــزوده شــده اســت.

Director explains Cannes film market to Iranian audience
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Maud Amson, director of the exhibition part at the Cannes
Film Festival presented the third workshop of the 32nd
International Film Festival for Children and Youth (IFFCY)
titled How to Present Our Film in Global Film Markets.
Noting that sales agents of producers need to meet the
international distributors in order to sell their movies, she
explained the main stages of the procedure at the prestigious Cannes Film Festival that was established some 60
years ago.
The Film Market (Marche du Film) at the Cannes offers
the location to the sales agents to be able to present their
products, Amson said adding that she manages the location of film exhibition to the agents that are about 400
every year.
She who is also in charge of advertising and marketing
department of the Marche du Film at the Cannes Festival,
The market is annually hosting some 2,000 films watched,
presented and submitted, she said, out of which only a
small number are sold.
But everyone can submit his or her film to the festival every
year in early March, she said adding that for the first time
in the world a new type of service was launched to the film
producers and filmmakers under the name of Cinefondation Residence.
It gives facilities to young filmmakers who are not residing
in France to stay in the country for a six-month period,
she noted. The other parts of the Cinefondation is L’Atelier which is concerned with selection of 15 directors, and
the part that is related to 20 short films to be screened in
Cannes and awarded prizes.
Another initiative be the Cannes Festival is to offer the
possibility to young filmmakers to present their short films
at the section called Short Film Corner, the director said.
At the corner, she explained, the short films will be accessible for five months since the festival is wrapped up.
She said that an important benefit of the festival is the opportunity to form networks for future cooperation.
There are various programs in the Cannes market, including those allocated to workshops, documentaries, animations and new filmmaking technologies, according to the
Cannes Festival official.
Another program is “Goes to Cannes”, she said describing
it as a window to other festivals and cinematic events.
Cinando website, she said, is another initiative that the
festival has taken in order to set the ground for those who
want to keep in touch with the film industry.
At the end of the workshop, Amson answered the queries

of young Iranian filmmakers and those who are interested
in the industry.
Asked on the unique features of Iranian-made films, such
as Islamic clothing, she said that sometimes such characteristics add to the appeal of the films as the audience is
interested in learning how the filmmakers have found their
way through the constraints to make a good film.
She noted, however, that the first thing that matters with
regard to films is the story.
Commenting on the qualities of the films for the Cannes,
she said that there is no limitation. “You can make any
kind of films with any specifications, but keep in mind that
if you make a film characterized by too many native features, it would not have a big audience.”
Amson noted that filmmaking for children is also of particular characteristics, adding that when one decides to
make a film, he or she should first determine the target
audience.
In the question and answer part of the session, she was
asked whether there is any political bias towards the participants and their works in the selection procedure of
the Cannes Festival. Amson denounced the reports and
assured the audience that only artistic and film-related
features will be examined by the jury or board of selection.
The festival’s decisions are based on the views of prominent international experts and artists, she said.
Answering a question on the markets for various type of
products for children, Amson said, currently animation is
greatly demanded internationally. She noted that the customers are seeking the animations produced by the stateof-the-art techniques and technologies.
Commenting on the effect of the US sanctions against Iran
and the inconveniences they have caused for Iranian filmmakers who want to participate in the Cannes Festival, she
said that the event is a semi-governmental festival which
is sponsored partly by the French government and partly by private sponsors. The director, however, noted that
there are teams within the festival that can give advices to
the applicants.
The workshop was held on the sidelines of the 32nd
edition of the International Film Festival for Children and
Youth (IFFCY) that is underway in the Iranian historical city,
Isfahan.
The cinematic event is hosting 78 foreign guests from 27
countries.
The IFFCY was officially inaugurated on Monday evening
and will be wrapped up on August 26.

Pakistani cinema to welcome co
production with Iran: Officials
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Narita Farhan, deputy director of Pakistan’s Electronic Media & Publications was the presenter of the International
Co-production panel at the third day of the 32nd International Film Festival for Children and Youth.
Referring to the boom of Pakistan’s cinema industry
in 1970s and 1980s which was followed by a decline in
1990s, she gave a summary of the Pakistan’s cinema history.
“In 2000s the cinema began to pick up, and people in the
television industry started investing in the movie business, and it led to a rise in the cinema of Pakistan,” she
explained.
The official said that the Pakistani government welcomes
cooperation with any party who is interested in co-production of films.
The government, she said, gives quite a lot of incentives to
local filmmakers, and any foreign producer who reaches
an agreement with a Pakistani partner on filmmaking will
also be considered as qualified to receive all the incentives.
She called on all filmmakers from around the world, particularly from Iran, for co-productions.
Speaking on natural assets of the country when it comes
to filmmaking, Farhan said that Pakistan has beautiful locations that suit any kind of plot.
“In terms of security issues, the Pakistani government has
strived hard to protect the civilians against threats, and
now the country is safe and there is no daily report of insecurity,” she said.
Only in 6-10 percent of the country’s area, Farhan noted,
people need special permission from the Pakistani government to go.
If anybody wishes to come to Pakistan for filmmaking, the
government is willing to provide all kinds of facilities, including those related to the security issues, she said.
Speaking about the policies of the country with regard to
co-production, Farhan said that a main point that should
be kept in mind is that 70 percent of the content of the
film that is planned to be made with Pakistani partners has
to be related to the country.
She added that the film should portray Pakistan in a positive light.
The official said that for any such cooperation, the government of Iran should sign a Memorandum of Understanding (MoU) with the government of Pakistan. Then the two
sides have 45 days to review the project and propose any
modification to it.
After the period, the process can be launched, according
to the official.
She also conveyed the eagerness of the Pakistani filmmakers on cooperation with their Iranian counterparts.
At the panel, the chief executive officer of the Pakistani

company Digital Entertainment World, Khalid Khan said
that his company and the similar companies in Pakistan
welcome any film deal with Iran.
He said that Pakistani cinema has been developed in the
past decade, and the number of its partners is on the rise.
Pakistan has bought numerous Turkish films, and has
cooperated with Far East countries, with an increasing
number of Pakistani films to be screen in Canada, China,
and Norway.
According to the Pakistani film distributor, the country’s
film industry has undergone a rebirth over the few past
years.
“In the past, for example, the films post-production took
place mainly in Thailand,” Khan said, “But, today Pakistan
has gained the capacity for post-production.”
Speaking on the films for children, he said that this type of
films are currently popular in Pakistan and the country is
willing to buy the films from foreign producers.
Confirming the view, Farhan said that her country’s performance in the field of Children films has been in sufficient. “There is, for example, no film festival for children in
Pakistan,” she argued.
The Pakistani CEO noted that there are some private agencies that can do the bureaucratic procedure of registering
a co-production project on behalf of the non-Pakistani
party, but the first stage of all the process goes through
the government filters.
The private companies, Khan said, can ease the process
of finding the appropriate cast and crew for the project.
Echoing Farhan, he said that Pakistan is a country with all
natural scenes, including rivers, mountains, sea and deserts. So, the producers will not be concerned about the
location for their films, Khan added.
“I eagerly call on you to come to Pakistan for joint ventures,” he told the audience.
His remarks were followed by Farhan’s giving Iranian
filmmakers assurance that despite the fall of the quantities of the Pakistani-made films since 1980s, the
quality has been improved.
“There have been big projects over the past years such
as The Legend of Maula Jatt,” she said adding that the
films have been improved also in terms of acting skills,
technologies and techniques.
Any country claiming to outperform Pakistan is welcomed for co-production, she said.
The panel was held on the sidelines of the 32nd edition of the International Film Festival for Children and
Youth that is underway in the Iranian historical city,
Isfahan.
The cinematic event is hosting 78 foreign guests from
27 countries.
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