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در گویش کرمانی، »لوپتو« به اسباب بازی ها و عروســک های دست ساز گفته می شود که قدیم ها، مادرها 
برای فرزندان خود درست می کردند. در گفت وگو با عباس عسکری، کارگردان لوپتو هم، نخستین نکته ای 
که توجه را جلب می کند لهجه شیرین کرمانی است. این روزها انیمیشن لوپتو که حاصل همکاری و همراهی 
عسکری و دوستان جوانش است، روی پرده سینماهاست و توانسته در هفته های ابتدایی اکران، به فروش 
میلیاردی دست پیدا کند. لوپتو جایزه ویژه دبیر در جشنواره بین المللی فیلم های کودکان و نوجوانان و پروانه 
زرین برای بهترین دستاورد فنی و هنری در بخش بین الملل را گرفته و به دهمین جشنواره یونیورسال کیدز 
استانبول هم راه پیدا کرده است. لوپتو در ادامه موفقیت هایش، به بخش رقابتی سومین دوره جشنواره جهانی کیدز سینما رفته؛ 
جشنواره ای که در شهر بمبئی هند برگزار می شود، به فیلم هایی با محوریت کودکان و با شعار »آینده بهتر برای کودکان« می پردازد 
و تالشی است در جهت زدودن آثار محدودیت هایی که همه گیری کرونا، روی کودکان و دنیایشان گذاشته است. با عباس عسکری 

از دنیای انیمیشن و تالش برای شادی و امیدواری کودکان حرف زده ایم.

بیشتر بدانیم

لوپتو؛ انیمیشن »امید«

 آرامش 
توفانی
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برنامه کودک ساخته نمی شود

تیم 96را 
باید در موزه بگذاریم
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روش های مواجهه با آن می گوید

گفت وگو با الهه رضایی؛ مجری نام آشنا و باسابقه 
برنامه های کودک و نوجوان

با نادر فریادشیران؛ مربی سابق تیم ملی و دستیار 
همیشگی محمد مایلی کهن
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انیمیشن هایی 
با موضوع امید

داســتان زوتوپیــا از این قــرار اســت که یک 
خرگوش با آرزوی پلیس شــدن بزرگ می شود  
ولی چالش هــا و تفاوت های ظاهــری و نژادی 
مانعی برای رســیدن به این آرزو هستند. تالش 
و پشــتکار این خرگوش برای اثبــات توانایی و 
شایســتگی خود بــرای این ســمت شــغلی 
تحســین برانگیز اســت. هرچند به نظر می رسد 
ایــن انیمیشــن دارای ژانر اجتماعی اســت و 
هیچ جنبه کمــدی و طنز ندارد اما داســتان به 
شــکلی پیش می رود که این تفاوت ها در عین 
لحظه های تلخ، لحظه های شــیرین و دلنشینی 
رقم می زنند. ســازگاری و دوســتی حیوانات با 
اخالق ها و ویژگی های ظاهری مختلف لحظات 
جذابی را ســاخته اند. دانش آموزان با دیدن این 
انیمیشن جذاب و دوست داشتنی، نحوه برخورد 
بــا تفاوت ها، تالش برای رســیدن بــه اهداف، 
تسلیم نشدن در برابر مشــکالت و در کل تالش 
برای ســاخت یک جامعه زیباتر و بهتــر را یاد 

می گیرند.

*

هرچند هدف اصلی انیمیشــن ها سرگرم کردن 
مخاطب شان است اما بعضی داســتان ها آنقدر 
عمیق هســتند که ردپــای آنها تــا مدت ها در 
ذهنتان باقی می ماند. داســتان اصلی انیمیشن 
روح، با مرگ یک نوازنده شــروع می شود. شاید 
با نگاه به اســم این انیمیشــن فکر کنید که در 
ژانر ترســناک اســت ولی اصاًل چنین نیست. 
دلیل اصلی قرار گرفتن این انیمیشــن در دسته 
بهترین انیمیشن های انگیزشــی این است که 
حقیقت های زندگی، ســؤاالت و ناشناخته های 
بعد از مرگ را بــا زیبایی و دلنشــینی تمام به 
تصویر کشیده است. نوازنده که بعد از مرگ وارد 
دنیای دیگــری از روح ها بــا ویژگی ها و وظایف 
مختلف می شــود، به دنبال راهی برای برگشت 
دوباره به دنیا و رســیدن به آرزوی واقعی خود 
است. بعد از پایان این انیمیشن از خود خواهید 
پرســید که من چرا به زندگــی و ادامه دادن راه 

خود عالقه مندم؟

*

خیلــی از انیمیشن ســازان تــالش می کننــد 
داســتان جذاب خود را به دنیای حیوانات ببرند 
و شخصیت های قصه خود را از میان آنها انتخاب 
می کنند تا مخاطبان کودک و نوجوان بهتر با آنها 
ارتباط برقرار کنند. البتــه با این روش می توانند 
یک فانتزی ذهنی قوی بســازند. انیمیشن فرار 
مرغــی، حکایت مرغ هایی اســت کــه در یک 
مرغداری حبس شــده اند و درصورت نداشــتن 
عملکرد مناسب در تخمگذاری راهی کشتارگاه 
می شوند. بله راهی کشــتارگاه! جایی که شانس 
زندگی از آنها گرفته می شــود. فکر کردن به این 
پایان ترســناک نه تنها باعث سست شــدن آنها 
نشــده بلکه در قالب انگیزه ای برای فــرار از آن 
مرغداری ظاهر شده است. با دیدن این انیمیشن 
متوجه خواهید شد که مشــکالت زندگی شما 
نه تنهــا قابل حل هســتند بلکــه امتحان کردن 
مســیرها و راه حل های مختلــف باعث باال رفتن 

انگیزه و امید شما می شود.

*

برای بســیاری از ما، مواجهه بــا تغییرات و قرار 
گرفتن در شــرایط جدید، آنقدر ســخت است 
که یا ســعی می کنیم از تازه ها فــرار کنیم یا تا 
مدت ها دچار ســردرگمی و گیجی می شــویم. 
روبه روشــدن با تغییــرات جدیــد در زندگی 
تحت تأثیر احساســات مختلف اســت که ما را 
برای کنار آمدن با این تغییرات آماده می کنند. 
شــخصیت اصلی داســتان انیمیشــن درون و 
بیرون، دختری به نام رایلی اســت که به خاطر 
نقل مکان به یک شهر و خانه جدید، دچار نوعی 
پریشــانی می شود. شــادی، غم، خشم، ترس و 
نفرت، احساساتی هستند که رایلی در این دوره 
با آنها درگیر می شود و زندگی روزمره و روابط او 
با اطرافیان را تحت تأثیر قرار می دهد. البته، این 
احساسات وظیفه ذخیره و ثبت خاطرات رایلی 
را نیز بر عهده دارنــد. محل ذخیره این خاطرات 
نیز به صورت یک بخــش حاوی گوی های رنگی 
طراحی شده است. این انیمیشن پیچیدگی های 

ذهنی انسان را به تصویر کشیده است.

*

انیمیشــن لوکا، حکایت پســری به همین نام 
اســت که آرزوی قدم گذاشــتن در آن ســوی 
محدودیت های خــود را دارد. درواقع، خانواده 
لــوکا موجوداتی هســتند کــه بــه زندگی در 
اقیانوس عادت و لوکا را نیز برای زندگی در آنجا 
محدود کرده اند. ســاختار بــدن این موجودات 
به گونه ای اســت که با قدم گذاشتن در خشکی، 
ظاهــری انســانی پیــدا می کنند و بــا لباس 
و برخورد مناســب، هیچ تفاوتی با انســان های 
دیگر ندارند. اما لــوکا از محدودیت هایی که به 
زندگی او تحمیل شده خسته است و قصد ندارد 
رویاهایــش را در یک دایره محــدود از زندگی 
تکراری حبــس کنــد. تالش های او بــرای از 
بین بــردن موانع و مواجهه با ســختی ها، بخش 
امیدبخش و انگیزه ساز داســتان این انیمیشن 
است. این انیمیشن پر از ماجراجویی، فانتزی و 
کمدی است که همین ویژگی ها باعث شده جزو 
پرفروش ترین انیمیشــن های حاصل همکاری 

پیکسار و والت دیزنی باشد.

    چطور و از چه زمانــی وارد دنیای 
انیمیشن و سینما شدید؟

همان سال 1384که کنکور دادم و درسم را در رشته 
مهندسی معدن شروع کردم، سراغ تجربه هایی در 
انیمیشن سازی رفته بودم. اما بعد تصمیم گرفتم این 
حرفه را جدی تر دنبال کنم، وارد رشته سینما شدم 
و در سال 1388گروه »فراســوی ابعاد« با همراهی 
جمعی از جوانان کرمانی که به هنر و سینما عالقه 

داشتند، شکل گرفت.
    ایده ساخت انیمیشن لوپتو چطور 

شکل گرفت؟
از همان ابتدای شکل گیری گروه فراسوی ابعاد، این 
رؤیا را داشــتیم که یک کار بلند سینمایی بسازیم. 
سال1394نخستین قدم ها را برای تحقق این رؤیا 
برداشتیم و جمع کردن ایده ها با یک فراخوان آغاز 
شد. حدود 60ایده را بررسی کردیم تا در نهایت لوپتو 
انتخاب شد. خط مرکزی قصه، مالقات پسربچه ای 
به نام علی با یک فرشــته است؛ فرشــته ای که تنها 
خودش می تواند او را ببینــد. ماجراهای دیگر مثل 
کارخانه اسباب بازی و آسایشگاه، به مرور به ایده اصلی 

اضافه شد تا بسترسازی الزم انجام شود.
    ساخت لوپتو چقدر طول کشید؟

فیلمنامــه از ســال1394کلید خورد و تــا اواخر 
بهار1395تکمیل آن طول کشید. همان موقع مراحل 

ساخت و تولید شروع شد و با پایان سال1397، 
کار آماده اکران شده بود.

    به نظر شما انیمیشن سازی 
در ایران از نظر تکنولوژی و 
امکانات، چه تفاوتی با این 
صنعت در ســطح جهانی 

دارد؟
این موضــوع را می توانیــم از 2جنبه 
نرم افزاری و ســخت افزاری بررســی 
کنیم. هــر دوی این جنبه هــا هم نه 
روز به روز، بلکه ســاعت به ساعت در 
حال پیشرفت هســتند. کمپانی های 
بزرگ انیمیشن ســازی مثل پیکسار یا 

والت دیزنی، نرم افــزار مورد نظر 
خود را ســفارش می دهنــد و با 
استفاده از آن فیلم هایشان را تولید 

می کنند. بعدها ممکن است تصمیم بگیرند برای 
درآمدزایی، آن نرم افزار را در ســطح جهانی عرضه 
کنند. به این ترتیب نرم افزارهــای به روز با اختالف 
زمانی به دست ما می رسد و چند سالی طول می کشد 

تا بتوانیم از آن تکنولوژی اســتفاده کنیم. از جنبه 
سخت افزارهای الزم، ما محدودیتی برای دسترسی 
نداریم اما منابع مالی معموالً محدود اســت. به هر 
حال هزینه ساخت یک انیمیشن داخلی با نمونه های 
خارجی قابل مقایسه نیســت، همه چیز به بودجه 
تهیه کننده بستگی دارد و ما ظرفیت سخت افزاری 

بسیار محدودی داریم.
    پیش بینی می کردید لوپتو در اکران 
به این میزان موفقیت دست پیدا کند؟

شرایط اکران به خصوص در آبان ماه کاماًل مبهم بود. 
مدت طوالنی از پایان ساخت کار گذشته بود و گذر 
زمان بیشتر، ریســک اکران را برای تهیه کننده باال 
می برد. برای خودم قابل پیش بینی نبود که چه اتفاقی 

خواهد افتاد. هم می توانستم 
انتظار استقبال بیش از این 

را داشته باشم، هم ممکن 

بود به دلیل شرایط متفاوت این روزها، خانواده ها رغبت 
زیادی به سینمارفتن نداشته باشند. خوشبختانه در 
این هفته ها که لوپتو اکران شــده، هــر روز در صدر 
جدول فروش روزانه سینماها بوده، هرچند به نظر من 

این انیمیشن ظرفیت فروش بیش از این را هم دارد.
    به نظر خودتــان چه عواملی باعث 
شــده لوپتو مورد توجه کــودکان و 

خانواده هایشان قرار بگیرد؟
وقتی ایده لوپتو مطرح شــد، در گروه مــان به این 
موضوع اصرار داشتیم که پیش از محتوا، به جذابیت و 
کودک پسندبودن کار توجه ویژه داشته باشیم. خودم 
معتقد بودم اگر این دو ویژگی مورد توجه قرار بگیرد، 
محتوا هم کیفیت خوبی پیدا می کند. سعی کردیم 
لوپتو ریتم مناســب، رنگ و تحرک الزم را داشــته 
باشد و قصه جذابی را برای بچه ها تعریف کند. به هر 
حال این فیلمنامه مربوط به 7سال پیش است و 
قطعاً در این سال ها تجربه ما هم در 

انیمیشن سازی بیشتر شده است.
    در لوپتو تالش شده از 
المان های ایرانی مختلف 
استفاده شود. درباره این 

موضوع توضیح می دهید؟
در فیلمنامه لوپتو برایمان مهم بود که معماری ایرانی 
مورد توجه قــرار بگیرد و از جذابیت هــای آن برای 
بهترشدن کار بهره ببریم. می خواستیم بچه ها یک 
شــهر ایرانی را ببینند و با دیدن معماری ها متوجه 
شوند که قصه در یک شهر ایرانی رخ می دهد. حتی 
نام فیلم هم یک نام ایرانی و کلمه ای در لهجه کرمانی 
است. وجود المان های ایرانی باعث شده بچه ها نسبت 
به لوکیشن قصه احساس غربت نداشته باشند. از طرف 
دیگر قهرمان قصه هم یک کاراکتر ایرانی است که نام 
و رفتارهایش برای بچه ها آشناست. در کل انیمیشن 
هم ماشین هایی با پالک45می بینیم که تأکیدی بر 
زیست بوم قصه، شهر کرمان است. فضا و جغرافیای 
انیمیشن سرشار از المان های بومی ایرانی است و این 
سبب می شود مخاطب در هرکجای دنیا وقتی لوپتو را 
می بیند با تصویر زیبا و رنگارنگی از ایران روبه رو شود.

    به نظرتان خلق قهرمان ایرانی در 
انیمیشن ســازی داخلی چه اهمیتی 

دارد؟
هدف مــا در درجه اول، جذب مخاطــب ایرانی 6تا 
12سال است. قطعاً اگر قهرمانی با ویژگی قهرمان های 
غربی بســازیم، نوع ارتباط مخاطب بــا قصه تغییر 
می کند. هم اکنون انیمیشن های آمریکایی و ژاپنی 
برای مخاطبان همه دنیا شناخته  شده هستند؛ چرا که 
المان های مخصوص خود را دارند و قهرمان هایشان از 
جنس فرهنگ خودشان است. اگر تعداد انیمیشن ها 
و قهرمان هــای ایرانی آنها زیاد شــود، ما هم موفق 
می شویم فرهنگ، هنر و معماری خود را بشناسانیم. 
همین حاال اگر یک انیمیشن پاکستانی مطرح شود، 
برای ما جذاب است که ببینیم فضای اثر چگونه است. 
درباره ایران هم این کنجکاوی وجود دارد و می توانیم 

از این فرصت استفاده کنیم.
    قصه لوپتو درباره چیست؟

داســتان لوپتو درباره آسایشــگاهی است که دکتر 
ســعید کمالــی، بیمــاران روانــی را در آن با متد 
اسباب بازی ســازی درمانی درمــان می کند؛ یعنی 
بیماران را به جای استفاده از قرص و دارو با ساختن 
اسباب بازی درمان می کند. این اتفاقات با حضور یک 
فرشــته که در دکتر حس امید ایجاد می کند پیش 
می رود. بعد از موفقیت اسباب بازی های لوپتو، فردی 

تازه وارد به عنوان بیمــار، در کارگاه خرابکاری هایی 
ایجاد می کند و منجر به پلمب آن می شود. علی- پسر 
آقای کمالی- با کمک فرشته به دنبال راه حلی برای 
این مشــکل می گردد و در انتها موفق نیز می شود. 
ویژگی مهمی که در داستان لوپتو وجود دارد، امید 
اســت؛ امیدی که در دل بیماران آسایشگاه جاری 
است؛ امیدی که در دل علی در اوج سختی و مشکالت 
زندگی جاری است، امیدی که آقای کمالی در تمام 

مراحل زندگی سعی داشته از آن غافل نباشد.
    برنامه ای برای اکران لوپتو در سطح 

بین المللی دارید؟
لوپتو قرار است در ترکیه و روسیه اکران شود. هنوز 

بازخوردی از مخاطبان خارجی دریافت نکرده ایم.
    از مخاطبان داخلی چه بازخوردی 

گرفته اید؟
بیشتر نظرات مخصوصاً از جانب بچه ها مثبت بوده 
است. استقبال خوبی هم از کار شده که نشان می دهد 

مخاطب، این انیمیشن را پسندیده است.
    بیشــترین نقدی که به لوپتو شده 

درباره چه موضوعی است؟
بیشــتر نقدها متوجه ابتدای فیلم و سرعت کند آن 
بوده است. منتقدان معتقد بوده اند ریتم فیلم در ابتدا 
کند است و طول می کشد تا فضای اکشن و هیجانی 
شکل بگیرد. البته این نقد به جایی هم هست و آن را 
می پذیرم. داستان لوپتو داستانی چندوجهی است، 
لوکیشن های مختلفی در قصه وجود دارد که هر کدام 
از آنها نیاز به معرفی داشــت تا مخاطب بتواند با آنها 
ارتباط برقرار کند. به این ترتیب شــروع ماجراهای 

اکشن در ابتدای فیلم کمی به تأخیر افتاده است.
    کمی درباره گروه ســاخت لوپتو 

برایمان بگویید...
گروه فراسوی ابعاد از جوانان نخبه و پرتالش کرمانی 
تشکیل شده است. به هر حال در شهرستان ها امکانات 
محدود اســت و از این نظر بچه هــا زحمت زیادی 
کشــیدند تا لوپتو به سرانجام برســد. همانطور که 
می دانید در دهه گذشته خیلی از کارهای سینمایی 
کلید خورده اما به دلیل مشکالت مختلف، تمام نشده 
اســت. فکر می کنم موفقیت لوپتو بعد از لطف خدا، 
حاصل همدلی و زحمت گروهی اســت که مدت ها 

برای این کار زمان گذاشتند و تالش کردند.

انیمیشن لوپتو این روزها در حال اکران است و به فروش میلیاردی رسیده است

انیمیشــن »زوتوپیا« یک نماد 
کامل از اعتماد به نفس، نترسیدن 
از شکست و داشــتن جرأت و 
شجاعت است. همین ویژگی ها 
باعث شده است که این انیمیشن 
فوق العاده در رتبه  یک لیســت 
بهترین انیمیشن های انگیزشی 
برای درس خواندن قرار بگیرد. 
با تماشــای این انیمیشن دید 
بهتر و قوی تری به توانایی های 
خود خواهید داشــت که همین 
تغییر بــه یک قدم در مســیر 
موفقیت تان تبدیل خواهد شد.

زوتوپیا

انیمیشن »روح«، یکی از زیباترین 
و پرمعناترین انیمیشن هایی است 
که پیدا کردن پاســخ سؤاالت 
بنیادی زندگی را هدف قرار داده 
است. آیا تا به حال به دلیل زندگی 
خود فکر کرده اید؟ سؤاالتی در 
مورد نحوه تشــکیل شخصیت 
و اخالق خود داشــته اید؟ همه 
ما زمانی بــه اینها فکر کرده ایم. 
صداگذاری هــا، کیفیت باالی 
صحنه های انیمیشن و ویژگی های 
ظاهری شخصیت ها باعث خلق 
یک اثر ممتاز شــده اســت.

روح

»فرار مرغی« یکی از جذاب ترین 
و بهترین انیمیشن های انگیزشی 
است که دیدن آن باعث می شود 
که بهتر متوجه راه های رهایی از 
مشکالت خود شــوید. تماشای 
این انیمیشن زیبا باعث می شود 
که بهانــه را کنار گذاشــته و با 
قدم هایی هر چنــد کوتاه برای 
حل مشــکالت و رهایی خود 
تالش کنید. این انیمیشن برای 
شماست اگر شرایط عادی زندگی 
برایتان یکنواخت شده و انگیزه و 
جسارتی برای تغییر آن ندارید.

فرار مرغی

همانطور که از نام این انیمیشن 
مشخص است، »درون و بیرون« 
داستان ارتباط ذهن شخصیت 
داستان و زندگی بیرونی اوست. 
این انیمیشــن پیچیدگی های 
ذهنی انسان را با زیبایی هرچه 
تمام تر به تصویر کشیده است. 
از نتایج ارزشمند این انیمیشن 
می توان به اهمیت خانواده، تأثیر 
کنترل ذهنــی، مفید بودن تمام 
احساسات و تالش برای در کنترل 
داشتن هیجانات اشــاره کرد.

درون و بیرون

یکی از موفق ترین انیمیشن های 
انگیزشــی و امیدبخش، »لوکا« 
است. محتوای متنی و تصویری 
این انیمیشــن آنقدر قدرتمند 
است که لذت نبردن از دیالوگ ها 
و صحنه هــای آن غیرممکــن 
اســت. لوکا ازجمله آثاری است 
که با تماشــای آن اســتقالل، 
داشــتن انگیزه برای رسیدن به 
خواسته و احترام به دیگران را 
یاد می گیرید. داســتان لوکا و 
رویارویی او با محدودیت هایش 
جــذاب و آموزنــده اســت.

لوکا

نیلوفر  ذوالفقاری


