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با وجود اينكه بچه هاي نس�ل ام�روز مخاطبان 
بسيار باهوشي هس�تند و متفاوت فكر مي كنند 
اما نش�اندن آن براي يك س�اعت روي صندلي 
سينما كاري بس سخت و دش�وار است. كودك 
اس�ت و خاصي�ت دوران كودك�ي ورجه وورجه 
كردن است. از س�وي ديگر انيميش�ن هاي روز 
هاليوود، دنياي ك�ودكان ايراني را به قبضه خود 
درآوردن�د ب�ه همين جه�ت از هر منظ�ر كه به 
اين نوع فيلمس�ازي نگاه كني�م كار كردن براي 
كودكان س�خت ام�ا لذت بخش اس�ت و نياز به 
پژوهش و مطالعه و همفكري ب�اال دارد تا بتوان 
كودك گريز پ�ا را ب�راي س�اعتي روي صندلي 
نشاند. همان طور كه هادي محمديان، كارگردان 
انيميشن »فيلش�اه« هم مي گويد: »بايد سوژه و 
داس�تاني انتخاب كنيم كه در عين جذاب بودن 
بتوانيم كودك را روي صندل�ي ميخكوب كنيم 
و به هدف م�ان برس�يم.« اين روزها انيميش�ن 
»فيلش�اه« به كارگرداني هادي محمديان روي 
پرده سينماست كه تا حدودي توانسته مخاطب 
خوبي به خود جذب كند. اين فيلم همچنين در 
كشورهاي لبنان، عراق و اردن به نمايش درآمد 
و همچنين دومين فيلم پ�ر مخاطب و پر فروش 
باكس آفيس س�ينماي لبنان ش�د. گفت وگوي 

»اعتماد« را با او ازنظر مي گذرانيد. 

  در وهل�ه اول كمي درباره مضمون و داس�تان 
»فيلش�اه« براي مان توضي�ح بدهي�د... اينكه 

سوژه اين فيلم انيميشن چگونه انتخاب شد؟
گروه توليدكننده فيلش��اه يك تيم هس��تيم همچون 
كمپاني. همان طور كه مي دانيد در دنيا انيميش��ن ها 
توسط كمپاني هاي بزرگ توليد مي شوند بر اين اساس 

ما هم به واس��طه گروهي كه هس��تيم مدتي است كه 
ساخت انيميشن ها را در دس��تور كار خود قرارداديم. 
اين گروه ما از كارگروه ه��اي مختلف ازجمله ايده يابي 
يا فيلمنامه نويس��ي و... تشكيل ش��ده كه من هم جزو 
اين كارگروه ها هس��تم. اين گروه مش��خص مي كند 
و تصميم مي گيرد كه در چه فضاي��ي كار كنيم تا هر 
سال بتوانيم يك كار سينمايي بسازيم و از آنجايي كه 
معتقدم در حوزه س��اخت انيميش��ن همچنان تجربه 
مي كنيم بايد قصه اي انتخ��اب مي كرديم كه پيش تر 
شنيده شده باشد و به گونه اي براي مخاطب نوستالژي 
باش��يم. نكته مهم تر اينكه ب��راي ما اك��ران خارجي 
بسيار مهم اس��ت و داس��تاني بايد انتخاب مي كرديم 
كه جهانشمول باشد به همين منظور تصميم گرفتيم 

»فيلشاه« را بسازيم. 
  »فيلش�اه« را هم همچ�ون »ش�اهزاده روم« 
بارويك�رد و توج�ه ب�ه ك�ودكان و نوجوان�ان 

ساختيد. 
بله. در توليدات مان اولويت مان ك��ودكان و نوجوانان 
هس��تند و در وهله بعد بزرگ ترها به همين دليل هم 

بود كه زاويه ديد خود را فانتزي انتخاب كرديم. 
  در ابت�داي صحبت ت�ان ب�ه كار تيمي اش�اره 
كردي�د و كارگروه�ي ك�ه ب�راي اي�ده يابي يا 
فيلمنامه نويسي تشكيل مي ش�ود. نكته بسيار 
مهمي كه در سينماي ايران كمتر ديده مي شود 
و بيشتر شاهد آن هستيم كه فرديت در نگارش 
فيلمنامه و سوژه يابي حاكم است تا كار گروهي 
و تيم�ي. حت�ي كارگردان�ان ب�راي اينك�ه كار 
تاليفي باشد خودش�ان نگارش فيلم را بر عهده 

مي گيرند. 
در دنيا وقتي فيلمي س��اخته ش��ود مخاطب براي شان 
بسيار اهميت دارد. در سال هاي اخير سينماي ايران به 
دنبال مكاتب اروپايي بوده و از يك زماني ساخت فيلم ها 
به سمتي رفت كه مبنا سرگرمي و جذب مخاطب نبود 

و فيلم را براي قشر خاص و بيش��تر براي پز روشنفكري 
مي سازند. همين نكته باعث ش��د كه از اواخر دهه اخير 
ما مخاطبين خود را از دس��ت دادي��م و از دوران طاليي 
س��ينماي ايران فاصله گرفتيم. فيلم ها ديگر قهرمان يا 
ضدقهرمان ندارد و از اين مرز فرات��ر هم رفتيم و برخي 

فيلم ها تحت تاثير نئورئاليسم ساخته شدند. 
  شما با تكيه  بر چه رسالتي فيلم هاي انيميشن 

را مي سازيد؟
ببينيد در س��اخت فيلم هاي انيميش��ن ما با مخاطب 
ك��ودك و نوج��وان هم��راه هس��تيم و محكوميم به 
اينكه فيلم س��رگرم كننده بس��ازيم؛ به همين جهت 
تفكر ف��ردي نمي تواند موردتوجه ق��رار بگيرد. بچه ها 
مخاطبان بسيار باهوش��ي هستند و بس��يار متفاوت 
فكر مي كنند به همين جهت توليد براي كودكان كار 
يك نفر، دو نفر نيس��ت و نياز ب��ه جهان بيني كامل تر 
و فيلمس��ازي جهانش��مول تري دارد باي��د به صورت 
گروهي توليد را در دس��ت بگيريم چون قرار اس��ت با 
انيميش��ن هاي روز دني��ا رقابت كني��م. از آنجايي  كه 
سينماي ايران وابستگي مالي به دولت دارد براي شان 
مخاطب مهم نيست؛ اما براي ما كه در بخش خصوصي 
فعالي��ت مي كني��م مخاط��ب و توجه كودك بس��يار 
مهم اس��ت. نزديك به 220 نفر روي توليد اين دست 
پروژه ه��ا فعاليت مي كنن��د به همين جه��ت هزينه 
كمپاني بايد برقرار باشد. بايد سوژه و داستاني انتخاب 
كنيم كه در عين جذاب ب��ودن بتوانيم كودك را روي 
صندلي ميخك��وب كنيم و ب��ه هدف مان برس��يم به 
همين منظور با گرفتن مشاوره از بخش هاي مختلف؛ 

داستاني انتخاب مي كنيم كه مخاطب محور است. 
  البته با در نظر گرفتن سطح شعور مخاطب؟

دقيقا. قرار نيست مخاطب به ما بگويد چه بسازيم، اما 
ما به شعور مخاطب احترام مي گذاريم چون تماشاگر 
قرار اس��ت بليت بخرد و به تماش��اي فيلم بنشيند اما 
تالش مان در س��اخت فيلم هاي انيميش��ن اين است 

كه سطح نگاه مخاطبان را ارتقا ببخشيم. البته ادعاي 
اي��ن را نداريم كه توانس��تيم به اين نقطه برس��يم اما 
وجه تربيتي ك��ودكان و نوجوانان در س��اخت فيلم ها 

براي مان اهميت زيادي دارد. 
  چقدر براي ساخت انيميشن »فيلشاه« هزينه 

شد و چقدر اين سرمايه راكد ماند؟
)مي خن��دد( رقمي ك��ه براي پ��روژه هزينه ش��ده را 
نمي دانم و اگر هم بگويم ممكن اس��ت دقيق نباشد به 
همين جهت بهتر اس��ت صحبتي نكن��م؛ اما مجموعا 
دو سال طول كشيد تا اين فيلم س��اخته شود از زمان 
نگارش فيلمنامه تا زماني ك��ه فيلم روي پرده نمايش 
قرار گرفت. خوش��حالم ك��ه هر مخاطبي ك��ه فيلم را 

ديده آن را با ساخته هاي خارجي مقايسه مي كند. 
   آيا اين قياس درست است؟

نمي دانم چه نمره اي به فيلم تعل��ق مي گيرد، منظور 
من اين اس��ت كه اين قياس ص��ورت مي گيرد چراكه 

فيلم از كيفيت خوبي برخوردار است. 
  قطع�ا همين طور اس�ت و گام ه�اي بلندي در 

خصوص ساخت فيلم انيميشن برداشته شده... 
ممكن است در شمايل انيميشن هاي خارجي نباشيم 
اما حداقل نمره مثبت را مي گيريم و همين مساله كار 
ما را س��خت مي كند. در كش��ورهاي صاحب سينما و 
هاليوود حداقل صد ميليون دالر يا دويس��ت ميليون 
دالر براي ساخت انيميشن هاي خود هزينه مي كنند. 
كل تاري��خ س��ينماي ايران چني��ن هزين��ه اي براي 

فيلم هايش نكرده است. 
  البته كه هنوز در عرصه انيميشن س�ازي قابل 

 رقابت نيستيم. 
مي توانم بگويم جنگ نابرابري اس��ت كه خوشبختانه 

در بوته قياس تا حدودي قرار گرفتيم. 
  به اين نكته هم بايد اش�اره كرد كه در هاليوود 
س�اخت فيلم هاي انيميش�ن به ك�رات صورت 
مي گي�رد اما در ايران ش�اهد مع�دود فيلم هاي 

صنعت س��ينما با مولفه هايش 
از هنر نمايش گرفت��ه تا تصوير 
و ابع��اد آن، گس��تره متن��وع و 
عظيمي است كه انواع قالب هاي 
هن��ري در آن ش��كل مي گيرد 
ام��ا هم��ه آنها ب��ه يك ان��دازه 
ش��ناخته نمي ش��ود ي��ا به يك 
اندازه وزن ن��دارد. اين لزوما به معن��اي ارزش و اعتبار 
ذاتي آنها نيس��ت بلكه در خوانش مخاطب و شناخت 
و درك او نس��بت به انواع قالب هاي هنري دچار اعتبار 
يا بي اعتباري مي ش��ود. گاهي عدم شناخت يا درك و 
تصوير غلط درباره هنرهاي تصويري موجب مي ش��ود 
برخي از نمونه هاي آن مهجور مانده و از قابليت هاي آن 
به درستي استفاده نشود. ش��ايد در اين ميان دو نمونه 
فيلم مس��تند و انيميش��ن يا پويانمايي براي توضيح 
اين قصه، مثال هاي خوبي باش��د. اگرچه امروزه درك 
بهتر و دقيق تري از اين دو ش��كل هن��ري در جامعه ما 
شكل گرفته اما هنوز هم تصوير و تعريف هاي كليشه اي 
و يك س��ويه درباره آنها وجود دارد؛ مثال تا س��ال هاي 
سال خيلي ها فيلم مستند را همان راز بقا مي دانستند 
و يك ژانر از اين س��ينما كه مستند طبيعت يا جانوري 
بود به عنوان فيلم مستند ش��ناخته مي شد و هنوز هم 

خيلي ها فيلم مستند را همان راز بقا مي دانند. 
اين نگ��رش در صنعت انيميشن س��ازي ه��م مصداق 
داشته و چه بسا پررنگ تر هم باشد. به اين معنا كه هنوز 
خيلي ها پويانمايي را همان كارتون يا نقاش��ي متحرك 
مي دانند ك��ه مخاطب اصل��ي آن ك��ودكان و نوجوانان 
هستند و قابليت هاي متنوع و متعدد اين صنعت همچنان 
ناشناخته مانده اس��ت. واقعيت اين است كه انيميشن 
را باي��د تجلي و تجس��م عيني تخي��الت و فانتزي هاي 
ذهني دانس��ت كه به واس��طه تكنولوژي و زبان هنر در 
يك امتزاج خالقانه، ظرفيت و ظرافت اثربخش��ي براي 
بازنمايي احساس��ات و عواط��ف و عقايد انس��ان فراهم 
مي كند تا از طريق نقاش��ي متحرك ب��ه تحريك ذهن 
مخاطب پرداخته و آن را با س��وژه و مضم��ون اثر در يك 
ديالكتيك پويا و گره گش��ا قرار دهد. ازاي��ن رو مي توان 
انيميش��ن را فرصت و ام��كان تفكر دانس��ت، زماني كه 
نمايش رئاليستي دچار امتنان تفكر و خالقيت در بيان 
و روايت مي شود. واقعيت اين است كه ما هنوز قابليت ها 
و ظرفيت هاي انيميش��ن ها را به درس��تي نشناخته ايم 
يا چنان كه بايد، از آن بهره نبرده ايم. صنعت انيميش��ن 
امروزه نه فقط به مثابه ابزار توليد س��رگرمي كه تكنيك 
توليد آگاهي هم هست و از آن مي توان در جهت توسعه 
فرهنگي، اقتص��ادي، اجتماعي و سياس��ي به��ره برد. 
ش��ركت هاي بزرگي امروزه در صنعت انيميشن سازي 
در جهان فعاليت مي كنند كه حتي كاركرد اقتصادي و 
چرخش مالي آنها بيش از سينماي داستاني و رئاليستي 
اس��ت و از حيث هن��ري و زيبايي ش��ناختي ني��ز، آثار 
قابل توجهي توليد كرده اند. آثاري كه ميزان تاثيرگذاري 
 آن از حيث فرهنگ��ي و تربيتي، عرصه ه��اي جهاني را 
در برگرفته و درنورديده است. كمپاني والت ديزني نمونه و 

فعاليت هاي آن گواه اين مدعاست. 
در ايران اما با وجود پيشينه هاي مرتبط با انيميشن سازي 
به ويژه با توجه به ادبيات غني و هنر نقاشي آن وجود دارد 
اما هنوز اين صنعت نتوانسته جايگاه واقعي خود را پيدا 
كند. واژه انيميشن كه در زبان فارسي تاكنون به واژگان 
 »جان بخش��ي«، »متحرك س��ازي«، »پويانماي��ي« و 
»زنده نگاري« ترجمه ش��ده از اواخر دهه پنجاه ميالدي 
وارد عرصه شده است. اگرچه اسفنديار احمديه نخستين 
فيلم كوتاه پويانماي��ي را با عن��وان »مالنصرالدين« در 
سال 1336 با امكانات بس��يار محدودي ساخت اما بنا بر 
ش��واهد تاريخي، خاستگاه انيميش��ن به پنج هزار سال 
پيش در نقش هايي كه روي سفالينه هاي شهر سوخته 
ترسيم ش��ده شناخته شده اس��ت؛ هنرمندان ايراني كه 
توانستند نخستين تصوير متحرك جهان را پديدآورند. 
هنرمند ايراني در پنج هزار س��ال پيش، از سفال به جاي 
بوم نقاشي استفاده كرده و از گردي سفال كه درحركت و 
چرخش خود حركت بز كوهي را تداعي مي كند، به خوبي 
بهره برده و كهن ترين و نخس��تين انيميشن موجود در 

جهان را پديد آورده است. 

بااين حال انيميشن به معناي مدرن و تكنيكال هنوز در 
ايران جايگاه خود را پيدا نكرده ك��ه داليل آن را مي توان 
در دو طي��ف كل��ي دالي��ل درون متن��ي و برون متني 
جست وجو و رديابي كرد. از منظر درون متني يا به عبارتي 
درون سينمايي، توليد فيلم انيميشن از يك سو وابسته به 
تكنولوژي و فناوري هاي اين حوزه اس��ت تا بتوان آثاري 
در حد اس��تاندارد توليد كرد و از سويي به نيروي انساني 
و هنرمندان خالقي نياز دارد تا بتواند از طريق ايده پردازي 
و طراحي خالقانه يك ساختار داستاني و بصري مناسب 
براي توليد انيميش��ن، مواد اوليه آن را فراه��م آورند. در 
ارتباط با اين شرط البته ما وضعيت بدي نداريم. هم وجود 
هنرمندان خ��الق و جواني كه صاحب فك��ر و ايده هاي 
نو هس��تند كم نيس��ت و هم غناي فرهنگي و هنري ما 
مي تواند پش��توانه خوبي براي توليدات مطلوب در اين 

زمينه باشد. 
برخي نمونه هاي موفق انيميش��ن كه در سال هاي اخير 
در س��ينماي ما توليد ش��ده مصداقي از اين معناست. 
از »قلب سيمرغ« وحيد نصيريان و »فيلشاه« گرفته كه 
هم اكنون بر پرده هاي س��ينما در حال نمايش اس��ت تا 
آثاري مثل »تهران 1500« و انيميش��ن هاي تبليغاتي 
كه بهرام عظيمي ساخته است. همچنين انواع فيلم هاي 
كوتاه انيميشن يا تيزرهاي تبليغاتي انيميشن كه در يكي 
دو دهه اخير توليدشده نشان مي دهد ظرفيت و پتانسيل 
اين كار وجود دارد و نيازمند پردازش و پشتيباني بيشتري 
است. از منظر برون متني نيز مي توان دو مساله را لحاظ 
كرد. يكي تغيير نگرش مخاطبان نس��بت به فيلم هاي 
انيميش��ن و فرهنگ س��ازي در اين زمينه تا مخاطباني 
تربيت شوند كه صنعت انيميشن را به درستي شناخته و 
با كاركردهاي آن آشنا باشند و لذت تماشاي آن را تجربه 
كرده باشند. از س��وي ديگر اكران مناسب و اساسا فراهم 
كردن شرايط اكران و نمايش آثار انيميشن در سينماها 
يا شبكه هاي تلويزيوني است تا اين آثار در معرض ديد و 
قضاوت مخاطبان و منتقدان قرارگرفته و قابليت هاي آن 
بيشتر شناخته شود. سال هاس��ت كه سينماي كودك 
ما دچار بحران مخاطب اس��ت، بخش��ي از اين بحران را 
مي توان با توليد انيميشن هاي خوب جبران كرد. توليد 
انيميشن هاي جذاب از دو منظر مي تواند مشكل بحران 
مخاطب را حل كند. هم به سينماي كودك و نوجوان ما 
رونق ببخشد و هم به واسطه آنها، پاي بزرگ ترها را هم به 
سينما باز كند. وقتي يك انيميشن جذاب براي مخاطب 
كودك توليد مي شود اين كودكان همراه با والدين خود 
به س��ينما مي آيند و بالطبع بر تعداد مخاطب��ان افزوده 

مي شود. 
 ضمن اينكه اين تصور و ذهنيت غلط هم اصالح مي شود 
كه انيميش��ن همان كارتون يا فيلم ه��اي ويژه كودكان 
اس��ت. اين در حالي است كه انيميش��ن با توجه به سن 
مخاطبانش تعريف نمي ش��ود بلكه يك نوع��ي از هنر 
نمايشي و بصري است كه متناس��ب با موضوع و سوژه يا 
ساختار و شيوه ساخت آن مي تواند طيف هاي مختلفي از 

مخاطبان را دربرگيرد. 
ضمن اينكه انيميشن به واسطه برخي امكان هايي كه در 
بازنمايي و تصويرسازي تخيالت بشري دارد از ظرفيت ها 
و قابليت ها براي طرح برخي مفاهي��م و پيام ها برخوردار 
است كه س��ينماي رئال فاقد آن است. مس��اله اكران و 
امكان نمايش فيلم هاي انيميشن و تبليغات آنها ازجمله 
ضرورت هايي است كه مديران و سياستگذاران فرهنگي 
بايد درب��اره آن تصميم بگيرند و ش��رايط نمايش آنها را 
فراهم كنند. خ��ود اين امكان و فرص��ت نمايش موجب 
رقابت و پويايي بين انيماتورها و فيلمسازان انيميشن شده 
و به توليد آثار باكيفيت تر كمك مي كند. خوش��بختانه 
رشد و توسعه تكنولوژي و فناوري هاي مرتبط به صنعت 
انيميشن در كشور ما نسبت به دو دهه پيش، پيشرفت 
داشته و ظرفيت فني توليد انيميشن شرايط بهتري يافته 
است. آنچه موجب مي شود تا صنعت انيميشن سازي در 
ايران رشد كند يكي تغيير نگرش نس��بت به اين مقوله 
هنري و ب��اور به كاركردها و ضرورت آن اس��ت و ديگري 
فراهم كردن امكان و ش��رايط توليد و اكران است كه به 
همت مسووالن و سياستگذاران سينمايي بستگي دارد. 
با فراهم شدن اين دو شرط قطعا شاهد پويايي در صنعت 

پويانمايي ايران خواهيم بود. 

معرفي نامزدهاي نهايي جايزه مهرگان ادب، 
معرفي سه داور ديگر جشنواره جهاني فيلم 
فجرو موفقيت عكاسان ايراني در جشنواره 
مونته نگ�رو از جمله رويداده�اي هنري در 

چند روز اخير است. 

تاالر وزارت كشور ميزبان 
»عاشقانه هاي پاپ« مي شود

 

كنسرت »عاش��قانه هاي پاپ« با اجراي مشترك 
تعدادي از خوانندگان شناخته شده موسيقي پاپ 
از جمله روزبه نعمت اللهي، اميرعباس گالب، رضا 
صادقي، حمي��د حامي، مهدي يراحي و س��يامك 
عباس��ي روزه��اي 2۴ و 25 ارديبهش��ت م��اه به 
رهبري و تنظي��م رضا تاجبخش در ت��االر وزارت 

كشور برگزار مي شود. 
به گ��زارش مه��ر، در اين كنس��رت ك��ه به همت 
موسس��ه »اكس��ير نوين« به مديريت محمدرضا 
خانزاده و سرپرس��تي گ��روه محمدرض��ا عقيلي 
برگزار مي ش��ود، تع��دادي از نوازندگان اركس��تر 
س��مفونيك ته��ران نيز به عن��وان گ��روه اجرايي 
در كن��ار خوانن��دگان حض��ور خواهند داش��ت. 
بليت فروشي اين كنس��رت از روز چهارشنبه 2۹ 

فروردين ماه آغاز مي شود. 

معرفي سه داور جشنواره جهاني فجر
س��ه داور بخ��ش فيلم ه��اي اول سي وشش��مين 
جش��نواره جهاني فيلم فجر معرفي شدند. امسال 
جش��نواره جهاني فيلم فجر براي اولين بار جايزه 
بهترين فيل��م اول را اه��دا مي كن��د و طبق اعالم 
س��تاد خبري اي��ن جش��نواره، داوران اين بخش 
محمدعلي باش��ه آهنگ��ر نويس��نده و كارگردان 
از ايران، وي��را النگروفا م��درس از جمهوري چك 
و برمك اك��رم كارگردان از افغانس��تان هس��تند. 
در اي��ن دوره از جش��نواره از مي��ان هم��ه آث��ار 
جش��نواره جهاني فيلم فجر كه فيلم اول محسوب 
 مي ش��وند اعم از فيلم هايي كه در بخش مسابقه و 
غيررقابتي هس��تند، ي��ك جايزه فيل��م اول اهدا 

مي شود. 
محمدعلي باش��ه آهنگ��ر متول��د 13۴1 دزفول، 
فارغ التحصي��ل كارگرداني س��ينما از دانش��كده 
سينما تئاتر است. »نيمه گمش��ده«، »نبات داغ« 
را كارگردان��ي ك��رد، »فرزند خ��اك«، »بيداري 
روياه��ا«، »ملكه« و »س��رو زي��ر آب« از آثار اين 

فيلمساز هستند. 
»ويرا النگروفا« منتقد، استاد دانشگاه، برنامه ريز، 
برگزاركننده و مش��اور جش��نواره هاي سينمايي 
است. او دانش آموخته رشته نظريه فيلم و تئاتر در 
آكادمي هنر براتيسالوا، اسلواكي و رشته مطالعات 
فرهنگ��ي در دانش��گاه چارل��ز پ��راگ، جمهوري 
چك و س��ردبير چندين نش��ريه فيلم در اسلواكي 
و چك و برگزاركننده بخش س��ينماي قزاقستان 
زي��ر ذره بي��ن )1۹۹۹( و س��ينماي كردس��تان 
زي��ر ذره بي��ن )2013( در جش��نواره بين المللي 
 فيلم كارل��ووي واري بود. او هم اكن��ون برنامه ريز 
جش��نواره فيل��م هن��ري كوشيتس��ه )جمهوري 
اسلواكي(، عضو فدراس��يون بين المللي منتقدان 
فيلم، عضو هيات داوران جش��نواره فيلم استانبول 

و... است. 
برمك اكرم، كارگردان و مستندس��از اهل كش��ور 
افغانستان سال 13۴5 در ش��هر كابل متولد شده 

است. 
او در حال حاضر در ش��هر پاريس زندگي مي كند. 
اي��ن س��ينماگر در س��ال هايي ك��ه در زمين��ه 
فيلمسازي مشغول به كار بوده آثار زيادي ساخته 
اس��ت كه از ميان آنها مي توان به »بچ��ه كابل« و 

»وژمه، غزل نامه عشق افغاني« اشاره كرد. 
همچني��ن 11 فيل��م خارج��ي ب��راي نمايش در 
بخش »نمايش هاي ويژه: بهتريِن كش��ورها« سي 
و شش��مين جش��نواره جهاني فيلم فجر انتخاب 
ش��د كه در بين آنها فيلمي از آناهيد آباد، فيلمساز 

ايراني ارمنستاني نيز حضور دارد. 
»يه وا« به كارگرداني آناهيد آباد محصول 2017 
ايران و ارمنس��تان، »معدنچي« ب��ه كارگرداني و 
نويسندگي هانا اس��الك محصول 2017 كرواسي 
و اس��لووني، »تران��ه گرانيت« ب��ه كارگرداني پت 
كالين��ز محص��ول 2017 ايرلند و كان��ادا، »جزء 
مخفي« ب��ه كارگردان��ي و نويس��ندگي گيورس 
استاورس��كي محصول 2017 مقدوني��ه و يونان، 
»مادر مخ��وف« ب��ه كارگردان��ي آنا اوروش��ادزه 
محص��ول 2017 گرجس��تان و اس��توني، »رزا 
چومب��ه« به كارگردان��ي جاناتان رالي��ز محصول 
2015 پرو، »مس��يرها« ب��ه كارگرداني اس��تفان 
كوماندارف محصول 2017 بلغارس��تان، مقدونيه 
و آلم��ان، »فرزن��دان چنگي��ز« ب��ه نويس��ندگي 
و كارگردان��ي زولباي��ار دوري محص��ول 2017 
مغولستان، »س��نتائور« به كارگرداني آكتان اريم 
كوبات محصول قرقيزستان، آلمان، فرانسه، هلند 
و ژاپن، »نامه اي ب��ه رييس جمهور« به كارگرداني 
رويا س��ادات محص��ول 2017 افغانس��تان و فيلم 
»چامبرا« ب��ه نويس��ندگي و كارگرداني جوناس 
كارپينيانو محصول 2017 ايتاليا، فرانس��ه، آلمان 

و امريكا است. 
سي و ششمين جش��نواره جهاني فيلم فجر 1۹ تا 
27 آوريل 201۸ )30 فروردين تا 7 ارديبهش��ت 

13۹7( به دبيري س��يدرضا ميركريمي در تهران 
برگزار مي شود. 

نامزده�اي نهاي�ي جاي�زه مه�رگان ادب 
معرفي شدند

 

هفت رم��ان و هفت مجموعه داس��تان راه يافته به 
مرحل��ه نهاي��ي جاي��زه »مه��رگان ادب« معرفي 
ش��دند. با راي جواد اس��حاقيان، مه��دي غبرايي، 
عليرض��ا س��يف الديني، لي��ال صادقي، حس��ين 
آتش پرور، سياوش گلشيري و ابوالفضل حسيني، 
هفت داور مرحله نهايي جاي��زه »مهرگان ادب«، 
هفت رمان و هفت مجموعه داستان نامزد دريافت 
تنديس مه��رگان و جاي��زه نق��دي هفدهمين و 
هجدهمين دوره جايزه »مهرگان ادب« مشخص 

شدند. 
كتاب هاي راه يافته به مرحل��ه نهايي از ميان 527 
اثر )2۸5 رم��ان و 2۴2 مجموعه داس��تان( چاپ 
اول منتشرش��ده در س��ال هاي ۹۴ و ۹5 انتخاب 

شده است. 
بنا بر اعالم دبيرخانه جايزه مهرگان، عليرضا زرگر 
مدير جاي��زه مهرگان ب��ا اعالم اينك��ه كار داوري 
كتاب هاي زيس��ت محيطي نيز در بخ��ش جايزه 
مهرگان علم به پايان رسيده و فهرست پنج كتاب 
راه يافته به مرحله نهايي و هفت تش��كل مردم نهاد 
)N.G.O( نامزد دريافت جايزه مش��خص و اعالم 
شده است، افزود: در اين دوره در هر دو بخش ادب 
و علم از يك ش��خصيت بزرگ ب��ه خاطر يك عمر 

تالش و خدمت قدرداني مي شود. 
برگزيده جايزه مه��رگان ادب »يك عمر تالش در 
عرصه نوشتن« از ميان پنج نويس��نده برجسته و 
برگزي��ده جايزه مه��رگان علم »ي��ك عمر تالش 
در عرصه محيط زيس��ت« از ميان پنج شخصيت 
محيط زيس��تي ب��ا راي هي��ات داوران انتخاب و 

معرفي خواهند شد. 
دبيرخانه جاي��زه مهرگان زمان برگزاري مراس��م 
نهايي اهداي جايزه را اوايل ارديبهش��ت ماه اعالم 
كرد. هف��ت رمان راه يافته به مرحل��ه نهايي جايزه 
مهرگان ادب به شرح زير هستند: »افغاني كشي« 
محمدرضا ذولعلي؛ پيدايش، »اين سگ مي خواهد 
ركسانا را بخورد« قاسم كش��كولي؛ بوتيمار، »روز 
اول ماه مه��ر هرگز نيام��د«؛ جمش��يد ملك پور؛ 
اف��راز« »س��مت كالس��كه؛ مرتض��ي كرباليي لو؛ 
روزنه«، »فراموش��ي« جواد پويان؛ نيلوفر، »كوچه 
ابرهاي گمشده« كورش اس��دي؛ نيماژ و»گلوگاه؛ 

طيبه گوهري« صداي معاصر. 
هف��ت مجموع��ه داس��تان راه يافت��ه ب��ه مرحله 
نهايي چنين هس��تند: »افش��اربندان« محس��ن 
حكيم معان��ي؛ ثال��ث، »بيدار نش��دن در س��اعت 
نمي دانم چند« احم��د آرام؛ نيماژ، »خانه كوچك 
ما« داريوش احمدي؛ نيماژ، »گنبد كبود«كورش 
اس��دي؛ نيماژ، » لب خواني« ابوذر قاسميان؛ نگاه، 
»لندن شهر چيزهاي قرمز« نويد حمزوي؛ نيماژ، 

نوبت سگ ها« سروش چيت ساز؛ مركز. 

موفقيت عكاسان ايراني در جشنواره 
مونته نگرو

 

عكاس��ان ايران��ي ش��ركت كننده در مجموع��ه 
جشنواره عكس كش��ور مونته نگرو در بخش هاي 

مختلف اين رويداد تجليل شدند. 
روابط عمومي في��اپ در ايران اعالم كرده اس��ت 
ك��ه جوايز كس��ب ش��ده در مجموعه جش��نواره 
»MNE PBK« كشور مونته نگرو توسط عكاسان 
عضو كلوپ عكس فوك��وس )نمايندگي فياپ در 
ايران( به ش��رح زير اس��ت: عك��س eve از امين 
مه��دوي، عك��س Forced از ك��وروش يزداني، 
عكس Space ship از سعيد محمدزاده، عكس 
flamingo1 از كاوه من��اف زاده برگزيده جايزه 
Salon HM و عك��س Bold از امي��ن مهدوي 

برگزيده PSA Gold medal شد. 
 در اي��ن جش��نواره ك��ه در چهار بخ��ش زيرنظر 
فدراس��يون بين المللي هن��ر عكاس��ي )فياپ( و 
انجمن عكاس��ي امريكا )PSA( برگزار شد، آثاري 
از عكاس��ان عضو كل��وپ فوك��وس در بخش هاي 
مختلف ش��امل امين مه��دوي، كاوه من��اف زاده، 
س��عيد عبدالهي، س��عيد محمدزاده، مهدي زابل 
عباس��ي، كوروش يزداني، اوين عباس��ي، س��يد 
احس��ان مرتضوي، محم��د علي ش��مس الدين و 

سياوش اجاللي پذيرفته شدند. 
فدراس��يون بين المللي هنر عكاسي )فياپ( كه به 
عنوان تنها موسس��ه بين المللي در زمينه عكاسي 
از طرف يونسكو به رسميت شناخته شده است در 
سال 1۹۴6 پايه گذاري ش��د و از آن سال تاكنون 
واس��طه اي براي برقراري ارتباط بين موسس��ات 
ملي عكاس��ي در كش��ورهاي مختلف جهان بوده 

است. 

درباره سينماي انيميشن در ايران
انيميشن فقط كارتون نيست!

معرفي نامزدهاي مهرگان و داوران جشنواره جهاني فجر

انيميشن هس�تيم و همين مساله به نظر مي آيد 
كار ش�ما را س�خت مي كند چون فرصت تجربه 

كمتر داريد. 
وقتي به فيلم انيميش��ن »ش��اهزاده روم« نگاه كنيد 
متوجه تفاوت ها مي شويد. در هاليوود توليد انيميشن 
آتش ب��ه آتش ص��ورت مي گي��رد. معتق��دم بايد در 
فيلمس��ازي انيميش��ن تجربه كنيم هرچق��در فيلم 
بسازيم بيشتر تجربه مي  كنيم و بيشتر با نگاه هاي روز 
دنيا آشنا مي ش��ويم ما به هيچ عنوان نمي توانيم تجربه 
را از آن طرف دنيا بخريم و آنها تجربه شان را در اختيار 
ما نمي گذارند امكانات ش��ان را به م��ا نمي دهند چون 
از ديدگاه آنها ما كش��ورهاي جهان سومي هستيم و با 
آنها خيلي فاصله داريم. كل تكنولوژي كه ما در كشور 
داريم بومي است حداقل صد س��ال با سينماي خارج 
فاصله  داريم؛ اما اين ره صدس��اله به ما كمك مي كند 
سرعت رشد ما بيشتر شود. خوشبختانه ما چرخ توليد 
انيميش��ن را اختراع كرديم اما براي اعتالي اين مسير 

احتياج به حمايت مخاطبان داريم. 
  مهم ترين نكته در مورد انيميش�ن »فيلشاه« 
اين اس�ت كه فيلمنام�ه و داس�تان از يك نوع 
شلوغي و آشفتگي رنج مي برد. تعدد كاراكترها 
بيش ازاندازه و اتفاق هاي مختلف در فيلم باعث 

سردرگمي مي شود. 
اين ش��لوغي كه مي گوييد به فيلمنامه ارتباط ندارد. 
يك��ي از خصوصيات كار كردن در س��ينما اين اس��ت 
كه گروهي كه با آنها در يك پروژه هس��تيد هر يك با 
خود آورده اي دارند و ما در قسمت هاي مختلف شاهد 
اظهارنظرهاي مختلف هس��تيم. در دنيا ش��اهديم كه 
براي حضور يك بازيگر در پروژه دعوا يا جنگ مي شود 
چون هر بازيگر با خود ارزش افزوده اي سركار مي آورد 
و به بار فيلمنامه كم��ك مي كند. يك بازيگر خوب كار 
را زيرورو مي كند حتي ممكن است حضور يك بازيگر 
درجه چن��دم كار را به نابودي بكش��اند؛ ام��ا در فيلم 
انيميش��ن ما به جاي بازيگر با انيماتور روبه رو هستيم 
كه به مثابه سوپراس��تار عمل مي كن��د. انيماتورهاي 
ما دومين كارش��ان بود ك��ه روي پ��رده مي رفت بايد 
كاري كنيم انيماتورهاي ما بيش��تر شناخته شوند و با 
مخاطب ارتباط بيشتري داش��ته باشند. البته از طرف 

ديگر ما در انتقال حس در فيلم دچار مشكل شديم. 
  چطور؟

احس��اس كرديم انتقال ح��س به مخاط��ب در فيلم 
بيشتر باش��د. مجبور ش��ديم كمي از طول سكانس ها 
و پالن ها كوتاه كنيم. ش��لوغي ها به خاطر كوتاه شدن 
پالن هاس��ت. چون فيلم تايم بلندي داش��ت و بعضي 
بازي ها خوب نبود ما مجبور ش��ديم بعضي صحنه ها 
را كوتاه كنيم و به نوع��ي روي دور تند فيلم را ببينيم. 
وقتي هم در فيلم نماي النگ شات نداريم، فيلم تنفس 
ندارد. اتفاقا من معتقدم فيلمنامه نسبت به »شاهزاده 

روم« از قوام بيشتري برخوردار است. 
  چ�را باي�د انيماتوره�ا ب�ا مخاطبي�ن ارتباط 

بيشتري داشته باشند؟
اين بچه هايي كه انيميش��ن كاركردن��د حس و حال 
مخاطب را تابه حال نديدند و نمي دانس��تند احساس 
تماش��اگر در مواجهه با فيل��م چيس��ت. درحالي كه 
انيماتورها هركدام به نوعي بازيگر فيلم ما به حس��اب 
مي آين��د بايد بدانن��د مخاطب نظر و ح��س و حالش 

چيست. 
  ش�خصيت ها به لح�اظ ظاهري خيلي ش�بيه 
هم هس�تند. به عنوان مثال بين فيل ها تفاوتي 
نمي توان قائل شد همه ش�بيه هم هستند همه 

هم يكرنگ. 
بخش��ي از صحبت هاي ش��ما درس��ت اس��ت. ما فكر 
مي كرديم شبيه به هم نيس��تند. به لحاظ رنگ آميزي 
ه��م  روي مانيت��ور تف��اوت رنگ ه��ا بيش��تر ب��ود و 

ب��ه گ��واه اظهارنظ��ر فعاالن 
و  فرهنگ��ي  كارشناس��ان  و 
اجتماع��ي، آنچه در س��اليان 
بس��ياري  عام��ل  متم��ادي 
و  اجتماع��ي  بحران ه��اي  از 
البت��ه خانوادگي بوده اس��ت، 
فق��دان گفت وگ��و، نداش��تن 
مدارا و به رس��ميت نش��ناختن »ديگري« در رابطه 
اس��ت. اعتقاد به اينكه تم��ام افراد لزوم��ا يك گونه 
نمي انديشند و قرار نيست در باورها و سبك زندگي 
شبيه هم باش��ند. اين نه به معني خوب بودن يكي و 
نه به معن��ي بد بودن ديگري اس��ت. واقعيت، وجود 
تفاوت هاس��ت و آنچه ض��رورت انكارناپذير اس��ت، 
به رس��ميت ش��ناختن اين تفاوت ه��اي فرهنگي و 
تالش براي يافتن راهي اس��ت كه ضم��ن احترام به 
اين تفاوت ها، صاحبان گونه هاي مختلف انديش��ه و 
س��بك زندگي بتوانند با هم و در كن��ار هم زندگي 

كنند. 
 در جوام��ع م��درن و همين ط��ور جوام��ع در حال 
گذار، تئاتر به عنوان يكي از س��رمايه ها ي فرهنگي 
جامعه ضمن تعامل با نهادهاي مختلف فرهنگي، به 
ش��ناخت نيازهاي جامعه در حال گذار اهتمام ويژه 
دارد و در بستر فراهم ش��ده در نتيجه اين تعامل، به 
ش��ناخت بحران هايي كه جامعه با آن درگير اس��ت 
و آنچه در زير پوس��ت جامعه اتف��اق مي افتد، نائل 
مي ش��ود و به عنوان آيينه وضعيت فرهنگي جامعه 
به ويژگي ممتاز خود در روش��نگري و تحول آفريني 
و زمينه س��ازي ايجاد تغييرات فرهنگ��ي در جامعه 
مي رسد. اين روزها در سالن سايه در مجموعه تئاتر 
ش��هر تهران، نمايش »ديور«، به نويس��ندگي هاله 
مش��تاقي نيا و كارگرداني آريان رضايي روي صحنه 
اس��ت. گروه س��ازنده تالش دارند با ب��ه كارگيري 
عملي نقِش تئاتر در تحول فرهنگي جامعه، يكي از 
مهم ترين مس��ائل مبتالبه افراد در جامعه و خانواده 
را روي صحن��ه به نماي��ش درآورند، با اي��ن اميد و 
انگيزه كه تماش��اگِر اين نمايش با نگاهي پرسشگر 
در پي يافتن راهي براي حل مس��اله باشد. »ديور« 
از ضرورت گفت وگو بي��ن زن و مرد، اعضاي خانواده 
و در مقي��اس كالن تر اعضاي جامع��ه مي گويد. اين 
نمايش از درگاهي به مسائل اجتماعي وارد مي شود 
كه اس��اس درگيري ه��ا و بدفهميدن هاي س��اليان 
اخي��ِر جامعه در حال گ��ذار ما بوده اس��ت. نمايش 
از تفاوت فرهنگ ه��ا و اين مي گويد ك��ه آيا امكان 
همزيس��تي بين صاحبان فرهنگ هاي متفاوت زير 
يك س��قف و در يك جامعه وجود دارد؟ آيا مي توان 
»ديگري« را به رس��ميت ش��ناخت و ب��دون اينكه 
او را بد و خ��ود را خوب، تصور ك��رد كنار »ديگري« 
زندگي كرد؟ راه حل بحران ها و درگيري هاي ناشي 

از اختالف سليقه هاي فرهنگي چيس��ت؟ اينكه به 
پرخاش��گري و تالش غيرمنطقي براي اثبات برحق 
بودن خود بپردازيم؟ اينك��ه در هنگام بروز اختالف 
به خش��ونت كالمي و حتي فيزيكي متوسل شويم؟ 
يا اينك��ه ب��راي يافتن راه ح��ل، گفت وگ��و كنيم و 
درصدد يافتن راهي از بي��ن راه هاي مختلِف موجود 
باش��يم؟»ديور« از نق��ش اتفاق ه��اي غيرمنتظره، 

عشق و ترديد در روابط ميان فرهنگي مي گويد. 
اينكه آيا مي توان عاش��ق يك »ديگ��ري« از طبقه 
اجتماعي متفاوت شد؟ چقدر امكان تغيير در رفتار 
خود در اين رابطه، دور ش��دن از »خ��ود« و نزديك 
شدن به »ديگري« داريم و آيا اين تغيير امكان پذير 
و حتي ضروري اس��ت، يا خير؟اعض��اي گروه هاي 
فرهنگي مختل��ف هنگام گ��ذر از مرزهاي فرهنگي 
در ارتباط مي��ان فرهنگي از »خ��ود« و »ديگري« 
انتظاراتي دارند ك��ه وقتي در رابطه ب��ا مواردي كه 
مغاير با انتظارات آنهاس��ت مواجه مي شوند، نتيجه، 
بروز تنش در رابط��ه مي گردد. در تعام��ل دو نفر از 
دو طبقه فرهنگي متف��اوت تالش آنها در اين جهت 
است تا به شيوه اي رفتار كنند كه با يكديگر منطبق 
باشند و تاييد »ديگري« را به دس��ت آورند. نتيجه 
اين تعامل، واگرايي و همگرايي در رفتارها مي تواند 
باش��د. وقتي رفتارها بر هم منطبق ش��د، همگرايي 
رخ داده و وقتي تفاوت ها آش��كار و غيرقابل انطباق 
ش��د، واگرايي بروز مي كند كه نقطه آغاز تنش هاي 
ارتباط��ي اس��ت. راه كاس��تن از اي��ن تنش ه��اي 

ارتباطي، گفت وگو است. 
در گفت وگوس��ت ك��ه »ديگ��ري« را به رس��ميت 
مي شناسيم و در تعاملي دوس��ويه در تالش هستيم 
كه ت��ا حد ام��كان روي نق��اط اش��تراك حداكثري 
تمركز كنيم. در نتيجه گفت وگوست كه مي توان به 
اين نتيجه رس��يد كه در نظر گرفتن مصلحت براي 
حفظ رابط��ه بين دو ن��گاه متفاوت فرهنگ��ي تا چه 
حد مي تواند موضوعيت داشته باشد و آيا راه صحيح 
هنگام باال گرفتن تنش و رس��يدن آن به مرز بحران، 
حفظ رابطه اس��ت يا پايان دادن به رابطه؟آنچه گروه 
سازنده »ديور« در پي آن است طرح پرسش هايي از 
اين دست، در جامعه اي است كه بزرگ ترين فقدانش 
اين س��ال ها، فقدان روحيه پرسشگري، ارتباط ميان 
فرهنگي و گفت وگو است. هاله مش��تاقي نيا و آريان 
رضايي در »ديور« چارچوب ها و پيش س��اخته هاي 
ذهني تماشاگر از يك رابطه را به چالش مي كشند و 
نش��ان مي دهند در دنياي چندفرهنگي امروز، مدارا 
و تعام��ل فرهنگي و تردي��د در باوره��اي فرهنگي و 
قطعي ندانستن آنها و كسب ش��ناخت از »ديگري« 
يك ضرورت انكارناپذير است. اين ويژگي، آن چيزي 
است كه »ديور« را در بين نمايش هايي كه اخيرا روي 

صحنه رفته، متمايز و قابل تامل و بحث مي كند. 

نگاهي به نمايش »ديور«

چالش چارچوب هاي ذهني

سيد رضا صائمي

چندي است كه اهالي سينما براي رفع مشكالت خود 
به رييس جمهور متوسل مي شوند. البته در سال هاي 
گذشته هنرمندان گروه هاي مختلف از جمله موسيقي، 
تئاتر يا سينما به شخص رييس جمهور نامه مي نوشتند 
اما اين مس��اله در ماه هاي اخير نمود بيش��تري پيدا 
كرده. طي ماه هاي گذشته اين چندمين نامه اي است 
كه از طرف اهالي س��ينما به ش��خص رييس جمهور 
نوشته مي ش��ود تا عالي ترين مقام رس��مي كشور به 
حل مشكل شان بپردازد. سينمايي كه وزير فرهنگ و 
ارشاد اسالمي و رييس س��ازمان سينمايي در راس آن 
قرار دارند و براي آن تصميم مي گيرند. اين نامه نگاري ها 
بيش از هر چيز نشان دهنده اين است كه گويي اهالي 
سينما اميدي به حل مشكالت سينما توسط متوليان و 

مسووالن مربوطه ندارند. 
 بع��د از نامه نوش��تن درب��اره اكران فيلم س��ينمايي 
»عصباني نيس��تم«، همين طور نامه س��ينماگران به 
رفع ممنوع الخروجي محسن رسول اف اين بار شوراي 
مركزي كان��ون كارگردانان از ريي��س  دولت دوازدهم 
خواست تا شرايطي ايجاد كند كه جعفر پناهي بتواند 
در جشنواره كن حضور پيدا كند. همين چند روز پيش 
رسول صدرعاملي هم براي رفع ممنوع الخروجي جعفر 

پناهي از مسوالن سينمايي درخواست كرده بود.
اي��ن س��ينماگر كه از س��ال ۸۹ ب��ه مدت 20 س��ال 
ممنوع الكار و ممنوع الخروج شده است، فيلم »سه رخ« 
به كارگرداني وي دربخش اصلي هفتاد و يكمين دوره از 

فستيوال فيلم كن حضور دارد. 

سينما بزرگ تر ندارد؟
هنر  هفتم

هادي محمديان، كارگردان انيميشن »فيلشاه« در گفت وگو با »اعتماد«: 

انيميشن، بچه ناخواسته سينماست

تينا   جاللي

خاكس��تري ها باهم تفاوت داش��تند چنين مش��كلي 
به تجهيزات برمي گ��ردد. ما وقت��ي روي مانيتور كار 
مي كرديم چنين مشكالتي نبود ولي وقتي فيلم روي 

پرده عريض رفت چنين ايراداتي به چشم آمد. 
  مس�اله ديگر فيلم تناليته رنگ هاس�ت كه در 

سطح فيلم خاكستري است. 
بله موافقم. ما مجبور بوديم س��ايه ها را كمرنگ كنيم. 
اين تفاوت ه��ا باعث مي ش��ود كه به تجرب��ه كاري ما 
افزوده ش��ود. البته ش��ركت هاي ديزني هم در ابتداي 
راه شان قطعا با اين چنين مش��كالتي روبه رو بوده اند و 
كم كم به جايي رسيدند كه ديگر اشتباه نكردند. ما در 
تالش هس��تيم ريل توليدات انيميشن را ارتقا و بهبود 

ببخشيم هر بار هم تجربياتي به ما اضافه مي شود
  در داستان فيلم گريزي هم به تاريخ مي زنيد. 
همان طور كه در »ش�اهزاده روم« ه�م اينگونه 

بود. 
اساس��ا قصه »فيلش��اه« برگرفته از داس��تان تاريخي 
قرآني ابرهه است و ما اين قصه تاريخي مدنظرمان بود 
اما نمي دانستيم سرمنش��ا آن از كجا باشد و وقتي در 
نظر گرفتيم كه اولويت ما بچه ها هس��تند به نظرمان 
رسيد كه داس��تان قرآني ابرهه براي بچه ها ناشناخته 
اس��ت به همين جهت از ابتدا با داس��تان فيل ها كار را 

آغاز كرديم. 
  از ابتدا اين طور به نظر مي رس�يد كه داس�تان 
صرفا درب�اره چند فيل اس�ت و مش�كالتي كه 

براي شان به وجود مي آيد. 
ما فك��ر كرديم ك��ه هم��ه قصه هاي تاريخ��ي جذاب 
و باورپذي��ر هس��تند. ب��ه نظرم��ان آم��د ك��ه قصه 
سرگرم كننده بدون ش��عارزدگي براي مخاطب روايت 

مي شود. 
 و نكت�ه مهم ت�ر اينك�ه در بعض�ي صحنه ه�ا 
زدوخ�ورد بين كاراكتره�ا بيش ازاندازه اس�ت 
و اي�ن خ�ودش باع�ث ش�لوغي و س�روصداي 

بيش ازحد مي شود. 
به نظ��ر من بچه ها زدوخ��ورد را خيلي دوس��ت دارند 
خصوص��ا پس��ربچه ها. البته نظ��رات در م��ورد فيلم 
متفاوت است و هر مخاطبي با بخش��ي از فيلم ارتباط 
برقرار مي كند. ب��ه عنوان نمونه مخاطبان بزرگس��ال 
مضمون و داستان برايش��ان جذاب بود. درهرصورت 
تفاوت فاحش��ي بين اين نوع فيلم ها و س��ينماي رئال 
وجود دارد. مخاطب س��ينماي رئال ب��راي فيلم وقت 
مي گذارد اما براي انيميش��ن وضعيت ب��ه گونه ديگر 
است. كودكان بزرگ ترهاي ش��ان را با اصرار به سينما 
مي برند به همين منظور ما با وضعيت پيچيده مواجه 

هستيم. 
  جناب محمديان هنر انيميشن با دوبله جالي 
بيشتري پيدا مي كند و انصافا صداهايي كه براي 
كاراكترها انتخاب كرديد از دوبلورهاي توانمند 

كشورمان هستند. 
بله، هنر دوبل��ه براي بزرگ ترها خيلي ج��ذاب بود اما 
بچه ها خيلي اهمي��ت نمي دادند؛ اما س��عي كرديم از 
دوبلورهايي با صداي ماندگار و برجسته انتخاب كنيم 
و صداه��اي كاراكترها هم همان اف��رادي بودند كه از 

ابتدا مدنظر داشتيم. 
  يعني هنگام نگارش به صداهاي دوبلورها فكر 

مي كرديد؟

دقيقا و نكته ديگر اينكه ما فيلم را دوبله نكرديم روي 
فيلمنام��ه ش��خصيت ها صحبت مي كردن��د و همين 
كار ما را س��خت تر مي كرد اما حرك��ت لب ها با صداها 

دقيق تر شده است. 
  در مورد گيش�ه فيلم هم كم�ي صحبت كنيد 
كه شروع اميدواركننده اي داشتيد اما در ادامه 

وضعيت تداوم نداشت. 
معتقدم فرهنگ مطالبه گري براي بچه ها وجود ندارد؛ 
يادم مي آيد زماني كه بچه بودم زياد سينما مي رفتيم 
حتي بعضي فيلم ها را چند بار در س��ينما مي ديديم؛ 
اما در حال حاضر بچه ها اصال سينما نمي روند. قيمت 
باالي بليت هم باعث شده كه خانواده ها هزينه زيادي 
را متقبل شوند تا سينما بروند. سواي از اين، مشكالت 
اكران فيل��م ما هم زياد ب��ود. رقباي ق��دري در اكران 
داشتيم به نظر من در بازار فروش »فيلشاه« با نجابت 

مي فروشد و رقم هاي فروشش اعداد حقيقي هستند. 
  با توجه به اينكه خودتان فرزند كوچك داريد 
و به روحيه كودكان نزديك هس�تيد اين سوال 
براي م�ن پيش آمده ك�ه كودك ش�ما كه بزرگ 
ش�د ش�ما بازهم دغدغه ك�ودكان راداريد؟ يا 
با بزرگ ش�دن فرزندتان دغدغه هاي ش�ما هم 
بزرگ مي شود؟ چون مشاهده  ش�ده كه بعضي 
كارگردانان ما متناسب با سن فرزندان شان فيلم 
مي سازند كه البته آن هم بخشي از دغدغه هاي 
آنها به حساب مي آيد اما مهم اين است كه وقتي 
فرزندشان بزرگ ش�ده دغدغه هاي كودكان هم 

توسط آنها به فراموشي سپرده مي شود. 
به نكته مهمي اش��اره كرديد اتفاقا با نظر شما موافقم. 
معتقدم از آنجايي  كه ازدواج در نس��ل جوان ما وجود 
ندارد و اكثر فيلمس��ازان ما مجرد هس��تند به همين 
دليل دغدغه هاي آنها بيشتر اجتماعي است حال اگر 
همين فيلمسازان ازدواج كنند دغدغه هاي آنها تبديل 
به خانه و خانواده مي شود. بايد آرزو كرد اهالي سينما 
ازدواج كنند. )مي خندد( خي��ر، من تاجايي كه بتوانم 

فعاليتم را در حيطه كودكان ادامه مي دهم. 

عباس اقالمي

  »فاتن ش�راره« از نويس�ندگان و منتقدان 
لبنان�ي در پاي�گاه »شاش�ات« در مقاله اي با 
اشاره به قدرت فني اين انيميشن نوشت: اين 
فيلم را كه مي بيني فكر مي  كني اين اثر داراي 
امضاي آثار جهاني است و اين يك غلو نيست. 

روزنامه صبح نو
  عباس شراره از نويسندگان روزنامه مطرح 
اليوم السابع مصر از بودجه دو ميليون دالري 
س�اخت اين اثر خبر داد: به نظر مي رس�د كار 
مشترك ايراني � لبناني در حوزه انيميشن كه 
تاكنون منجر به ساخت دو كار بلند شده است 
بر خ�الف همه كارهاي مش�ترك س�ينمايي 
س�ال هاي اخير كه تنه�ا س�ياه نمايي بوده، 
روزنه اي به روش�نايي اس�ت كه باي�د با همه 

مشكالت آن را به جلو برد و حمايت كرد. 
  علي ن�وري اس�كويي، عض�و هيات مديره 
صن�ف انيميش�ن اي�ران در يادداش�تي ب�ه 
اهمي�ت تولي�د اث�ري چ�ون »فيلش�اه« و 
فعاليت گروه توليد آن تاكيد ك�رد: به عنوان 
يكي از فع�االن حوزه انيميش�ن در دهه هاي 
اخير هم�واره جريان هاي مختل�ف و متنوع 
انيميشن كش�ور را رصد كرده ام اما بحق بايد 
بگوي�م تاثير گذاري اين جريان بر انيميش�ن 
كش�ور و آينده تجاري اين صنعت در دو  دهه 
اخير هوش�مندانه ترين و كارشناس�انه ترين 
جريان بوده است به ش�كلي كه فكر مي كنم 

اگر اهالي سينما، بزرگان انيميشن، مديران، 
سياس�تگذاران و حتي م�ردم و عالقه مندان 
به درس�تي از اي�ن جري�ان حماي�ت كنند، 
طولي نخواهد كش�يد كه همي�ن جريان هنر 
پوي�ا مي تواند اولي�ن مهره و كليد رس�يدن 
به آرزوها و آمال داش�تن ي�ك هنر- صنعت 
پوياي انيميشن باشد؛ همان گونه كه خود اين 
دوستان نيز در انتخاب نام گروه شان اين گونه 

عمل كرده اند. 
  آرش پارساپور درباره اين انيميشن با اشاره 
به نكات مثبت اين انيميش�ن نوش�ته است: 

مش�كل بعدي ديگ�ر فيلش�اه به وض�وح به 
بخش صداگذاري و موسيقي آن برمي گردد. 
موس�يقي كار س�تار اوركي اس�ت؛ كسي كه 
ب�راي فيلم ه�اي اس�كاري اصغ�ر فرهادي 
ساخت موس�يقي انجام داده ولي در فيلشاه 
با بي سليقگي اين آهنگساز روبه رو هستيم. 
البته بيش�تر از آنكه اي�راد ب�ر روي قطعات 
ساخته شده اوركي باشد به نحوه صداگذاري 
و تي�م صداب�رداران برمي گردد ك�ه در راس 
آنها حس�ين مهدوي ق�رار دارد. موس�يقي 
اصال به صحنه ه�اي نش�ان داده جفت و جور 

نيس�ت و افكت صداي برخي حيوانات مانند 
ميمون ها كامال روي اعصاب تماش�اگر است. 
برخي واكنش ه�ا صدايي ندارن�د و در بعضي 
سكانس ها اكوي صداي كاراكتر را بدون دليل 
خاصي مش�اهده مي كنيم. اميدوارم كه قبل 
از اكران عمومي اين موضوع حل شود چرا كه 
عدم وجود آواز در انيميش�ن ب�ه اندازه كافي 
آن را از نظر موس�يقايي بي روح ك�رده و اين 
مشكالت مضاعف به فيلش�اه لطمه بزرگي را 

وارد مي سازد. سايت سالم سينما
 جبار آذين، منتقد و مدرس سينماي كشور 
درباره فيلشاه گفت: »فيلشاه« نشانگر رشد 
و ارتق�اي صنعت انيميشن س�ازي در ايران و 
تكامل نگاه و ت�وان انيميشن س�ازان ايراني 
اس�ت. »فيلش�اه« فيلم�ي خوش س�اخت و 
حرف�ه اي و اس�تاندارد و در ردي�ف بهترين 
تولي�دات انيميش�ن اي�ران و جهان اس�ت. 
در واق�ع موفقي�ت س�اخت انيميش�ن هاي 
»ش�اهزاده روم« و »فيلش�اه« گوي�اي اي�ن 
واقعيت مبارك اس�ت كه مي توان با استفاده 
هنرمندان�ه از فن�اوري و تجهي�زات م�درن 
س�ينمايي و خالقيت ه�اي هن�ري، محتوا و 
مضامين خوب ديني و مذهبي را در سينما با 
موفقيت به تصوير كشيد و انبوه مخاطبان و به 
ويژه تماش�اگران عالقه مند به آثار مذهبي را 

راضي كرد. سينما پرس

نگاه ديگران

هنرمند موسيقي ِ اصيل اهوازي درگذشت

اعتماد| س��يدخلف موسوي مش��هور به ابوسعد 
نوازنده، آهنگساز، شاعر و خواننده اهوازي در سن 

55 سالگي بر اثر سكته قلبي درگذشت. 
يك��ي ديگ��ر از گنجينه هاي موس��يقي اه��واز با 
حج��م عظيمي از دانش موس��يقي نواح��ي از دنيا 
رفت. س��يدخلف موس��وي فرزند جابر متولد 1۸ 
ارديبهش��ت 13۴2 در منطقه مالشيه اهواز است. 
س��يدخلف داراي م��درك ديپلم و دو فرزند پس��ر 
و دختر اس��ت كه در فروردين ۹7 به دليل س��كته 

قبلي فوت كرد. 
سيد خلف در چند حوزه تخصص داشت. او نوازنده 
ويول��ن، س��نتور و تمپو ب��ود. در كن��ار نوازندگي، 
خوانندگ��ي، ش��اعري و آهنگس��ازي را ني��ز در 
كارنامه هنري خود دارد؛ ب��ه عبارتي يك هنرمند 

همه فن حري��ف بود. وي نوازنده اي صاحب س��بك 
بود كه به باور اهالي موس��يقي توانس��ت زيباترين 

صدا را از سازهايش بيافريند. 
از س��ال 1357 همكاري هنري خود را با هنرمنداني 
همچون س��عيد كعبي معروف به ابو حاتم، ابوسعيد 
هواش��مي، احمد زرگاني، ضاحي، خليل عبيداوي، 
يون��س خل��ف و... ش��روع ك��رد. او همچني��ن در 
جش��نواره هاي مل��ي مختلف��ي ازجمله جش��نواره 
موسيقي نواحي اس��تان كرمان به همراه هنرمنداني 
همچون مرحوم محمد شهابي، سعيد كعبي، ابوسعيد 

هواشمي و ستارعبدالخاني شركت داشت. 
ابوس��عد همچون ديگر هم قطاران در سكوت رفت. 
نه خبري، نه پيام تسليتي و نه بزرگداشتي از سوي 

مسووالن. 

رويداد

فيلم ما  در اكران نوروز قرار گرفت اما چه 
فايده كه در سانس هاي كم و با سالن هاي 
محدود فيلم نمايش داده ش�د. متاسفانه 
در كشور ما انيميشن مثل بچه ناخواسته 

و طفيلي سينما مي ماند.


