1

سخنسردبیر ــــــ ۲
پیشخوان ـــــــ ۳
کیوسک ــــــ۴
بیستوششنفر ـــــــ۶
کودکانیکهدیگرمحرومنیستند ـــــــ ۸
شمااینداستانراتعریفکنید! ـــــــ ۱۰
روایتیبیریاازکودکانازکودکان
هرمزگان ـــــــــ ۱۱
معرفیفیلم ـــــــــ ۱۲
جشنوارههایایرانیکیفیت
باالیی دارند ــــــــــ ۱۷
فرامتن ــــــ ۱۸
قاب ــــــــــــ ۱۹
دیباچه{علیرضاگلپایگانی} ــ ۲۲
لذتتماشایدوبارهکاراکترهای
نوستالژیک ـــ۲۳

مسعود و آرزوهای بزرگ ـــــــ ۲۶
تجارتباسینمایکودک ــــــ ۲۸
حرفه:خبرنگارــــــ۳۰
اخباربینالملل ـــــــ ۳۱
کامنتوسینماـــــــ۳۲

کاهلییاشیطنت؛مسئلهایناست
رســم عجیبیســت ،در بــوق و کرنــا کــردن آنچــه
هیــچ نســبتی بــا واقعیــت نــدارد ،تــا بلکــه بــا
تمســک بــه بیــان و نــگارش آن در رســانههای
عامهپســند ،پوســتینی از واقعیــت بــه تــن
نحیــف آنچــه نیســت و میخواهنــد باشــد ،کــرده باشــند.
بگذریــم کــه از کــی و کجــا قبــح ایــن رســم ناصــواب ریخــت ،امــا
هرچــه هســت برخــی از ایندســت رســانهها کــه تقریبــا بــه
ماننــد همیشــه قرعــه فالشــان بــه نــام رســانه ملــی و روزنامه
کیهــان میافتــد ،اینبــار بــه بهانــه آنچــه «حــذف رســانههای
منتقــد» از حضــور در جشــنواره ســیودوم فیلمهــای
کــودکان و نوجوانــان زدهانــد ،چنــگ بــه ریســمان عبارتــی
دستمالیشــده انداختهانــد تــا بلکــه تــوپ کاهلــی یــا
شــیطنت خــود را بــرای اثبــات تصــورات ذهنیشــان بــه زمیــن
برگزارکننــدگان جشــنواره بیاندازنــد.
چنــدی پیــش در برنامــه ســینمایی «هفــت» ،دبیــر بخــش
فرهنگــی روزنامــه کیهــان ،آنچــه حــذف رســانههای منتقــد از
حضــور در جشــنواره فیلــم کــودک عنــوان کــرد را بــه مســئوالن
ســیودومین جشــنواره فیلمهــای کــودکان و نوجوانــان
نســبت داد .امــا واقعیــت آنجاســت کــه در قالــب آییننامــه
ارائهشــده ،هیــچ خبرنــگاری از روزنامــه کیهــان بــرای حضــور در
جشــنواره ســیودوم ثبــت نام نکــرد ،تا نــه از بــرای آنچه آنــان از
تریبــون زنــده ســیما «حــذف رســانههای منتقــد» میخواننــد
بلکــه بهخاطــر قائــل نشــدن احتــرام بــه موازیــن و آییننامــه
یــک رویــداد ،از غافلــه همراهــی آن بــاز بماننــد.
امیــد اســت جملگــی رســانهها و همــکاران رســانهای ،حــال
نماینــده هــر طیــف و ســلیقهای هــم کــه هســتند ،همدلــی و
نقــد ســالم در راســتای تعالــی فرهنــگ و هنــر ایــن کهن مــرز و
بــوم را جایگزیــن رفتارهــا و ســخنان خــالف واقــع کننــد.
محمدحسینلواسانی

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

عاطفــه نــوذری  -در پنجمیــن روز از ســیودومین جشــنواره
بینالمللــی فیلمهــای کــودکان و نوجوانــان حضــور فرزنــدان
مدافــع حــرم و تقدیــم اکــران «منطقــه پــرواز ممنــوع» بــه آنهــا حــال
و هوایــی متفــاوت بــه جشــنواره بخشــید و انــرژی دیگــری بــه ســالن
ســینما داد .کارگاههــای تخصصــی هــم بــا قــدرت قبــل ادامــه داشــت
و حاضــران بــا اشــتیاق ،موضوعــات را دنبــال میکردنــد .همچنیــن
برنامههــای جنبــی ســیودومین جشــواره فیلمهــای کــودکان و
نوجوانــان از نــگاه کاربــران دور نمانــده اســت .نشســت رســانهای فیلــم
«بازیــوو» و اتفاقــات جــذاب داخــل ســالن نشســت و همچنین پخش
ویژهبرنامــه تلویزیونــی «هدهــد» برنامههایــی بــود کــه بازتــاب
آن،هــا را در صفحــات مجــازی مخاطبــان جشــنواره شــاهد بودیــم.
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در روز انجمن جشنوارههای فیلم اوراسیایی بیان شد

جشنوارهها محل تالقی آثار سینمایی
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روز انجمــن جشــنوارههای فیلــم اوراســیایی بــا امضــای
تفاهمنامــه میــان ســه کشــور ایــران ،روســیه و کــره جنوبــی
عصــر امــروز شــنبه دوم شــهریور برگــزار شــد.
در ایــن مراســم علیرضــا تابــش ،دبیــر جشــنواره ،نیکــوالی
دان ،مدیــر جشــنواره زیــرو پــالس روســیه و ســو دونــگ،
نماینــده جشــنواره فیلــم کــودک ســئول گــورو در ایــن
مراســم حضــور داشــتند.
ســو دونــگ ،از برگزارکننــدگان جشــنواره قدردانــی کــرد و
گفــت :اینکــه دورهــم جمــع شــدهایم تــا تفاهمنامــهای را
بیــن ایــران ،روســیه و کــره جنوبــی امضــا کنیــم ،بســیار مهــم
اســت .مــا در اردیبهشــت گذشــته یکــی از اعضــای شــما را در
جمــع هیــاتداوران جشــنواره ســئول مالقــات کردیــم کــه
اندیشــهها و روابــط بســیار خوبــی را در مــورد آینــده مــا
بیــان کردنــد.
نیکــوالی دان هــم در بخــش دیگــر ایــن مراســم بیــان کــرد:
مثــل همــه قصههــا راههایــی وجــود دارد کــه مــردم را بــه
هــم وصــل میکنــد ،وقتــی ســه نفــر همدیگــر را میبیننــد و
بــا هــم دوســت میشــوند ،میتواننــد در آینــده بــا قــدرت
بیشــتری کارهایــی انجــام دهنــد.
ســپس علیرضــا تابــش بــا خیــر مقــدم بــه مهمانــان ،بیــان
کــرد :تفاهمنامــهای ســینمایی بیــن ایران و ســایر کشــورها
بــه صــورت دو جانبــه تعــداد قابــل توجهــی اســت ،امــا ایــن
تفاهمنامــه نگاهــش بــه اوراسیاســت و توســط ســه کشــور
امضــا میشــود و از ایــن حیــث بــرای مــا دارای اهمیــت
اســت .در پایــان ایــن مراســم تفاهنامــه ســه جانبــه توســط
مدیــران بــه امضــا رســید.
یک داستان واقعی
بــرای نــخستینبـــــار از فیـــــــلمهای ابــــــوالفضل جلــــیلی
رونمایی شــد

همزمــان بــا ســومین المپیــاد فیلمســازی نوجوانــان ایــران
از مجموعــه فیلمهــای ابوالفضــل جلیلــی در اصفهــان
رونمایــی شــد.
علیرضــا تابــش مدیرعامــل بنیــاد ســینمایی فارابــی در
آییــن رونمایــی از مجموعــه فیلمهــای ابوالفضــل جلیلــی ،با
تقدیــر از ایــن کارگــردان ســینمای ایــران ،بیــان کــرد :ســینما از

دیــد مــن مثــل قالــی ایرانــی اســت کــه بخشهــا و اجــزای
مختلفــی بــا رنــگ و طرحهــای متنوعــی دارد ،اینکــه حاشــیه
قالــی بــا مرکــز آن در تضــاد و تقابــل اســت ،فکــر عامیانــهای
اســت ،میــان حاشــیه و گل وســط قالــی ،فرقــی نیســت و
اینهــا الزم و ملــزوم همدیگرنــد ،گل وســط قالــی امــا
نشــانگر هویــت و تمایــز آن اســت و در مــورد تمایز ســینمای
ایــران بــا ســینمای ســایر کشــورهای جهــان ایــن مثــال
درمــورد فیلمهــای کارگردانانــی چــون ابوالفضــل جلیلــی
صــادق اســت.
تابــش در ادامــه خطــاب بــه نوجوانــان برگزیــده المپیــاد
فیلمســازی نوجوانــان دربــاره آثــار ایــن کارگــردان گفــت:
مجموعــه فیلمهــای ابوالفضــل جلیلــی را بایــد دیــد و
ایــن اولینبــار اســت کــه  10فیلــم از ایــن کارگــردان در یــک
مجموعــه در دســترس اســت.
او همچنیــن در ایــن بــاره اظهــار کــرد :ابوالفضــل جلیلــی
جــزء آن دســته از ســینماگرانی اســت کــه دغدغــه فیلمســازی
در مــورد نوجوانــان ایــران را دارد و تفــاوت جنــس فیلمهــای
او بــا ســایر ســینماگران ،بــه دلیــل متفــاوت بــودن نگاهــش
بــه نوجوانــان و مســائل فرهنگــی آنهاســت .فیلمهــای
کارگردانــی مثــل ابوالفضــل جلیلــی قطعــهای از یــک پــازل
اســت کــه بایــد آن را دیــد و بــرای آن ارزش قائــل بــود.
دبیــر ســیودومین جشــنواره بینالمللــی فیلمهــای
کــودک و نوجــوان گفــت :در هــر کشــوری مســاله رویارویــی
کارگردانــان بــا مســائل دوران نوجوانــی بســیار مهــم اســت
زیــرا فیلمســازی در مــورد نوجوانــان ،کارگردانــی دغدغهمنــد
می طلبــد.
ابوالفضــل جلیلــی نیــز دربــاره رونمایی از آثــارش اظهــار کرد:
آقــای تابــش اولیــن مدیــری بــود کــه بــه ســراغ مــن آمــد و
جویــای احــوال مــن شــد .خوشــحالم کــه پــس از ســیوچند
ســال مجموعــه فیلمهــای مــن کــه ســالها مــورد توجــه
نبــود بــه نمایــش درآمــد.
مجموعــه آثــار ابوالفضــل جلیلــی کارگــردان نــام آشــنای
ایرانــی شــامل فیلمهــای «دت یعنــی دختــر»« ،گال»« ،گل
یــا پــوچ»« ،یــک داســتان واقعــی»« ،ابجــد»« ،حافــظ»،
«داروگ»« ،دان»« ،دلبــران» و «رقــص خــاک» توســط
موسســه نشــر و پخــش شــهر فرنــگ و بــا حمایــت بنیــاد
ســینمایی فارابــی در یــک بســته  10تایــی دیویدی وارد
بــازار شــد.
ایــن مجموعــه در تیــراژ دوهــزار نســخه و بــه قیمــت
یــک میلیــون ریــال آمــاده شــده اســت و آمــاده ارائــه بــه
عالقهمنــدان آثــار ایــن کارگــردان ایرانــی اســت.
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بیستوششنفر
ســونیا غالمــی -ششــمین دورهایســت
کــه آنهــا در کنــار خبرنــگاران ســتاد
خبــری جشــنواره بینالمللــی فیلمهــای
کــودکان و نوجوانــان حضــور دارنــد.
خبرنــگاران نوجوانــی کــه دو هفتــه زودتــر از جشــنواره

افــراد متخصصی حضور داشــتند کــه خبرنــگاران نوجوان
را از منظــر داشــتن اطالعــات عمومــی ،فــن بیــان ،هــوش
اجتماعــی ،خالقیــت در طــرح ســوال بررســی کردنــد.
ایــن خبرنــگاران نوجــوان در طــول یــک هفتــه در
کالسهــای آموزشــی کــه بــه همــت کمیتــه ارتباطــات

در آزمونــی بــا ســواالت مرتبــط بــا حــوزه خبــری شــرکت
کردنــد و پــس از رقابــت تعــدادی از آنهــا پذیرفتــه
شــدند .امســال امــا از میــان  300نفــر شــرکتکننده در
ایــن آزمــون 26 ،نفــر بــه ایــن رویــداد بینالمللــی پــس
از مصاحبــه حضــوری راه یافتنــد .در مصاحبــه حضــوری

و اطالعرســانی ســیودومین جشــنواره بینالمللــی
فیلمهــای کــودکان و نوجوانــان و مدرســه رســانهای
خبرگــزاری ایمنــا برگــزار شــد ،شــرکت کردنــد .آنهــا در
ایــن کالسهــا آموزشهایــی در ارتبــاط بــا خبــر نویســی،
اصالحــات تخصصــی ســینما ،نویســندگی خــالق و

بــا کلمــات کلیــدی و بیپــروا بــا تحلیــل و بررســی دقیــق
کــه برگرفتــه از مطالعــه زیــاد و دیــدن فیلمهــای حرفهای
سراســر دنیاســت .عمومــا در دو تــا ســه ردیــف کنــار
یکدیگــر مینشــینند و تــا زمان پرســش و پاســخ میشــود
شــور و هیجــان متفاوتــی را بــه ســالن منتقــل میکننــد.
جعفــر گــودرزی در یکــی از نشســتهای نقــد فیلــم آنهــا
را اســتعداد کشفشــدهای دانســت کــه میتواننــد در
حــوزه خبــری فیلــم در آینــده بســیار موفــق باشــند.

نــگارش را تجربــه کردنــد .در حــوزه عکاســی خبــری نیــز
آنهــا آموزشهــای الزم را گذراندنــد و دبیــر عکــس ســتاد
اطالعرســانی جشــنواره ایــندوره معتقــد اســت کــه
عکاســان خبــری نوجــوان بســیار بــا اســتعداد هســتند و
نــگاه متفاوتــی نســبت بــه بخشهــای گوناگــون رویــداد
دارنــد .او جشــنواره بینالمللــی فیلمهــای کــودک و
نوجــوان را بســتری بــرای بــروز خالقیتهــای آنهــا دیــده
اســت .البتــه بعــد از اتمــام جشــنواره فیلمهــای کــودکان
و نوجوانــان ،از ایــن خبرنــگاران و عکاســان خبــری جــوان
در رســانههای شــهرداری در حــوزه کــودک و نوجــوان بــه
دلیــل اســتعداد و هــوش خبریشــان از آنهــا اســتفاده
خواهــد شــد.
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 26خبرنــگارنوجــوانبهعنواناســتعدادهایشــناختهشــده
در بخشهــای گوناگــون جشــنواره حضــور دارنــد کــه
میتــوان ایــن فعالیــت مهیــج را یکــی از اتفاقهــای
جــذاب جشــنواره ایــندوره خوانــد 20 .نفــر از آنهــا قلــم
بهدســت هســتند و  6نفــر باقیمانــده دوربینهــای
خــود را ابــزاری بــرای ثبــت مهمتریــن وقایــع جشــنواره
قــرار دادهانــد .لبــاس آبــی و جلیقههــای پرتغالــی
رنگشــان آنهــا را نســبت بــه تمامــی افــرادی کــه در
جشــنواره بینالمللــی فیلمهــای کــودکان و نوجوانــان
شــرکت میکننــد متمایــز کــرده اســت .در همــه کارگاههــا
و نشســتها حضــور دارنــد و آنقــدر بــا دقــت تمــام
قســمتهای برنامــه را در نظــر دارنــد کــه مــو الی درز
صحبتهــا ،نقدهــا و دیدگاههایشــان نمــیرود .ایــن
خبرنــگاران نوجــوان کــه رده ســنی بیــن  10تــا  16ســال را
شــامل میشــوند ،در نشســتهای نقــد فیلــم امــان را از
دیگــر خبرنــگاران و تولید کننــدگان فیلــم بریدهاند ،هیچ
چیــز از نــگاه تیزبینانــه ایــن نوجوانــان دور نمیمانــد.
ســواالت تخصصــی آنهــا تولیدکننــدگان فیلــم و حضــار
را بــه چالــش میکشــید .البتــه کــه بایــد بگوییم جســارت
پرســیدن ســوال آنهــا وصــف نشدنیســت ،ســواالتی

آنهــا بــه زبــان انگلیســی و اطالعــات تخصصــی
ســینما مســلط هســتند
تعــدادی از آنهــا در ســاعاتی از روزهــای جشــنواره در
ســتاد حضــور دارنــد و بــا هنرمنــدان و مهمانــان و داوران
بــه گفتوگــو میپردازنــد .سرپرســتهای آنهــا نیــز
پابهپایشــان حرکــت و در ایــن راه نوجوانــان را راهنمایــی
میکننــد .خبرهایشــان در صحفــات روزنامههــا منتشــر
میشــود .خبرگزاریهــا نیــز خبرهایشــان را روی ســایت
خــود قــرار میدهنــد 12 .نفــر از خبرنــگاران نوجوانــان
ســیودومین جشــنواره بینالمللــی فیلمهــای کــودکان
و نوجوانــان تســلط بــه زبــان انگلیســی دارنــد ،از ایــنرو
در پنلهــای تخصصــی تولیــد مشــترک نیــز حضــور
پیــدا میکننــد .خبرهــای ایــن جلســات را بــه زبــان
انگلیســی تحریــر میکننــد و همیــن جذابیــت دســت
نوشتههایشــان را دوچنــدان کــرده اســت .گرچــه کــه در
جلســات مترجمهــا از آنهــا میخواهنــد سواالتشــان را
بــه فارســی از کارگردانهــا و منتقــدان بپرســند اما تســلط
بــه زبــان انگلیســی و شــیطنت کودکانهشــان منجــر بــه
طــرح ســوال انگلیســی و بیــان آن شــده اســت .البتــه کــه
بایــد بگویــم شــنیدن ســوال آنهــا بــا زبــان انگلیســی
بســیار شنیدنیســت.
هیجــان و انــرژی حضورشــان در ســتاد اطالعرســانی
جشــنواره بــه دیگــر خبرنــگاران ســتاد نیــز منتقــل
میشــود .عمومــا پرسشــگر هســتند و بــه دنبــال پاســخ
چــه دانمهــای بســیار .از مســئوالن ســتاد پرســشهای
متعــددی را در حــوزه خبــر ،پرسوجــو میکننــد و در
بعضــی از مواقــع اطالعاتشــان در آن حــوزه همــه را
به وجد مــی آورد.
این خبرنــگاران نوجوان ،تیم تحریریه نشــریه الکترونیکی
جشــنواره (مشــق شــب) را نیــز توانســتند بــا پرســشها
و کنجکاویهــای خــود تــا جایــی بــه چالــش بکشــند
کــه اعضــای تحریریــه از توجــه و اهمیــت آنهــا بــه حرفــه
خبرنــگاری و حتــی گرافیــک نشــریه ســر ذوق بیاینــد.
مســیر همچنــان بــرای ایــن خبرنــگاران نوجــوان
ســیودومین جشــنواره فیلمهــای کــودکان و نوجوانــان
بــاز اســت و هنرمنــدان و متخصصــان حوزه ســینما نیز به
آیندههــا ،بســیار امیدوارانــد.

8

کودکانیکهدیگرمحرومنیستند
مهــدی درســتی  -جشــنواره فیلمهــای
کــودکان و نوجوانــان امســال بــه ایســتگاه
ســیودوم رســید و تــا دمــی دیگــر برگــی
زریــن از ایــن رویــداد ســینمایی هــم ورق
میخــورد و آنچــه از آن باقــی میمانــد خاطــرات خوشــی
کــه بــرای کــودکان بــه یــادگار گذاشــته اســت ،یــادگاری کــه
شــاید بــه آینــده مبهــم آنهــا کــه سراســر ناامیــدی اســت،
نــور امیــد ببخشــد.
پشــت ایــن هیاهــوی ناتمــام شــهر و روزمرگیهایــی کــه
گویــا قصــد نــدارد دســت از ســرمان بــردارد و روزبــهروز مــا
را از آنچــه بایــد باشــیم و نیســتیم دور میکنــد ،کودکانــی
هســتند کــه زندگــی جــز ســختی و درد و مشــکل ،معنــای

دیگــری برایشــان نــدارد و واژههایــی چــون شــادی،
خوشــبختی و  ...بــرای آنــان یــک رویاســت.
مــا آنقــدر خــود را ســرگرم گیــرودار ایــن دنیــای پــر پیــچ و
خــم کردهایــم کــه دیگــر وقتــی بــرای فکــر کــردن بــه ایــن
کــودکان معصــوم نداریــم ،پــس بزرگتریــن زخــم را بــر
پیکرهشــان وارد میکنیــم ،زخمــی بــه نــام فراموشــی.
زخمــی کــه دنیــا را برسرشــان بــه یکبــاره خــراب و
کــور ســوی امیــدی کــه در انتهــای قلــب رئوفشــان سوســو
مــیزد را خامــوش میکنــد.
در ایــن میــان امــا هســتند محافــل و انســانهایی کــه
بــه جبــران برآمدهانــد و اولیــن گام را بــرای دلجویــی
از ایــن کــودکان برداشــتهاند ،ســیودومین جشــنواره

بینالمللــی فیلمهــای کــودکان و نوجوانــان نمونــهای
از همیــن دســت محافــل اســت کــه مرزهــای ایــن رویــداد
ســینمایی را از کالنشــهر اصفهــان و دیگــر شــهرهای
گرفتــار بــه روزمرگــی و شــلوغی فراتــر بــرده اســت ،جایــی
کــه شــاید خیلــی از مــا تــا بــه حــال بــه عمــر خــود ندیــده
و نخواهیــم دیــد .از مناطــق محــروم و تــا بــه شــهرهای
گرفتــار بــه ســیل ویرانگــر.
جشــنواره امســال کــه از همــان آغــاز شــعار «رویــای
کــودکان ســیلزده را بســازیم» ســرلوحه خــود قــرار داد،
طرحــی را بــا نــام ســینما ســیار طراحــی و بــه اجــرا در آورده
اســت کــه بــه نمایــش فیلمهــای کــودکان و نوجوانــان در
مناطــق محــروم و ســیلزده اختصــاص مییابــد ،طرحی
کــه تمــام تالشــش ایــن اســت تــا شــاید بتوانــد از غــم
کــودکان در ایــن مناطــق بکاهــد و ذرهای خوشــی از ایــن
دنیــای نامهربــان نصیبشــان کنــد.
طرحی به بزرگی ایران
ایــن طــرح امســال در 2۶اســتان و 1۴3منطقــه از کشــور از
نخســتین روز جشــنواره آغــاز شــد و تــا بــه امــروز کــه بیش
از نیمــی از ایــن رویــداد بــزرگ گذشــته اســت ،همچنــان بــا
قــوت بــه کار خــود ادامــه میدهــد.
در طــی برگــزاری ایــن طــرح فیلمهایــی خاطرهســاز و بــه
یادماندنــی بــرای ایــن کــودکان بــه نمایــش در میآیــد،
کودکانــی کــه شــاید آخریــن خاطــره خوشــی زندگیشــان
آنقــدر دور باشــد کــه به یاد نداشــته باشــند کجــا و چگونه
لحاظــات خوشــی برایشــان رقــم خــورده اســت ،امــا
شــاید ایــن نمایــش فیلــم بــرای آنــان بتوانــد بــه خاطــره
دلانگیــزی بــدل شــود کــه بــرای ســالهای ســال غبــار
فراموشــی روی آن ننشــیند.
روز پربار سینما سیارها برای جشنواره
در ایــن بیــن دومیــن روز از جشــنواره ســیودوم حــال و
هــوای بهتــر و فرامــوش ناشــدنی داشــت ،حــال و هوایــی

کــه بــه جشــنواره صفایــی دوبــاره و دو چنــدان بخشــید
و روزی پربــار را بــرای ســینما ســیارها رقــم زد ،روزی کــه
نمایــش فیلمهــا در  20اســتان و  31منطقــه کشــور دنبال
و در نهایــت  34اکــران فیلــم بــرای کــودکان برگــزار شــد.
از پیرانشــهر ارومیــه گرفتــه تــا چنــاران مشــهد در شــمال
ایــران و تــا کازرون شــیراز در جنــوب و ســرپلذهاب
کرمنشــاه کــه هنوز زخم ســیل ویرانگــر بر چهــرهاش باقی
مانــده اســت ،مهمان ســینما ســیارهای جشــنواره بودند؛
گاهــی در حــد یــک نمایــش و گاهــی هــم دو یــا چنــد
نمایــش ماننــد کاشــان (ابوزیــد) ،مشــهد (شــهرآباد ،خرم
آبــاد ،جــوکار) ،شــیراز (قیــر) ،تنکابــن (کــوده ،شــهیدآباد)،
شــهرکرد (سردشــت) ،ایــالم (هانیــوان) ،اهواز(زیــدون)،
تربتحیدریــه (حیدرابــاد) ،کرمانشــاه (ابراهیمآبــاد،
شــهید رجایــی) ،ســمنان (چنــداب ،چشــمه نــادی) ،قشــم
(طوالبخشمرکــزی ،دو اکــران) ،مشکینشــهر (محلــه
دکتــر بهشــتی) ،کردســتان (نــای ســر) ،لرســتان (ناوکــش
چگینــی) ،هشــترود (زردیــن علیــا) ،بیرجنــد (زیرکــوه)،
تهــران (صالــح آبــاد ،حســنآباد ،دو اکــران ،گلحصــار)،
خوزســتان (عیــن دو) ،یــزد (بهابــاد) و کرمــان (بــم).

سینماخاطرهبرایمحرومان
زیباتــر از ایــن طــرح ،تاثیــر مثبتیســت کــه بــر رفتــار و
مشــی مردمــان شــهرها و نقــاط مختلــف گذاشــته اســت،
آنچنــان کــه خــود آســتین همــت بــاال زده و کمــر محکــم
کردنــد تــا خــود نیــز وارد گــود جوانمــردی شــده و همــه
آنچــه بــرای شــادی کــودکان نیــاز اســت را در شــهرهای
خــود مهیــا کننــد.
اســتان مرکــزی از همیــن دســت مردمــان در دامــان خــود
پــرورش داده اســت کــه همــراه بــا جشــنواره ســیودوم در
مناطــق محــروم و فاقــد ســینما ،طــرح ســینما خاطــره را
بــه راه انداختنــد تــا هشــت فیلــم بــه یادماندنــی را بــرای
کــودکان و نوجوانــان شــهرهای مختلف روی پــرده ببرند،
شــهرهایی چــون کمیجــان ،شــازند ،خنــداب ،فراهــان و ...
و چــه زیباســت کــه ایــن رســم و مــرام در ایــن محفــل
مانــدگار بمانــد تــا شــاهد رویــدادی بــه وســعت
ایرانزمیــن باشــیم ،رویــدادی کــه دلهــای کــودکان را بــه
هــم نزدیکتــر میکنــد.
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برگزارینشست«قطارآنشب»

شمااینداستانراتعریفکنید!
کیمیــا صادقــی  -معلــم «قطــار آن شــب»
از دانشآموزانــش میخــــواهد پایانــی
متفاوتــی بــرای داســتان تعریــف کننــد و
همیــن موضــوع باعــث میشــود مخاطــب
درگیــر قصــه شــود و درنهایــت ،ماجــرا را آنگونــه کــه
میخواهــد بــه پایــان برســاند.
نشســت خبــری فيلــم «قطــار آن شــب» بــا حضــور
حميدرضــا قطبــی كارگــردان ،بهــروز رشــاد تهيــه كننــده و
بهنــاز نــادری بازیگــر برگــزار شــد.
بهــروز رشــاد نویســنده فیلم «قطــار آن شــب» در نشســت
رســانهای ایــن فیلــم بــه بیــان نکاتــی پرداخــت کــه
مهمتریــن آن را میتــوان اقتبــاس ادبــی ایــن اثــر خوانــد.
ایــن فیلــم بــا اقتبــاس از داســتان كوتاهی به هميــن نام
ازاحمداكبرپوراست.
خوشــحالم در ميــان خبرنــگاران نوجــوان حضــور دارم و
امیــدوارم آینــده در جایــگاه حرفهایتــری حضــور داشــته
باشند.
حمیدرضــا قطبــی کارگــردان ایــن کار نیــز مــواردی را
مطــرح کــرد کــه بیــان موقعیتهــا و نــوع تولیــد فیلــم
بخشــی از آن بــود.
بیشــتر صحنههــای فیلــم در مناطــق شــمالی کشــور
اســت و در ایــن فیلــم ،زیبایــی صحنههــا برایــم اهمیــت
داشــتوبــههمیــنخاطــرشــمالکشــورراانتخــابکــردم
تــا بــا توجــه بــه شــاخصههای آن بــه ثبــت تصاویــر بهتری
برسم.
بــه کمــک فضــای بصــری ،فضــاي فانتــزی فيلــم را از
فضــای واقعــی جــدا کردیــم .مخاطبــان فیلــم نیــز تمــام
سنینکودکیوبزرگسالیراشاملمیشود.

تــالش بــر ایــن بود کــه فیلم بتوانــد عــالوه بــر نوجوانان،
خانوادههــا را نیــز راضــی كنــد .همچنین تــالش کردیــم دو
داســتاني هــم كــه در فيلــم بهطــور مــوازی در حــال
پیشرفتناست،باهمنقطهتالقیپیدانکند.
قصــه طوری اســت کــه ذهن مخاطــب در روند تماشــای
فیلــم درگيــر پايانبندیهــای متفــاوت میشــود .در رونــد
نوشــتن فيلمنامــه نيــز پايانهای مختلفــی بــه ذهنمان
رســيد ،امــا در نهایــت تصمیم بــر این شــد پایان داســتان را
بهعهدهمخاطببگذاریم.
داســتان غافلگيركننــده آغــاز میشــود ،امــا در قصــه
اصلــیداســتان،ديگرداســتانبهمعنــایواقعــیآنوجود
نــدارد و شــبيه قصههــای شــب اســت .همــه ایــن
پیچیدگیهارابرایفضاسازیبهترانجامدادیم.
بهنــاز نــادری ،بازیگــر ایــن فیلــم نیــز دربــاره رســیدن بــه
شــخصیت نهایــی بــه ایــراد صحبتهایــی پرداخــت.
رســیدن بــه شــخصیت نهایــی در نتیجــه مجموعــهاي از
تصمیمــات و فضاسازیهاســت كــه شــامل لوكيشــنها و
ديــدگاه كارگــردان میشــود .مــن فکــر میکنــم فضاســازی
كهدرمتنوجودداشتدربازیهمتمثيلپیداكرد.
احمــداكبرپــور،نويســنده«قطارآنشــب»نیــزکارگــردانرا
در انتقــال مفهــوم داســتان موفق دانســت.
کارگــردان در انتقــال روح کتــاب در فیلــم موفــق بــوده
اســت ،روح كتــاب را بیــرون کشــیده و حتــی روح داســتان را
تعالیبخشيدهاست.
مــن بــه فيلمنامهنويــس گفتــم كــه داســتان جايــگاه
خــود و فيلمنامــه هــم جايــگاه خــاص خــود را دارد ،امــا
تــالش فيلمنامــه و داســتان همــراه كــردن مخاطــب بــود
كهايناتفاقافتاد.

درنشست«اقیانوسپشتپنجره»بیانشد

روایتیبیریاازکودکانهرمزگان
کیمیــا صادقــی -برهــان ،دوچرخــه آرزوهایــش را روی
ســاحل هرمــز نقاشــی کــرد تــا بتوانــد بــا موســیقی ســیار،
لبخنــد را بــر لــب مردمــان شــهر کوچکــش بنشــاند ،امــا با
تصادفــی کــه برایــش حکمــت داشــت ،حکایــت ســاده و
دلنشــینی را رقــم زد.
نشســت رســانهای فیلــم ســینمایی «اقیانــوس پشــت
پنجــره» بــا حضــور بابــک نبــیزاده ،نویســنده و کارگــردان
و جمعــی از بازیگــران ایــن فیلــم بــا حضــور جعفــر گــودرزی
(منتقــد) در ســینما ســاحل اصفهــان برگــزار شــد.
بابــک نبــیزاده نویســنده و کارگــردان فیلــم «اقیانــوس
پشــت پنجــره» در نشســت رســانهای ایــن فیلــم گفــت:
 بــه نظــر مــن پایانبنــدی فیلــم مشــخص اســت و قصــهبــه انــدازه کافــی پیــش مــیرود ودر جــای مناســب تمــام
میشــود.
فیلمفارســی و فیلــم کــودک را قبــول نــدارم و معتقــدم
فیلمبایدنهدربارهکودکانونهبرایکودکانباشد.
وبســری یکــی از نیازهایــی بــود کــه در جشــنواره
ســیودوم بــه آن پاســخ داده شــد و بایــد خیلــی پیشتــر
بهاینسمتحرکتمیکردیم.
درصحنــهای ازفیلــم ،مــادر خانــواده رامیبینیــمکــهبعد
از صیــد ماهــی بــزرگ در کنــار ماهــی خوابیــده اســت و ایــن
صحنــه بــرای مــن کــه ادبیــات نمایشــی خوانــدهام نمــاد
بیسرپرستیاست.
فیلمنامــه بــه مــدت یــک ســالونیم بازنویســی شــد و

پایانهــای زیــادی را بــرای داســتان انتخــاب کردیــم امــا
انتخــاب ایــن صحنــه بــرای فیلــم باعــث شــد فیلــم یــک
پایانذهنیداشتهباشد.
مناطــق بومــی جنــوب کشــور مــا از جملــه جزیــره قشــم
بســیار محــروم هســتند و مــن بــا رفــت و آمدهایــی کــه بــه
جزیــره کیــش داشــتم ،خیلــی خــوب بــا فرهنــگ و
محرومیتهــای ایــن عزیــزان آشــنا شــدم .بــه همیــن
دلیلترجیحدادمفیلممرادراینجزیرهبسازم.
بیامانــی و بیتکیــه گاهــی اســتقالل را در فــرد ایجــاد
کــرده و شــخص میتوانــد سرنوشــت خــود را تعییــن کنــد،
قهرمــان در ســیر داســتان اتفــاق میافتــد و اینکــه قهرمان
ناگهانبهقهرمانتبدیلشودکاردرستینیست.
ســیدجالل چاوشــیان تهیهکننــده فیلــم «اقیانوس پشــت
پنجــره» نیــز بــه ایــراد نکاتــی دربــاره ایــن فیلــم پرداخت.
فیلــم را بــا مبلغــی حــدود یــک میلیــارد تومــان تهیــه
کردیــم .ایــن فیلمنامــه در همیــن جشــنواره در
ســالهای قبــل بیــن  ۴۰۰فیلمنامــه برگزیــده شــده بــود
و همیــن موضــوع مــن را ترغیــب کــرد تــا بــه ســاخت
این فیلم فکر کنم.
برهــانکــودکهرمزیبــاطراحــیدوچرخهرویســاحلو
تــالش بــرا یرســیدن بــه آرزویش تــوان و جســارت کــودکان
هرمــزی را نشــان داد ،امــا به قول بابــک نبــیزاده کارگردان
فیلــم،پایانخوشداســتانتوانســتهمدلیوبخشــش
کــودکان مناطق محــروم را به رخ بکشــد.
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نام فیلم :خوابهای خطخطی
سال تولید1397 :
کشور :ایران
زمان 75 :دقیقه
تهیهکننــده :ســیدمحمد حســینی (تهیــه شــده در
ســیمای مرکــز یــزد)
کارگردان:سیدمحمدحسینی
فیلمنامهنویس:رضااحمدی
خالصه داستان:
امیرعلــی کودکــی اســت کــه دچــار عارضــه خوابگــردی
اســت .امــر و نهــی مــدام پــدر و مــادر نتیجــهای نمیدهــد
تــا اینکــه مادربــزرگ بــا تغییــر ســبک زندگــی او ،بــه
بهبــودی او کمــک میکنــد.
مدیرتصویربرداری:محمدرضازارع
طراحگریم:فخرالساداتطباطبایی
طراح صحنه :سعید آقایی
طراح لباس :سیدرضا هاشمیزاده ،مینا کارگر
تدوین:سیدرضاهاشمیزاده
صدابردار:ابوالفضلحاجمحمدحسینی
صداگذاری:مرضیهحسنزاده
موسیقی:علیحسینیان،مهدیمحمدی
بازیگــران :محمدرضــا یــاوری ،نازنیــن طباطبایــی،
طاهــره هنزایــی ،امیرحســین عزیــزی ،نادیــا بوســتانی،
مبیــن یوســفی ،محمــد مینایــی ،مائــده ناصــر بافقــی،
افشــین مجاهــد
بازیگر نوجوان :سامان صادقی
بازیگرخردسال:یاسمینمرتضایی

سال تولید1397 :
کشور :ایران
زمان 3 :دقیقه
تهیهکننده:حسیندارابی
کارگردان:مجتبیحیدری
فیلمنامهنویس:مجتبیحیدری

فيلمبردار:محمدجوادنورمحمدی
صدابردار:سیدصالحسیدین
صداگذار:مهدیجمشیدیان
بازیگــران :محســن صادقــی ،ژیــار محمــدزاده ،امیرعرشــیا
باقــری

نام فیلم :آلوهای وحشی
سال تولید1397 :
کشور :ایران
زمان 15 :دقیقه
تهیهکننــده :فریــد هاشــمزاده ،تهیــه شــده در شــبکه
فــارس
کارگردان :فرید هاشمزاده
فیلمنامهنویس:فریدهاشمزاده
خالصه داستان:
در یکــی از روســتاهای فــارس کــه دورافتــاده و بــدون
جــاده اســت ،عینــک کوثــر میشــکند ،دوســت کوثــر
درصــدد اســت کــه مشــکل او را حــل کنــد.
تصویربردار:فریدهاشمزاده
صدابردار:میالدفتوحی
طراح صحنه :فرید هاشمزاده
طراح لباس :عباس عدالتفر
تدوین:محمدحسنخردل
صداگذاران :شکراله داموغ ،محمدحسن خردل
موسيقي:حمیدلطفاللهی
بازیگــران :محمدحســن کوثــری ،کوثــر کوثــری،
محمدابراهیم محمدی ،ســیدعلی حسینی ،حســن کوثری
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نام فیلم :همکالسی

خالصه داستان:
پســری در راه بازگشــت بــه خانــه بــه همــراه پــدرش در
حــال مــرور مطالــب بــرای امتحــان فردایــش اســت.
پشــت چــراغ قرمــز پســر ناگهــان بــا همکالســی خــود
مواجــه میشــود کــه در حــال دستفروشــی اســت .پســر
تصمیــم میگیــرد کــه در برابــر همکالســی خــود پنهــان
شــود امــا پــدر ســعی دارد او را محــک بزنــد.

نام فیلم :لویی و لوکا ـ مأموریت به ماه
سال تولید2018 :
کشور :نروژ
زمان 80:دقیقه
تهیهکنندگان:کورنلیابویسن،سینووههرشدال
کارگردان :راسموس آ .سیورتسن
فیلمنامهنویس:کارشتنفولو
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خالصه داستان:
در رقابــت بینالمللــی ســفر بــه مــاه ،مأموریــت هدایــت
نروژیهــا بــه عهــدهی مخترعــی بــه نــام رئــودور از
دهکــدهی پینــچ کلیــف اســت .بــا وجــود لــوکای زاغــی
بــه عنــوان فضانــورد شــجاع ،چــه مشــکلی ممکــن اســت
پیــش بیایــد؟
مدیرفیلمبرداری:یانهکارینهانسن،مورتناسکالرود
تدوینگران:راسموسآ.سیورتسن،زاکلینااستوشوسکا
صدا:برورکریستینسن،کریستیناسکانینگ
صداپیشــگان :کاری ان گرنســوند ،ترونــد هوویــک ،پیــر
شولســویک
راسموس آ .سیورتسن
 ،1972نروژ
فیلمشناســی :کــورت شــیطانی میشــود ( ،)2008پالتــی
ماشــین پلیــس شــلپ شــلوپ راه میانــدازد (،)2010
پالتــی ماشــین پلیــس درگیــر پرونــده ( ،)2013لویــی و
لــوکا و ماشــین برفــی ( ،)2015نوتســن و لودوییــگ و
راســپوتین وحشــتناک ( ،)2015لویــی و لــوکا ـ مســابقه
بــزرگ پنیــر ()2015

نام فیلم :راز تپهی سبز
سال تولید2017 :
کشور:کرواسی
زمان 81 :دقیقه
تهیهکنندگان:آنکیکایوریکتیلیک،هرویهپروان
کارگردان :سجن سرنیک (کین کرنیک)
فیلمنامهنویس:هانایوسیچ
خالصه داستان:
هنگامــی کــه پلیــس بــا توافــق بــزرگ ترهــا ،ماجــرای
دزدی هــای دهکــده را ســرپوش مــی گــذارد ،کوکــو و
دوســتانش تصمیــم مــی گیرنــد هویــت ســارقان را فاش
کننــد.
مدیرفیلمبرداری:دانکووچینوویچ
تدوینگر :اسلون زچه ویک
طراح لباس :امینا کوسان
طراح تولید :ایوان ولچاکا
صــدا :دوبــراوکا پرمــار ،ایــوان زلیــچ ،یولیــج زورنیــک،
مــالدن پــروان
موسیقی:دینکواپلت
چهرهپرداز:مارتینانوواکویچ
شرکتتولیدکننده:کینوراما
بازیگــران :مارکــو توســیلیج ،آلکــس راکــوس ،یــان پنتک،
تیــن گرگوریچ
سجنسرنیک(کینکرنیک)
 ،1982کرواســی  /دانشآموختــهی کارگردانــی فیلــم و
تلویزیــون
فیلمشناســی :دختــری کــه داســتانهای خیالــی دوســت
داشــت () 2013
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فیلمشناسی:خرسمعرکه()2019
نام فیلم :حلزون نقاش
سال تولید2018 :
کشور:کروواسی
زمان 7 :دقیقه و  38ثانیه
نام فیلم :خرس معرکه
سال تولید2019 :
کشور:آمریکا
زمان 87 :دقیقه
تهیهکننــدگان :ســانگ زیانــگ وی ،گــوو جیــان ،یــوان
زیاوبــو ،لیانــگ کایشــیانگ ،ژانــگ تیانچــای ،دیویــد ال
ســوئارز
کارگردان :وانگ شی
فیلمنامهنویس :دینگ وی ،یانگ بو ،وانگ شی
خالصه داستان:
خــرس پــدر بــه همــراه پســرش «شــیها» در
حیاتوحــش زندگــی میکنــد؛ امــا هنگامیکــه یــک
انســان خالفــکار بچهخــرس را مــیدزدد و در بــازار ســیاه
میفروشــد ،خــرس پــدر خطــر میکنــد و بــرای یافتنــش
بــه شــهر مــیرود.
مدیر فیلمبرداری :یانگ بو
تدوینگران :لیو چنگوانگ ،شی یانگ
موسیقی:هویانوانگ
وانگ شی
متولدچین

برســان (تولیدشــده در شــرکت
تهیهکننــده :وینکــو ِ
زاگــرب فیلــم)
کارگردان :مانوئال والدیک ـ ماستروکو
فیلمنامهنویس:مانوئالوالدیکـماستروکو
خالصه داستان:
حلــزون نقــاش ،داســتان جــذاب و ســادهای در مــورد
رنگهاســت .پیتــر حلــزون ،مســحور رنگینکمــان
میشــود و آرزو میکنــد کــه همــهی رنگهــا همراهــش
باشــند .رنگینکمــان خانــه کوچــک پیتــر را پــر از رنــگ
می کنــد.
مانوئال والدیک – ماستروکو
 ،1962کروواسی
فیلمشناسی:حلزوننقاش()2018

نام فیلم :اینجا هستی
سال تولید2018 :
کشور:روسیه
زمان 14 :دقیقه
تهیهکننده:میخایلپلیسکو
کارگردان:میخایلپلیسکو
فیلمنامهنویس:میخایلپلیسکو،الگاژیرونکینا
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خالصه داستان:
الکســاندر دامپزشــک موفقــی اســت .یکشــنبهها ،روپوش
آزمایشــگاهش را میپوشــد و بــه پــدری حمایتگــر و
دوستداشــتنی تبدیــل میشــود.
نام فیلم :چاسکیت
سال تولید۲۰۱۸ :
کشور:هند
زمان ۹۰ :دقیقه
تهیهکننده:پریاراماسوبان
کارگردان:پریاراماسوبان
فیلمنامهنویس:پریاراماسوبان

تدوینگر:آنتونسیمنوو
طراحلباس:آیریناباکونوویچ
طراحتولید:آیریناباکونوویچ

خالصه داستان:
زندگــی چاکســیت پــس از فلــج شــدن محــدود بــه
چهاردیــواری خانه منضبط پدربزرگش میشــود .بــرادرش
تــالش میکنــد در عیــن حفــظ احتــرام بــه بزرگترهــا،
اشــتیاق درون چاســکیت را هــم زنــده نگــه دارد.
مدیرفیلمبرداری:آرویندکنابیران
تدوینگر:جبینمرچنت
طراح لباس :دیپالی کوستا کابی
طراح تولید :آردانا ست
صدا :ساتیش پیام
موسیقی:ماتیاسدوپلسی
بازیگــران :جیگمــت دوا المــو ،مــوروپ نامگیــال ،ینچــن
دولمــا ،پادمــا چســپل
پریاراماسوبان
 ،1972هند
فیلمشناسی:چاسکیت()2018

صدا:آنتونسیمنوو،سرگئیرسینچنکو
موسیقی:فردیگوتلیب،ژوانکرامفولز
چهرهپرداز:داریاسکورتزووا
بازیگــران :الکســاندر باگرایانتــزو ،ماشــا کوزوکانتــزوا،
ســونیا مازینــا ،اســنیا اگــورووا
میخایلپلیسکو
،1983قزاقستان
فیلمشناسی :این جا هستی! ()2018

ماریانایانکوویچ
،1982مونتنگرو
فیلمشناسی:مایا()2018
نام فیلم :دم خوکی و مرد خوابالو
سال تولید2018 :
کشور:لتونی
زمان 25 :دقیقه
کارگردان:ادموندزجانسونز
تهیهکننــده :ســابرینه اندرســون ( تولیدشــده در شــرکت
اتــم آرت)
فیلمنامهنویس:لوتهاگلیته
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خالصه داستان:
دختــرک  6ســالهای کــه او را دمخوکــی صــدا میزننــد و
دوســت خیالــیای بهنــام آقــای خوابآلــو دارد ،بــرای
جلــب توجــه پــدر و مــادرش ،بــه ایــن فکــر میافتــد کــه
داداش کوچولــو و مادربزرگــش را بــه مــاه بفرســتد.

نام فیلم :مایا
سال تولید2018 :
کشور:دانمارک
زمان 22 :دقیقه
کارگردان:ماریانایانکوویچ
تهیهکننده:دنیلمولندورف
فیلمنامهنویسان:ماریانایانکوویچ،آدامآگوست
خالصه داستان:
مایــا دختــر  6ســالهی صربســتانی اســت کــه پــدر و
مــادرش او را جلــوی مهدکــودک پیــاده میکننــد .بعــد
از روزی طوالنــی و سرشــار از احســاس تنهایــی ،پــدر و
مــادرش برمیگردنــد تــا او را بــه خانــه ببرنــد.
مدیرفیلمبرداری:منوئلآلبرتوکالرو
تدوینگر:جنامنگوالد
طراح تولید :سیلیه آئونه دامن
صدا :اسک نورهلم
موسیقی:رسموسمولدراپ
چهرهپرداز:اولجاکسیک
شرکتتولیدکننده:هایانهفیلم
بازیگــران :یســپر کریستنســن ،دجــان کوکیــک ،ماریانــا
یانکوویــچ ،ســلینا مارســنیک

ادموندزیانسونز
 ،1972لتونی
فیلمشناســی :روز بینالمللــی پــدر ( ،)2012جزیــره
فُکهــا ( ،)2014عروســک پارچهایهــا چهجــوری ازدواج
میکننــد ( ،)2014عروســکهای پارچــهای چهجــوری
مرتــب میشــوند ( ،)2015عروســکهای پارچــهای یــک
خانــه میســازند ( ،)2015ســگ ســخنگو ()2019

مدیرشبکهکربال:

جشنوارههایایرانیکیفیتباالییدارند
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حیــدر نــوری جلوخــان مدیــر شــبکه کربــال بــا حضــور
در ســتاد اطالعرســانی جشــنواره فیلمهــای کــودکان
و نوجوانــان دربــاره تولیــدات مشــترک ایــن شــبکه بــا
ایــران و انتخــاب فیلمهــای کــودک و نوجــوان ایرانــی
بــرای پخــش از ایــن شــبکه گفــت :قبــل از هرچیــزی
بایــد بگویــم نظــم جشــنواره بســیار عالــی بــود زیــرا مــن
تجربــه جشــنوارههای گوناگونــی را داشــتهام امــا در ایــن
جشــنواره احســاس بســیار خوبــی داشــتم .امیــدوارم در
ســال آینــده بتوانیــم بــا یــک اثــر مختــص کــودک از طــرف
کشــور عــراق در ایــن جشــنواره حاضــر شــویم.
او همچنیــن دربــاره فیلمهــای ایــندوره از جشــنواره و
کیفیــت آنهــا اظهــار کــرد :واقعــا فیلمهــای ایرانــی از
لحــاظ تکنیــک و هنــر ســطح خیلــی باالیــی دارنــد امــا
مســئلهای کــه وجــود دارد ایــن اســت کــه در حــوزه کــودک
و نوجــوان بایــد مفاهیــم ،گســتردگی بیشــتری داشــته
باشــد تــا بتــوان آنهــا را در کشــورهای مختلــف بــه
نمایــش درآورد.
نکتــه بعــدی کــه وجــود دارد موضــوع زبان اســت ،بیشــتر
فیلمهــای ایرانــی بایــد ترجمه یــا دوبلــه شــوند ،ای کاش
برخــی فیلمســازان ایرانــی فیلمهایشــان را بــه چنــد
زبــان تولیــد کننــد تــا هــم بتواننــد در داخــل ایــران بــه
نمایــش بگذارند و هم کشــورهای مختلف از آن اســتفاده
کنند .
مدیــر شــبکه کربــال با اشــاره بــه اینکــه چنــد دفتر مجــزا در
ایــران دارنــد افــزود :یکــی از اهــداف مــا تولیــد مشــترک با
ایــران اســت و اتفاقا بــا چند کارگــردان ایرانــی محصوالتی
را تولیــد و در شــبکه کربــال پخــش کردهایــم .البتــه شــبکه
کربــال تولیــدات مختــص کــودکان دارد و مــا هــر روز در
باکسهــای گوناگــون و متعــدد بــه پخــش برنامههــای
کــودک میپردازیــم .همانطــور کــه میدانیــد شــبکه
کربــال یــک شــبکه بینالمللــی اســت و کشــورهای
همســایه و عربزبــان دیگــر هــم بــه تماشــای شــبکه مــا

مینشــینند.
او تصریــح کــرد :یکــی از برنامههــای شــبکه کربــال شــرکت
در جشــنوارههای گوناگــون جهانــی و منطقــهای اســت تــا
بتوانیــم آثــار برجســته جهانــی در حــوزه انیمیشــن و فیلم
کوتــاه را خریــداری کــرده و در شــبکه کربال پخش کنیــم .در
همیــن راســتا یکــی از اهــداف ما شــرکت در جشــنوارههای
ایرانــی و خریــد محصــوالت ایرانــی بــرای پخــش در شــبکه
کربالســت .البتــه مــا در جشــنوارههای دیگــر ایــران حضور
پیــدا کــرده بودیــم ،امــا ایــن اولیــن دوره اســت کــه در
جشــنواره کــودک و نوجــوان شــرکت میکنیــم.
حیــدر نــوری همچنیــن بــا اشــاره بــه اینکــه کیفیــت
جشــنوارههای ایرانــی قابــل توجــه اســت ،عنــوان کــرد:
یکــی از تصمیمهایــی کــه گرفتیــم ایــن اســت کــه در
ســالهای آینــده حتمــا در جشــنواره کــودک و نوجــوان
اصفهــان حضــور پیــدا کنیــم .ایــن را بایــد بگویــم کــه
تولیــدات مــا از کیفیــت باالیــی برخــوردار اســت و در
جشــنوارههای مختلــف هــم صاحــب عنــوان شــدهایم.
فکــر میکنــم در ســالهای آینــده حتمــا میتوانیــم در
جشــنواره اصفهــان صاحــب جایــزه شــویم.

درحاشیه
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فریبــا ناظمــی -بــر اســاس كنوانســيونهای جهانــی و قوانيــن ملی،
بــرای افــراد زیــر  18ســال ،حقوقــی بــه صــورت خــاص در نظــر گرفتــه
شــده اســت .دقيقــا افــرادی در هميــن بــازه ســنی را در جشــنواره
كــودكان و نوجوانــان ،بــه عنــوان مخاطــب و موضــوع اصلــي قــرار
میدهيــم ،امــا ســوالی كــه مطــرح میشــود ايــن اســت كــه آيــا فيلــم
يــا فيلمهايــی در زمینــه حقوقــی کــه آنهــا دارنــد و تكاليفــی كــه برای
آنهــا در نظــر گرفتــه شــده اســت ،روی پــرده ســينما مــیرود؟؟
حقــوق کــودکان شــامل حــق بــر نبــود تبعیــض ،حــق حیــات ،حــق
بقــا ،حــق رشــد ،حــق برقــراری ارتبــاط بــا هــر دو والدیــن ،هویــت
انســانی و همچنیــن نیازهــای اساســی بــرای حفاظــت فیزیکــی،
غــذا ،آمــوزش عمومــی دولتــی ،مراقبتهــای بهداشــتی و قوانیــن
کیفــری مناســب براســاس ســن و رشــد کــودک و  ...میشــود .از ایــنرو
میتــوان در برابــر تكتــك ايــن حقــوق ،فيلمهايــی ســاخت كــه
كــودك و نوجــوان را در برابــر حقوقــی كــه در قوانيــن و عــرف بــرای
وی در نظــر گرفتــه میشــود آمــوزش دهــد و بــرای او آگاهیبخشــی
داشــته باشــد.
ايــن امــر مهمــی اســت كــه افــراد از ســنين پايینتــر متوجــه حقــوق
خــود باشــند تــا بتواننــد هرجــا كــه بــا نقــض آنهــا مواجــه شــدند
طلــب دادخواهــی كننــد و ايــن پیشفــرض ذهنــی برایشــان ايجــاد
نشــود كــه ســزاوار ایــن بیعدالتــی و ظلمــی هســتند كــه تجربــه
كردهانــد .بهنظــر میرســد ســينمای كــودك و نوجــوان بــه دليــل
اينكــه تمركــز خــود را روي ايــن افــراد قــرار داده اســت و بخش اعظمی
از مخاطبــان آن افــراد زیــر  18ســال هســتند بتوانــد بــه خوبــی روی
آمــوزش حقــوق كــودكان و نوجوانــان تمركــز كنــد .البتــه دســتيابی
بــه ايــن امــر مســتلزم ِ ايــن اســت كــه ســينماگران خــالء ايــن قبيــل
آموزشهــا و موضوعــات را در ســينمای كــودك و نوجــوان حــس كنند
و بــا مطالعــه روى ايــن موضــوع بتواننــد ايــن خــالء را برطــرف كننــد.

زیزی گولو آسی پاسی دراز کوتاه تا به تا!
مریــم چــه کوفــی -یکــی از آیینهــای نیکــو کــه هــر ســال ،خصوصــا در ایــن ســالهای
اخیــر در جشــنواره بینالمللــی فیلمهــای کــودکان و نوجوانــان برگــزار میشــود ،آییــن
ـینماگران پیشکســوت اســت.
نکوداشــت یــا بزرگداشــت سـ
ِ
ـان مرســوم در ایــن مــرز و بــوم،
ـ
جری
ـالف
ـ
برخ
ـه
ـ
ک
ـس
ـ
ب
ـن
ـ
همی
ـتایش ایــن آیینهــا
در سـ
ِ
ِ
ِ
ـان حیاتشــان صــورت میگیــرد ،نــه بعــد از افــول
تقدیــر و گرامیداشــت هنرمنــدان در زمـ ِ
د بزرگداشــتهایی بودهایــم،
و غــم فقدانشــان؛ هرچنــد در همیــن جشــنواره هــم شــاه ِ
بــرای نمونــه ســال گذشــته ،یعنــی در جشــنواره ســیویکم فیلمهــای کــودکان و نوجوانان،
آییــن بزرگداشــت زندهیــاد ناصــر چشــمآذر برگــزار شــد.
در ســالهای اخیــر ،ایــن قســمت از جشــنواره شــکیلتر شــده و رنگوبویــی تــازه بــه خــود
گرفتــه اســت و مراســمها درخورتــر شــده اســت؛ جمعــه  ۳۱مــرداد نیــز آییــن بزرگداشــت
بانویــی مهربــان و ســختکوش در حــوزه کــودک و نوجــوان برگــزار شــد کــه کمــی
قدیمیترهــا ،او را بــا برنامــه کــودک نوســتالژیک «قصههــای تابهتــا» کــه در ذهــن مــردم
د کهنــهکار ســرکار
بــا نــام «زیزی گولــو» ثبــت شــده ،بهخاطــر میآورنــد .صحبــت از هنرمنـ ِ
خانــم مریــم ســعادت ،بازیگــر و عروســکگردان تلویزیون و سینماســت؛ بانــوی هنرمندی
کــه همــواره بــرای مــا خاطــره ســاخته و خواهــد ســاخت.
بختشانبلندوعمرشانسبز
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قصهیکمعجزه
علیرضــا گلپایگانــی -انیمیشــن ایــران یــک معجــزه
پلکانــی را طــی کرده اســت .اگــر بخواهیــم آن را با  10ســال
پیــش مقایســه کنیــم ،میبینیــم کــه از نظــر کیفــی ،فنــی،
محتوایــی و تکنیکــی رشــد قابــل توجهــی داشــته ،رشــدی
کــه مدیــون تــالش خانــواده انیمیشــن اســت و بیانگــر
اینکــه تجربــه پیشکســوتان و انــرژی و شــوق جوانهــا
مثمــر ثمــر بــوده .فرامــوش نکنیــم کــه فنــون تولیــد
صنعــت انیمیشــن در ایــران نیــاز بــه تجربــه بلندمدتــی
دارد و کشــورهایی کــه صاحــب ایــن صنعــت هســتند،
تاریخچــه خیلــی طوالنــی در ایــن زمینــه دارنــد .باوجــود
ایــن پیشــرفت در بخــش صنعتــی ،برخــی بــر ایــن باورند
کــه در زمینــه انیمیشــن ســینمایی موفق نیســتیم ،دلیل
ایــن ادعــا نیــز مقایســه صنعــت انیمیشــن ایــران بــا
صنعــت پیشــرفته انیمیشــن در دنیاســت .در حالــی کــه
آنهــا ایــن مســیر را در ســالیان طوالنــی (نزدیــک بــه
 80ســال) و بــا هزینههــای فــراوان طــی کردنــد و نبایــد
محصولــی بــا ایــن ســابقه را بــا یــک اثــر ایرانــی کــه کمتــر
از دو دهــه ســبقه دارد ،در تــرازوی قیــاس قــرار داد ،چــون
ایــن قیــاس عادالنــهای نیســت .انیمیشــن صنعتــی
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ایــران را بایــد بــا خــودش مقایســه کــرد و بــا نگاهــی بــه
پیشــرفتهای اخیــر ،بــه صراحــت میتــوان گفــت کــه
انیمیشــن صنعتــی ایــران رشــد چشــمگیری داشــته و
مســیر درســتی را طــی میکنــد.
بــا ایــن وجــود مــا در چنــد ســال گذشــته ،از نظــر کمــی
تعــداد قابــل توجهــی فیلــم بلنــد ســینمایی ســاختیم،
کمیــت زیــاد از یــک طــرف باعــث خوشــحالی اســت
و از طــرف دیگــر نگرانیهایــی را بــه همــراه دارد .اگــر
بخواهیــم بــا عینــک نقــد ببینیــم ،برخــی از ایــن آثــار
بهجــز از نظــر طوالنــی بــودن (بیــن  70تــا  90دقیقــه)
دیگــر هیچکــدام از ویژگیهــای یــک کار ســینمایی را
ندارنــد و در خوشــبینانهترین حالــت یــک انیمیشــن
تلویزیونــی هســتند کــه بایــد جمعــه بعدازظهــر از
تلویزیــون پخــش شــوند! برخــی از ایــن آثــار صرفــا زمــان
ســینمایی دارنــد و فاقــد کشــش ،درام و جذابیتهــای
یــک کار ســینمایی هســتند و توانایــی ایــن را ندارنــد کــه
یــک کــودک را بیــش از یــک ســاعت در ســالن ســینما
ســرگرم کننــد .فضــای کارهــا اگــر جــذاب نباشــد و کودک
را بــه ســمت خــود نکشــاند ،آنهــا حوصلــه تماشــا
کــردن فیلــم را تــا انتهــا ندارنــد و همیــن مســئله باعــث
شکســت خــوردن بســیاری از ایــن آثــار در اکــران عمومــی
میشــود ،اگرچــه کــه زمانهــای نامناســب اکــران
و حواشــی مربــوط بــه پخــش فیلمهــا نیــز در عــدم
موفقیــت انیمیشــنهای ســینمایی بــی تاثیــر نیســتند و
ـتان دســتاندرکار اکــران ،دلســوز
بهنظــر میرســد دوسـ ِ
انیمیشــن نیســتند ،امــا خــود انیمیشنســازها بایــد بــه
ریزهکاریهــا بیشــتر دقــت کننــد و کارهــای شــاخص
تولیــد کننــد تــا با اقبــال عمومــی مواجــه شــوند .در حال
حاضــر ســازمانهای ذیربــط ،بــرای تشــویق تولیــد
انیمیشــن ســینمایی ،بــه بیشــتر طرحهــای موجــود
مجــوز ســاخت و اکــران میدهنــد ،امــا بهنظــر میرســد
ایــن مســیر نــه تنهــا کمکــی بــه صنعــت انیمیشــن مــا
نمیکنــد ،بلکــه ممکــن اســت تماشــاچی و مخاطــب
را از آن ناامیــد کنــد ،چــون شــاهد یــک فیلــم ضعیــف
خواهــد بــود و تصــورش نســبت بــه یــک انیمیشــن
ســینمایی ایرانــی منفــی خواهــد شــد .در انتهــا امیــدوارم
ذهنیتهــای منفــی از پیرامــون انیمیشــن پــاک شــود و
ایــن هنر-صنعــت جایــگاه خــود را در اکــران و ارتبــاط بــا
مخاطــب بهدســت بیــاورد.

لذت تماشــای دوباره کاراکترهای نوســتالژیک
شـــراره داودی :بــــازسازی انیـــمیشنهای
کالسـیکومحبـــوب،فعالیتمهمیدرسینمـــای
کــودک محســوب میشــود.
ســینمای جهــان در اقدامــی قابــل توجــه چنــد
سالیســت انیمیشــنهای قدیمــی و کالســیک
را بــه شــکل الیواکشــن (اســتفاده از بازیگــران واقعــی بــه جــای
انیمیشــن) بازســازی کــرده و اتفاقــا بــا ایــن کار عــالوه بــر ســود
مالــی ،توانســته ســینمای کــودک و نوجــوان را جــان تــازهای
ببخشــد.

برخــی فیلــم ســاختن در حــوزه کــودک و نوجــوان را بــه
نوعــی ســاده میداننــد ،از آن منظــر کــه الزم نیســت
مســائل عجیــب و پیچیــده را توضیــح داد و بچههــا
ـات کامــال بــدون منطــق را راحتتــر قبــول میکننــد.
اتفاقـ ِ
اصــال گاهــی الزم نیســت همهچیــز را بــرای بچههــا
توضیــح داد و خیلیهایشــان بــا بــاور آوازخوانــدن
ناگهانــی ،رقــص ناگهانــی در خیابــان و از همــه مهمتــر
صحبــت کــردن انســان بــا حیــوان کنــار میآینــد.
البتــه کــه عنصــر جذابیــت حــرف اول را در آثــار مربــوط بــه
گــروه ســنی کــودک و نوجــوان میزنــد ،امــا داســتانگویی
درســت بــا شــخصیتهایی کــه قطــب خوبــی و بــدی را
بــه خوبــی نشــان دهنــد ،دقیقــا همــان چیزیســت کــه
میتوانــد هــم توجــه کوچکترهــا و هــم بزرگترانشــان
را بــه خــود جلــب کنــد.
طــی چنــد ســال گذشــته ســینمای جهــان و بهویــژه

هالیــوود بــا ورودی قدرتمنــد در ایــن عرصــه توانســته
دســت بــه کارهــای بــزرگ و مهمــی بزنــد و بــا هوشــمندی
آثــاری را روانــه ســینما کنــد کــه نــه تنهــا بچههــا مخاطــب
آنهــا هســتند ،بلکــه پــدران و مادرانشــان نیــز پــای
تماشــای آنهــا مینشــینند.
بازســازی کارتونهــای خاطرهانگیــز قدیمــی ،اســتفاده
از کاراکترهــای نوســتالژی در بســتر داســتانهای جدیــد
از ترفندهایــی بــود کــه در کنــار ســاخت انیمیشــنهای
جدیــد ،رونــق ســینمای کــودک و نوجــوان را بیشــتر کــرد؛
امــا یــک نکتــه مهــم دیگــری کــه در ایــن میــان نبایــد
مغفــول بمانــد ،حضــور ســتارههای ســینما در ایــن آثــار
اســت .هرچــه کمپانیهــا بــرای داســتان و ایــده و خلــق
کاراکترهــا هزینــه کننــد ،بــا حضــور یــک ســتاره نامــدار
ســینمایی ،حتمــا فیلمــی کــه اکــران میشــود ،بیشــتر و
بهتــر مــور توجــه قــرار میگیــرد.
در ایــن گــزارش نگاهــی داریــم بــه حضــور ســلبریتیها در
فیلمهــای کــودک و نوجــوان و مخصوصــا آثــار بازســازی
شــده ایــن ســالهای هالیــوود کــه اتفاقــا روی فــروش،
تبلیغــات و دیــده شــدن فیلم ،تاثیر مســتقیم داشــتهاند.
بازسازیکنیم،بازسازیخوباست!
چنــد سالیســت کــه بــاب بازســازی فیلمهــای انیمیشــن
قدیمــی باز شــده ،دیزنــی که پرچمدار ســاخت انیمیشــن
اســت ،بازســازی را هــم راه انداختــه و حــاال بســیاری از
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فیلمهــا و شــخصیتهای قدیمــی خــودش را در قالــب
الیواکشــن برگردانــده اســت .ایــن کار بــه خــودی خــود
آنقــدر جــذاب اســت کــه تقریبــا کســی را نمیتــوان پیــدا
کــرد دلــش نخواهــد عالالدیــن را بــا آن چــراغ جــادوی
هیجانانگیــزش دوبــاره ببینــد.
شــرکت دیزنــی بعــد از الیواکشــن «آلیــس در ســرزمین
عجایــب» بــه کارگردانــی تیــم برتــون در ســال  ،۲۰۱۰ایــن
رونــد را بــا انیمیشــنهای دیگــر خــود و حضــور بســیاری از
هنرمندان شــناخته شــده و مطــرح ادامــه داد ،جانی دپ
و آنــا هتــاوی از بازیگــران فیلــم بودنــد.
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«مالیفیسنت»
«مالیفیســنت» را بایــد مــورد عجیــب بازســازیهای
دیزنــی دانســت ،قصــه همــان داســتان زیبــای خفتــه
قدیمــی اســت کــه کارتونــش هــم خیلــی محبــوب بــود.
امــا اینبــار دیزنــی بــا کمــی تغییــر در روایــت ،داســتان
را از نــگاه پــری بدجنــس برایمــان تعریــف میکنــد،
پــری بدجنســی کــه آنجلینــا جولــی نقــش آن را تمــام و
کمــال ایفــا کــرده اســت .ایــن فیلــم ســال  ۲۰۱۴اکــران
شــد و توانســت عنــوان چهارمیــن فیلــم پرفــروش ســال
را بدســت آورد ،قســمت دوم آن هــم بــه زودی روانــه
ســینماها میشــود.

«کتابجنگل»
«کتــاب جنــگل» بــه کارگردانــی جــان فــاورو محصــول
ســال  ۲۰۱۶دیزنــی اســت کــه نــام هنرمندانــی چــون
اســکارلت جوهانســون ،ادریــس آلبــا و بــن کیگزلــی در
میــان صداپیشــههای آن دیــده میشــد.
موفقیــت چمشــگیر «دیــو و دلبــر» در ســال۲۰۱۷بــا بــازی
امــا واتســون دیزنــی را روزبهروز بیشــتر به ســمت بازســازی
آثــار قدیمــی میکشــاند« .دیــو و دلبــر» دومیــن فیلــم
پرفــروش ســال شــد.
«دامبو»
بعــد از آن دیزنــی اعــالم کــرد بــرای ســال  ،۲۰۱۹پنــج
الیواکشــن را راهــی ســینماها خواهــد کــرد کــه «دامبــو»
اولیــن آنهــا بــود .دامبــو نــام تیــم برتــون را بــه عنــوان
کارگــردان روی خــود داشــت و کالیــن فــارل ،اوا گریــن و
مایــکل کیتــون در آن بــازی میکردنــد.

«سیندرال»
احتمــاال نمیتوانیــد کســی را پیــدا کنیــد کــه داســتان
«ســیندرال» را نشــنیده باشــد! دیزنــی ســال ۲۰۱۵فیلم این
انیمشــین محبــوب و دوســت داشــتنی را ســاخت ،کنــت
برانــا آن را کارگردانــی میکــرد و کیــت بالنشــت و لیلــی
جیمــز از بازیگــران آن بودنــد.
«غولبزرگمهربان»
«غــول بــزرگ مهربــان» از کتابــی بــه همیــن نــام ســاخته
شــده بــود ،بــا اینکــه اقتباسهــای گوناگونــی از آن موجود
اســت ،امــا وقتی اســتیون اســپیلبرگ برای ســاخت فیلمی
جلــو میآیــد ،حواسهــا هــم بیشــتر جمــع میشــود!
ایــن فیلــم محصــول ســال  ۲۰۱۶و دیزنــی اســت.

«عالالدین»
غــول چــراغ جــادو در کودکــی آروزی خیلــی از مــا بــود،
همــان غــول مهربانــی کــه هــر آرزویــی را بــرآورده میکــرد
و همــه غیرممکنهــا بــا یــک اشــاره او ممکــن میشــد.
نســخه بازســازی «عالالدیــن» محصــول ســال  ۲۰۱۹از آن
دســته فیلمهایــی بــود کــه در ابتــدا بــا نــام بازیگــرش
مطــرح شــد؛ ویــل اســمیت! اســمیت بــا گریمــی متفــاوت
قــرار بــود نقــش همــان غــول را بــازی کنــد ،او در کنــار
مینــا مســعود و نیومــی اســکات قــرار گرفــت .ایــن فیلــم
همچنیــن همراهــی گای ریچــی ،کارگــردان نامآشــنای
ســینما را روی خــود داشــت .موفقیــت عالالدیــن تــا حدی
بــوده کــه دیزنــی تصمیــم گرفتــه قســمت دوم آن را هــم با
همیــن ترکیــب بازیگــران بســازد.
«شیرشاه»
احتمــاال شــما هــم بــا مــا موافقیــد کــه «شیرشــاه» یکــی

 ۲۰۱۹اکــران میشــود .نکتــه مهــم «زنــان کوچــک» حضــور
بازیگــران سرشــناس هالیــوود اســت ،البتــه کــه گرتــا
گرویــک هــم بعــد از فیلــم تحســین شــده «لیدیبــرد»
کارگردانــی آن را برعهــده دارد .مریــل اســتریپ ،سورشــا
رونــان ،امــا واتســون ،تیموتــی شــاالمی ،فلورنس پیــو ،لورا
درن ،جیمــز نورتــن و لویــی گارل برخــی از ایــن بازیگــران
هســتند.

از کاراکترهــای ویــژه انیمیشــنهای دیزنــی بــود ،شــیر
کوچکــی کــه از همــان بــدو تولــد بــا ســیاهی و تلخــی
دنیــا آشــنا شــد و خیلــی زود پــدر و مــادرش را از دســت
داد .دنیــای بیــرون ســیاه و ترســناک بــه نظــر میرســید
و دوســتان بامــزه و سرخوشــی کــه پیــدا کــرده بــود،
او را از مــرگ نجــات دادنــد« .شیرشــاه»  ۲۰۱۹بــا یــدک
کشــیدن نــام جــان فــورو بــه عنــوان کارگــردان و دونالــد
گالور ،بیانســه ،جیمــز ارلجونــز و ســت روگــن بــه عنــوان
صداپیشــه و همــکاری بیانســه و التــون جــان در بخــش
موســیقیهای فیلــم ،یــک اثــر منحصربهفــرد را راهــی
ســینماها کردنــد کــه همــه رکوردهــا را تاکنــون شکســته
اســت.

«پریدریایی»
«پــری دریایــی» هــم یکــی دیگــر از پروژههــای در دســت
اقــدام دیزنــی اســت کــه هنــوز در مرحلــه انتخــاب بازیگــر
هســتند ،تاکنــون حضــور ملیســا مککارتــی ،خاویــر
بــاردم و کلوئــي در آن اعــالم شــده اســت .البتــه دیزنــی
پروژههــای دیگــری را هــم در دســت بررســی دارد،
«پیترپــن»« ،شمشــیر در ســنگ»« ،پینوکیــو» و چنــد نــام
دیگــر مطــرح شــدهاند و هنــوز هیــچ خبــر قطعــی از آنهــا
منتشــر نشــده اســت.
در ایــن گــزارش نگاهــی داشــتیم بــه آثــاری کــه طــی چنــد
ســال گذشــته در ســینمای جهــان بازســازی شــدهاند و
جــدای از اینکــه همــه آنهــا داســتان قدیمــی را تعریــف

«موالن»
«مــوالن» هــم یکــی دیگــر از فیلمهــای بازســازی دیزنــی
اســت کــه انیمیشــن قدیمــی آن حســابی طرفدار داشــت،
دختــر چینــی کــه در پوششــی مردانــه بــه میــدان جنــگ
مــیرود« .مــوالن» قــرار اســت ســال آینــده در ســینماها
اکــران شــود ،امــا بــر اســاس تصاویــر و تیزرهایــی کــه
تاکنــون از آن دیدهایــم ،میدانیــم کــه فیلــم حــال و هــوای
کارتــون را بــا تمرکــز بیشــتر روی جنبــه رزمــی دارد.

25
نشریه روزانه سی و دومین جشنواره بین المللی فیلمهای کودکان و نوجوانان

«زنانکوچک»
«زنــان کوچــک» را یادتــان هســت؟ خیلــی از مــا بــا
ســریالی بــه همیــن نــام کــه از شــبکه اول پخــش میشــد،
زنــان کوچــک را شــناختیم ،ماجــرای خانــواده مــارچ کــه
هرکــدام از چهــار دختــر آنهــا خلــق و خــوی مخصــوص
خودشــان را دارنــد« .زنــان کوچــک» در اصــل کتابــی بــه
همیــن نام اســت که نخســتین بــار در ســال ۱۸۸۰منتشــر
شــد .از روی آن ،انیمیشــنها ،فیلمهــا و ســریالهای
مختلفــی ســاخته شــده ،امــا معروفتریــن آنهــا تــا امروز
فیلمــی محصــول ســال  ۱۹۹۴اســت .ســونی پیکچرز ســال
 ۲۰۱۳بــود کــه اعــالم کــرد قــرار اســت نســخه جدیــدی از
ایــن مجموعــه را بســازد و بازنویســی و انتخــاب بازیگــران
ادامــه داشــت تــا اعــالم شــد کــه فیلــم بــرای دســامبر

میکردنــد ،شــباهت بیــش از انــدازه بــه کارتــون
نوســتالژیک و حضــور بازیگــران و هنرمنــدان سرشــناس
در هرکــدام از آنهــا بــه چشــم میآمــد ،اتفاقــی کــه باعــث
میشــد ایــن فیلمهــا در ســینماهای سراســر کشــور مــورد
توجــه قــرار بگیــرد و هرکــدام در نــوع خودشــان دســت به
رکوردشــکنی بزننــد .در ایــن زمینــه قطعا حضور ســتارگان
درجــه یــک تضمینــی مطلــق بــر موفقیــت فیلــم نخواهد
بــود ،اما همچنــان نقــش بســیار مهمــی در آن دارد .جدی
گرفتن ســینمای کــودک و نوجــوان در کنــار تولیدمحتوای
جــذاب و بــا فکــر میتوانــد باعــث رونــق ایــن حــوزه شــود،
حــوزهای کــه بــه دلیــل فراگیــر بــودن بــرای همــه ســنین و
حضــور اجبــاری پــدر یــا مــادر بــه همــراه فرزنــد میتوانــد
بــه راحتــی باعــث رونــق صنعــت ســینما شــود.

مسعود و آرزوهای بزرگ
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میثــم محمــدی -آن موجــود فرازمينــى
دوستداشــتنى بــراى بچههــاى دهــه
شــصت كــه از كــره زميــن بیــرون آمــده بــود
تــا تمــام خواســتههاى وحيــد كوچولــو و
دوســتانش را بــرآورده كنــد ،كافىســت تــا نــام مســعود
كرامتــى بــراى هميشــه در ذهــن ما بمانــد .خالــق «پاتال
وآرزوهــاى كوچــك» كــه بــزرگ بــود و دلنشــين و يكــى از
همــان تكــه پازلهــاى ارزشــمند ســينماى كــودك .كرامتى
از آن شــخصيتهاى ســينمايى محبــوب و محجــوب
اســت كــه كمتــر از بزرگــى نــام و نشــان و كارهايــى كــه
در عرصههــاى مختلــف نمايشــى و ســينمايى داشــته،
هایوهــوى دارد .از آن دســت عاشــقانى كــه درخصــوص
مانــدگارى و بزرگــى او اتفــاق نظــر جمعــى در ميــان اهالى
ســينما وجــود دارد .روزگارى بــا دســتهاى هنرمنــد و
ـب بزرگــش ،عروســكها را جــان مــىداد و میگردانــد
قلـ ِ
تــا جاليــى بــه دل كــودكان آن روزگار بدهــد .هنرمنــدى كه
هــم دســت در نويســندگى دارد ،هــم كارگردانــى را مشــق
كــرده و هــم اينكــه در دنيــاى بازیگــرى امضــاء منحصر به
خــود را دارد .نگاههــا ،صــدا و چهــره كرامتــى او را بازیگــرى
دلنشــين و باورپذيــر ســاخته اســت .چــه زمانــى كــه قــرار
اســت بــه چزابــه ســفر كنــد و آن روحيــه بیرونــى و ملتهــب
را داشــته باشــد ،چــه وقتــى كــه در قالبــى درونــى ،بــا لحنى
طنــز يــا بــا تشويشــى در اليههــاى بازیگــرى همراهمــان
میکنــد.
بیترديــد كارنامــه مســعود كرامتى نشــانگر ثبتوضبط
بىچونوچــراى او در دفتــر ســينماى كــودك اســت.
ســينمايى كــه كرامتــى يكــى از دانههــاى خوشرنــگ و
لعــاب تســبيح آن اســت .بــا دقتــى مثالزدنــى و رفتــارى
حرفــهاى و فــارغ از هياهــو كــه حاصــل جمعــى مثبــت و
مانــدگار را بهدســت مىدهــد .بــه واقــع کرامتــی در فضای
ایــن روزهــای ســینما که سنجاقشــدن بــه فضــای مجازی
و چســبیدن بــه حاشــیهها و کلنجــار رفتــن بــا رســانهها،
رمــز دیــده شــدن بســیاری از بازیگــران شــده اســت ،بــا
جوهــر نــاب هنرمندانــه خــود و بــا عشــق بــه هنر ســینما،

مانــدگار شــده اســت .نوشــتن از مســعود کرامتــی کلمه به
کلمــه لــذت دارد و ایــن لــذت برخواســته از جادویــی بــه
نــام سینماســت .کرامتــی و امثــال او عــالوه بر ثبــت بصری
خــود در ذهــن مخاطبــان ،در دورانــی زیســت کردهانــد
کــه اندیشــه عمــق داشــته و تفکــر را ارج مینهادنــد و
بــا تمــام اینهــا در ســادگی مطلــق هنــر خــود را بــروز و
ظهــوری جــاودان میبخشــیدند .کرامتــی نــه تنهــا در آثــار
مانــدگار ســینما و تلویزیــون و تئاتــر ثبــت عینــی شــده
اســت ،بلکــه با مشــی و مرامــی ســتودنی در دل یک نســل
باقــی مانــده و نکتــه اساســیتر ایــن اســت کــه هنــر و آثــار
او بیــش از خــود و چهــرهاش نمــود پیــدا کــرده اســت و
همچنــان بــرای کــودکان کوچــک ســرزمینش آرزوهــای
بــزرگ داشــته اســت.
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مرضیه برومند تاکید کرد

تجارتباسینمایکودک

ملیــکا نصیــری -مرضیــه برومنــد از معدود
کارگردانانــی اســت کــه مــزه خــوب فــروش
بــاالی ســینمای کــودک را چشــیده اســت و ایــن
ســالها بــه او حــق میدهیــم اگــر بیــش از
هــر کــس دیگــری هــوس رونــق فیلــم کــودک را در دل داشــته
باشــد ،چراکــه او همــواره کــودک را میشناســد ،نیــاز محتــرم
او بــه تماشــای فیلــم را جــدی میانــگارد و همیشــه بــا علــم
بــه اینکــه مخاطبــی هوشــمند دارد پشــت دوربیــن خــود
قــرار میگیــرد .در روزهــای برگــزاری ســیودومین جشــنواره
فیلمهــای کــودکان و نوجوانــان اصفهــان چنــد کالمــی بــا او
همصحبــت شــدیم کــه حاصــل آن اینجاســت.

اوضــاع ســینمای کــودک امــروز را چگونــه ارزیابــی
می کنیــد؟
واضــح اســت کــه مــا در تولیــد آثــار کــودک
ســینمایی ضعــف داریــم و عوامــل متعــددی بایــد
دستبهدســت هــم دهنــد تــا دوبــاره دوران طالیــی
ســینمای کــودک بــرای مــا احیــا شــود.

از چنــد مــوردی کــه مطــرح کردیــد کــدام یــک
اولویــت بیشــتری دارد؟
بــه اعتقــاد مــن حــوزه پخــش از اهمیــت بســیاری
برخــوردار اســت چراکــه در رونــد فــروش هــر کاالیــی
عرضــه و تقاضــا بایــد بــا هــم رابطــه منطقــی داشــته
باشــند تــا در نهایــت رضایــت تقاضاکننده جلب شــود.
وقتــی بتــوان مصرفکننــده را راضــی نــگاه داشــت
تقاضــا بــرای محصــول مــورد نظــر بیشــتر خواهــد بــود
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چقــدر احتمــال دارد کــه ایــن احیــا شــدن واقعــا
صــورت بگیــرد؟
ســابقه ســینمای کــودک ایــن اصــل را ثابــت کــرده کــه
میتوانــد بــر اقتصــاد ســینما در برهههــای مختلــف
تاثیرگــذار باشــد ،کمــا اینکــه در گذشــته هــم شــاهد
فــروش خــوب آثــار کــودک بودهایــم .بایــد بــرای
ســینمای کــودک ماننــد تمامــی ژانرهــای دیگــر اهمیت
قائــل باشــیم و برنامهریزیهــای دقیــق و مــدون بــرای
ایجــاد زیرســاختهای تولیــد فیلــم خــوب کــودک
داشــته باشــیم .پخــش فیلــم ،توجــه بــه زیرســاختها
و فیلمنامــه خــوب ســه عاملــی اســت کــه در حــوزه

فیلمهــای کــودک اهمیــت بســیاری پیــدا میکنــد و
نقصــان در ایــن ســه مــورد باعــث ایجــاد ضعــف در
رونــد تولیــد و پخــش آثــار خواهــد شــد کــه نتیجــه آن
ســینمای ضعیــف و بــدون مخاطــب خواهــد بــود.

مالقــات وزرای ارشــاد پیشــین هــم رفتــه بــودم ،امــا ایــن
اتفــاق تــا بــه امــروز رخ نــداده اســت.

و ایــن رونــد شــامل فــروش فیلمهــای ســینمایی نیــز
میشــود ،امــا مســئله ایــن روزهــای حــوزه پخــش ایــن
اســت کــه مصرفکنندههــای ســینمای کــودک کــه
در واقــع کــودکان و نوجوانــان هســتند؛ تنهــا ســه مــاه
تابســتان را وقــت دارنــد کــه بــرای اوقــات فراغتشــان
برنامهریــزی کننــد و بــه ســینما بیاینــد ،چراکــه  9مــاه
دیگــر ســال را درگیــر مدرســه هســتند ،پــس فرصــت
کمتــری بــرای ســینما آمــدن برایشــان ایجــاد میشــود.
اصــال بــه همیــن علــت اســت کــه اغلــب ســینماداران و
پخشکنندههــا بــه اکــران فیلــم کــودک در طــول ســال
تمایلــی نشــان نمیدهنــد و آثــار کــودک را در اولویــت
اکــران قــرار نمیدهنــد.

سهم رویدادی مثل جشنواره چقدر است؟
بزرگتریــن وظیفــه و نقــش جشــنواره بینالمللــی
فیلمهــای کــودکان و نوجوانــان اصــال همیــن حفــظ
ســینمای کــودک اســت .جشــنواره اجــازه نمیدهــد کــه
چــراغ ســینمای کــودک خامــوش شــود و بــا چنــگ و
دنــدان ایــن حــوزه ســینمایی را ســرپا نگه داشــته اســت.
امــا تــا فیلــم خــوب کــودک نداشــته باشــیم ،جشــنواره
نمیتوانــد بــه خــودی خــود موثــر عمــل کنــد .تعــداد
آثــار خــوب بایــد زیــاد باشــد تــا در میانشــان رقابــت
بــرای دیدهشــدن بیشــتر صــورت گیــرد.
بنابراین جو رقابتی را مثبت میدانید؟
رقابــت شــکلگرفته میــان آثــار بــه عوامــل کار بازخــورد
میدهــد و آنــان را متوجــه ضعفهــای کارشــان
میکنــد .بســیاری از آثــاری کــه تماشــا میکنــم دربــاره
کــودک ســاخته شــده اســت و بچههــا را مخاطــب
خــود قــرار نمیدهــد .بــه همیــن علــت میگویــم کــه
کارگــردان بایــد از نتیجــه ســاختهاش بازخــورد داشــته
باشــد تــا بفهمــد کــه فیلمــی کــه ســاخته تــا چــه حــدی
قابلیــت جــذب کــودکان را دارد.
فکــر میکنیــد مهمتریــن کار جشــنواره امســال
چــه بــوده اســت؟
جشــنواره امســال تصمیــم خوبــی گرفتــه و از پخــش
کنندههــای محلــی بــرای تماشــای آثــار دعــوت بــه
عمــل آورده اســت .ایــن رویــداد بــرای مــا کــه ســابقه
ســینمای کــودک قــوی و حرفــهای در منطقــه داریــم،
خیلــی خــوب اســت .اینگونــه بــرای ســینمای خودمــان
بــازار خواهیــم داشــت کــه ایــن بــازار بــا خــودش
بودجــه بــه همــراه مــیآورد و وقتــی کــه بودجــه الزم
بــرای ســاخت آثــار حرفــهای را داشــته باشــیم بــه ســمت
ســینمای پرفــروش و تجــاری گام برمیداریــم کــه ایــن
رونــد باعــث کمــک بــه توســعه ســینمایمان میشــود.
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شــما ســینماداران را بیشــتر از فیلمســازان در رکود
ســینمای کــودک مقصــر میدانیــد؟
خیــر ،فیلمهــا نیــز بــرای ایــن کــه اکــران بگیرنــد بایــد
از المانهــای جذابیــت بصــری برخــوردار باشــند
تــا بیننــده بــرای تماشــای فیلــم ترغیــب شــده و بــه
ســالن ســینما بیایــد؛ البتــه زمانــی هــم هســت کــه
فیلــم در حــدی جذابیــت نــدارد کــه جلــب توجــه کنــد،
امــا از محتــوای آموزشــی الزم برخــوردار اســت .در ایــن
زمــان بایــد بــرای نمایــش آن یارانههــای ویــژهای را در
نظــر گرفــت و از فرمولهایــی ماننــد آنچــه کــه بــرای
ســینمای هنــر و تجربــه ســاماندهی شــد ،بهــره گرفــت.
همچنیــن میشــود تمهیــدی اندیشــید تــا بچههــا از
طریــق مــدارس بــه ســینما آمــده و بــه تماشــای آثــار
بنشــینند یــا فیلمهــا را بــه مــدارس بــرده و بــرای
دانشآمــوزان بــه نمایــش درآورد .البتــه بــرای رخدادن
ایــن مقولــه بــه ایــن حــرف تکــراری میرســیم کــه الزم
اســت همــکاری بیــن آمــوزش و پــرورش و ارگانهــای
ســینمایی صــورت بگیــرد .وقتــی هــم مســئلهای را تکــرار
کنیــم دیگــر معنــی کلمــات از دســت مــیرود و اهمیــت
پیــدا نمیکنــد 40 .ســالی میشــود کــه میگوییــم بایــد
بیــن آمــوزش و پــرورش ارتبــاط شــکل بگیــرد ولــی ایــن
اتفــاق نمیافتــد .مــن بــرای صحبــت در ایــن زمینــه بــه

نهایتــا متولــی ســینمای کــودک چــه کســی بایــد
باشــد؟
بــه اعتقــاد مــن متولــی ســینمای کــودک بایــد کانــون
پــرورش فکــری کــودک باشــد کــه ایــن مرکــز هــم بیشــتر
بــه دنبــال فیلمهایــی بــا محتــوای غنــی بــا ظاهــری نــه
چنــدان دلچســب اســت .کانــون ،بــرای ســرمایهگذاری،
فیلمهایــی را انتخــاب میکنــد کــه خیلــی مخاطــب
عــام ندارنــد پــس بــرای جــذب مخاطــب باید شــرایطی
را ایجــاد کنــد کــه بچههــا در مدرســه آثــارش را ببیننــد
و توجــه بــه ایــن مســئله بــرای حفــظ ســینمای کــودک
اهمیــت زیــادی دارد.
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گلنار؛آرزویروزهایکودکی
مریــم قربانــی نیــا -هــر وقــت حــرف از فیلمهــای کــودک میشــود ناخــودآگاه
فیلــم «گلنــار» بــه ذهــن مــن میآیــد .بــه یــاد دارم کــه وقتــی کــودک بــودم هــر
وقــت در ســینماها فیلمــی از گــروه کــودک و نوجــوان یــا گاهــی انیمیشــن اکــران
میشــد پــدرم بلیــت میگرفــت و مــن و بــرادرم و گاهــی دخترخالههایــم را بــه
ســینما میبــرد .روزی کــه قــرار بــود بــه ســینما برویــم وقتــی از مدرســه بــه خانــه
برمیگشــتیم بــا عجلــه مشــقهایمان را مینوشــتیم تــا حتــی بــه هــم کمــک
میکردیــم تــا تکالیفمــان زودتــر تمــام شــود تــا مبــادا ســر موقــع بــه ســینما
نرســیم .پــدرم مــا را بــه تماشــای تمــام فیلمهــای آندوره بــرد؛ دزد عروســکها،
ســفر جادویــی ،مریــم و میتیــل ،الوالــو مــن جوجــوام ،دره شــاپرکها ،خرگــوش
بــال گــرگ ناقــال ،کاله قرمــزی و پســر خالــه و ...و ایــن میــان تنهــا فیلمــی کــه چندین
بــار تصمیــم گرفتیــم ببینیــم امــا هر بــار بــه دلیلــی موفق نشــدیم فیلــم گلنــار بود.
دخترعمــهام کــه ســه ســال از مــن کوچکتــر بــود ایــن فیلــم را دیــده بــود و هــر بــار
بــا آب و تــاب از گلنــار و خرسهــا و خالــه قورباغــه و آهنگهــای فیلــم میگفــت
و دیــدن گلنــار بــرای مــن تبدیــل بــه آرزو شــده بــود تــا زمانــی کــه خــودم صاحــب
دختــری شــدم و همیشــه بــه دنبــال ســیدی فیلمهــای کــودک بــودم تــا بــرای او
بخــرم .آن زمــان یــک سیدیفروشــی در خیابــان ســیتیر بــود کــه نمیدانــم هنــوز
هــم هســت یــا نــه .یــک روز کــه بــرای کاری بــه بنیــاد ســینمایی فارابــی رفتــه بــودم از
مقابــل آن مغــازه شــلوغ بــا انبوهــی از فیلمهــا و ســیدیهای موســیقی رد شــدم و
در کمــال ناامیــدی تصمیم گرفتــم از مغازهدار ســراغ گلنــار را بگیرم .وقتی مغــازهدار
از زیــر ســیدیهای رنــگ و وارنگــش فیلــم گلنــار را بیــرون کشــید بــاورم نمیشــد
کــه بــه آرزوی بچگیهایــم رســیدهام .گلنــار و تمــام فیلمهــای کــودک دیگــری کــه
داشــت از او خریــدم و بــا اشــتیاق بــه ســمت خانــه رفتــم .از آن روز تــا بــه حــال بارهــا
و بارهــا گلنــار را بــا دختــرم کــه حــاال ســال آخــر دبیرســتان اســت و اتفاقــا در حــوزه
عکاســی در مطبوعــات هــم فعالیــت میکنــد ،دیدهایــم و جالــب اینکــه او هم مثل
مــن از طرفــداران گلنــار اســت.
امیــدوارم بازهــم فیلمهایــی مثــل گلنــار و دیگــر فیلمهای کــودک دهه ۶۰ســاخته
شــود تــا نســلهای بعــد و بعدتــر هــم آن لذتی کــه مــا تجربــه کردیم ،حــس کنند.

En voy calls on Iran, S.Korea cinemas for
children co-production
The representative of South Korea’s children film festival said that the field is potential for Iran
and Korea to be a ground for co-production.
Su Dong at the fifth session of the international Co-Production Panels of the International Film
Festival for Children and Youth (IFFCY) said that the first co-production of South Korea dates
back to 1957 that was a joint project with Hong Kong. It was about the love story of a Chinese
singer and a Korean writer, she said.
At the time, co-production with other countries was a priority in Korean cinema, the representative added.
This issue motivated foreign companies to get close to the Korean cinema, and as a result,
Korean companies began to import films instead of producing them, she said adding that the
situation led to a decrease in the number of Korean-made films.
She noted, however, that in late 1990s, Korean film companies were founded, and the process
of making good Korean films got a momentum, and after a while, foreign companies demanded co-production with the Korean cinema.
Dong emphasized that “In 2000s, Korean films received awards of some international festivals,
and multiplexes formed in the US and China. Currently, Korea co-produces with the US and
other countries. For example, a film titled Seven Sords was filmed in cooperation with Korean
stars, funded jointly by Korea, China and Hong Kong. The co-production was both economically and cinematic.”
She added that the memoranda of understanding (MoUs) are also concerned with other aspects of co-production.
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In another part of the panel, the representative explained various forms of co-production and
cinematic interactions.
“First, the story of an old film is considered to be the basis of a new one. Such productions
face significant risks when it comes to the box office. The second type is joint investment,
and the third and forth are respectively on the basis of location and human resources and
equipment facilities.
Speaking about the type of co-production in South Korea, she said, “In our country, there is a
filmmaking organization that sets the regulations, and based on such regulations the budged
required for co-productions are provided.”
Emphasizing that the best condition for co-production is related to the European countries,
she sai, “As there are numerous film festivals in European countries, such as France and Germany, and people in such countries welcome such events, most of the joint projects take
place in such countries. But screening films of other countries in the US is difficult. Over the
past two decades, there have been some instances of joint projects of the US and Korea, and
even American film companies such as Netflix have started their cooperation with Korean
counterparts.”
The Korean representative said, “I think, in Iran, due to the rich culture and history, people’s
preferences of film is much different, and comedy and industrial films are more popular. I hear
that series such as Jumong and Dae Jang Geum are very popular in Iran.”
She noted, however, that south Korean film festival on the environment enjoyed the cooperation with prominent Iranian filmmakers such as Abbas Kiarostami.
“We are trying to introduce the Korean film festivals for children, as the cinema is much flexible
to be used as a ground for co-production with Iarn. Iranian animations and films produced for
children are more popular in Korea, and in other fields too, Iranian films have been attracted some audience. For example, Asghar Farhadi’s film Everybody Knows has been recently
screened in South Korea.”
At the end, she said that Korean film market is open to any kind of co-production with Iran,
including remaking the old Iranian films. Korean private sector is very active in co-production,
and when a subject is proposed for filmmaking, the investors are informed on it so that any
party who is interested takes the project.
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