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سینما

کمند امیرسلیمانی در گفت  وگو با »صبا« :

سینمارفتنبچهها
بایدتبدیلبهعادتشود

اگر این امکان را برای کودکان فراهم آوریم که حداقل ماهی یک بار به سینما بروند و به تماشای آثار بنشینند، سینما رفتن 
برای بچه ها عادت خواهد شد و به مرور این عادت تاثیرات فرهنگی خود را می گذارد.

کمند امیرسلیمانی؛ بازیگر سینما و تلویزیون، درباره قابلیت تاثیرگذاری فیلم های کودک در آموزش و تربیت کودکان 
گفت: اگر به صورت جدی در فیلم های کودک به مسائل آموزشی بچه ها پرداخته شود، می توانیم شاهد اثرگذاری این آثار 
در روند تربیت بچه ها باشیم. اما متاسفانه این  روزها بیشتر شاهد آثاری هستیم که نقش اصلی اش را کودکان بازی می کنند 

ولی برای بچه ها ساخته نشده است و کودک را مخاطب خود قرار نمی دهد.
این بازیگر درباره چگونگی عالقه مند کردن کودکان به سینما و تماشای فیلم اظهار داشت: اگر فیلم های باارزش و پرمحتوا 
به صورت مداوم تولید شوند و این امکان را برای کودکان فراهم آوریم که حداقل ماهی یک بار به سینما بروند و به تماشای 

آثار بنشینند، سینما رفتن برای بچه ها عادت خواهد شد و به مرور این عادت تاثیرات فرهنگی خود را می گذارد.
بازیگر فیلم سینمایی »پاستاریونی« درباره تفاوت ایفای نقش در فیلم های کودک با دیگر آثار سینمایی نیز بیان کرد: فکر 
می کنم بازیگرانی باید در فیلم های کودک ایفای نقش کنند که دنیای کودکانه و کودک درونی فعال داشت باشند چراکه در 
این آثار باید نشاط و انرژی بازیگر با بچه ها هم سطح باشد که بازی بازیگر برای کودکان دوست داشتنی و بانشاط جلوه کند.

او همچنین درباره اهمیت برگزاری جشنواره بین المللی فیلم های کودکان و نوجوانان گفت: وقتی جشنواره ای به صورت 
تخصصی به بررسی آثار کودک می پردازد، تهیه کنندگان و کارگردانان تشویق می شوند که فیلم بسازند و آثارشان را برای 
این جشنواره بفرستند تا فیلم شان به صورت تخصصی مورد ارزیابی قرار بگیرد و این اتفاق باعث می شود که تعداد فیلم های 
ساخته شده در حوزه کودک بیشتر شود و از آن جایی که در این جشنواره رقابت نیز وجود دارد پس باعث می شود که عوامل 

به کیفیت کار بیشتر دقت کنند و سطح کیفی آثار باال برود و در این صورت فیلم های کودک باکیفیتی تولید خواهد شد.
امیرسلیمانی در پایان با اشاره به عالقه اش نسبت به حضور در آثار کودک در صورتی که استانداردهای الزم را دارا باشند 
یادآور شد : من با فیلم »پاستاریونی« در دوره قبلی جشنواره بین المللی فیلم های کودکان و نوجوانان حضور داشتم، از این 
اثر اســتقبال خوبی به عمل آمد و مورد توجه مخاطبان قرار گرفت. در حال حاضر هم »پاستاریونی« وارد شبکه نمایش 

خانگی شده است و مخاطبان از تماشای آن راضی هستند.

با استقالل و حساسیت بسیار فیلم هایی را انتخاب کردیم که به 
رونق و اعتبار جشنواره کمک کنند و تعدادی از آن ها شاید بعدها 

در اکران عمومی نیز موفق عمل کنند.
 ســهیل موفق، کارگردان و یکی از اعضــای هیات انتخاب این 
دوره از جشنواره، درباره فیلم های ارسال شده به دبیرخانه گفت: 
باتوجه به آثاری که امسال مشــاهده کردم و فیلم هایی که در 
جشنواره سال های پیش دیدم؛ اعتقاد دارم که همچنان با یک 
شیب مالیم در حال پیشروی به نقطه هدف، هستیم. منظورم از 
نقطه هدف یعنی تولید آثاری هم سطح با استانداردهای جهانی 

در این ژانر است البته که تا نقطه نهایی فاصله زیادی داریم.
 او درباره چگونگی انتخــاب آثار این دوره اظهار داشــت: ما در 
فضایی دوســتانه با دید باز و تخصصی به تماشای آثار ارسالی 
نشستیم و درباره هرکدام به بحث و گفت وگو پرداختیم و در آخر 
فارغ از هرگونه اعمال نظر و دخالت اشخاص و جریانات خارج از 
هیات انتخاب، با استقالل و حساسیت بسیار فیلم هایی را انتخاب 
کردیم که به رونق و اعتبار جشــنواره کمک کنند و تعدادی از 

آن ها شاید بعدها در اکران عمومی نیز موفق عمل کنند.
 موفق درباره  وضعیت اکران فیلم های کودک نیز بیان کرد: باید 
کودک را جدی گرفت، فیلم هایی که برای بچه ها ساخته می شوند 
باید از کیفیت خوبی برخوردار باشــند. ضمــن این که بخش 
خصوصی و دولت، باید بیش از پیش در این حوزه قدم بردارند و 

سهیل موفق  در گفت  وگو با »صبا« :

فیلمهاییانتخابکردیمکهبهاعتبارجشنوارهکمککنند
کمک کنند تا فیلم های این ژانر با بودجه های مناسب خود تولید 
شوند، تا شاهد ساخته شدن فیلم های خوبی در این حوزه باشیم.

 او ادامه داد: با ساخته شدن فیلم های باکیفیت که بتواند کودکان، 
نوجوانان و خانواده ها را به سالن های سینما بیاورد، پخش کننده ها 
و ســینمادارها نیز برای اکران فیلم ها راغب می شــوند. برای 
مثال یکی از مشــکالتی که در ســاخت آثار کودک، مشاهده 
می شود، نبودن قهرمان ها و ابرقهرمان هایی است که کودکان و 
نوجوانان به دنبال آن هستند، وقتی آن ها در فیلم های ایرانی این 
کمبود را احساس می کنند، درنتیجه به محصوالت سینمایی و 
مجموعه های تولید شده دیگر کشورها روی می آورند و مخاطب 
آن ها می شوند، همین امر باعث می شــود که تعداد مخاطبان 

فیلم های کودک و نوجوان ایرانی ریزش پیدا کند.
 موفق گفت: بدون شک برای ساخت آثار باکیفیت در ژانر یاد شده 
باید تمرکز بیشتری کنیم و ضمن حفظ نیروهای ارزشمند، به 
دنبال جذب اســتعدادهای جدید باشیم. سینمای کودک باید 

جدی گرفته شود و نباید کودک را کوچک فرض کنیم.
 این کارگردان، دربــاره  تفاوت فیلم های کــودک در دهه  های 
گذشته، با آثاری که امروز ساخته می شــوند، اظهار داشت: در 
دهه های 60 و 70 هجوم رســانه های خارجی تا این حد نبود و 
شــبکه ها در فضای مجازی این گونه گسترش نداشته اند، پس 
محدودیتی که در ابزار رسانه آن زمان وجود داشت باعث می شد 

که رقابت محدود تری بین آثار شکل بگیرد.
 کارگردان فیلم ســینمایی »پاســتاریونی« همچنین گفت: 
سرمایه گذاری ما برای ساخت آثار کودک، باید بر مبنای بچه های 
امروز و خواسته های آن ها باشد. چراکه خاستگاه کودک امروز با 
کودکی که در دهه60 زندگی می کرده، متفاوت است و می توان 
گفت که کودک امروز، به دلیل پیشرفت تکنولوژی درک باالتری 
نسبت به کودکان گذشته دارد. پس باید فیلم های دهه های60 
و 70 را در خاطراتمان نگاه داریم و همچنان از آن ها لذت ببریم و 
به فکر ساخت آثاری باشیم که بر مبنای نیاز امروز مخاطبانمان 

شکل گرفته باشد.
 موفق ادامه داد: البته که برگرداندن اعتماد از دست رفته کمی 
دشوار است و برای این که خانواده  ها رغبت کنند تا کودک شان 
را به سینما ببرند، کمی صبر الزم است، برای مثال هنگام اکران 
فیلم »شکالتی« دیدم که کودکانی با خانواده برای تماشای فیلم، 
به سینما آمده بودند و خود کودک، فیلم »شکالتی« را برای تماشا 
انتخاب کرده بود، اما خانوادهایشان اصرار داشتند که به تماشای 
فیلم دیگری که برای گروه سنی کودک مناسب نبود، بنشینند. 
این اتفاق به دلیل عدم اعتماد خانواده ها به فیلم های کودک و در 
نظر نگرفتن این که کودک به تنهایی سینما نمی آید رخ می دهد 
پس بایــد در فیلم هایمان مولفه هایی بــرای خانواده ها، همراه 
شدنشان و لذت بردن آن ها از تماشای فیلم در نظر داشته باشیم.

 او درباره وضعیت امروز سینمای کودک گفت: امروزه ژانر کودک 
پشت  سر ژانرهای دیگر سینمایی پیش می رود، درحالی که ژانر 
کودک باید پیشتاز باشد، البته که در سال های اخیر وضعیت بهتر 

شده، اما هنوز تا وضعیت مطلوب فاصله داریم.
 این کارگردان سینما یادآور شد: همه باید برای خلق آثار مطلوب و 
باکیفیت در حوزه کودک تالش کنیم و باید از ظرفیت های بالقوه 

موجود در این حوزه استفاده کرد.
  او در رابطــه با اهمیت برگزاری جشــنواره کــودک نیز گفت: 
جشــنواره کودک، در حوزه کودکان بســیار تاثیرگذار است، 
البته جشنواره نباید تنها مختص به هفته ای شود که فیلم ها به 
نمایش در می آیند بلکه باید در کل سال درباره اش صحبت شود 

و هدف گذاری داشته باشد تا راهگشا باشد.
 موفق در پایان صحبت هایش با تاکید بر اهمیت توجه به جشنواره 
کودک بیان کرد: این که جشــنواره خانه خود را بازیافته و قرار 
است همه ادوار آن در شــهر زیبا و تاریخی اصفهان برگزار  شود 
اتفاق مثبتی است که می تواند کمک کننده باشد. البته میزان 
توجه و اطالع رسانی در مورد جشــنواره کودک، باید به اندازه 
جشــنواره هایی چون فجر باشــد و خبرنگاران و رسانه ها، نگاه 
بیشتری به جشنواره کودک داشته باشند تا کل کشور بلکه دنیا 
را تحت تاثیر و متوجه جشنواره بکند و فیلمسازها راغب شوند تا 

برای ژانر کودک و نوجوان فیلم بسازند.

جشــنواره بین المللی فیلم های کودکان و نوجوانان که به آن جشــنواره فیلم کودک نیز می گویند، 
جشنواره ای است سینمایی که از سال6۱ تاکنون طی ۳۱ دوره برگزار شده  است. در ۳۱ دوره برگزاری، 
۱۹ دوره در شهر اصفهان، 6 دوره در شــهر تهران، ۵ دوره در شهر همدان و یک دوره در شهر کرمان 
برگزار شده  است. هر  ساله داوران این جشنواره، در سه گروه بزرگ ساالن، نوجوانان و کودکان انتخاب 
می شوند. ویژگی خاص این جشنواره، توجه فراوان به داوران کودک و نوجوان است. جشنواره کودک در 
دو بخش داخلی و بین الملل برگزار می شود. سی ودومین دوره جشنواره بین المللی فیلم های کودک و 
نوجوانان نیز از دوشنبه 28مرداد با برگزاری مراسم افتتاحیه به طور رسمی در اصفهان آغاز به کار کرد. از 
فیلم های حاضر در این دوره فیلم »پاستاریونی« است که به بهانه حضور این فیلم در سی ودومین دوره 
جشنواره کودک با کارگردان و یکی از بازیگران این فیلم گفت وگویی داشتیم که در ادامه می خوانید.

گروه  سینام

گفت و گو


