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خیاباناصلی،کوچهفرعی
آدرس آنهــا جــای دیگــری اســت .گاهــی در
فرامتــن و گاهــی در متــن و الیههــای علمــی
و پایــه تــاب میخورنــد .چنــد ســالی اســت
کــه گروهــی در میــان بخشهــای مختلــف
جشــنواره فیلمهــای کــودکان و نوجوانــان پدیــد آمــده
اســت کــه از ابتــدا قــرار بــود فــارغ از نگاههــای مخاطــب عــام
و حتــی مخاطــب تخصصــی ســینما ،بــه الیههــای فراتــر از
مباحــث زیباییشناســانه ،فنــی و تخصصــی صــرف در زمینــه
علــم ســینما بپردازنــد و بــا بهرهگیــری از فارغالتحصیــالن
رشــتههایی چــون روانشناســی ،جامعهشناســی ،حقــوق،
گرافیــک ،نقاشــی ،موســیقی ،سیاســت ،علــوم تربیتــی و
...دریچــهای نــو بــه روی مطالعــات و مکتوبــات پژوهشــی بــاز
کننــد .تردیــدی نیســت کــه ایــن ایــده از ابتــدا و در حالتــی خام
و بکــر ،بســیار دلنشــین اســت و بیتردیــد افقهــای روشــنی
را نیــز ترســیم میکنــد ،امــا تصــور و تجســم ذهنــی کفایــت
نمیکنــد و بایــد ابتــدا ماهیــت وجــودی آنهــا را بهعنــوان یک
گــروه تئوریــک و متخصــص در رشــتههای اثرگــذار در زمینــه
تربیــت فکــری و اجتماعــی پذیرفــت و ســپس بــا برنامهریــزی
و حمایــت جــدی و عملگرایانه ،دســتاوردهای آنهــا را ثبت و
ســپس چکیده آنها را در ســاختار ســینمای کشــور ،بخصوص
در زمینــه کــودک و نوجــوان تزریــق کــرد .اتفاقــی کــه در ایــن
ســالها دچــار نوســان بــوده و چــراغ آن در جشــنواره سوســو
میزنــد.البتــهبــاتمــاماینهــایکــیازبخشهــای کــم حاشــیه
وبســیارارزشــمندواثرگــذاردرزمینهپژوهشــیاســت.لــذاباید
بــرای تــداوم حیــات ایــن گــروه و چیــدن میوههــای آن ،هــر
ســاله بــه بازنگــری جایــگاه و همچنین مســیر گذشــته و پیش
روی آن پرداخــت تــا مبــادا نشــانی بــه بیراهــه کشــیده شــود و
ایــن چــراغ علمــی و عملــی خامــوش شــود.
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عاطفــه نــوذری  -در چهارمیــن روز از جشــنواره فیلمهــای کــودکان
و نوجوانــان ،هنرمنــدان همچــون روزهــای قبــل همــراه بــا جشــنواره
بودنــد و نســبت بــه ایــن رویــداد فرهنگــی و هنــری واکنشهــای
مثبتــی نشــان دادنــد .امســال بــرای اولینبــار یــک فیلــم بــه
ناشــنوایان اختصــاص داده شــد و در همیــن راســتا انجمــن جوانــان
ناشــنوای مهــر ســخن بــا انتشــار پســتی احســاس رضایــت خــود را از
ایــن اتفــاق خوشــایند بیــان کــرد .در ادامــه تصاویــری از هفتمیــن
شــماره بولتــن جشــنواره کــه بــا تصویــری از هنرمنــد محبــوب عرصــه
کــودک ،ایــرج طهماســب همــراه اســت را مشــاهده میکنیــد .یکــی
دیگــر از رویدادهــای روز چهــارم برگــزاری مراســم بزرگداشــت دو تــن از
هنرمنــدان بــا ســابقه کشــورمان در زمینــه کــودک و پویانمایــی ،مریــم
ســعادت و مهیــن جواهریــان بــود.
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کودکان کار در مهمانی ظهر جمعه سینما چهارباغ

ویژهبرنامه جشنواره کودک در شبکه 5

هنــوز چهاربــاغ از چــرت ظهرگاهــی جمعــه برنخواســته
اســت و آفتــاب تیــغ نــورش را روی ســنگفرشها میکشــد.
چنارهــای ســر بــه فلــک کشــیده زیــر آفتــاب آرام گرفتهانــد
و برگهایشــان رقصــان مشــغول بــازی بــا بــاد هســتند.
خــواب و بیــدار چهاربــاغ در انتظــار گامهــای کوچکیســت
کــه ایــن روزهــا ســنگفرشها را لیلــی کنــان و ســر بــه هــوا
قــدم میزننــد ،میدونــد و میخندنــد.
در میانــه چهاربــاغ تزییــن شــده بــا پروانههــا ،و البــهالی
تیغههــای خوشــرنگ آفتــاب و ربانهــای صورتــی و آبــی،
پوســترهای خوشــرنگ جشــنواره چشــمنوازی میکننــد و
بــاز صــدای قدمهــای کوچکشــان شــنیده میشــود کــه
بــرای ورود بــه ســینما چهاربــاغ بیتــاب اســت.
ایــن گامهــای کوچــک و آن شــوق کودکانــه را نــه آفتــاب
ظهــر تابســتان آزار میدهــد و نــه وعــده چــرت ظهرگاهــی،
چــرا کــه بخشــی از تکرارهــای روزانــهاش شــده اســت.
تکــراری کــه امــروز بــا دعــوت جشــنواره بینظــم میشــود.
کــودک کار اســت و اینبــار بــرای آمــدن بــه چهاربــاغ
بهتریــن لباســش را پوشــیده اســت .آدامــس و چــراغ و
جــوراب و ..را فرامــوش کــرده اســت و نگاهــش بــه جــای
دســتها بــه درهــای سینماســت.
نازنیــن ،گل قرمــز روی موهایــش را نشــان میدهــد،
دســتی میکشــد روی موهایــش .چــه کســی میدانــد
اینبــار چنــدم اســت کــه بــه ســینما مــیرود ،خــودش
میگویــد  11بــار ،امــا چــه کســی میدانــد چــرا دوســتانش
بــه جــواب بلنــد و رســای او بلنــد میخندنــد.
بــا شــوق فــراوان بــه گیشــه میرســند تــا بــرای دیــدن
پویانمایــی بلیــت بگیرنــد ،روی پنچههــای پــا بلنــد
میشــوند و از متصــدی بلیــت بــرای دیــدن «داســتانهای
بــاغ جادویــی» بلیــت میخواهنــد.
خنــده روی صــورت کوچکشــان بزرگتــر میشــود وقتــی
میشــنوند تماشــا برایشــان رایــگان اســت ،گامهایشــان
بلندتــر میشــود و وارد ســالن نقــش جهــان میشــوند،
جایــی میانــه صندلیهــا پیــدا میکننــد ،فــرو میرونــد
در صندلــی و در چشمهایشــان آن پــرده نقــرهای چــه
بیانــدازه بــرق میزنــد .همــه مهمانــان جشــنی هســتند
کــه بــرای بچــه هاســت ،جشــنی کــه کــودکان را از هــم
متمایــز نمیکنــد ،همــه آنــان کــودک هســتند و مهمــان!

ویژهبرنامــه ســیودومین جشــنواره بینالمللــی فیلمهــای
کــودکان و نوجوانــان هــر روز روی آنتــن شــبکه  5ســیما قرار
میگیــرد.
ایــن برنامــه از دیــروز اول شــهریور ،شــروع شــده و قــرار
اســت در قالــب هشــت برنامــه  15دقیقــهای بــه صــورت
روزانــه پخــش شــود تــا بــه ایــن ترتیــب مخاطبــان را در
جریــان اخبــار روز ایــن رویــداد فرهنگــی قــرار دهــد.
بررســی رویدادهــای جشــنواره ســیودوم ،گفتوگــو بــا
هنرمنــدان ،فیلمســازان و نوجوانــان حاضــر در ایــن
رویــداد ســینمایی ،گــزارش نشســتهای خبــری و … از
جملــه بخشهــای متنــوع و جــذاب ایــن ویژهبرنامــه
اســت.
ویژهبرنامــه جشــنواره ســیودوم هــر روز در بــازه زمانــی 15
تــا  15:30روی آنتــن شــبکه پنــج مــیرود.
ســیودومین جشــنواره بینالمللــی فیلمهــای کــودکان
و نوجوانــان بــه دبیــری علیرضــا تابــش در شــهر اصفهــان
در حــال برگــزاری اســت و تــا چهــارم شــهریورماه ادامــه
خواهــد داشــت.
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تقدیربهسبکعموفیروز
صنــم کریمیــان  -شــب گذشــته (اول شــهریور مــاه)
مراســم بزرگداشــت مریم ســعادت و مهین جواهریان ،دو
هنرمنــد باســابقه حــوزه کودک و نوجوان در ســیتی ســنتر
اصفهــان برگــزار شــد.
ایــن تقدیــر توســط علیرضــا تابش ،دبیــر ســی و دومین
جشــنواره بینالمللــی فیلمهــای کــودکان و نوجوانــان،
پــوران درخشــنده ،لیلــی رشــیدی ،جهانبخش ســلطانی،
ســیدجواد هاشــمی ،فریــده روشــن ،رییــس کمیســیون
فرهنگــی ورزشــی شــورای اســالمی شــهر اصفهــان،
مدیــران جشــنواره ،اهالــی رســانه و عکاســان انجــام شــد
و شــور و حــال کودکانــه را مجــری برنامــه ،عمــو قنــاد

(مجیــد قنــاد) و چنــد هنرمنــد کــه لبــاس عمــو فیــروز به
تــن کــرده بودنــد و دایــره زنگــی بــه دســت داشــتند در
فضــا ایجــاد کردنــد.
حضور سعادت در لحظات مهم زندگی رشیدی
لیلــی رشــیدی ،بازیگــر و کارگــردان تئاتــر و تلویزیــون بــا
اشــاره بــه همکاریهــای متعــددی کــه در طــول زندگــی
هنــریاش بــا مریــم ســعادت داشــت ،گفــت :از تــه دل
افتخــار میکنــم کــه در مراســم بزرگداشــت خانــم مریــم
ســعادت هســتم ،مــن افتخــار ایــن را داشــتم که همیشــه
در کنــار ایشــان باشــم ،وقتــی بازیگــر بودنــد کنارشــان

بــودم ،وقتــی کارگــردان بودنــد بــا او همــکاری داشــتم
و وقتــی عروســکگردان بودنــد هــم کنارشــان حضــور
داشــتم .او افــزود :مریــم ســعادت همــواره دوســت
خوبــی بــرای مــن بــوده و هســت و تقریبــا در تمــام
لحظــات مهــم زندگــیام در کنــارم حضــور داشــتند .مــن
در زندگــی هنــریام از راهنماییهــای مریــم ســعادت
کمــک زیــادی گرفتــم.

و نفسهایشــان بــه نفــس بچههــا بنــد شــده تــا
ســینمای کــودک ایجــاد شــود .وگرنــه در آینــده معلــوم
نیســت کــه تاریــخ بتوانــد هنرمنــدی مثــل خانــم
ســعادت را بــه خــود ببینــد.
او افــزود :متاســفانه هیــچ وقــت افتخــار همــکاری بــا
مریــم ســعادت را نداشــتم ،امــا از راه دور از آموزشهــای
او بهــره بــردهام ،او حــق زیــادی بــر گــردن مــردان و زنــان
امــروز و کــودکان دیــروز دارد .ای کاش کــودکان امــروز
بتواننــد ســالهای دور را ورق بزننــد و مریــم ســعادت را
بشناســند.
مسیریبرایمحبوبیت
در ادامــه ایــن مراســم ،نماهنگــی بــرای معرفــی مهیــن
جواهریــان بــرای حضــار پخــش شــد و عمــو فیروزهــا بــا
صــدای دایــره زنگی و شــعرهای کوچــه بــازاری از او تقدیر
کردنــد.
حامــد جعفــری ،تهیــه کننــده و انیمیشــن ســاز در بخش
تقدیــر از جواهریــان روی صحنــه حاضــر شــد و دربــاره

رشــیدی بــا اشــاره بــه «قصههــای تابهتــا» و
همــکاریاش در ایــن ســریال بــا مریــم ســعادت ادامــه
داد :در «قصههــای تابهتــا» او نقــش اعظــم خانــم را
بــازی میکــرد و پــس از پایــان نقــش ،عروســک زیزی
گولــو را روی دســت حرکــت مــیداد .ایــن تفــاوت آنــی
نقشهــا بــرای مــن بســیار جــذاب و شــیرین بــود .ایــن
لحظــات شــیرین هرگــز از یاد مــن نمیرونــد و امیــدوارم
او ســالهای ســال در حــوزه کــودکان و نوجوانــان کار
کنــد.
هنرمندانیکهنفسشانبهنفسبچههابنداست

در ادامــه ســیدجواد هاشــمی ،کارگــردان ســینمای
کــودک بــه دعــوت عمــو قنــاد بــه روی صحنــه آمــد و
گفــت :برگــزاری ایــن بزرگداشــتها باعــث میشــود،
بچههــا بداننــد چــه کســانی استخوانشــان خــرد شــده
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ایــن هنرمنــد گفــت :در انیمیشــن بایــد بــه نکتههــای
زیــادی توجــه کــرد .ســاخت انیمیشــن بســیار ســخت
و طاقــت فرساســت و پیچیدگیهــای زیــادی دارد.
بــه نظــرم مهیــن جواهریــان میتوانســت در دورهای
کــه شــروع بــه کار کــرد ،راهــی را انتخــاب کنــد کــه بــه
جشــنوارههای بینالمللــی برســد و انیمیشــنهایی
بســازد کــه داوران بینالمللــی از او بــه نیکــی یــاد کننــد،
امــا او مســیری را انتخــاب کــرد کــه محبــوب کــودکان و
نوجوانــان باشــد.
او ادامــه داد :از ویژگــی بــارز مهیــن جواهریــان میتــوان
بــه انتخــاب مخاطــب درســت و ســاختکارهای ســالم
و ســالمت اشــاره کــرد .کارهایــی کــه همیشــه تازهانــد و
کهنــه نمیشــوند.
جعفــری افــزود :مهمتریــن اتفــاق دوران زندگــی مــا

نــگاه کــردن بــه الگوهایــی بــود کــه بزرگترهــا قبــل از
حضــور مــا در عرصــه ســینما تولیــد کردنــد و اگــر آثــار
مهیــن جواهریــان نبــود شــاید هرگــز نمیتوانســتیم بــه
جایگاهــی کــه در حــال حاضــر در حــوزه انیمیشــن قــرار
داریــم ،برســیم.
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نســل جدیــد نیازمنــد راهنماییهــای امثــال خانــم
ســعادت و جواهریــان اســت
علیرضــا تابــش ،دبیــر ســی و دومیــن جشــنواره
بینالمللــی فیلمهــای کــودکان و نوجوانــان بــرای
تقدیــر از ایــن دو هنرمنــد روی صحنــه حاضــر شــد
و گفــت :مــن بــرای عــرض ادب بــه دو بانــوی بــزرگ
هنرمنــد ،ســرکار خانــم مریــم ســعادت و مهیــن
جواهریــان بــه اینجــا آمــدهام .بســیار خوشــحالم کــه
بــرای جوانــان فرصتــی پیــش آمــد تــا بتواننــد از ایــن دو
هنرمنــد قدردانــی کننــد.
او افــزود :جامعــه ایــران مملــو از جوانــان هنرمنــد،
خــالق و مســتعد اســت ،نســلی نــو کــه تــازه وارد فعالیت

حرفــهای شــده انــد و بــه تذکــر و راهنمایــی از بزرگانــی
مثــل ایــن دو عزیــز نیــاز دارنــد.
دبیــر ســی و دومیــن جشــنواره بینالمللــی فیلمهــای
کــودکان و نوجوانــان ادامــه داد :مریــم ســعادت و مهین
جواهریــان هــر دو زندگیشــان را وقــف کــودکان و تولید
آثــار هنــری بــرای آنهــا کردنــد .هــر دو بــه ایــران عشــق
میورزنــد و ایــن مســئله در آثارشــان متبلــور اســت.
تابــش گفــت :در همــه آثــار ایــن دو هنرمنــد هویــت
ایرانــی ،رنــگ ،طعــم و عطــر ایــران دیــده میشــود.
همانطــور کــه آقــای جعفــری گفــت شــما بــه درســتی
مخاطــب خــود را انتخــاب کردیــد ،مخاطبانــی کــه در
تمــام دنیــا میتواننــد بــا آثــار شــما ارتبــاط برقــرار کننــد.

تقدیــر مریــم سعــــادت و مهیــن جواهریـــــــان از
برگزارکننــده هــای بزرگداشــت مریــم ســعادت ضمــن
تشــکر از برگــزار کننــدگان ایــن بزرگداشــت گفــت :خــودم
را در خــور ایــن همــه تعریــف نمیدانــم .اینکــه آدم
ســنش بــاال مــیرود بــه معنــای بیشــتر شــدن تجربــهاش
نیســت ،بلکــه بایــد بــا فعالیتهــا و کارهایــش نشــان
دهــد کــه تجربــه باالیــی دارد .مــن خــودم را شایســته
تقدیــر نمیدانــم و ایــن مراســم را خســته نباشــید بــرای
 40ســال کار بــرای کــودک میدانــم.
همچنیــن مهیــن جواهریــان گفــت :طبیعــی اســت کــه
هیجــان هــر شــخصی در چنیــن لحظاتــی زیــاد باشــد
و نتوانــد بــه خوبــی صحبــت کنــد .مــا انیماتورهــا ،زیــاد
اهــل حــرف زدن نیســتیم .همانطــور کــه همــه میدانیــم
کــه کشــور مــا در شــرایط ســختی قــرار دارد و برگــزاری
جشــنواره در ایــن شــرایط اقــدام ارزشــمندی اســت.
او ادامــه داد :مــا بــرای بچههــای ســرزمینمان بــا
عشــق کار کردیــم ،عاشقشــان هســتیم و دوســت داریــم
کــه همــواره برایشــان کار کنیــم .زمانــی کــه فیلمهایــم
بــرای بچههــای زلزلــهزده و ســیلزده و نقــاط محــروم
بــه نمایــش درآمــد بســیار خوشــحال شــدم .بــه تازگــی
شــنیدم کــه یکــی از فیلمهایــی کــه  10ســال پیــش
ســاختهام بــرای بچههــای ناتــوان بــه نمایــش درآمــد و
بچههــا بــا دیــدن فیلــم مــن شــروع بــه حرکــت و شــادی
کردنــد.
جواهری که مادر انیمشین ایران است
روانبخــش صادقــی بــا اشــاره بــه ویژگیهــای مهیــن
جواهریــان گفــت :مهیــن جواهریــان حکــم جواهــر
انیمیشــن ایــران را دارد و در جایــگاه مــادر انیمیشــن
ایــران اســت .روحیــه یاریدهنــده و بزرگوارانــهاش
در مواجهــه بــا انیمیشنســازان جــوان زبانــزد همــه
اهــل هنــر اســت .او آثــار بســیار خاطرهانگیــزی را بــرای
کــودکان تولیــد کــرده اســت.

نگاهیفراسینماییبه«بیستوسهنفر»

در مسیر رشد
معیــن مهرعلیــان -مــرز بیــن کودکــی و بزرگســالی
کجاســت؟ چــه چیــزی یــا چــه کســی تعییــن میکنــد
یــک نفــر کــودک اســت یــا بزرگســال؟ «بیستوســه
نفــر» چهارمیــن اثــر ســینمایی مهــدی جعفــری ایــن
پرســشها را در بســتر داســتانی واقعــی از جنــگ ایــران
و عــراق مطــرح کــرده و از زاویــه دیــد خــود بــه آنهــا
پاســخ داده اســت .داســتان درمــورد جمعــی  23نفــره
از نوجوانــان اســت کــه راهــی جنــگ شــده و بــه اســارت
در میآینــد.
دوره نوجوانــی دورهایســت کــه در آن فــرد ســعی
میکنــد بــه اســتقالل از خانــواده دســت یابــد.
همچنیــن از ویژگیهــای ایــندوره نیــاز بــه ابــراز وجــود
و اهمیــت یافتــن بیــن همســاالن اســت .هویتیابــی

نیــز مهمتریــن ویژگــی ایــندوره از نظــر بســیاری
از روانشناســان مطــرح اســت .بــا ذکــر ایــن مقدمــه
میتــوان بــه جمــع بیستوســه نفــره فیلــم مهــدی
جعفــری پرداخــت.
جنــگ فــی نفســه ســبب میشــود انســجام گروهــی
در جوامــع افزایــش یابــد ،زیــرا ســبب شــکلگیری
اهــداف مشــترک در میــان افــراد میشــود .در مــورد
نوجوانــان نیــز طبیعتــا ایــن مســئله صــدق میکنــد و
بــا توجــه بــه اهمیــت نقــش گــروه همســاالن در ایــن
ســنین ،فعالیتهــای مشــترک گروهــی و دغدغههــای
اینچنینــی بــرای نوجــوان بســیار حائــز اهمیــت
میشــود ،تــا جایــی کــه یــک نوجــوان کــه تــا شــاید چنــد
مــاه قبــل و در دوره کودکــی از اســتقالل رای در برابــر
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خانــواده و جامعــه برخــوردار نبــوده اســت ،بــا ورود بــه
ســن نوجوانــی گاه حتــی در مقابــل خانــواده میایســتد
و خطــرات حضــور در جبهــه جنــگ را بــه جــان میخــرد.
ارزشهــای جامعــه و اطرافیــان بــرای نوجوانــــــان
اهمیــت زیــادی دارد .در صــورت وجــود تضــاد در میــان
ارزشهــای خانــواده ،دوســتان و جامعــه ،نوجــوان دچــار
تعــارض خواهــد شــد و بــه دلیــل وجــود ویژگیهــای
خــاص دوره بلــوغ و عــدم رشــد کامــل سیســتم عصبــی،
شــناختی و هیجانــی در نوجــوان ،تصمیمــات او ممکــن
اســت منفعالنــه ،هیجانــی و شــتابزده ،بیمنطــق،
تحــت تاثیــر گــروه همســاالن یــا بــدون دوراندیشــی
باشــد .در کشــورهای درگیــر جنــگ امــا شــرایط متفــاوت
اســت .جنــگ ســبب میشــود کــودکان و نوجوانــان
زودتــر از معمــول بــا مســائل دوره بزرگســالی و واقعیــات
زندگــی مواجــه شــوند .در ایــن شــرایط ،ارزشهــای
خاصــی در جامعــه مطــرح شــده و اهمیــت مییابنــد
کــه بالطبــع بــه میــان نوجوانــان نیــز راه مییابنــد .ایــن
ارزشهــا بهویــژه از طریــق مکانیزمهایــی ماننــد آرمانــی
کــردن و همانندســازی ،در نهایــت منجــر بــه الگوپذیــری
نوجوانــان از شــخصیتهای آرمانــی و تحسینشــده
جامعــه میشــود .نوجــوان از ایــن طریــق ســعی
میکنــد بــه هویتــی مطلــوب بــرای خــود دســت یابــد
و از تعارضــات دوره نوجوانــی رهایــی جویــد .در مقطــع
جنــگ ،ایــن الگوهــا غالبــا رزمندههــا و شــخصیتهای
سیاســی ،مذهبــی یــا الگوهــای دینــی خواهنــد بــود.
مــوارد مذکــور در داســتان بیستوســه نفــر و در تحلیــل
رفتــار هــر یــک از شــخصیتها بــه چشــم میخــورد و
قابــل بررســی اســت .نوجوانــان در ایــن اثــر ،بــا وجــود
تمامــی تفاوتهایشــان ،یــک گــروه هســتند .گروهــی
منســجم و هدفمنــد .همیــن امــر ســبب میشــود آنهــا
در نیــل بــه اهــداف خــود موفــق باشــند و زیــر فشــارهای
مختلفــی کــه بــه آنهــا وارد میشــود ،کمــر خــم نکننــد.
حضــور در چنیــن گروهــی ســبب افزایــش اعتمــاد بــه
نفــس افــراد شــده و باعــث میشــود تحمــل فشــارهای
خارجــی بــرای آنــان راحتتــر شــود .همچنیــن ایــن

افــراد بــه ســبب نزدیکــی ســن و ســال و عقایدشــان،
میتواننــد بــه خوبــی بــا یکدیگــر همدلــی کــرده و از
یکدگیــر حمایــت کننــد .ماننــد هــر گــروه دیگــر ،در ایــن
گــروه نیــز تعارضهــا و اختــالف نظرهایــی بــه وجــود
میآیــد .بهویــژه کــه در بســیاری از تصمیمگیریهــا
پــای عقایــد ،ارزشهــا و حتــی جــان در میــان اســت،
امــا انســجام ایــن گــروه بــه میزانیســت کــه هــر زمــان
کــه اختالفنظــری بهوجــود میآیــد ،ســایر افــراد بــه
میانجیگــری دســت میزننــد.
در فیلــم بیستوســه نفــر ،عــالوه بــر گــروه ذکــر شــده،
حضــور یــک شــخصیت دیگــر نیــز بســیار مهــم و
تاثیــر گــذار اســت .موســی ،اسیریســت میانســال کــه
مترجــم مســئوالن و نظامیــان اردوگاه عراقیهاســت.
نوجــوان بــه امنیــت نیــاز دارد .شــرایطی کــه نوجوانــان
فیلــم مهــدی جعفــری در آن قــرار میگیرنــد ملتهــب،
خطرنــاک و فاقــد هرگونــه امنیتیســت .در نتیجــه ایــن
نوجوانــان در تعــارض قــرار میگیرنــد .از یــک طــرف بــه
امنیــت نیــاز دارنــد و آن را طبیعتــا میتواننــد در موســی
جســتجو کــرده و بــا اعتمــاد بــه او ،اینگونــه نیــاز خــود بــه
حامــی را پاســخ دهنــد .از طــرف دیگــر ،حضــور همیــن
شــخصیت موســی بــر احســاس ناامنــی آنــان میافزایــد،
زیــرا ممکــن اســت حضــور یــک شــخصیت خــارج از گــروه
در میــان آنــان ،ســبب تضعیــف انســجام آنــان شــود.
در چنــد ســکانس از فیلــم ،ایــن پرســش بــه طــرق
مختلــف مطــرح میشــود کــه تفــاوت بزرگســاالن و
کــودکان چیســت و آیــا نوجوانــان ایــن فیلــم بزرگســال
هســتند یــا نــه؟ طبیعتــا طــرح ایــن مســئله از ســوی
نوجوانــان از ایــن جهــت اســت کــه آنــان الگوهایــی
بزرگســال دارنــد و بنابــر شــرایط جامعــه و ارزشهــای
موجــود ،ترجیــح میدهنــد بزرگســال باشــند .بــه همین
ســبب اســت کــه از اطفــال یــا بچــه نامیــده شــدن آزرده
میشــوند زیــرا شــرایط سنیشــان را بــه آنــان یــادآوری
میکنــد .همچنیــن تفســیر آنــان از ایــن حــرف ،ایــن
اســت کــه از ارزشهــا و الگوهایشــان دور هســتند.
در نتیجــه میکوشــند ماننــد بزرگســاالن رفتــار کــرده
و در برابــر مشــکالت مقاومــت نشــان دهنــد .البتــه
در ایــن میــان ،شــخصیت آنــان نیــز حائــز اهمیــت
اســت .شــخصیتی کــه تحــت تاثیــر ژنتیــک ،خانــواده و
جامعــه شــکل گرفتــه اســت .غالــب افــراد ایــن گــروه،
ســختکوش ،شــجاع ،هدفمنــد و بــا اعتمــاد بــه نفــس
بــاال هســتند ،بــه همیــن ســبب براینــد گروهشــان نیــز
چنیــن ویژگیهایــی دارد.
در مجمــوع ،بیســت و ســه نفــر فیلمیســت ارزشــمند
کــه بــا درک صحیــح شــرایط خــاص زمــان روایــت فیلــم و
درک درســت ویژگــی هــای نوجوانــان ،توانســته اســت به
خوبــی وجــوه روانشــناختی اثــر خــود را پرداخــت کــرده و
اثــری تاثیرگــذار بــه مخاطــب عرضــه کنــد.

دوســـت تمام بچههـــای ایـران
امیــــدپویانفـــر -سیودومیـــنجشنوارهبینالمللی
فیلمهــای کــودکان و نوجوانــان عــالوه بــر اصفهــان در
چندیــن اســتان دیگــر نیــز بهصــورت همزمــان در حــال
برگــزاری و نمایــش فیلمهــا اســت .فیلمهــای ایــن دوره
از جشــنواره در بیــش از  30اســتان و  50ســالن ســینما به
اکــران درآمدهانــد.

استانخوزستان
برخــی از شــهرهای اســتان خوزســتان کــه در بهــار ســال
جــاری دچــار ســیالب شــده بودنــد ،شــب گذشــته بــه
تماشــای فیلمهــای ســیودومین جشــنواره فیلمهــای
کــودکان و نوجوانــان نشســتند .اداره کل فرهنــگ و
ارشــاد اســالمی اســتان خوزســتان شــب گذشــته در
چندیــن منطقــه ســیلزده ایــن اســتان بــا اســتفاده از
ســینماهای ســیار چندیــن فیلــم منتخــب ایــن دوره

استانهرمزگان
اســتان هرمــزگان همزمــان بــا آغــاز جشــنواره فیلمهــای
کــودکان و نوجوانــان در اصفهــان بــه ســراغ اکــران
فیلمهــای منتخــب جشــنواره ســیودوم رفتــه اســت .در

روز چهــارم جشــنواره فیلمهــای کــودکان و نوجوانــان،
بچههــای شهرســتان بســتک در هرمــزگان بــه تماشــای
فیلمهــای منتخــب جشــنواره نشســتند .اداره کل
فرهنــگ و ارشــاد اســالمی اســتان هرمــزگان بــا اســتفاده
از ســینمای ســیار ،چنــد فیلــم ســینمایی حاضــر در
جشــنواره کــودک را رایــگان بــرای بچههــای ایــن شــهر بــه
نمایــش درآورد.
استان قزوین
اســتان قزویــن هــم بــه جمــع نمایشدهنــدگان

11
نشریه روزانه سی و دومین جشنواره بین المللی فیلمهای کودکان و نوجوانان

استاناصفهان
مســئوالن اســتان اصفهــان عــالوه بــر اینکــه جشــنواره
فیلمهــای کــودکان و نوجوانــان را در ســالنهای شــهر
اصفهــان برپــا داشــتهاند ،شــهرهای دیگــر ایــن اســتان
را از فیلمهــای ایــن جشــنواره بهرهمنــد کردهانــد.
شــب گذشــته منطقــه پوریــای ولــی در اســتان اصفهــان
میزبــان ســینماهای ســیار کانــون پــرورش و فکــری
جوانــان بــود و فیلــم «ســاز دهنــی» بــرای کــودکان ایــن
منطقــه بــه نمایــش در آمــد .همچنیــن در روزهــای
گذشــته جمعــی از کــودکان در یکــی از مســاجد روســتای
فخــره و حســینآباد از توابــع کاشــان بــه تماشــای «گربه
آوازهخــوان» نشســتند.

از جشــنواره را اکــران کــرد کــه بــا اســتقبال کــودکان
ســیلزده همــراه شــد.
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جشــنواره فیلمهــای کــودکان و نوجوانــان اصفهــان
پیوســت .شــب گذشــته یکــی از ســالنهای آمفیتئاتــر
ایــن اســتان میزبــان کــودکان و والدیــن آنهــا بــود کــه
چنــد فیلــم بازسازیشــده در جشــنواره را بــه تماشــا
نشســتند .بســیاری از کــودکان بــا بادکنکهــای رنگــی به
اســتقبال برنامههــای شــاد ایــن مراســم رفتنــد.
استان مازندران
بــرای دومیــن ســال متوالــی فیلمهــای جشــنواره
کــودکان و نوجوانــان در ســاری به نمایش گذاشــته شــد.
در روزهــای گذشــته در جهــت تکریــم جایــگاه کــودک و
نوجوان اســتانداری مازنــدران ،شــهرداری ســاری ،آموزش
و پــرورش ،کانــون پــرورش فکــری و اداره بهزیســتی ایــن
اســتان منتخبــی از فیلمهــای جشــنواره ســیودوم را در
ســالنهای مختلــف از جملــه مراکــز فرهنگــی تحــت
نظــارت اداره کل فرهنــگ و ارشــاد اســالمی اســتان
مازنــدران بــه نمایــش گذاشــتند .ایــن نمایشهــا کــه
بــا اســتقبال کمنظیــر کــودکان شــمالی همــراه بــود،
بخشهایــی ماننــد اجــرای نمایــش عروســکی و اجــرای
موزیکهــای شــاد کودکانــه را نیــز بــه همــراه داشــت.

استان گیالن
اســتان گیــالن نیــز همزمــان بــا ســیودومین جشــنواره
بینالمللــی فیلمهــای کــودکان و نوجوانــان بــه
اســتقبال فیلمهــای شــرکتکننده در ایــن دوره رفتــه
اســت و نمایــش آنهــا را در ســالنهای منتخب اســتانی
آغــاز کــرده اســت .از جملــه فیلمهایــی کــه در ایــن
اســتان بــرای کــودکان و نوجوانــان بــه نمایــش درآمــد
عبارتنــد از :داســتانهای بــاغ جادویــی آنتــون کرینگــز،
جزیــره گنــج ،جوانمــردان ،اینجــا خانــه مــن اســت،
غرغــرو وارد میشــود ،تورنــا ،۲منطقــه پــرواز ممنــوع،
بیستوســه نفــر ،قطــار آن شــب و پویانمایــی بنیامیــن
کــه بــا اســتقبال بینظیــر بچههــا نیــز همــراه بــود.
استانگلستان
اســتان گلســتان یکــی دیگــر از اســتانهای ســیلزده
ایــران بــود کــه امســال نمایــش فیلمهــای منتخــب
جشــنواره توســط ســینماهای ســیار در آن برگــزار شــد.

کــودکان هــر شــب در ســالنها و مکانهــای عمومــی
شــهرهای ســیلزده ایــن اســتان بــه صــورت رایــگان
بــه تماشــای فیلمهــای ســینمایی شــرکتکننده در
ســیودومین جشــنواره فیلمهــای کــودک و نوجــوان
مینشــینند .فیلمهــای بنیامیــن ،منطقــه پــرواز ممنــوع
و تورنــا ۲از جملــه فیلمهایــی بودنــد کــه در شــبهای
گذشــته در ایــن اســتان بــه نمایــش درآمدنــد.
استان سیستان و بلوچستان
شــب گذشــته کــودکان شهرســتان حمزهآبــاد از توابــع
اســتان سیســتان و بلوچســتان بــه تماشــای فیلمهــای
جشــنواره کــودکان و نوجوانــان نشســتند .کــودکان و
نوجوانــان شــهرهای مختلــف ایــن اســتان بــا اســتفاده از
ســینماهای ســیار توانســتند فیلمهــای ســینمایی حاضر
در جشــنواره ســیودوم را همزمــان بــا برگــزاری جشــنواره
بــه تماشــا بنشــینند .اســتقبال کــودکان سیســتانی از
فیلمهــای ایــن دوره از جشــنواره فیلــم کــودک و نوجــوان
بــه انــدازهای قابــل مالحظــه بــود کــه در برخــی مناطــق
ایــن اســتان نمایشهــا چندیــن نوبــت بــه تکــرار رســید.

نشست«بازیوو»برگزارشد

ســفر به سرزمین بازیها

13
نشریه روزانه سی و دومین جشنواره بین المللی فیلمهای کودکان و نوجوانان

عوامــل فیلــم «بازیــوو» از تــالش خــود بــرای رســاندن
فیلــم بــه ســیودومین جشــنواره فیلمهــای کــودکان و
نوجوانــان اصفهــان ســخن گفتنــد.
نمایــش و نشســت خبــری فیلــم «بازیــوو» در چهارمیــن
روز جشــنواره فیلمهــای کــودکان و نوجوانــان اصفهــان
برگــزار شــد .امیــر حســین قهرایــی کارگــردان فیلــم
«بازیــوو» در ایــن نشســت گفــت« :فیلم بــرای گروه ســنی
ج ســاخته شــده و هــدف از ســاخت ایــن فیلــم ایجــاد
فضایــی شــاد و مفــرح بــرای کــودکان اســت.
هــر ســکانس ایــن فیلــم حــاوی اتفاقــات هیجانانگیزی
اســت کــه بیننــده از تماشــای آن خســته نشــده و بــرای
تماشــای اتفاقــات جدیــد لحظــه شــماری میکنــد.
فیلــم ،دارای فضایــی موزیــکال اســت .مــا قصــد داشــتیم
بــا اجــرای موزیکهــای شــاد روی ذهــن کــودکان تاثیــر
مثبــت بگذاریــم ،بــه نحــوی کــه آموزشهــای الزم در
غالــب شــعر در ذهــن کــودکان نهادینــه شــود و فــارغ از
اتفاقــات و ســختیهای موجــود بــرای آنــان شــادی را بــه
ارمغــان آوریــم».
غالمرضــا موســوی ،تهیــه کننــده فیلــم «بازیــوو» گفــت:
«فیلــم «بازیــوو» محصــول همــه عوامــل اجرایــی اســت
و اگــر هرکــدام از عوامــل ایــن فیلــم نباشــد در کار اختــالل
پیــش میآیــد .در اولیــن تجربــهای کــه در زمینــه ســاخت
فیلــم داشــتم از دوســتان زیــادی بــرای ســاخت «بازیــوو»
کمــک گرفتــم و امیــدوارم کــودکان از ایــن فیلــم لــذت
ببرنــد و در ســینما تفریــح کننــد .فیلــم را بــه ســرعت بــرای
جشــنواره آمــاده کردیــم و ســعی شــده اســت که بــی نقص
باشــد».
ســلمان خورشــیدی نویســنده فیلــم «بازیــوو» نیــز اظهــار
کــرد« :قبــل از آمــاده ســازی ایــده فیلــم بــه دنبــال ایــن

بودیــم تــا دنیــای واقعــی را وارد دنیــای فانتــزی کنیــم و
باتوجــه بــه ایــن ایــده ،ورود در دنیــای بازیهــا مطــرح
شــد .در ایــن فیلــم دنیــای دیجیتــال در تعامــل بــا دنیای
واقعــی اســت تــا بــر محوریــت خانــواده اتفاقــات جذابــی
رخ دهــد .مــا تــالش کردیــم اتفــاق متفاوتی را در ســینمای
کــودک رقــم بزنیــم».
«بازیــوو» فیلمــی اســت بــا ترکیــب دنیــای واقعــی و
فانتــزی کــه کــودکان را از دنیــای واقعــی بــه ســرزمین
اســباببازیها میبــرد .ایــن ســاخته امیرحســین
قهرایــی ســعی کــرده آمــوزش و نشــاط را بــا موضــوع
بازیهــای اینترنتــی بــه مخاطــب ارائــه دهــد ،ضمــن
ایــن کــه یــک اثــر موزیــکال اســت و موســیقی در آن نقــش
جــدی دارد .بــرزو ارجمنــد ،پژمــان بازغــی ،محمدرضــا
هدایتــی ،لینــدا کیانــی ،رضــا شــفیعی جــم ،ســحر زکریــا،
مجیــد افشــاری در فیلــم «بازیــوو» ایفــای نقــش کردهاند.
در خالصــه داســتان ایــن اثــر آمــده اســت« :ســرزمین
بازیهــا واقعیتــر از چیزیــه کــه تصــور میکنیــن ،شــما در
مقابــل دروازههــای ســرزمین بازیــوو هســتین»!

نامفیلم:اقیانوسپشتپنجره
سال تولید1398:
کشور:ایران
زمان 85:دقیقه
تهیهکننــدگان :ســیدجالل چاوشــیان و کانــون پــرورش فکــری
کــودکان و نوجوانــان ایــران
کارگردان:بابکنبیزاده
فیلمنامهنویس:بابکنبیزاده
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خالصهیداستان:
در جزیــرهای دورافتــاده و بســیار زیبــا ،مردمانــی کــه زندگــی
ســختی دارنــد ،برهــان نوجــوان باهــوش روســتایی ،بــرای
معرفــی جزیــره و خانــوادهاش تصمیــم جالبــی میگیــرد .او
گروهــی را جمــع میکنــد ،بــه نقــاط دیدنــی جزیــره مــیرود
و بــرای توریســتهای خارجــی موســیقی و نمایــش اجــرا
میکنــد .زندگــی رونــق میگیــرد و توریســتهای بیشــتری بــه
جزیــره میآینــد .امــا یــک مشــکل بــزرگ در راه اســت.
مدیرفیلمبرداری:حمیدمهرافروز
چهرهپرداز:داریوشصالحیان
طراحصحنه:مجیدعلیاسالم
طراحلباس:مجیدعلیاسالم
تدوین:محمودغالمی
صدابردار:جعفرعلیاننسب
صداگذاری:حسینقورچیان
موسیقی:محمدفرشتهنژاد
جلوههای ویژه بصری ( :)CGIاصغر بشارتی
جلوههایویژهمیدانی:اصغربشارتی
بازیگــران :جعفــر قاســمی ،حدیثــه کرمــی ،فرهــاد نصــر ،بهــرام
کمیجانــی ،محمدطاهــر عزیزپــور
بازیگــران نوجــوان :محمــد آزادی ،نیمــا نیکونــژاد ،حســین
قنبــری ،حســن ذاکــری ،محمدعلــی قویــدل ،یوســف رنجبــر

خال ء کودکی
بابــک نبــیزاده -همانگونــه کــه روانشناســان و
صاحبنظــران حــوزه تربیتــی و اخالقــی ،بــا راهکارهــای
روانشــناختی و آموزشــی هدایــت ذهــن کــودکان را بــا
راهکارهــای تربیتــی و روانــی طراحــی میکننــد ،بهنظــرم
ســینما در حــوزه کــودک و نوجــوان بایــد بــه تربیــت

بصــری ذهــن کــودکان و شناســاندن زیبایی و مناســبات
زیبــا شــدن و تحلیــل و درک مفهــوم از دیــدن تصاویــر
معنایــی بپــردازد.
کــودکان بــا ذهــن خلــوت و بــا صداقــت و ســادگی کــه در
ذهنشــان جاریســت ،بــه کمــک ســینما در مــرور زمــان
دچــار ذهــن کنشــگر و تحلیلگــر میشــوند .الزامــا قــرار
نیســت تمــام کــودکان در آینــده ســینماگر باشــند ولــی
همیــن ذهنــی کــه بــا ســینما تبدیــل بــه یــک تحلیلگــر یا
مکاشــفهگر شــده ،در آینــده نیــز در حوزههــا و مشــاغل
مختلــف میتوانــد بــارور شــود و مســیر پیشــرفت را بــا
ســرعت بیشــتری طــی کنــد.
خــال «کودکــی» ،مثــل یــک چالــه تاریــک در مناســبات
روانــی و رفتــاری و اساســا در کاراکتــر وجــودی بســیاری
از بزرگســاالن حــال حاضــر بــه چشــم میخــورد و ایــن
مســاله همچــون ،یــک بیمــاری جــدی ،روح و جــان
آدمهــای ایــن روزگار را تهدیــد مــی کنــد.
واقعیــت ایــن اســت کــه در نقــاط مختلــف ایرانزمیــن
تقســیم و موازنــه آموزشــی و تربیتــی در خصــوص کــودکان
حتــی از ســوی آمــوزش و پــرورش نیــز بــه درســتی اعمــال
نمــیگــردد.اماتفکرکانونــیوبهتعریفی،فلســفهکانونی،
حــاال پــس از ســالها تجربــه دیگــر بــه یــک نشــان یــا یــک
مســیر راهبــردی ایدئولوژیــک تبدیــل شــده و ای کاش کــه
ســرمایهگذاریبــرایکــودکانازجنبههــاوزوایــایمختلف،
هــرروزبیشــترازپیــشصــورتپذیــردوحجمگســتردهاین
مســئولیت بــزرگ تنهــا بــر دوش کانــون پــرورش فکــری
کــودکان و نوجوانــان کــه اکنــون ،تنهــا متولــی حمایــت از
کــودک ایرانــی اســت ،قــرار داده نشــود.

نام فیلم :قطار آن شب
سال تولید1398:
کشور:ایران
زمان 86:دقیقه
کارگردان:حمیدرضاقطبی
تهیهکننده:بهروزرشاد(محصولکارنفیلم)
فیلمنامهنویس:بهروزرشاد،حمیدرضاقطبی
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خالصهداستان:
دختربچــهای در قطــار بــا خانــم معلــم نویســندهای آشــنا
میشــود و بــا خاطــرهای خــوش از او خداحافظــی میکنــد و از
آن زمــان بــه بعــد بــرای تلفــن و دیــدار او بــه انتظــار مینشــیند.
امــا خانــم نویســنده بــه قولــش وفــا نمیکنــد و بــا نوشــتن
رمانــی بــا عنــوان « قطــار آن شــب» موضــوع را بــه ســوژهای
داســتانی مبــدل میکنــد.
مدیرفیلمبرداری:محمدرسولی
چهرهپرداز:ناهیدعالمی
طراحصحنه:هومنمعصومی
طراحلباس:هومنمعصومی
تدوینگران:حسنحسندوست،نیماحسندوست
صدابردار:حسینبشاش
صداگذاری:حسینابوالصدق
موسیقی:سعیدانصاری
جلوههای ویژه بصری ( :)CGIبابک میرفرحناک
بازیگــران :ســیامک صفــری ،افشــین هاشــمی ،بهنــاز نــادری،
مریــم بوبانــی
بازیگرانخردسال:آیلینرشیدیان

داستانی برگرفته از یک کتاب
حمیدرضــا قطبــی -پیشــنهاد ســاخت «قطار آن شــب»
را بهــروز راشــد ،تهیهکننــده کار بــه مــن داد و داســتان آن
هــم برگرفتــه از کتابــی بــه قلــم احمــد اکبرپــور اســت ،مــا
بــر اســاس ایــن داســتان فیلمنامــهای نوشــتیم و چــون
پروانــه ســاخت را گرفتــه بودنــد ،تصمیــم گرفتیــم کــه
پروســه تولیــد را آغــاز کنیــم.
فیلــم کــه ســاخته میشــود باالخــره بایــد در رویــدادی
بــه نمایــش دربیایــد و اولیــن و بهتریــن جایــی کــه بــرای
عرضــه ایــن فیلــم در کشــور وجــود دارد ،جشــنواره فیلــم
کــودکان و نوجوانــان اســت کــه مــا هــم بــه همیــن دلیــل

تصمیــم بــه حضــور در ایــن رویــداد ســینمایی گرفتیــم.
امیــدوارم فیلــم مــا نیــز در جشــنواره فیلمهای کــودکان و
نوجوانــان مــورد توجــه و اســتقبال مخاطبان قــرار بگیرد.
البتــه قطعــا بخــش عرضــه در حــوزه ســینمای کــودک
خیلــی مهــم اســت ،در ایــن حــوزه بحــث عرضــه و اکــران
ظاهــرا آنقــدر کــه بایــد جایــگاه پیــدا نکــرده و بــه آن
اهمیــت داده نشــده اســت ،بــه همیــن جهت کســانی که
میتواننــد بــا ســرمایهگذاری در ایــن حــوزه رونقبخــش
باشــند ،چنــدان اشــتیاقی بــه ایــن کار ندارنــد .اگــر
فیلمهــای ایــن حــوزه ماننــد ســایر فیلمهــا اکــران
خــوب و درخــوری داشــته باشــد حتمــا شــاهد پیشــرفت
ســینمای کــودک و نوجــوان خواهیــم بــود.
الزم اســت بگویــم کــودکان را بایــد جــدی گرفــت چــون
بســیار باهوشتــر از آنچــه مــا تصــور میکنیــم هســتند،
اگــر ایــن مســئله را بــاور کنیــم و هوشــمندی و درایــت الزم
را در جهــت ســاخت فیلــم داشــته باشــیم ،قطعــا موفــق
خواهیــم شــد.

نام فیلم :صفر کلوین
سال تولید1398 :
کشور :ایران
زمان 15 :دقیقه
تهیهکننده:مهدیسالم(محصولشبکهامید)
کارگردان:سبحانواقعی،علیفیضیپور
فیلمنامهنویس:سبحانواقعی،علیفیضیپور
خالصه داستان:
امیــر پســر بچــهای اســت کــه بــه صنعــت هوایــی
عالقهمنــد اســت .از طرفــی ایــن امــر باعــث شــده اســت
کــه نســبت بــه درس بیتفــاوت باشــد .فشــار مدرســه
و بیتوجهــی آنهــا نســبت بــه عالیــق شــخصی امیــر
باعــث میشــود کــه امیــر تحــت فشــار قــرار بگیــرد .تــا
جایــی کــه امیــر مجبــور میشــود بیــن درس و عالقــه
خــود یکــی را انتخــاب کنــد.
مدیرتصویربرداری:رسولهمتی
صدابرداران:اسماعیلکمالیروستا،کسراتیرسحر
چهرهپرداز:سناامینی
طراحصحنه:رکسانامیپوشی
طراح لباس :رکسانا میپوشی
تدوین:شاهینسپهری
صداگذار:حسینمختاری
موسیقی:علیوحید(انتخابی)
بازیگــران :هــادی رضایــی ،رضــا امامپــور ،داریــوش
رضایــی
بازیگــران کــودک :آریــن نصرالهــی ،طاهــر میرآقایــی،
ســاتیا نــوروزی

سال تولید1397 :
کشور :ایران
زمان 14 :دقیقه و  24ثانیه
تهیهکننــده :بهــرام عظیمــی (محصــول مرکــز گســترش
ســینمای مســتند و تجربــی)
کارگردان:بهرامعظیمی

انیماتور:لیال شعبانینژاد
کامپوزیتوافکت:یاشارجعفرخانپور
استوری برد :بهرام عظیمی
طراحــی شــخصیت :بهــرام عظیمــی ،ســپهر فرحــزادی،
مهنــاز عادلــی
صدابردار :کاوه عابدین
ضبــط صــدا :کاوه عابدیــن ،مازیــار بابا باشــی (اســتودیو
صبا )
تدوین:احسانعظیمی
موسیقی:فردینخلعتبری،علیقمصری
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نام فیلم :سیم ششم

فیلمنامهنویس:مهنازعادلی
خالصه داستان:
درحــدود 90ســالپیــشیــکنوازندهمیخواهدموســیقی
جدیــدشرابــراســاسحــرکاتوسیســتماتومبیلکــهتازه
وارد ایران شــده بســازد.

نام فیلم :بیسیم
سال تولید1397 :
کشور :ایران
زمان 4 :دقیقه
تهیهکننــده :حســین دارابــی (محصــول ناجــی هنــر و
باشــگاه فیلــم ســوره)
کارگردان:محمدحسینامانی
فیلمنامهنویس:محسنملکی
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خالصه داستان:
وقتــی آرزوی یــک کــودک پــس از اتفاقــی خطرنــاک
محقــق میشــود...
فيلمبردار:علیآقایی
صدابردار:امینجعفری
چهرهپرداز:علیرضاباقربیگی
طراحصحنه:علیرضاباقربیگی
طراحلباس:علیرضاباقربیگی
تدوین :علی گورانی
صداگذار:رامینابوالصدق
موسیقی:انتخابی
بازیگران :هاشم بافقی ،رادمهر رزمجوی
نام فیلم :سفر سبز
سال تولید1397 :
کشور :ایران
زمان 60 :دقیقه
تهیهکننده:سعیدگائینی(سیمایقم،شبکهنور)
کارگردان:سعیدگائینی
نویسندگان:بهرامجاللیپور،محمدضاکوهستانی
خالصه داستان:
ســینا نوجوانــی اســت کــه بــر اثــر اشــتباهی کــه میکنــد
باعــث میشــود تا مــادر کنتــرل ماشــین را از دســت بدهد
و تصــادف کنــد .مــادر ســینا بــه کمــا مــیرود و تــالش
پزشــکان بــه جایــی نمیرســد .او بــرای یافتــن وســیلهای
بــه داخــل مــوزه کــه محــل کار پــدرش میباشــد ،مــیرود
و در آنجــا بــا قورباغــهای آشــنا میشــود .قورباغــه ســخن
میگویــد و او را بــه جــن جولــه کــه جنــی بــا هــزار ســال
ســن میباشــد آشــنا میکنــد و بــه او خبــر میدهنــد
کــه چشــمهای وجــود دارد کــه اگــر وارد آن شــوی دعایــت
مســتجاب میشــود و ...
استوری برد :مبارکه فالحی ،منیره آستانی
طراح بکگراند :فاطمه نصیری فرد

بخشدوبعدی:صفیهاحمدپور،فاطمهمحمدصالحی
مدلســازی :ســیدمحمد تیمــوری ،امیــر روســتاییزاده،
آزاده شــهیدی
تدوینگروکامپوزیت:سیدعلیرضاسجادی
طراح شخصیت و لیاوت :سعید گائینی
صدابردار:مهدیپاینده
موسیقی:حامدجهانبخش
افکت:علیرضاایمانپور،محمدرحمتی
مدیر دوبالژ :شوکت حجت
صداپیشــگان:ژیــالاشــکان،فاطمــهبرزویــی،علــیجلیلــی
باله،شوکتحجت،حسینخدادادبیگی،سعیدشــیخزاده،
اردشــیرمنظــم،نرگــسفوالدونــد،امیرمحمــدصمصامــی،
بیــژن علیمحمــدی ،علیهمــت مومیونــد ،رهبــر
نوربخــش،علیاصغــررضایــینیــک،شــایانشــامبیاتی
نام فیلم :بیله
سال تولید۲۰۱۸ :
کشور:جمهوریلتونی
زمان ۱۰۴ :دقیقه
تهیهکننــدگان :یانیــس یوهویــس ،مارتــا رومانــووا ـ
جکبســون ،آرونــاس استوســکوس
کارگردان:ایناراکولمان
فیلمنامهنویسان:آرویسکولمانیس،اویتااسنیدزه
خالصهی داستان:
بیلــه علیرغــم دریافــت نکــردن عشــق از ســوی مــادرش
تــالش میکنــد تــا دنیــای بزرگســاالن را درک و ارزش
خــودش را بــه دیگــران ثابــت کنــد .بیلــه راه فــرارش را بــا
گشــتوگذار در تخیــل گســتردهاش پیــدا میکنــد.
مدیرفیلمبرداری:جورگسکمینس
تدوینگران:آناجانسونریندووا،میهللندسکی
طراح لباس :یوا ویتا
طراح تولید :یوا رومانووا
صدا :آرتوراس پوگاش اوسکا
موسیقی:پتریسواسکس
چهرهپرداز:گوندازویربل
جلوههای ویژه :میهل کرچک
شرکتتولیدکننده:استودیویفیلمدوینی
بازیگــران :آرتــور اسکراســتنیس ،روتــا کروانبــرگا ،الینــا
ویــن ،لولیتــا کائــوکا
ایناراکولمان
 ،1962لتونی
فیلمشناسی :مونا ( ،)۲۰۱۲راچ و نوری ()۲۰۱۵
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دکتــر مهــوش خــادم الفقــرا  -دغدغهمنــدی بســیاری از افــراد آموزنــده،
وجــود فیلمهاییســت کــه کــودکان یــا نوجوانانشــان در حــال
تماشــای آن هســتند .امــا اینکــه امــر آموزنــده چیســت و چگونــه بایــد
بــرای کــودک و نوجــوان ارائــه شــود ،کمتــر مــورد بحــث قــرار میگیــرد.
گفتمــان حاکــم بــر ارائــه امــر آموزشــی ،گفتمــان از بــاال بــه پاییــن یــا
گفتمــان دســتورمدار اســت .اعتقــاد ایــن گفتمــان بــر آن اســت کــه آنچــه
مــن بزرگســال تعییــن میکنــم درســت و صحیــح اســت و تــوی کــودک
یــا نوجــوان بایــد دستبهســینه بــه صحبتهــای مــن بزرگســال گــوش
بدهــی و آنهــا را عملیاتــی کنــی .در واقــع در ایــن گفتمــان جایــی بــرای
کنشگــری کــودک و نوجــوان باقــی نمیگــذارد و امــکان آزمــون و خطــا
را از او میگیــرد .شــکل ســینمایی ایــن گفتمــان پرورانــدن قهرمانهایــی
مطابــق بــا ســلیقه مــن بزرگســال در داســتانها میشــود کــه هیچگونــه
قرابتــی بــا کــودکان و نوجوانــان حــال حاضــر نــدارد .ارائــه چنیــن
الگوهایــی یــا نتیجــهای عکــس بــه همــراه خواهــد داشــت یــا بینتیجــه
خواهــد مانــد .اگرچــه همچنــان برخــی از فیلمهــای راهیافتــه بــه
جشــنواره کــودک و نوجــوان چنیــن گفتمانــی را بــا خود یدک میکشــند،
امــا خوشــبختانه فیلمهایــی نیــز بــه چشــم میخورنــد کــه رایحــه خوش
گفتمــان پاییــن بــه بــاال یــا گفتمــان بافتمنــد را بــه همــراه دارنــد .در
ایــن گفتمــان آنچــه اهمیــت دارد فهــم دنیــای کــودکان و نوجوانــان از
دریچــه نــگاه خودشــان اســت .خــود کــودکان و نوجوانــان هســتند کــه
تعییــن میکننــد چــه چیــزی درســت و چــه چیــزی غلــط اســت .در نتیجه
قهرمانهــای برآمــده از ایــن داســتانها نیــز بــرای مخاطبــان کــودک و
نوجــوان آشــنا هســتند و میتواننــد خــود را در موقعیتهــای حساســی
کــه قهرمــان در آن حضــور دارد ،تصــور کننــد و بــه جــای آنهــا دســت بــه
کنشگــری بزننــد .در همیــن نقطــه اســت کــه امــر آموزنــده بــه دلیــل
بــاال بــودن قرابتــش بــا دنیــای خــود ،بــرای کــودک و نوجــوان ملمــوس
میشــود و آن را میپذیــرد.

عیارسنجیباتحلیلبینرشتهای
دکتــر محمدرضــا مــرادی  -هــر فیلم میتوانــد به دو صــورت دیــده شــود؛ از نگاه ســینما و از منظر
رشــتههایدیگــر.نــگاهاولبــهالفبایســینمانیــازداردونــگاهدومبهمتخصصدرزمینــهمربوطه؛
متخصصــی کــه بتواند فراتر از نگاه ســینمایی ،فیلم را تحلیل ،تفســیر یا ساختارشــکنی کند.
قــدرت ســینما در تلفیــق هنرهــای گوناگــون و اســتفاده از علــوم مــورد نیــاز اســت .در ســاخت یک
فیلم عکاســی ،موســیقی ،گریــم ،معماری ،جامعــه شناســی ،تاریخ ،روانشناســی ،ادبیات و بســیاری
از زمینههــای دیگــر کنــار هــم میآیــد تــا اثــری مانــدگار و تاثیرگــذار خلــق شــود .بنابرایــن بــه
متخصصانــی از رشــتههای مختلــف نیــاز اســت کــه بتواننــد فیلــم را از دریچــه نــگاه خــود بررســی
کننــد .زمانــی کــه نظــر ایــن متخصصــان کنــار یکدیگــر قــرار گیــرد ،عیــار فیلم مشــخص میشــود.
ایــن موضــوع در ســینمای کــودک و نوجــوان اهمیــت دو چنــدان مییابد .جایــی که بــا دو مرحله
تاثیرپذیــر و آیندهســاز روبــهرو میشــویم .حــال اگــر فیلمســاز نتوانــد بــا توجــه بــه ویژگیهــای
ایــن ســنین خلــق اثــر کنــد ،بیتردیــد در انتقــال محتــوا و هــدف خــود بــا شکســت مواجــه
میشــود .پــس حتــی میتوانیــم یــک قــدم جلوتــر برویــم و عــالوه بــر تحلیــل بیــن رشــتهای،
مطالعــات بیــن رشــتهای را مطــرح کنیــم .مطالعاتــی کــه فیلمســاز بتوانــد بــه آن رجــوع کنــد و بــا
مشــورت کارشناســان حیطــهی مدنظــر ،قبــل از ســاخت فیلــم ،ایده و طــرح خــود را پــرورش دهد
و ســپس آغــاز بــه کار کنــد .از ایــن طریــق اســت کــه میتوان فیلــم مانــدگاری را بــر اســاس ذهنیت،
شــخصیت ،نیازهــا و دنیــای کــودک و نوجــوان ،روانــهی گیشــهها کــرد.
متخصصروانشناسیکودکونوجوان
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خانه امید
مصطفی رحماندوســت -من طی دورانی ،در جشــنواره
فیلــم کــودک حضــور داشــتم؛ دورانــی کــه قطعــا آن را
دوســت دارم .در آن دوران بــا حرکتهایــی کــه شــده
بــود ،فکــر میکــردم کــه فرآینــد و جزئیــات ســینمای
کــودک مــا ،روزبــهروز بهتــر میشــود .منظــور از ایــن
بهترشــدن ،گسیلشــدن خانوادههــا بــرای شــرکت
در یــک حرکــت اجتماعــی و فرهنگیســت ،امــا اتفاقــی
کــه در حــال حاضــر افتــاده ،ایــن اســت کــه ســینما
نتوانســته بــا رســانههای جمعــی دیگــری کــه موجــود
اســت ،رقابــت کنــد .ســینما یــک محیــط خانوادگــی بزرگ
و اجتماعــی اســت کــه آداب و رســوم خــاص خــودش
را دارد .اگــر دســت بچههــا را بگیریــم و بــه ســینما
ببریــم ،عــالوه بــر اینکــه فیلــم میبیننــد ،بــا یــک کنــش
اجتماعــی آشــنا میشــوند و ایــن اتفــاق از نظــر تربیتــی،
بســیار مهــم اســت .امــا خانوادههــا ترجیــح دادنــد
بگذارنــد فرزندانشــان در خانــه ،تصویــر را ببیننــد و
حتــی در خوشبینانهتریــن حالــت ،آن فیلمــی کــه قــرار
بــود در ســینما ببیننــد را در خانــه ببیننــد کــه دیگــر آن
کنــش اجتماعــی اتفــاق نمیافتــد.
مــن متاســفانه در جریــان جزءبهجــزء فیلمهــای
کودکــی کــه طــی ایــن ســالها ســاخته شــده ،تعــدادش
و کیفیــت پائیــن یــا بــاالی آنهــا نیســتم چــون آنهــا را
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ندیــدم ،بــه ایــن خاطــر کــه نــه خــودم بچــهای دارم کــه
بــا آن بــه ســینما بــروم و نــه فرصــت آن برایــم پیشآمــده
کــه ایــن ســینما را تعقیــب کنــم .امــا چیــزی کــه مهــم
اســت آنکــه حرفــش را هــم در محافــل هنــری و فرهنگی
کــم میشــنوم ،یعنــی مثــال مــن نمیشــنوم کــه یــک اثــر
موفقــی کــه بــرای نوجوانــان و کــودکان نوشــته شــده،
تبدیــل بــه فیلــم ســینمایی شــده باشــد تــا خبــرش
پخــش شــود کــه کار مهمــی کــه در حیطــه ادبیــات
اتفــاق افتــاده و کتــاب موفقــی بــوده ،حــاال بــه یــک اثــر
ســینمایی تبدیــل شــده اســت.
ایــن اتفــاق تمامــا بــه گــردن فــرد یــا گــروه و ســازمانی
نیســت .بایــد بپذیریــم که بــرای اعتالی بیشــتر ســینمای
کــودک ،همــه نهادهــا بــه نوعــی دچــار کــمکاری یــا
اهمــال شــدهاند .بــه عنــوان مثــال شــما ببینیــد صــدا و
ســیمایی کــه طــی چنــد دهــه بــه تولیــد ســریال در ایــن
زمینــه مشــغول بــود ،هماکنــون چنــد ســالی میشــود
کــه دیگــر ترجیــح میدهــد ســریال آمــاده کــودک و
نوجــوان را از خــارج بخــرد و دیگــر وارد ایــن گودهــا
نشــود؛ چنــد تــا آدم هــم میگــذارد آنجــا کــه نصیحــت
کننــد .ایــن در حالیســت کــه قبــال بــاز تعاملــی وجــود
داشــت و طــی مشــارکتهایی ،کارهــای خوبــی بــرای
حــوزه کــودکان و نوجوانــان انجــام میشــد.
کانــون پرورشــی هــم کــه طــی ســالیانی ،یــک نهــاد
قدرتمنــد در حــوزه کــودک و نوجــوان بــود و کارهــای
بســیار خوبــی میســاخت هــم طــی ایــن ســالها،
فعالیــت شــاخص چندانــی از خــود بــه نمایــش
نگذاشــته اســت .یعنــی مــن ،ایــن ســالها از کانــون،
تولیداتــی ندیــدم کــه در ایــن جشــنوارهها بیایــد.
جشــنواره ،اتفــاق مستقلیســت بــرای ســینمای کــودک
و نوجــوان .مــن دلــم میخواهــد ایــن جشــنواره
بــه انــدازهای پررونــق شــود کــه مــا بتوانیــم هــم بیــن
خودمــان رقابــت کنیــم و هــم بــا آثــار موفــق بینالمللی.
در روزگاری کــه صــدا و ســیما و حتــی کانــون پرورشــی،
فعالیــت ســالیان قبــل خــود را در حــوزه کــودک و
نوجــوان ندارنــد و مــا همچنــان خبرهــای برجســتهای
از ســینمای کــودک نمیشــنویم ،چشــم امیــد مــا بــه
همیــن جشــنواره کــودک اســت کــه بــه شــکلی ســالیانه
برگــزار میشــود تــا تلنگــری باشــد بــر روزگاری کــه
ســینمای کــودک و نوجــوان ،خیلــی بیشــتر از امــروز
فعالیــت داشــت و کارهــای شــاخص و مخاطبپســندی
می ســاخت.

بررسییکحسرتدرسینمایکودک

یکیبودیکینبود
ســارا کنعانــی -در ســالهای نــه چنــدان
دور ،جشــنواره بینالمللــی فیلــم کــودک و
نوجــوان بخشــی داشــت به نــام آثار اقتباســی
کــه همیشــه فیلمهــای شــرکت کننــده در آن،
محصــول کشــورهای مهمــان بودنــد ،بــه بیــان ســادهتر و
بیتعارفتــر ،پــای مــا همیشــه در فیلمنامــه اقتباسشــده
از ادبیــات ،لنــگ زده و هنــوز هــم میزنــد.
در ایــران چــه بــرای ســینمای بدنــه اصلــی و چــه بــرای
ســینمای کــودک ،اقتباسهایــی انگشتشــمار از کتابهــا
صــورت گرفتــه کــه اغلــب تبدیل بــه آثــار مهمی در ســینمای
مــا شــدهاند.
کیومــرث پوراحمــد «خواهــران غریــب»اش را کــه فیلمــی
توأمــان دربــارهی کــودک و بــرای کــودک ارزیابــی میکننــد از
کتــاب «خواهــران غریــب» نوشــته «اریــش کســنتر» اقتباس
کــرده کــه البتــه محصــول ادبیــات وطنــی نیســت.

پوراحمــد امــا از آن دســت کارگردانانیســت کــه ادبیــات را
همــواره جــدی گرفتــه و از همیــن رو خاطــره خــوش ســریال
«قصههــای مجیــد» در ذهــن مــا ثبــت اســت کــه البتــه یــک
محصــول تلویزیونــی محســوب میشــود .پــس ســهم پــرده
نقــرهای کجاســت؟ شــاید تنهــا محمدعلــی طالبــی باشــد
کــه از ســالهای دور تــا همیــن چنــد ســال قبــل در ایــن
زمینــه قدمهایــی برداشــته اســت .همــه بچههــای دهــه
شــصت« ،چکمــه» را بــه خاطــر میآورنــد .بــه جــز طالبــی،
مرضیــه برومنــد نیــز «مربــای شــیرین» را ســاخته و ابراهیــم
فــروزش« ،خمــره» را ،کــه همگــی آنــان از آثــار داســتانی
هوشــنگ مــرادی کرمانــی اقتبــاس کردهانــد .کمتــر از یــک
دهــه قبــل از نویســندهای بــه نــام مــژگان شــیخی نیــز یــک
داســتان ،رخــت تصویــر پوشــید.
در ادامــه مــروری بــر انــدک فیلمهــای اقتباســی ســینمای
کــودک ایــران خواهیــم داشــت.
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«خمــره» محصــول ســال  ،1370اقتبــاس از داســتانی بــا نــام
«آن خمــره آب» نوشــته هوشــنگ مــرادی کرمانــی خمــره
آب مدرســهای در حاشــيه كويــر میشــكند .بچــه هــا بــیآب
میماننــد .تــالش معلــم بــرای بــه دســت آوردن خمــرهای
ديگــر بینتيجــه میمانــد .زنــی از اهالــی روســتا تصميــم
میگيــرد كــه ايــن مشــكل را حــل كنــد و همچنيــن او باعــث
میشــود تــا مدرســه ،صاحــب خمــره نــو شــود.
«چکمــه» محصــول ســال  ،1371اقتبــاس از داســتان
هوشــنگ مــرادی کرمانــی بــه همین نام ســمانه ،شــخصیت
اصلــی داســتان اســت کــه در یکــی از محــالت جنوبــی تهــران
زندگــی میکنــد .او دختــرک پــر شــر و شــوری اســت کــه بــا
حضــورش در محــل کار مــادرش بــرای او دردســرهایی ایجاد
میکنــد ،بــه همیــن دلیــل مــادرش مجبــور میشــود او را در
خانــه تنهــا بگــذارد ،ضمــن اینکــه یــک جفــت چکمــه قرمــز
را هــم برایــش جایــزه میخــرد ،امــا یــک لنگــه از چکمــه در
اتوبــوس گــم میشــود ،در نتیجــه مــادر لنگــه دیگــر چکمــه

را دور میانــدازد .در انتهــای قصــه میبینیــم یــک لنگــه
از چکمــه دوســت داشــتنی ســمانه نصیــب پســرکی شــده
اســت کــه تنهــا یــک پــا دارد.
«مربــای شــیرین» محصــول ســال  ،1380اقتباس از داســتان
هوشــنگ مــرادی کرمانــی بــه همیــن نــام جــالل کــه یــک
در
نوجــوان اســت ،هــر چــه ســعی میكنــد نمیتوانــد ِ
شيشــه مربــا را بــاز كنــد ،از مــادر ،همســايه ،دوســتان،
معلمــان و بقــال محلــه كمــك ميطلبــد امــا هيچكــس
در شیشــه مربــا نيســت و ســرانجام
قــادر بــه بــاز كــردن ِ
مشــخص ميشــود تمــام شيشــههاي كارخانــه مرباســازي
هميــن مشــكل را دارد .جــالل كــه از برخــورد توهينآميــز
عوامــل كارخانــه ناراحــت اســت بــا كمــك يــك دورهگــرد نان
خشــك جمــع كــن از آنهــا شــكايت میكنــد ،امــا مســئوالن
كارخانــه بــه جــاي رفــع مشــكل ،مســابقهای بــا موضــوع
بــاز كــردن در شيشــه مربــا برگــزار میكننــد .ايــن تمهيــد
فریبكارانــه باعــث فــروش بــاالی مرباهــا میشــود امــا
جــالل بــا شــركت در يكــي از مســابقهها بــه افشــاگری عليــه
كارخانــه میپــردازد و مديــران آن را بــه اتــالف ســرمايه ملــی
متهــم میكننــد .ايــن مســأله باعــث هشــياری و اعتــراض
عمومــی میشــود و كارخانــه هــم در اثــر شــكايت جــالل در
آســتانه تعطيلــی قــرار میگيــرد ،ولــي مســئوالن كارخانــه بــا
تطميــع و رشــوه دوبــاره فعاليــت خــود را از ســر میگيرنــد و

بــا طراحــي شيشــههای جديــد ،بــه عرضــه محصــوالت خود
میپردازنــد .در پايــان جــالل و دوســتانش بــه كارخانــه
میرونــد و از مديــر آن میخواهنــد كــه از آنهــا عذرخواهــی
كنــد.
«بــاد و مــه» محصــول ســال  ،1389اقتبــاس از داســتان
«تابســتان و غــاز ســفید» نوشــته مــژگان شــیخی طالبــی یک
فیلمنامــه اقتباســی دیگــر را حــدودا  10ســال قبــل جلــوی
دوربیــن بــرد« .بــاد و مــه» دربــاره پــدر شــوکا کارگــر حفــاری
اســت کــه بــرای کار بــه همــراه خانــواده ،همســر و پســر
کوچکــش و دختــرش بــه اهــواز مــیرود .بــا شــروع جنــگ
ایــران و عــراق ،خانــواده شــوکا درگیــر جنــگ میشــوند.
بــه راســتی چــرا مشــخصا بــرای کــودکان در ســینمای مــا
فیلمنامــه اقتباســی وجــود نــدارد؟ آیــا داســتاننویسهای
خوبــی نداریــم؟ قطعــا اینگونــه نیســت .مطابــق آمــار
ســازمان ســینمایی ،خانــه ســینما و حــوزه هنــری نیــز تــا
کنــون فیلمنامههــای کــودک زیــادی بــا اقتبــاس از آثــار
ادبــی وطنــی بــه ثبــت رســاندهاند ،امــا اغلــب کارگردانــان
ســینمای کوچــک ،امــا دلبــاز کــودک ،ســناریو را خودشــان
مینویســند .شــاید بایــد در یــک گــزارش جداگانــه بــه ایــن

موضــوع پرداخــت کــه چــرا عنــوان تلفیقــی «نویســنده و
کارگــردان» تــا ایــن حــد در ســینمای کــودک و غیــر کــودک
مــا زیــاد اســت و آیــا بــه راســتی اعتمــاد کــردن بــه قلــم
نویســندگان کــه تمــام زندگــی خــود را بــرای ایــن هنــر
صــرف کردهانــد ،کار دشواریســت؟ ناگفتــه نمانــد اوضــاع
تلویزیــون و شــرکتهای ســاخت انیمیشــن در اقتبــاس
از آثــار ادبــی ایــران ،بــه مراتــب بهتــر اســت ،امــا ایــن ســوال
همچنــان پابرجاســت کــه چــرا فیلمهــای ســینمایی
اقتباسشــده از داســتانهای ایرانــی نداریــم؟
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صــدف فاطمــی -اســمش کــه میآیــد ،همــه
یکصــدا از ســابقه حرفــهایاش در ســینمای
کــودک و نوجــوان میگوینــد .محمدعلــی
طالبــی ســال  ۱۳۳۷در تهــران بــه دنیــا آمــد.
در دانشــکده هنرهــای دراماتیــک دانشــگاه تهــران درس
خوانــد و فعالیــت هنــری را از ســال  ۱۳۵۶بــه عنــوان دســتیار
کارگــردان در تلویزیــون و کارگردانــی فیلمهــای مســتند آغــاز
کــرد .ســال  ۱۳۶۴بــا «شــهر موشهــا» بــه دنیــای کــودکان و
نوجوانــان آمــد و از همــان قــدم اول جــای خــودش را بــا کپــل
و شــخصیتهای دوستداشــتی قصــه در دل بچههــا بــاز
کــرد .اوایــل دهــه ۱۳۶۰بــود کــه برنامــه تلویزیونــی «مدرســه
موشهــا» ســاخته شــد .بهانــهاش ایــن بــود کــه بچههــا
بــه مدرســه رفتــن تشــویق شــوند .محبوبیتــش امــا بــه
جایــی رســید کــه محمدعلــی طالبــی آســتین بــاال زد و فیلــم
ســینمایی «شــهر موشهــا» را از روی آن ســاخت .حــاال ایــن
فیلــم قــواره بزرگــی در نوســتالژی بچههــای دهــه  ۶۰دارد و
هیچکســی نیســت کــه آن را در پســتوی خاطراتــش ثبــت
نکــرده باشــد .ســال  ۱۳۷۱فیلــم «چکمــه» بــه نویســندگی و
کارگردانــی محمدعلــی طالبــی به پــرده نقــرهای رســید .همه
همــراه ســمانه شــدند و آن چکمههــای قرمــز .بــا دلهــره
گمشــدن یکــی از لنگههــای چکمــه پیــش رفتنــد و بــا تصویــر
پســرک همســایه کــه یــک پــای خــود را از دســت داده بــود
اشــک ریختنــد .همــان ســال «تیکتــاک» هــم بــه میــدان
آمــد .طالبــی اینبــار نمایــش دیدنــی دیگــری ســاخته بــود
کــه نمیشــد ســاده از کنــارش گذشــت .حــاال نوبــت ســاعت
یــادگاری بــود کــه مــادر حســن بــرای تشــویق فرزنــدش بــه
معلــم داده بــود تــا بــه حســن بدهــد .بــاز قصــهای کــه بــه
یــک کــودک دیگــر گــره میخــورد و پیــش میرفــت.
چهــار ســال بعــد از آن یعنــی ســال  ،۱۳۷۵طالبــی بــا «کیســه
برنــج» آمــد؛ روایتــی از معصومــه خانــم ،زنــی کــه همــراه تنهــا
پســرش زندگــی میکــرد و کیســه برنــج را بــرای ادای نــذرش

میخواســت .بــاز همــه مخاطبــان همــراه شــدند .اینبــار
قرعــه بــه نــام کیســه برنــج معصومــه خانــم افتــاده بــود کــه
در اتوبــوس پــاره شــد و داســتانی نــو ســاخت .ســال ۱۳۷۷
«بیــد و بــاد» بــه میــدان آمــد و ســال « ۱۳۸۴ســرخی ســیب
کال»؛ فیلــم داســتان زندگــی رضــا ،نوجــوان ۱۵ســالهای را
روایــت میکــرد کــه در جریــان ورود مــردی کــه قــرار بــود بــا
مــادرش ازدواج کنــد ،زندگــیاش دگرگــون میشــود .یــک
ســال بعــد نوبــت بــه «مــاه شــب چهــارده رســید» و بعــد از
آن ســال « ۱۳۸۶دیــوار» روی پــرده نقــرهای رفــت .اینبــار
مخاطبان ســینمای محمدعلــی طالبــی درگیر زندگی ســتاره
و شــهاب شــدند؛ فرزنــدان مــردی کــه بــا موتــور حــرکات
آکروباتیــک انجــام مــیداد و در حادثــهای کشــته شــد .بــا
مــرگ پــدر ،ســتاره و شــهاب تصمیــم گرفتــه بودنــد راه او را
در دیــوار مــرگ ادامــه دهنــد .ســال  ۱۳۹۳فیلــم ســینمایی
«قــول» روی کار آمــد و حــرف از نوجوانــی شــد کــه پــدرش
قولــی میدهــد و قصــد دارد قولــش را عملــی کنــد.
در نهایــت ســال « ۱۳۹۵پایــان رویاهــا» را ســاخت تــا فصــل
جدیــدی در ســینماهای کانــون پــرورش فکــری کــودکان
و نوجوانــان شــود .مخاطبــان بــه تماشــای داســتان
پســربچهای نشســتند کــه همــراه خانــوادهاش در یکــی
از روســتاهای شــمالی کشــور زندگــی میکــرد و بــا آمــدن
اســبی بــه خانهشــان ،قصــه روی دیگــری میگیــرد .اینهــا
امــا پایــان ماجــرای کارنامــه محمدعلــی طالبــی نبــود و
نیســت؛ او «ویولونیســت» را هــم بــه عشــق کــودکان و
نوجوانــان ســاخته اســت .در بحبوجــه اکــران ایــن فیلــم بــود
کــه محمدعلــی طالبــی کنــار کــودکان کار بــه تماشــای ایــن
نمایــش هنرمندانــه نشســت .همــان روز گفت«:مــن خودم
هــم کــودک کار بــودهام .در خیابــان شــغلهای مختلفــی را
تجربــه کــردم و چیزهــای گوناگونــی را میفروختــم .امــروز
مــن توانســتهام فیلمســاز شــوم و ایــن بچههــا هــم در آینــده
میتواننــد موزیســین ،فوتبالیســت ،فیلمســاز و ...بشــوند».
اینجــا بــود کــه حضــار بــه افتخــار حمایــت همهجانبــه
محمدعلــی طالبــی از کــودکان و نوجوانــان از جا برخواســتند
و بیوقفــه تشــویقش کردنــد.
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از خواندن تا دیدن

ملیــکا نصیــری -در فرهنــگ دهخــدا
اقتبــاس بــه معنــای «فایــده گرفتــن و
دانــش گرفتــن از کســی» اســت .بعضــی
معنــای آن را تلمیــح میداننــد .پــس
اســتفاده از پژواکهــای یــک اثــر در کاری دیگــر و وام
گرفتــن از آن اقتبــاس محســوب میشــود.
ســینما و ادبیــات ارتبــاط تنگاتنگــی باهــم دارنــد و بــه
یکدیگــر وابســتهاند ،خیلــی از آثــار گرانبهــا در ســینما زیــر
ســایه ادبیــات و اقتبــاس از مثلهــا شــکل گرفتهانــد ،پــس
اقتبــاس از آثــار ادبــی بــرای ســاخت فیلــم ،اهمیــت زیــادی
دارد بهویــژه در حــوزه فیلــم و کتــاب کــودکان ایــن اهمیــت
بیشــتر هــم میشــود چراکــه ذهــن کــودک آمــاده بــرای
پــرورش اســت و خیلــی مهــم اســت کــه چــه خوراکــی بــرای
او در نظــر گرفتــه میشــود .بــر همیــن اســاس بــا نــادر
قدیانــی ،مدیــر انتشــارات قدیانــی بــه گفتوگــو نشســتیم.

از چــه لـــــحاظ سینــــمامیتواند کــــودک را بــــه
کتاب خـــوانــــی عال قهمند کند ؟
از آنجایــی کــه فیلمهــای ســینمایی بیشــترین
تأثیرگــذاری را روی مخاطــب دارد ،اگــر فیلمنامــه از
عنــوان
کتابــی اقتبــاس شــده باشــد و در تیتــراژ ،آن
ِ
اقتبــاس از کتــاب و نــام آن اثــر هــم نوشــته شــود ،کودک
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دلیــل کمرنــگ بــودن اقتبــاس ادبــی از کتــاب
کــودک چیســت؟
متاســفانه در کشــور مــا از آنجایــی کــه بــه پژوهــش
کمتــر توجــه میشــود یــا کاهلــی در مطالعــه کتــاب
و ســطحینگری بعضــی از فیلمســازان بــه پژوهــش
و مطالعــه وجــود دارد ،برخــی فیلمســازان بــه دنبــال
ســوژههای ســطحی ،دستمالیشــده و بــدون خالقیــت
میرونــد کــه تأثیــر چندانــی در مخاطــب نــدارد و نــه
تنهــا آنطــور کــه بایــد و شــاید هنرمندانــه نیســت،
بلکــه مخاطــب را نیــز نمیتوانــد جــذب کنــد و
تأثیرگــذاری آن ســوژهها بــر مخاطــب ،انــدک اســت و
خیلــی از ســوژهها بــا زندگــی مــردم بهویــژه کــودک و
نوجــوان فاصلــه دارد ،بهطوریکــه برخــی از ســوژهها
بــرای کــودکان ملمــوس نیســت .پــس اقتبــاس از

کتــاب ،آنهــم کتابــی کــه ســوژه بکــر و تأثیرگــذاری
دارد ،میتوانــد بــرای فیلمســاز یــا نویســنده بســیار
مفیــد باشــد .خیلــی از نویســندهها و فیلمســازان بایــد
بــا ادبیــات کــودکان و نوجوانــان آشــنا باشــند .خــو ِد
مانــدگاری کتــاب از
اقتبــاس یــک نــوع هنــر اســت و
ِ
فیلــم بیشــتر اســت.

را تشــویق میکنــد بــه دنبــال آن کتــاب رفتــه و آن را
مطالعــه کنــد و بــا فیلــمِ ساختهشــده مقایســه کنــد
یــا اگــر در فیلــم صحنههایــی ببینیــم کــه شــخصیتها
مطالعــه میکننــد ،میتوانــد الگــوی خوبــی بــرای
تشــویق بیشــتر بچههــا بــه ســمت مطالعــه کتــاب
باشــد .متأســفانه در کشــور مــا ســطح مطالعــه پاییــن
اســت .بهویــژه از زمانــی کــه فضــای مجــازی وارد زندگــی
بچههــا شــده اســت ،مســئوالن بایــد بــه ایــن امــر مهــم
یعنــی مطالعــه کتــاب اهمیــت بیشــتری بدهنــد و
ســرمایهگذاری بیشــتری کننــد .بــرای مثــال شــاهد آن
بودهایــم کــه اگــر فیلمنامــهای از کتابــی اقتبــاس شــود،
فــروش آن چشــمگیر میشــود .پــس بهتــر اســت کــه
ســینماگران از اقتبــاس ادبــی بــرای آثارشــان بهــره ببرند.
ســینما تــا چــه حــد قابلیــت دارد کــه از مثلهــا و
قصههــای ایرانــی بــرای ســاخت آثــار وام بگیــرد؟
از آنجایــی کــه ظرفیــت مانــدگاری کتــاب بیشــتر
ادبیــات کهنمــان منبــع
ادبیــات مــا بهویــژه
اســت و
ِ
ِ
پایانناپذیــری بــرای نظیرهســازی اســت بهخوبــی

میتــوان از فضــا ،زبــان و شــخصیت یــا ماجراهــای
یــک اثــر ادبــی بــرای خلــق اثــر هنــری دیگــر اســتفاده
ارزشــمند کــرد .در حقیقــت همــه آثــار مانــدگار در
عرصــۀ فرهنــگ و هنــر از ایــن ویژگــی برخــوردار اســت
کــه در زمانهــای مختلــف تبدیــل بــه آثــار جــدی
شــود .ادبیــات مــا بهویــژه ادبیــات کهنمــان از ایــن
نظــر بســیار غنــی و ُپــر بــار اســت و زمانــی میتوانــد
مؤثــر واقــع شــود کــه اصولــی و منطقــی بــرای تولیــد
از ادبیــات بهــره بگیرنــد نــه ســطحی .یعنــی کســی کــه
ذات ادبیــات آشــنا
فیلمنامــه مینویســد بایــد بــا
ِ
باشــد .خیلــی بعیــد اســت کســی کــه بــا ادبیــات معاصر
و ســاختار رمــان و قصــه آشــنا نباشــد ،بتوانــد بــرای
اقتبــاس درســت کار ارزشــمند و درخــور
تولیــد آثــار و
ِ
توجــه و مانــدگار بنویســد یــا فیلمــی بســازد .پــس ایــن
میطلبــد نویســنده فیلمنامــه و فیلمســاز بــا اهالــی
ادبیــات و اهــل قلــم همفکــری کــرده و ســاعتها
گفتوگــو کننــد .چراکــه ایــن دو میتواننــد مکمــل هــم
باشــند و بــا هــم تعامــل کننــد .پــس فیلمســاز بایــد
اهــل مطالعــه باشــد چراکــه کتــاب و واژه ریشــه تولیــد
فکــر و اندیشــه اســت .آنهــم کتابهایــی کــه مخاطــب
را بــه تأمــل وا مــیدارد.
نویســندگان چگونــه میتواننــد بــه فیلمســازها
بــرای نــگارش فیلمنامــه کمــک کننــد؟
بــه نظــرم بایــد نویســنده کتــاب و فیلمســاز ارتبــاط
تنگاتنگــی بــا هــم داشــته باشــند کــه متأســفانه در
کشــور مــا ایــن مســئله خیلــی کمرنــگ اســت .نویســنده
بایــد کتابهــای خــوب را بــه فیلمنامهنویــس یــا
فیلمســاز معرفــی کنــد و ســاعتها در ارتبــاط بــا رفتــار،
اخــالق و گفتــار شــخصیتها در کتــاب صحبــت کننــد،
بهویــژه بــرای هدفــی کــه میخواهــد نــوع بیــان و
روایــت کتــاب را ارائــه دهــد و از زاویــه دیــد مخاطــب آن
را ارائــه کنــد.
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پروازشادمانی
بهمــن عبدالهــی -در میــان برگههــای دفتــر خاطــرات ذهنــیام از جشــنوارههای
ســینمایی ،چنــد صفحــهای را «جشــنواره فیلمهــای کــودکان و نوجوانــان» پــر کــرده
اســت .از دورههــای خیلــی دور کــه زاینــدهرود همــواره پــرآب و خروشــان بــود تــا همین
ســال گذشــته کــه میشــد خشــکیاش را بــا قــدم زدن بــر کــف آن احســاس کــرد .حتــی
چندســالی کــه اصفهــان را تــرک کــرد و بــه همــدان رفــت هــم« ،جشــنواره» حــاوی
خاطــرات رنگارنگــی از کودکــی و پروانههــا و نوســتالژی اســت.
بــرای مــا اهالــی قلــم و رســانه و نقــد ســینما شــهد شــیرینی دارد .هــر جا کــه نور آپــارات
باشــد و یــک صندلــی راحــت و نقش تصویــر ،بهمان خــوش میگــذرد .حــاال در چنین
فضایــی اگــر خیالپــردازی و بچگــی و شــادی هــم باشــد چــه بهتــر .میخواهــم بــه این
نکتــه اشــاره کنــم کــه جشــنواره فیلمهــای کــودکان و نوجوانــان امکانیســت کــه هــر
تماشــاگر فــارغ از ســن و ســال میتوانــد در آن غــرق شــود و بــر بــال خیــال ،روحــش را
پــرواز دهــد.
بــرای آدمــی از نســل مــن کــه ســینما را بــا نگاتیــو و بلیــت پرفــراژدار و پاکــت تخمــه
شــناخته ،ســخت اســت کــه بنشــیند و «هــری پاتــر» تماشــا کنــد یــا مثــال بــا «هالــک
غولپیکــر» ارتبــاط برقــرار کنــد .البتــه خــودم ،همیشــه منتقــد درجــازدن ســینمای
کــودک وطنــی بــودهام .بــه اینکــه هنــوز غالــب آثــارش شــبیه تولیــدات دهــه 60روایت
میشــود یــا همچنــان درگیــر عروســکهای اســفنجی و کاموایــی اســت .امــا راســتش
وقتــی در جشــنواره فیلــم کــودک فیلمــی را میبینــم کــه فــارغ از هجــوم جلوههــای
ویــژه رایانــهای یــا تولیــد مضاعــف ا ََبرقهرمــان ،ماجــرای یــک کــودک شهرســتانی
سرســخت را تعریــف میکنــد ،ذوق میکنــم .حتــی وقتــی نوســتالژی «کاله قرمــزی» و
«دزد عروســکها» را در تیزرهــا و عکسهــا میبینــم ،قنــد تــوی دلــم آب میشــود.
جشــنواره فیلمهــای کــودکان و نوجوانــان یــک ارزش خیلــی مهــم دارد .اینجا پر اســت
از بچههایــی کــه بــا یونیفرمهــای خبرنــگاری و داوری و المپیــاد در ســالنها و محافــل
مختلــف جــوالن میدهنــد .میخواهــم بگویــم تــوی دلــم خوشــحال میشــوم کــه
ایــن همــه مدیــر کــت و شــلواری و آدم جــدی جمــع شــدهاند تــا بــرای بچههــا کاری
صــورت بدهنــد .خوشــم میآیــد کــه حداقــل در چنیــن رویــدادی بچههــا هــم ــــ حتــی
انــدک ــــ جزئــی از کارند .کاش میشــد آنها خودشــان جشــنواره خودشــان را مدیریت
میکردنــد .آنوقــت میدیدیــم کــه چقــدر بــه همــه مــا بیشــتر خــوش میگذشــت.
وقتــی شــادی باشــد ،شــهر قشــنگ میشــود و هــر چــه شــادمانی بیشــتر باشــد شــهر
قشــنگتر خواهــد بــود.
اینجااصفهاناستوپروانههابرکرانهزایندهرودپروازمیکنند.

Cinema and art, a bridge to enhance Iran-Iraq ties
Iran and Iraq have a lot in common in terms of culture and
politics, that is why reinforcement of joint filmmaking with
Iraq is a priority for Iran.
In a meeting attended by the 32nd International Film
Festival for Children and Youth Director Alireza Tabesh,
the festival International Manager Raed Faridzadeh and
Director General of Iraqi Cinema and Theater Department
Ahmed Hassan Moussa the ways for expansion of mutual
ties were reviewed.
Tabesh expressed hope that the two sides could reach an
agreement for producing joint film.
He added the Farabi Cinema Foundation has created a
department for producing joint films, adding that Iran attaches great importance to expansion of ties with neighboring countries, Iraq in particular.
"During the festival you can watch the films that are being
screened at the festival. This is the first time the festival
has created facilities for festival guests to watch live,"
Tabesh added.
"We hold several important festivals in our country at international level including Fajr Film Festival, the Children
and Youth Film Festival, the Short Film Festival and the
Documentary Film Festival which are among the most important international and that Iraqi films can also attend in
these events," he added.
"As you know, Iran and Iraq have a lot in common in terms
of culture and politics, that is why developing joint filmmaking with Iraq is a priority for Iran," he added.
"So far, dozens of photo exhibitions on Arbaeen Walk have
been held in Iran and the event's pictures have been taken by Iranian photographers, as well as several films have

produced by the Iranian Young Cinema Association. Another of our requests is to hold a photo exhibition during
this important religious event in Iraq," he added.
In a meantime, the festival International Section Director Raed
Faridzadeh said: "One of our proposed subjects is to make a
joint feature film with the theme of Hashid al-Shaabi."
The idea was also expressed during a meeting of the two
countries' culture ministers. In this case, we turn political
negotiations into pragmatic measures, he added.
Mussa, for his part, said:" We and the Iranian people have
many goals in common and there is a very good relationship between the two countries."
"Cinema and art can deepen this relationship as well. One
of our suggestions is joint film productions. Of course,
for co-production, we need to reach something that both
parties are satisfied," he added.
He added that the Iraqi cinema industry is not active, but
there are several movie theaters in Iraq.
"Iranian film "Mohammed Rasulullah" was highly welcomed among the Iraqi people. Iraqi people bought tickets
to the movie a week before the movie was released.
"We are ready to sign a Memorandum of Understanding
on joint product development and we would like to launch
one of the Iranian films about Muharram from the beginning of this month. In addition, we would like to invite the
makers of Iranian films to be released in Iraq," he added.
He also invited the Iranian filmmakers to hold workshops
about Iranian cinema in Iraq
"At the time of the screening of Iranian films in Iraqi cinemas, a space could be allocated for displaying photos of
the Arbaeen Walk," the Iraqi official added.

Tabatabaei:
International Section of Children Filmfest Highly Welcomed
An official of the 32nd International Film Festival for Children and Youth said the international section of event has
been highly welcomed.
Tandis Tabatabaei who is in charge for providing foreign
films for the festival underlined that the international section of the festival enjoy vast diversity.
She added that the international section of the festival is
comprising four sections including
Features, Animated Feature, Short and Animated
Short Films.
"In this section, we have tried to have movies from all continents and actually involved some five continents. But our
main focus has been on Asian and European countries. We
also have had a special look at Scandinavian and Nordic
cinema," she added.
She underlined that 12 Features, 10 Animated Feature, 9
Short and 11 Animated Short Films have attended in the
International Section of the festival.

Tabatabei said the festival has also put its spotlight on
joint production between the Asian and the European
countries.
"We also have special programs for reviewing the Denmark, Georgia and Tatarstan films," she said.
Selected films of Annecy International Animation Film Festival will also be displayed on the sidelines of the festival,"
she added.
She reiterated that two films will be also displayed in the
International Section's workshops.
"One of film which is attending in the competition section will experience its first world screening in Iran and its
name will be announced later," she added.
Pointing to the importance of joint production, she added
several films produced jointly between China and the US as
well as China and Canada are also attending in the International Section of the festival.
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Cinema ground for int’l talks, peace:
Iranian Festival director
Director of the 32nd edition of the International Film Festival for Children and Youth
(IFFCY), Alireza Tabesh said that cinema make the countries closer together and set
the ground for dialogue and peaceful relations between them.
Tabesh who was addressing the foreign guests of the festival said that we would like
to applaud the children and young adults who are in our gathering.
The feast was held on Thursday evening in a historical house in the Iran’s central
city of Isfahan.
“I would like to welcome all guests of the 32nd IFFCY from 27 countries who are
accompanying us in the cradle of Iran’s art and literature, Isfahan,” he said.
“Tonight, you are hosted in a historical house in Isfahan that is turned into the museum of contemporary arts. At the festival, the few early days of which has been
passed and a few more is ahead us, we are discussing the cinema of children and the
youth, co-production and the related intellectual issues. I hope that the cooperation
continues in the future and reach gain achievements. Cinema closes our countries to
each other and set the stage for talks and peace,” he said.
The guests visited Isfahan’s museum of contemporary arts.
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.

Tabesh calls for expansion of ties with
Konya Film Festival

نشریه روزانه سی و دومین جشنواره بین المللی فیلمهای کودکان و نوجوانان
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Director of the 32nd International Film Festival for Children and Youth, Alireza
Tabesh, said the web series section of the event could pave the way for expansion of
ties with Konya Film Festival in Turkey.
Tabesh made the remarks in a meeting with Director of Konya Film Festival Abdolsatar Yara on the sideline of the 32nd International Film Festival for Children and Youth
currently underway in Isfahan.
Tabesh also stressed the need for boosting cultural ties with Turkey, adding that
Isfahan is an important headquarter for children and the youth film festival.
He added that there are great capacities for sisterhood agreement between Isfahan
and Konya.
Yara, for his part, said the event could play a key role for introducing Iran's children
and the youth capacities.
Yara added the event is a best opportunity to introduce the two countries artistic
products.
He said the festival have prepared the ground for Turkish people to become acquainted with Iranian contemporary cinema.
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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