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گزارشی از اختتامیۀ جشنوارۀ سیوچهارم

هویتی برای یک جایزه

گفتوگو با داوران جایزۀ زاون

دوربینپشتصحنه

گزارشی از گروههای رسانهای جشنواره

آندیا یحیی پور بازیگر فیلم «میان صخرهها»
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اختتامیۀ سیوچهارمین
جشنوارۀ بینالمللی
فیلمهای کودکان و
نوجوانان
سیوچهارمینجشنوارهبینالمللی
فیلمهای کودکان و نوجوانان

عصر روز چهارشنبه  21مهرماه  1400مراسم
اختتامیۀ سیوچهارمین جشنوارۀ بینالمللی
فیلمهای کودکان و نوجوانان با حضور علیرضا
تابش دبیر جشنواره ،هنرمندان ،داوران جشنواره،
صاحبان آثار ،رئیس سازمان سینمایی کشور،
معاونان و مدیران سازمان سینمایی ،سخنگوی
وزارت امور خارجه ،مدیرکل دیپلماسی عمومی
وزارت خارجه ،مدیرکل همکاریهای فرهنگی
سازمان فرهنگ و ارتباطات اسالمی ،سفرا و
آریانا معتمدیان
نمایندگان کشورهای خارجی در سالن عباس
کیارستمی بنیاد فارابی برگزار شد.
در ابتدا ،تابش ،دبیر سیوچهارمین جشنوارۀ بینالمللی فیلمهای کودکان و نوجوانان
دربارۀ این جشنواره گفت :داستان جشنواره و داستان درخت تنومند سینمای کودک
و نوجوان ایران بسیار بلندتر از عمر مدیریت مدیران و سیاستگذاران حوزۀ فرهنگ
است .در هر دوره و زمانی ،گروهی و جمعی ،به حراست از این درخت میپردازند و تالش
میکنند با آبیاری و هرس این درخت تنومند ،آن را به شکل زیباتری بیارایند و مسیر
رشدش را هموار کنند؛ اما همه ،ازجمله من و همکارانم ،میدانیم که ریشههای گستردۀ
این درخت تنومند ،با بطن فرهنگ ایرانزمین نسبت دارد و از میراث فرهنگی ایرانی و
اسالمی با قدمتی چندهزار ساله تغذیه میکند .چنین نهاد ریشهداری ،هم پیش از عمر
مدیریتی ما ،زیست و بقا داشته و هم پس از ما به رشد و بالندگی خود ادامه خواهد داد.
امیدوارم ثمرات این شجرۀ طیبه ،در سالهای پیش رو ،درخشانتر ،بهیادماندنیتر
و موفقتر از تمام افتخارات و دستاوردهای این سالهایی باشد که وظیفۀ حراست از
آن بر دوش ما سنگینی میکرد .اطمینان دارم تقویت ارتباط میان مخاطب و سینما،
حضور نسل جوان و نوجوان در جامعۀ سینما گران و بسط و ترویج فناوریهای نوین و
اندیشههای نو ،آیندهای درخشان برای اینگونه سینما رقم خواهد زد.
در بخش دوم این جشنواره ،محمدرضا مقدسیان از مدیر بخش بینالملل این دوره،
رائد فریدزاده ،دعوت کرد تا برای اهدای جوایز بخش بینالملل روی صحنه بیاید.
فریدزاده توضیحاتی از جایزۀ «سیفژ» ارائه داد و ویدئوی این بخش به نمایش درآمد و
جایزۀ آن اهدا شد.
در ادامه ،هنرمندان و نمایندگان آثار منتخب بخش بینالملل برای دریافت جوایز به
روی صحنه آمدند .افشین هاشمی که همراه حسین قاسمی جامی دیپلم افتخار و
پروانۀ زرین بهترین فیلمنامه را در این بخش دریافت کردند عنوان کرد :خوشحالم که
آغاز چهلوششسالگی من با دریافت جایزه در این جشنواره همراه بود و فکر میکنم این
آغاز راهی نو برای من است و یاد زندهیاد فرشته طائرپور را گرامی میدارم .قاسمیجامی
نیز پس از دریافت جایزه از افشین هاشمی و زحمات او برای این فیلم تشکر کرد.
در ادامه ،رسول صدرعاملی هنرمند دیگری که در این مراسم حضور داشت به روی
صحنه آمد و دربارۀ سینمای کودک و نوجوان گفت :ا گر قرار است سهمی از بازار جهانی
داشته باشیم ،که متأسفانه از آن عقب افتادهایم ،مسیرمان از سینمای کودک میگذرد
و دنیای خیالانگیز سینماست که به ما کمک خواهد کرد .بدون تردید ا گر بر سینمای
کودک متمرکز شویم ،باعث رونق سینما و ارزآوری خواهیم شد .ما باید تمرکز بیشتری بر
تولید محصوالت سینمایی و سریال کودک داشته باشیم ،چرا که در این زمینه حتی از
کشورهای منطقه هم عقب ماندهایم .سپس صدرعاملی پروانۀ زرین بهترین کارگردانی
را اعالم کرد.
در ادامه ،دیپلم افتخار و پروانۀ زرین جایزۀ ویژه هیئتداوران توسط رائد فریدزاده
به نمایندۀ اسپانیا تقدیم شد .در بخش دیگری از این مراسم« ،آنا» داور نوجوان از
گرجستان به نمایندگی از داوران کودک و نوجوان بخش بینالملل ،در پیامی ویدئویی
منتخب این گروه داوری را اعالم کرد .بعد از آن ،محمدرضا مصباح پس از دریافت دیپلم
افتخار و پروانۀ زرین بهترین فیلم بخش بینالملل گفت :تشکر میکنم از جشنوارۀ فیلم
کودک و باید بگویم این موفقیت حاصل زحمت یک گروه منسجم و متحد است.
در ادامۀ مراسم ،ویدئویی برای نکوداشت یاد و خاطره زندهیاد محمد ابوالحسنی که
در پی ابتال به کرونا درگذشته است برای حضار به نمایش درآمد .قدسیان درخصوص
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این هنرمند گفت :او یک جریانساز
اقتصادی برای انیمیشن و مبدع
وبسری بود .خانوادۀ زندهیاد
محمدابوالحسنی روی صحنه آمدند
و علیرضا تابش به پاس فعالیتهای
او در عرصۀ انیمیشن و هنرهای
سرمایههایما
تصویری ،لوح سپاس این نکوداشت
درجامعهدرحال
را به خانوادۀ این هنرمند فقید تقدیم
فراموشیاستو
جزفعاالنعرصۀ
کرد.
فرهنگوهنر،
در پی جوایز بخش ملی ،نامزدهای
کسینمیتواند
بخش وبسری اعالم شد و مهین
راهنجاتیبرایآن
جواهریان برای اهدای جوایز به روی
پیداکند
صحنه آمد .سهیل موفق یکی دیگر
از اعضای هیئت داوران بود که پروانۀ
زرین بهترین فیلم داستانی کوتاه را
به متین رکن برای فیلم «منم سمیرا»
اهدا کرد .رکن جایزۀ خود را به «مالله
یوسفزی» که سالها قبل مورد
استبداد طالبان قرار گرفته و «شبنم تیموری» بازیگر فیلم که
پیش از این درگذشته است و همۀ دختران فارسیزبان که در
نهایت پیروز خواهند بود ،تقدیم کرد .سپس بهروز شعیبی
جایزۀ بهترین فیلم بلند داستانی را به کریم رناسیان اعطا
کرد.
در ادامۀ مراسم اختتامیۀ سیوچهارمین جشنوارۀ

بینالمللی فیلمهای کودکان و نوجوانان ،حبیب ایلبیگی
روی صحنه آمد و گفت :جایزۀ «شهید بهنام محمدی» برای
تقدیر از شهدای کودک و نوجوان است و نشان میدهد که
این راه در سالهای جنگ تمام نشده و «علی لندی»ها راه
شهدا را ادامه میدهند .سپس ایلبیگی دیپلم افتخار جایزه
را به نبی قلیزاده اهدا کرد .قلیزاده این جایزه را به روح
سردار شهید سلیمانی اهدا کرد .در بخش بعدی مراسم،
بهرام دهقانیار پروانۀ زرین بهترین دستاورد فنی را به سازندۀ
موسیقی متن فیلم «لیپار» اهدا نمود.
در بخش بعدی مراسم ،رضا درستکار روی صحنه آمد و
دیپلم افتخار «زاون قوکاسیان» را به فیلم «بام باال» اهدا
کرد .سیدحاتمی کارگردان فیلم گفت :ا گر بنیاد سینمایی
فارابی نبود ،ساخت این فیلم بسیار دشوار بود .بعد از آن،
گالره عباسی برای اهدای جایزۀ بخش بازیگران کودک روی
صحنه آمد و آندیا یحییپور پروانۀ زرین بهترین بازیگر کودک
را دریافت کرد .رضا درستکار و سهیل موفق برای اهدای
جایزۀ بخش بهترین فیلمنامه در بخش سینمای ایران
به روی صحنه آمدند و دیپلم افتخار و پروانۀ زرین بهترین
فیلمنامه را اهدا کردند .در بخش بعدی اختتامیه ،مهین
جواهریان ،گالره عباسی ،رضا درستکار ،سهیل موفق و بهرام
دهقانیار برای اهدای جایزۀ ویژۀ هیئتداوران روی صحنه
آمدند.
مراسم پایانی سیوچهارمین جشنوارۀ بینالمللی فیلمهای
کودکان و نوجوانان ،با نکوداشت زندهیاد «فرشته طائرپور»
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تهیهکننده و کارگردان فقید سینمای ایران ادامه یافت.
منوچهر شاهسواری مدیرعامل خانۀ سینما در این بخش
روی صحنه آمد و گفت :از زحمات همۀ دوستانم در
جشنواره تشکر میکنم .سرمایههای ما در جامعه در حال
فراموشی است و جز فعاالن عرصۀ فرهنگ و هنر ،کسی
نمیتواند راه نجاتی برای آن پیدا کند .بچههای سینما
روزهای سختی را طی میکنند و ما هیچ نداریم ،جز اینکه به
همۀ آنها بگوییم این سرزمین پل فیروزهای است که محل
عبور فرهنگ و تمدن و عشق و صمیمیت است .آنقدر به
خودمان بد نکنیم.
بعد از آن علی شا کری پسر مرحوم طائرپور روی صحنه آمد و
علیرضا تابش لوح سپاس این نکوداشت را به او تقدیم کرد.
علی شا کری که با بغض صحبت میکرد ،گفت :مادرم برای
فرهنگ این سرزمین زحمت کشید و مطمئنم که جاودانه
خواهد بود و امیدوارم همۀ ما برای آیندۀ کودکان سرزمینم و
تمام دنیا به نیکی و درستی قدم برداریم.
در پایان این مراسم علیرضا تابش و محمد خزاعی برای
اهدای جایزۀ بخش مسابقۀ سینمای ایران به روی صحنه
آمدند و پروانۀ زرین این بخش برای فیلم «پسران دریا» به
بهروز نشان اهدا شد .سپس ویدئویی برای نکوداشت یاد
«علی لندی» نوجوان فدا کار ایذهای به نمایش درآمد و در
این فیلم کودکان و نوجوانان یاد او را زنده نگاه داشتند .در
انتها محمدرضا مقدسیان در این باره گفت :خوشحالم که
در سرزمین علی لندیها زندگی میکنم.

سینما،سرزمین خیال
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پروانهها بر شانههای چه کسانی نشستند؟
معرفی برندگان جوایز سیوچهارمین جشنواره فیلمهای کودکان و نوجوانان

شــب گذشــته  21مهرمــاه ،بــا برپایــی مراســم اختتامیــۀ سـیوچهارمین جشــنوارۀ فیلمهــای
کــودکان و نوجوانــان در سـالن زندهیاد عباس کیارســتمی در بنیاد ســینمایی فارابــی ،برگزیدگان
ایــن دوره در دو بخــش ملــی و بی نالملــل معرفــی شــدند .جوایــز اهداشــده در ایــن مراســم بــه
شــرح زیــر اســت:
مینا حسنزاده

جوایز بخش ملی سیو چهارمین جشنوارۀ فیلمهای کودکان و نوجوانان
آثار بلند داستانی
دیپلم افتخار و پروانۀ زرین بهترین فیلم بلند داستانی به کریم رناسیان برای فیلم «راز قلعه»
دیپلم افتخار و پروانۀ زرین بهترین فیلمنامه به امیرمحمد عبدی برای فیلم «بام باال»
دیپلم افتخار و پروانۀ زرین بهترین کارگردانی به حسین ریگی برای فیلم «لیپار»
دیپلم افتخار و پروانۀ زرین بهترین بازیگر کودک و نوجوان به آندیا یحییپور برای فیلم «میان
صخرهها»
دیپلـم افتخـار و پروانـۀ زریـن بهتریـن دسـتاورد هنـری موسـیقی متـن بـه مسـعود
سخاوتدوسـت بـرای فیلـم «لیپـار»
دیپلـم افتخـار و پروانـۀ زریـن بهتریـن فیلم در بخش سـینمای ایران به
بهروز نشـان برای فیلم «پسـران دریا»
دیپلم افتخار و پروانۀ زرین ویژۀ هیئت داوران به مختار عبداللهی برای
فیلم«میانصخرهها»
دیپلـم افتخـار و پروانـۀ زریـن بخـش داوران کـودک و نوجـوان (خانـۀ
جشـنواره) بـه بهـروز مفیـد بـرای فیلـم «با مبـاال»
دیپلـم افتخـار بداعـت و نـوآوری (جایـزۀ ویـژۀ دبیـر جشـنواره) بـه حبیـب احمـدزاده
بـرای فیلـم «داسـتانهای هـزار و یـک روز ،افسـانۀ ُبناسـان غـول چـراغ جـادو»
دیپلم افتخار بخش کسبوکار و ترغیب مخاطبان کودک و نوجوان (جایزۀ ویژۀ دبیر جشنواره)
به بهروز مفید برای فیلم «بام باال»
دیپلم افتخار برای ارائۀ تصویری متفاوت از نوجوانان خطۀ سیستان و بلوچستان به حسین
ریگی برای فیلم «لیپار»
دیپلـم افتخـار و پروانـه زریـن جایـزۀ «زاون قوکاسـیان» بـه سـید جمـال سـیدحاتمی بـرای فیلم
«بـام باال»
جایزۀ «شهید بهنام محمدی» به نبی قلیزاده برای فیلم «پسرم رسول»
آثار کوتاه داستانی
دیپلم افتخار و پروانۀ زرین بهترین فیلم کوتاه داستانی به متین رکن برای فیلم «منم سمیرا»
آثار کوتاه پویانمایی
دیپلم افتخار و پروانۀ زرین بهترین پویانمایی به فهیمه قبادی برای پویانمایی«آیدی»
دیپلـم افتخـار بخـش داوران کـودک و نوجـوان (سـامانههای اینترنتـی) بـه فهیمـه قبـادی (مرکـز
گسـترش سـینمای مسـتند و تجربی) بـرای پویانمایـی «آیدی»
آثار وبسری
بسـری بـه فریاد بیـات برای فیلمهای «آشـمچز» و «یک اشـتباه
دیپلـم افتخـار بهتریـن فیلـم و 
دیجیتالی»
آثار کرونا روایت
دیپلم افتخار بهترین فیلم کرونا روایت (جایزۀ ویژۀ دبیر جشـنواره) به ایلیا رمضانی برای فیلم
«فضای زندگی»

سیوچهارمینجشنوارهبینالمللی
فیلمهای کودکان و نوجوانان

جوایز بخش بینالملل سیوچهارمین جشنوارۀ فیلمهای کودکان و نوجوانان
آثار بلند داستانی
دیپلم افتخار و پروانۀ زرین بهترین فیلم به محمدرضا مصباح برای فیلم «یدو»
دیپلم افتخار و پروانۀ زرین بهترین فیلمنامه به افشین هاشمی و حسین قاسمی جامی برای
فیلم «پسران دریا»
دیپلم افتخار و پروانۀ زرین بهترین کارگردانی به مهدی جعفری برای فیلم «یدو»
بپـور بـرای فیلـم
دیپلـم افتخـار و پروانـۀ زریـن بهتریـن بازیگـر کـودک و نوجـوان بـه یاسـین حبی 
«پسـران دریـا»
دیپلـم افتخـار بهتریـن بازیگـر بـه گـروه بازیگـران فیلم «محافـظ برادر» بـه کارگردانی فریـد کراهان
از کشـور ترکیه
دیپلم افتخار و پروانۀ زرین جایزۀ ویژۀ هیئت داوران به فیلم «لوسیا» (خوان پاتو) از اسپانیا
دیپلم افتخار و پروانۀ زرین دسـتاورد هنری کارگردانی به دراژن ژارکوویچ و مارینا آندرۀ اسـکوپ
برای فیلم «پدربزرگ من یک فضایی اسـت» از کشـورهای کرواسـی و بوسـنی
دیپلـم افتخـار دسـتاورد هنـری موسـیقی بـه روهـن روهـن بـرای فیلـم «سـوومی» از کشـور
هندو سـتان
دیپلم افتخار دستاورد هنری فیلمبرداری به مرتضی نجفی برای فیلم «یدو»
دیپلـم افتخـار و پروانـۀ زریـن جایـزۀ داوران کـودک و نوجـوان بـه دراژن ژارکوویـچ و مارینـا آنـدرۀ
اسـکوپ بـرای فیلـم «پدربـزرگ مـن یـک فضایـی اسـت» از کشـورهای کرواسـی و بوسـنی
دیپلم افتخار و پروانۀ زرین جایزۀ «سیفژ» به مهدی جعفری برای فیلم «یدو»
آثار کوتاه داستانی
دیپلـم افتخـار و پروانـۀ زریـن بهتریـن فیلـم کوتـاه داسـتانی ،بـه فرانچسـکا کان هپـا بـرای فیلـم
«سـکوت رودخانـه» از کشـور پـرو
آثار کوتاه پویانمایی
دیپلـم افتخـار بهتریـن پویانمایـی کوتـاه بـه
میگوئیـل آنایـا بوریـا برای فیلـم «مادربزرگ من
ماتیلـده» از کشـور مکزیـک
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آریانا معتمدیان

هزار داستان از
کتاب تا پویانما�یی
تأثیر پویانمایی اقتباسی بر آشنایی کودکان با کتابخوانی

عصر روز چهارشنبه  21مهرماه  1400در سالن زندهرود سینما ساحل ،فیلم
کوتاه «دوچرخهباز» به کارگردانی مهسا امیری و پویانماییهای «شبح ترسو»،
«موزی که میخندید» از مجموعۀ «هزارویک داستان» به کارگردانی ریحانه
کاوش و تهیهکنندگی علی رئیسی روی پرده رفت .با اتمام نمایش فیلمها،
مهسا امیری ،ریحانه کاوش و علی رئیسی در نشست خبری به سؤاالت اهالی
رسانه و خبرنگاران پاسخ دادند.
مهسا امیری ،کارگردان فیلم کوتاه دوچرخهباز نیز در نشست خبری این فیلم ،دربارۀ
ساخت آن گفت :ما این فیلم را با هدف فرستادن به جشنواره نساختیم ،اما به لطف
جشنوارۀ کودکان و نوجوانان ،توانستیم آن را به دیده شدن برسانیم .در آینده قصد دارم
فیلمهای بیشتری برای کودکان بسازم و به مسائل این ردۀ سنی مهم جامعه بپردازم.
دوچرخهباز نشان داد که کودکان خواستۀ خود را بدون تعارف بیان میکنند ،اما والدین
آنها ممکن است به خواستههای آنها بیتوجه باشند .ازاینرو در پایان این فیلم ،به
تغییرات رفتاری پدر سعید در داستان پرداخته شده بود.
در حاشیۀ آخرین روز از سیوچهارمین جشنوارۀ بینالمللی فیلمهای کودکان و
نوجوانان ،علی رئیسی تهیهکنندۀ اثر پویانمایی هزارویک داستان در نشست خبری
این مجموعه گفت :هزارویک داستان به سراغ کتابهای کودک ایرانی رفته که توسط
نویسندگان و تصویرگران ایرانی طراحی شده و حاال این کتابها به صورت انیمیشن
درآمدهاند .هماکنون نزدیک به  ۸۰قسمت از این مجموعه ساخته شده و در تالشیم تا
قسمتهای بعدی آن را هم بسازیم.
رئیسی دربارۀ تأثیر جشنوارۀ بینالمللی فیلمهای کودکان و نوجوانان گفت :معتقدم در
این جشنواره ،باید دو بخش مجزا برای فیلمهای کودکان و نوجوانان داشته باشیم؛ زیرا
ی به این بخش
کودکان در مراحل حساسی از رشد خود هستند و باید بهصورت تخصص 
مهم از جامعه پرداخته شود.
ریحانه کاوش کارگردان مجموعه انیمیشن هزارویک داستان در پاسخ به سؤال تأثیر
این مجموعه بر کتابخوانی کودکان امروز گفت :ما آغازگر این کار نبودیم .در دنیا،
انیمیشن و فیلمهای بسیاری برگرفته از داستانها ساخته میشوند ،مانند فیلمهای
«اشکها و لبخندها» و «شرلوک ُهلمز» .در دنیای انیمیشن هم به همین شکل است؛
مانند «گارفیلد» که در ابتدا یک داستان تصویری بود و بعدا ً تبدیل به انیمیشن شد.
معتقدم اگر این کارها دنبالهدار باشند ،تأثیر بسیار خوبی از خود بر جای میگذراند.
پروسة کتاب ممکن است طوالنی باشد و به یکی دو سال هم بکشد؛ اما اگر برای یک
مجموعة انیمیشن بنویسید ،وقت کمتری را طلب میکند.
او در ادامه دربارة مجموعة هزار داستان و اقتباس آنها از کتاب خاطرنشان کرد:
مجموعة هزارویک داستان برگرفته از داستان کتابهای کودکان است .ما به داستانها
ساختار فیلمنامه دادیم؛ بنابراین با نوشتههای کتاب متفاوتاند .ما سعی کردیم آن را
برای کودکان جذابتر کنیم.
کاوش دربارۀ ارتباط بین کودکان و کتابهایی را که از آنها فیلم انیمیشن ساخته
میشود گفت :کودکان با دیدن انیمیشنها ارتباط بهتری با کتاب برقرار میکنند.
بهنوعی کتاب برای آنها آشناست و انسان با چیزی که آشناتر است اُنس بیشتری
میگیرد .اگر کتاب «شبح ترسو» را ببینید ،قطعاً اگر نخرید ،آن را به دست میگیرید و
ورق میزنید و ما همین را میخواستیم.
کارگردان مجموعه انیمیشن هزارویک داستان در پایان دربارة تأثیر جشنوارة فیلمهای
کودکان و نوجوانان در سینمای کودک و نوجوان افزود :جشنوارۀ سالهای ابتدایی و
ت است .امیدوارم مسئوالن ما اهمیت بیشتری به
آغازین با جشنوارههای امروز متفاو 
این جشنواره و این گروه سنی بدهند و چه در بخش آثار و چه در بخش جوایز ،این
ردۀ سنی را جدا کنند .ما این را در تمامی جشنوارههای معتبر جهانی هم میبینیم.
با تقسیمبندی گروه سنیهای متفاوت ،اتفاقات بهتری برای فیلمسازان و کودکان و
نوجوانان میافتد.

سینما،سرزمین خیال

6

ویژهنامه سی و چهارمین جشنواره بین المللی
فیلمهای کودکان و نوجوانان-شماره هفتم

پنجشنبه  22مهرماه 1400

تماشــــا
گزارش تصویری
مراسم اختتامیه
سی وچهارمین
جشنواره
بین المللی فیلمهای
کودکان و نوجوانان

سیوچهارمینجشنوارهبینالمللی
فیلمهای کودکان و نوجوانان
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پنجشنبه  22مهرماه 1400

جشنوارهایبرایهمۀکودکان
از حاشیه تا اصل؛ماجرای یک عکس

علیرضا تابش

دبیر سی و چهارمین جشنواره
بین المللی فیلمهای کودکان و
نوجواناناصفهان

در روزهــای آخر جشــنواره عکســی از خانم آزاده عزیزیان منتشــر
و در شــبکههای اجتماعــی بازنشــر شــد کــه نشــان میدهــد
دو کــودک کار ،پشــت بــه لنــز دوربیــن و رو بــه ســمت قطــار
شــادی جشــنواره ،کــه شــهرداری در ســطح شــهر و مناطــق
کمبرخــوردار بــه راه انداختــه ،ایســتادهاند و بچههــای دیگــر را
تماشــا میکننــد.
ا گر فرض را بر این قرار بدهیم که برنامههای شهرداری
اصفهان برنامۀ جنبی جشنوارۀ فیلم کودک بوده ،باز
این عکس نشان میدهد برنامههای جنبی جشنواره ،به
جاهای درستی از شهر اصفهان رفته است.
اصل ماجرا چیست؟
از دورۀ سیویکم جشنوار فیلمهای کودکان تا حاال ،رویکرد
جشنواره در شهر اصفهان این بوده که جشنوارهای برای
همۀ کودکان باشد؛ به همین دلیل ،اقدامات زیر در مسیر
رویکرد «جشنواره برای همۀ کودکان» انجام شده است:
 -1امسال برای چهارمین دوره ،چهار فیلم از فیلمهای
جشنواره برای افراد دارای معلولیت ،ازجمله ناشنوایان و
نابینایان ،مناسبسازی شد و در سانسهای ویژه برای
آنها پخش شد.
 -2در هر روز از روزهای برگزاری جشنواره ،کانتینر نمایش
فیلم در مناطق کمتربرخوردار اصفهان ،فیلمهای
ویدئویی جشنواره را پخش کردند .حتی در دورۀ سیودوم
جشنواره ،بهجز مناطق کمبرخوردار اصفهان ،سینما سیار
جشنوارۀ فیلمهای کودکان و نوجوانان به بیش از ۱۳۰
شهر محروم کشور سفر کرد و در ایام جشنواره ،فیلمهای
آن را برای بچهها نمایش داد.
 -3مانند دو دورۀ گذشته ،هر روز ویژهبرنامه و پخش فیلم
برای کودکان بیمار بستری در بیمارستان کودکان حضرت
امام حسین (ع) اصفهان برنامهریزی و اجرا شد.
 -4ویژهبرنامۀ «آیندهسازان کوچک» با محوریت
برنامههایی برای کودکان کار و همراهی آنها با جشنواره

سیوچهارمینجشنوارهبینالمللی
فیلمهای کودکان و نوجوانان

در نظر گرفته شد .به این ترتیب با همکاری انجمنها،
کودکان کار در جشنهای روزانۀ جشنواره حضور داشتند.
 -5دفترچههای مشق با تصویر «قهرمان نوجوان» شهید
علی لندی و بازیهای فکری برای توزیع در بین کودکان
مناطق کمتربرخوردار شهر اصفهان در نظر گرفته و توزیع
شد.
 -6سال گذشته بهدلیل شیوع کرونا و شرایط ناشی از آن،
ازجمله آموزش آنالین ،جشنوارۀ فیلم کودک اصفهان از
محل صرفهجویی در بودجۀ جشنواره توسط شهرداری
اصفهان دو میلیارد تومان صرف خرید تبلت برای
دانشآموزان کمبضاعت شهر اصفهان کرد و در سال
تحصیلی گذشته ،با هماهنگی آموزشوپرورش تحویل
دانشآموزان شد .البته یک فریم عکس هم از اهدای
تبلتها به دانشآموزان ثبت و منتشر نشد.
برگردیم به عکس خانم عزیزیان .بچهها در نهایت سوار
این قطار میشوند؛ چرا که قطار برای حضور بچههای این
منطقه است و به منطقۀ کمبرخوردار شهر رفته تا بچهها
سوار قطار شادی شوند.
یادمان باشد که جشنواره یک رویداد سینمایی در
شش روز است و اهداف اصلی و جنبی مشخصی دارد.
برنامهریزی برای کودکان کار و موضوعات اجتماعی و
شهری از این دست ،برنامهای کارشناسانه و بلندمدت
در مدیریت شهری الزم دارد؛ اما جشنواره توانسته برای
همۀ شهروندان ،بهخصوص کودکان عزیز ،فرصتی برای
دسترسی هنری فراهم کند.
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جشنواره؛حسخوبهمراهی

ایمان حجتی

مدیر اجرایی سی و چهارمين جشنواره
بين المللی فيلمهای کودکان و
نوجواناناصفهان

وقتــی از جشــنوارههای فیلــم صحبــت میکنیــم ،در درجــۀ
اول یــک رویــداد بــا کارکــرد هنــری ویــژۀ موضوعــی بــه
ذهــن متبــادر میشــود ولــی جشــنوارۀ فیلمهــای کــودکان
و نوجوانــان بهدلیــل مخاطــب خــاص و ویــژه خــود،
یعنــی کــودکان و نوجوانــان ،همــواره متفــاوت اســت .ایــن
مخاطــب بــا دنیــای کودکانــۀ خــود همــواره برگزارکنندگان
جشــنوارۀ کــودک را بــر آن مـیدارد تــا فراتــر از برگــزاری
یــک جشــنواره بهعنــوان رویــدادی هنــری ،بــه جنبههــا
و کارکردهــای آن بــرای ایجــاد فضــای شــور و نشــاط در
جامعــۀ مخاطــب و ارتبــاط مؤثرتــر بــا آنهــا ســوق پیــدا
کننــد و از ایــن حیــث ،برگــزاری ایــن جشــنواره متفاوتتــر
بــا هــر جشــنوارۀ هنــری دیگــر ،نیازمنــد برنامهریــزی در
چنــد الیــۀ مختلــف اســت.
در سه دورۀ گذشتۀ جشنواره تالش کردیم رویکرد جدیدی
را در این زمینه به جشنواره اضافه کنیم و هر سال توسعه
دهیم« .جشنواره برای همۀ کودکان» یک رویکرد اجتماعی
جدید برای برگزاری این رویداد بود و در ابعاد مختلف تالش
شد امکان مشارکت و حضور کودکان و نوجوانان در شرایط
مختلف فراهم شود.
از دورۀ سیودوم ،یعنی از زمان برگزاری در سال « ،98سینما
سیار» پیوست جدید جشنوارههای کودک شد تا همزمان با
برگزاری آن در اصفهان ،به مناطق محروم در نقاط مختلف

و استانهای مختلف کشور برود و کودکان این مناطق را با
جشنواره همراه کند .از سرپل ذهاب که آن زمان همچنان
با پیامدهای زلزله مواجه بود ،تا روستاهایی در شرق و غرب
همراه جشنواره شدند و در شهر اصفهان نیز برای
کشور ،همه
ِ
اولین بار ،سینما سیار به نقاط پیرامونی و کمتربرخوردار شهر
اصفهان رفت و بچههای این مناطق را با جشنواره همراه
کرد.
جشنوارۀ سیوسوم فیلم کودک و نوجوان اجراهای ویژهای
شهر همپیوند با اصفهان داشت و
در «بنت بلوچستان»ِ ،
کیلومترها آنسوتر بچههای بلوچ را با جشنواره همراه کرد.
در کنار این موضوع ،جشنواره ،با همکاری انجمنهای فعال
در زمینۀ حقوق کودکان ،اتفاقات ارزشمند دیگری را هم رقم
زد و در چندین نوبت و برناۀ ویژه« ،کودکان کار» را با جشنواره
همراه کرد.
جشنواره رسالت خود را در اصفهان برای همراهسازی کودکان
بیمار نیز فراموش نکرد و در سه دورۀ گذشته بیمارستان
حضرت امام حسین (ع) به یکی از نقاط همیشگی برای
همراهسازی کودکان بیمار بستری در این بیمارستان با
جشنواره تبدیل شد.
کودکان و نوجوانان دارای معلولیت نیز در این برنامهریزیها
فراموش نشدند .مناسبسازی فیلمها برای حضور کودکان
نابینا و ناشنوا انجام شد و مناسبسازی سینماها و
نقشههای ارتباطی آن برای کودکان دارای معلولیت جسمی

و حرکتی برنامهریزی شد.
یوسوم که کرونا جشنواره را از حالت فیزیکی به
در دورۀ س 
حالت مجازی و آنالین سوق داد ،جشنواره رسالت اجتماعی
خود را فراموش نکرد و با اختصاص بودجهای از جشنواره
و دیگر ردیفها با مصوبۀ شورای اسالمی شهر اصفهان و
دستور شهردار 715 ،تبلت برای دانشآموزان بیبضاعت
اصفهانی خریداری و با همکاری آموزشوپرورش میان آنها
توزیع شد.
در دورۀ سیوچهارم جشنواره که در هفتۀ گذشته برگزار شد،
عالوه بر همۀ این موارد تالش شد در کلیۀ برنامهریزیها
و طراحیهای برنامههای جنبی جشنواره ،به مناطق
کمتربرخوردار شهر توجه گردد و این مناطق بیش از دیگر
مناطق با جشنواره همراه شوند.
یوچهارم فیلمهای جشنواره
برای اولین بار در جشنوارۀ س 
در سینما سیارهای مناطق کمتربرخوردار شهر به نمایش
درآمد تا «سینما خا کی» بهعنوان واژهای جدید توسط
خبرنگاران به این ا کرانها اتالق شود.
آنچه در این بین باعث سرافرازی جشنواره و خوشحالی همۀ
همراهی همۀ کودکانی
برگزارکنندگان آن است حس خوب
ِ
است که مخاطب این برنامهها بودند تا جشنواره فراتر از یک
رویداد هنری ،با کارکرد ویژۀ اجتماعی به جریانسازی مثبت
فکری و فرهنگی کمک کند و متعلق به همۀ کودکان شهر و
ایران باشد.

سینما،سرزمین خیال
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ویژهنامه سی و چهارمین جشنواره بین المللی
فیلمهای کودکان و نوجوانان-شماره هفتم
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دوربین پشت صحنه

بهروایت اعضای ستاد خبری جشنوارۀ سیوچهارم
نفیسه قانیان  :مدیر کمیته ارتباطات و مستندسازی
بهتهماندههای خودم در آینه زلمیزنم؛ به ویراست هزارم یک
ذهن آرمانی و رؤیاپرداز ،ایدئالگرای بینصیب ،بیجان پرتالش؛
آسانسوری خالی که روزی هزار بار باال پایین میرود و در نوسان
خوشبختی و حزن ،ناله و لبخند ،شادی و مالل ،سانحه و صبر،
باختن و خود بودن ،خوشی و زوال مرور میشود ،ته میگیرد و
رؤیاهای نیمهکاره نیمهجویده را در سرش تفت میدهد .با این
وجود ،ادامه میدهد با امید و با همۀ چیزهایی که دارد ،همۀ
داشتهها و نداشتهها.
دو سال است که جشنواره را در شرایط کرونا به پیش میبریم.
در روزهایی که اقتصاد و اجتماع ،دشواریهای خود را به فرهنگ
تحمیل میکند ،اما فرهنگ راه خودش را پیدا میکند و ادامه
نامی کودکان و
میدهد ،مثل همۀ ما؛ این جشنواره هم به ِ
نام ِ
نوجوانان است؛ همۀ آنها که قرار است راهشان را پیدا کنند.
بخشی از روزهای سخت ،بسیار سخت و درعینحال شیرین من
در تمامسالهای کاریام،جشنوارۀبینالمللیفیلمهای کودکان
و نوجوانان بوده است .شوروحال و چالشها ،دیدن شادی
بچهها ،تماشای آغاز راهی که یک خبرنگار یا یک داور کودک و
نوجوان شروع میکند ،معجزۀ سینما ،معجزۀ هنر ،معجزۀ شادی
و امید؛ اینها همۀ آن ترکیبی است که ما را در روزها و شبها و
پاسی از شبهای جشنواره یاری میکند تا بتوانیم ادامه دهیم.
برگزاری جشنواره بهصورت آنالین با همۀ سختیهایی که بر
روند اجرا تحمیل میکند خاص و ویژه است .امسال
هم تالش کردیم تا در کمیتۀ ارتباطات و اطالعرسانی
جشنواره ،مخاطبان ،خانوادهها ،دوستداران فیلم و
سینما ،کودکان و نوجوانان و رسانهها را با این رویداد
همراه کنیم .تالش همۀ همکارانم و اشتیاق و حس
همکاری آنها ،دلگرمی بزرگی بوده و هست .از همۀ آنها ممنونم
و از همۀ آنها که راه اطالعرسانی و ماندگار کردن این جشنواره در
اذهان را تسهیل کردند ،بهویژه از رسانهها که ما را تنها نگذاشتند،
سپاسگزارم.
شکیبا شیرازی :مسئول خبر ستاد خبری
خستگیهایشیرین
«ستاد جشنوارۀ کودک» عنوانی که برایم یادآور خاطرات تلخ
و شیرین زیادی است؛ از سروکله زدن با خبرنگاران گرفته تا
پیگیریهای تهیۀ بولتنهای اختصاصی جشنواره که تا پاسی
از شب ادامه داشت .بارها برای انتخاب تیتر و عکس با بچههای
ستاد به بحث و گفتوگو مینشستیم و در نهایت یک نفر موفق
میشد حرفش را به کرسی بنشاند .شور جشنوارۀ فیلمهای

سیوچهارمینجشنوارهبینالمللی
فیلمهای کودکان و نوجوانان

کودکان و نوجوانان را در هیچ جای دیگری تجربه نکردهام.
جشنواره را همانند فرزندی میدانم که هر روز قد میکشد و در
شهرهای مختلف جهان رخ مینماید .آرزویم جهانیتر شدن
جشنوارهای است که حداقل دو سال برای بهتر دیده شدنش
همپای دیگران راه پیمودهام و همۀ تجربهها و خستگیهایم،
میتواند یادآور خاطرات شیرینی باشد که آن را برای فردای هر
کودک ایرانی آرزو میکنم.
رضا جواهری :مسئول طراحان گرافیک
جشنوارۀ سیوچهارم به پایان رسید؛ روز ...شب! روز ...شب!
روز ...شب! صفحه به صفحه ،کلمه به کلمه ،عکس به عکس،
ا کران به ا کران ،نشستها و حرفها تا  ۲۱مهرماه .1400
ساعتهایی در امتداد خیال و روزهایی که خواب و بیدار گذشت؛
چنانکه کودکی به دنیای رنگها پیوسته است و با چرخ خیال،
وصلۀ نور به پیراهن شبها میدوزد ،شبهایی که انگار صبح
نمیشد و روزهای آرام در هیاهوی خبر و تیترها.
جشنوارهای بدون زاون و بزرگداشتش.
و حاال در روز آخر و دقایق پایانی جشنواره از فردا مینویسم؛ روز...
شب ...روز...
مجید اسالمدوست :مسئول عکس ستاد خبری
مادرم در سرمای زمستان ،در گوشهایم که از سرما سرخ شده
بودند قصههایی زمزمه میکرد و گرمی چای که صدای گزگز
دستهای یخزدهام را درمیآورد ،بر جانم مینشست.
مادر میگفت و میگفت و میگفت؛ از سرنوشت مجید و
قصههایش؛ از خودگذشتگیهای بچههای آسمان و از گوشهای
تابهتای زیزیگولو؛ میگفت و نمیدانست روزی سرنوشت،
پسرش را به کوچهپسکوچههای جشنواره میکشاند.
حاال این پسرک دوربین به دوش ،در سرزمین کودکان و نوجوانان
به دنبال خیال کودکیاش که همان داستانهای شنیدنی
مادرش بود ،میگردد .دوربین ،دوست و رفیق رسیدن به رؤیای
دیرینۀ مادرانهام در این سرزمین خیال شد.
علیرضا پویانسب :مسئول بولتن مجازی جشنواره
پرواز با بال پروانه در سرزمین خیال
درست در روزهایی که دو سال از کرونا گذشته و مردم در آستانۀ
پایان یافتن آن هستند ،سیوچهارمین جشنوارۀ فیلمهای
کودکان و نوجوانان آغاز شد؛ جشنوارهای که تالش کرد رابطۀ
قطعشدۀ آدمها با سینما را ترمیم کند و تمام تالشش را کرد تا
خاطرۀ سینما ،پردۀ نقرهای و صندلیهای دستهدار از یاد نرود.
چهارباغ عباسی حاال دوباره ُپر از پروانه شده تا کودکان را بر
بالهای خود به سرزمین خیال پرواز دهند .اینجا اصفهان است،
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در دوسالگی کرونا؛ سینما زنده است و پروانهها روحی دوباره به کالبد
سینما بخشیدند؛ درست مثل سینما گران پرفروغ امروزمان که روزگاری
حیات خود را از این جشنواره آغاز کردند .حاال این جشنواره دوباره احیا گر
سینما شده است.
فاطمه کازرونی:خبرنگار
جشــنوارۀ کــودک ،عجیــن بــا زیبایــی و هنــر نصــف جهــان سـیوچهارمین
جشــنواره شــاید بــه دلیــل شــیوع کرونــا امســال شــور حضــور مردمــی
کمتــری داشــت امــا بــاز هــم هماننــد همیشــه سرشــار از نشــاط و
هیاهــوی انــرژی برانگیــز کــودکان و نوجوانــی بــود کــه گاه بــا ســئوالهای
هوشــمندانه و چالشبرانگیــز خــود در نشســت بــا کارگردانــان،
هــم خــود میآموختنــد و هــم بــه بزرگســاالن آمــوزش میدادنــد.
امیــدوارم کــودکان ایــن دیــار بهویــژه در مناطــق محــروم ،همچنیــن
کارگردانــان اصفهانــی در ســالهای آینــده از جشــنوارهایکــه نامــش بــا
زیبایــی و هنــر نصــف جهــان عجیــن شــده اســت ســهم بیشــتری داشــته
باشــند.
زهرا کریمیان :مسئول شبکه های اجتماعی جشنواره
غرق در سرزمین خیال
تیرماه سال  ۹۷جایی حوالی گنبدهای فیروزهای اصفهان دستبهقلم
شدم و پا به ستاد جشنواره گذاشتم تا شاید اثری از خود در این سرزمین
خیال باقی بگذارم.
سعی کردم همچون برگی باشم که در میان بادهای پاییزی روی شاخهای
درخت تنومند سیوچهارسالهای جوانه زده است .هر روز
کوچک از
ِ
در البهالی هر سکانس از این
رؤیای ابری ،صدای زندگی را
بر خطهای سفید صفحات
مجازی نوشتم و نوشتم تا

ستارههای زیر باران و کودکان جهان و نصفجهان را با خود به دنیای
پیش از بهشت ببرد .حاال گنج واقعی اینجاست! گنجی برآمده از سرزمین
خیال که نهفقط من ،همۀ ما از شهری که در آن خانواده زندگی
میکند ،از «درختترش» ،از «شبح ترسو» و حتی از «شهر گربهها» با
خود به خانه میبریم؛ گنجی به نام خاطره!
نگین نکوفر :امور مالی و اداری
پرواز پروانهها با جشنوارۀ سیوچهارم
پرواز در سرزمین خیال ،آن هم با سینما ،سینمایی که حاال دو سالی
میشود که کرونا کرکرههایش را پایین کشیده و نمیگذارد نفس بکشد.
جشنواره آمد و کمک کرد تا سینما و فرهنگ فیلم از میان نرود ،آمد و
کمک کرد تا کودکان طعم سینما رفتن را فراموش نکنند .جشنواره آمد با
همۀ پستیها و بلندیها تا کودک من ،تا نوجوان شما فراموش نکند سالن
سینما را ،پرده نقرهای را و صدای دالبی را!
امروز و پس از گذشت سیوچهار دوره ،جشنواره سعی کرد با کرونا کنار
بیاید ،برای همین بسترهای آنالین در کنار حضور فیزیکی چنان شد که
همۀ مردم ایران و همۀ مردم شهر اصفهان ،پرواز پروانهها را به نظاره
بنشینند و دوباره صندلی سینماها ُپر باشد از کودکان و نوجوانان و چهارباغ
این گذر دوستداشتنی ُپر شود از کودکانی که به عشق پرواز پروانهها راهی
سینمامیشوند.
مریم یاوری :خبرنگار ستاد خبری
ایستادند تا قامت جشنواره خم نشود
جشنوارۀ فیلمهای کودکان و نوجوانان برخالف نامش سن و سالدار است
و امسال سیوچهارساله شده است .خیلیها به پای ماندنش مویی سفید
کردهاند ،کرونا هم تیر آخر را زد و همۀ زورش را به کار برد تا چراغ جشنواره
را مانند دیگر رویدادهای جهانی خاموش کند؛ اما خیلیها مردانه پای کار
ایستادند تا قامت جشنواره خم نشود و بار دیگر چهارباغ اصفهان ،صدای
شادی و قهقهۀ کودکان سرزمینی را تجربه کرد که پس از صدها روز در
قرنطینه ماندن ،پای فیلمهایی نشستند و در برنامههایی شرکت کردند
که فقط برای آنها ساخته و پرداخته شده بود.
یوسف نصر اصفهانی :خبرنگار ستاد خبری
بازگشت پروانههای کوچولو به جشنواره
ا گرچه نصف و نیمه ،اما امسال هم دوباره پروانهها مهمان شهرمان بودند؛
پروانههایی از جنس کوچولوهای دوستداشتنی که از این سالن به آن
سالن ،به تماشای فیلمهای مناسب گروه سنی خود مینشستند .شهر
را برایشان آذینبندی کرده بودیم تا احساس غریبگی نکنند و ما مثل
همیشه غرق در دنیای خبر ،یک هفته دلمان را سپردیم به دنیای
کودکی و چه خاطرهها که برایمان زنده نشد! به امید سالنهایی مملو
از پروانه!
حدیث قانعیان :طراح
لمس اولین تجربه
اولین بار بود که همراه جشنواره بودم؛ تجربه شیرینی که برایم تازگی
داشت .جنبوجوش همه برای شادی بچهها ،مرا به زندگی دلگرمتر
کرد .طراحی برای کودکان و روح شادی در نقشهایی که ساختیم،
مرا برای بیشتر دیدن نیاز کودکان تشویق کرد .در این راه همکارانی مرا
همراهی کردند که از آنها آموختم و ا گر عمری باشد ،خواهم آموخت.
نگاههای مهربان در اوج خستگی ،برایم تازگی داشت؛ همه سعی داشتند
خستگی دیگری را برطرف کنند ،درحالیکه خودشان خستهتر بودند و این
برایم معنای دیگری از کار گروهی را تداعی کرد.
فاطمه نصر اصفهانی:عکاس
در این چند سال اخیر که از جشنوارۀ کودک عکاسی میکردم ،بهدلیل
نبود پاندمی کرونا استقبال و شور و هیجان عمومی ،بهخصوص در میان
کودکان ،در این جشنواره بیشتر بود؛ اما در دو سال گذشته ،با توجه به
شیوع ویروس کرونا ،این شور و هیجان رنگ دیگری گرفت .با این همه،
باز هم با عکاسی تالش کردیم کسانی را که نتوانستند در این دوره
حضور پیدا کنند از طریق قاب دوربین با این جشنواره همراه کنیم.
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«زاون»
گفتوگو با زهرا نیازی ،داور بخش جایزۀ ِ

نقشخیالیکهبهتناینشهرنشاند...

بهزعـم شـما ضـرورت وجـود جایـزۀ «زاون» در
جشـنواره چیسـت؟
ایـن جشـنواره باسـابقهترین جشـنوارۀ اصفهـان اسـت.
در برگـزاری بیسـت دوره از جشـنوارۀ کودکونوجـوان در
ایـن شـهر ،زاون قوکاسـیان نقـش داشـته اسـت .مـن دهـۀ
هشـتاد را بـه خاطـر دارم .در خیابـان چهاربـاغ و پیرامـون
سـینماهای «ایـران»« ،خانـواده» و «سـاحل» چه شـوری از
خانوادههـا ،بچههـا و سـینما گران بـر پـا بـود .فضایـی ایجـاد
کـرده بـود کـه سـینما گران و هنرجویـان اصفهانـی بتواننـد از
نزدیـک بـا فیلمسـازان حرفـهای آشـنا شـوند و با هـم ارتباط
بگیرنـد .نشسـتها و کارگاههـای انتقـال تجربـهای که برگزار
میکـرد نقـش اصفهـان را فراتـر از یـک میزبـان معمولـی
میبـرد .فضایـی بـود زنـده و جـاری ،مثـل رودخانـه .جایـزۀ
زاون بهنحـوی قصـد دارد تالشهـای او بـرای اصفهـان
و سـینما نمادیـن شـود ،ولـی در مـورد ایـن شـخص کـه
جریانسـاز و پرورشدهنـدۀ بسـیاری از سـینما گران
ای نهتنهـا اصفهـان ،بلکـه ایـران بـوده اسـت ،نبایـد
حرفـه ِ
فقـط بـ ه نـام یـک جایـزه و نصـب یـک سـردیس در
میـدان جلفـا خشـنود بـود و بسـنده کـرد.
َمنـش او بایـد هـر بـار بهنوعـی بازخوانـی
شـود؛ مهـری کـه بـه انسـانها،
سـینما و اصفهـان داشـت .مـا

امیر رجایی

بـه خدمـات او در حـوزۀ فرهنـگ و سـینما آنچنانکـه
بایـد نپرداختهایـم .میتـوان هـر سـال در ایـن جشـنواره
کارهـای نیمهتمامـش ،کتـاب ،مقالـه ،مصاحبههـا و...
را کـه در دسـت چـاپ بـود منتشـر کـرد ،فیلمهـای هشـت
میلیمتـریاش کـه گنجینهانـد بـه فیلمخانـۀ ملـی سـپرد،
بـه حالـت دیجیتـال تبدیـل کـرد و بـرای همـگان بـه نمایش
گذاشـت .میتـوان قسـمتی از بودجـۀ ایـن جشـنواره را
بـرای تولیـد فیلـم حرفـهای کـودک در ایـن شـهر ،برگـزاری
کارگاههـای انتقـال تجربـه توسـط سـینما گران و کارهـای
دیگـری کـه در حوصلـۀ ایـن مصاحبـه نیسـت اختصـاص
داد .میتـوان کاری کـرد کـه ریشـۀ ایـن جشـنواره در
قتـر شـود و بهراحتـی قابلانتقـال بهجـای
اصفهـان عمی 
دیگـر نباشـد .ایـن جشـنواره بایـد اتفاقـی باشـد کـه بـه تـن
ایـن شـهر اضافـه کنـد.
بـه نظـر شـما زاون قوکاسـیان دارای چـه ویژ گیهـای
شـخصیتی بـود کـه باعـث شـد بتوانـد در ایـن شـهر
جریانسـازی کند؟ این در شـرایطی اسـت که کسانی نیز
بـه اینکـه دائـم بخواهیـم به گذشـتگانی چـون او بپردازیم
نقـد دارنـد.
ّ
ویژگـی او ایـن بـود کـه یـک عاشـق بـود .منیـت نداشـت یـا
ً
اصطالحـا «منممنـم» نمیکـرد .ا گـر جشـنوارهای برگـزار
یکـرد و با درگیر
میکـرد ،همـۀ فعـاالن شـهر را در آن سـهیم م 
کـردن آنهـا بـا جشـنواره ،فضایـی پویـا و زنـده میسـاخت.
مـن قصـد تقـدس دادن بـه ایـن شـخص را نـدارم ،چـون
ً
بههرحـال او هـم ماننـد سـایرین حتمـا نقصهایـی
داشـته اسـت؛ ولـیماننـد او ترجیـح میدهـم نقـاط مثبـت
شـخصیتش را بیشـتر بببینـم .روحیـۀ انتقـادی و تخریبگـر
نداشـت .یکـی از ویژگیهـای شـخصیتی زاون توجـه بـه
نسـلهای بعـد از خـودش بـود و بـا آنهـا ماننـد بچههایـش
برخـورد میکـرد.
برخـی از ایـن چیزهـا را کـه گفتـم سـعی کـردم در فیلـم
مسـتند «چشـمۀ زاون» بـه تصویـر بکشـم .مشـکلی کـه
هسـت ایـن اسـت کـه بیشـتر ،مدیرانـی بودهاند که بـا وجود
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اینکـه موظفانـد کار کننـد و حقـوق دولتـی میگیرنـد،
بهلحـاظ فیزیکـی همهجـا حضـور دارنـد و اجـازۀ نفـس
کشـیدن بـه متخصصـان را نمیدهنـد .روحیـۀ مدیریتـی
ندارنـد« .منـم» آنهـا مقـدم اسـت و بیشـتر تلاش دارنـد
تـا خودشـان را مطـرح کننـد .یـک مدیـر بایـد نیروهایـش را
فعـال کنـد ،یعنـی اسـتعدادها را ببینـد ،آنها را شـکوفا کند
و بـه تخصـص و شایستهسـاالری بهـا دهـد .زاون ایـن کار
را میکـرد و ا گـر چیـزی درون یـک آدم میدیـد تشـویقش
میکـرد و او را بـه جلـو حرکـت مـیداد .بودجههـای فرهنگی
این شـهر کم نیسـت ،ولی کمتر آوردهای برای شـهر داشـته
اسـت.
آیـا نقـدی بـه عملکـرد جشـنواره در ایـن سـالها
دار یـد؟
اول بگویـم چـون یـک مستندسـاز هسـتم ،جـای خالـی
فیلمهـای مسـتند در ایـن جشـنواره برایـم بسـیار حـس
میشـود .خطـر بزرگـی هـم کـه بـرای ایـن شـهر و جشـنواره
وجـود دارد ایـن اسـت کـه اصفهـان بـه یـک مـکان و پوسـته
تبدیـل شـود .اصفهـان نبایـد تنهـا مکانـی بـرای برگـزاری
جشـنواره باشـد و بایـد از امکانـات و ظرفیتهـای شـهر
اسـتفاده شـود .نبایـد همهچیـز بـه تهـران وصـل و ختـم
شـود .مـا افـراد بااسـتعداد ،حرفـهای و کارآمـد در ایـن شـهر
کـم نداریـم کـه بایـد در ایـن نـوع رویدادهـا بیشـتر بـه کار
گرفتـه شـوند .سـینما گران زیـادی از ایـن شـهر رفتهانـد و
متأسـفانه خیلیهـای دیگـر در حـال مهاجـرت از شـهرند.
نسـل مـا هروقـت خسـته میشـد و از شـرایط سـخت کار
مینالیدیـم زاون میگفـت« :اصفهـان بمـان ،مـن برایـت
کار میگیـرم ».حیـات خـود را بـه حیـات شـا گردانش در
پیونـد میدیـد .نمیتـوان دسـت روی دسـت گذاشـت
و کاری نکـرد .بایـد از فرصتهایـی مثـل جشـنوارۀ کـودک
و نوجـوان اسـتفاده کـرد .بایـد مطالبهگـری کنیـم ،چـه از
برگزارکننـدگان در تهـران ،چـه تیـم اجرایـی و مدیریتـی در
همینجـا اصفهـان.

ً
شـخصا از متـن بیانیـۀ جایـزه و قالـب سـاخت ویدئـوی آن
کـه هیـچ ردی از اصفهـان و شـهرمان در آن لحـاظ نشـده
ناراضـیام .تلاش خـودم را کـردم ،ولـی متأسـفانه موافقـت
نشـد (هرچنـد همـان متـن و ویدئـو هـم نصفهنیمـه نمایش
داده شـد) .ایـن شـهر بایـد بیـش از اینهـا در ایـن رویـداد
نقـش داشـته باشـد ،وگرنـه یـا جشـنواره آرامآرام رخـت
میبنـدد و یـا در سـالهای آینـده همـۀ داوران ،عوامـل
اجرایـی و همهچیـز از تهـران وارد میشـود .ایـن قصـه
بهنوعـی پاشـنۀ آشـیل ماسـت.
سـازوکار انتخـاب فیلـم در بخـش جایـزۀ زاون چیسـت
و چـه تفاوتـی بـا دیگـر بخشهـا دارد؟
خوشـبختانه اتفاقنظـر بیـن مـا داوران وجـود داشـت
و بهراحتـی بـه فیلـم موردنظـر رسـیدیم .تفاوتـش بـا
بخشهـای دیگـر را چنـدان نمیدانـم ،ولـی چیـزی کـه
فکـر میکنـم بـرای مـا اتفـاق افتـاد ایـن بـود کـه سـعی کردیم
نگاهمـان را بـه جهانبینـی زاون نزدیکتـر کنیـم .فیلمـی
کـه عشـق و صلـح در آن بیشـتر روایـت شـود .تمـام فیلمهـا
را جسـتوجو کردیـم تـا کاری تجربـی ببینیـم کـه البتـه
نبـود .زاون بهشـدت بـه سـینمای آلترناتیـو توجـه میکـرد.
پـرواز خیـال کـودکان بـا بـه کار بـردن عنصـر تخیـل و فانتـزی
کـه دوای هـر درد اسـت ،در آثـار برایمـان اهمیـت داشـت.
بیشـتر از هـر چیـز بـه نیازهـای جامعـه در شـرایط سـخت و
کابـوسوار کنونـی توجـه کردیـم .برایمان مهـم بود احواالت
فیلم ،شـاد و پرنشـاط باشد .مطلب دیگری که مدنظرمان
بـود ایـن بـود کـه فیلـم بـرای کـودکان سـاخته شـده باشـد.
درمجمـوع فیلمهایـی کـه داوری کردیـم ،بهغیـراز دو سـه
فیلـم ،بـه گمانـم خـوب نبودنـد .فیلمهایـی هـم از طـرف
شـهرداری اصفهـان حمایـت شـده بـود بایـد مـورد وا کاوی
قـرار بگیـرد!
بسـیاری از منتقـدان اذعـان دارنـد کـه سـینمای کودک
امروز ما در سـالهای اخیر به همین سـمت رفته اسـت و
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بیشـتر بـه راجعبـه کـودکان فیلم میسـازد تا بـرای آنها.
مسـازان کمتـر سـراغ سـینمایی کـه
بـه نظـر شـما چـرا فیل 
بـرای کـودک اسـت میروند؟
شـاید مربوط به این اسـت که کار کارشناسـی کم میشـود.
سـرمایهگذاری در حـوزۀ فیلمسـازی هـم بـا مشـکل جـدی
روبهرو شـده اسـت .ولی اینهمۀ ماجرا نیسـت فیلمهایی
در ایـن جشـنواره دیـدم کـه بـا هزینههـای نجومـی سـاخته
شـدهاند .فیلمـی کـه هیـچ سـاختار و روایتـی نداشـت و
بیشـتر گـزارش سـفرهای متعـدد بـود و باسـمهای بـه هـم
متصـل شـده بـود .فیلـم دیگری هم متأسـفانه بـود؛ فیلمی
ایدئولوژیـک ،خطرنـا ک و سـمی بـرای کـودکان .نگاهـی کـه
ترویـج خشـونت میکنـد .دنیـای پـا ک و زیبـای کودکانـه
نبایـد اینگونـه آلـودۀ سیاسـت شـود .مـن فیلمسـاز کـودک
نیسـتم و دقیـق نمیدانـم بـا فیلمسـازانی کـه سـابقۀ کار
خـوب و مانـدگار در ایـن حـوزه دارنـد چگونـه برخـورد
میشـود؛ ولـی میدانـم بودجههـا آنجـا کـه بایـد خـرج
شـود خـرج نمیشـود .بیـشاز اینهـا بایـد بـر فیلـم کـودک
سـرمایهگذاری کـرد تـا انسـانهای بهتـری در نسـل آینـده
پـرورش یابنـد.
و کالم آخر؟
حـرف آخـرم ایـن اسـت کـه  ۸۰درصـد وجـود مـن و مـا
اصفهانیهـا از آب زاینـدهرود اسـت و حیاتمـان بـه آن
پیونـد خـورده اسـت .ا گـر ایـن جشـنواره در اصفهـان
ادامـه پیـدا کنـد و درسـت ریشـه بدوانـد ،بـه مـدد نقاشـان
خیـال بـر پـردۀ سـینما از سراسـر ایـران و جهـان ،مسـئوالن
مجبـور میشـوند زاینـدهرود را بـه اصفهـان برگرداننـد .ا گـر
ایـن دو یعنـی زنـدهرود و سـینما بـا هـم در ایـن شـهر جـاری
ً
شـود ،حتمـا دنیـای بهتـری بـرای ایـران سـاخته میشـود.
اصفهـان زنـده ،نقـش خیالـی زیبـا میشـود در ذهـن تمـام
ِ
ً
کـودکان ایـن مرزوبـوم و زاون حتمـا در سـالن سـینماهای
ایـن شـهر کنـار همـه مینشـیند بـه تماشـا.

سینما،سرزمین خیال
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هویت سهگانۀ جایزۀ زاون
گفتوگو با عطیه زارع داور بخش جایزۀ «زاون»

نحوۀ آشنایی شما
با زاون قوکاسیان به
چه شکل بود؟
سهشنبههای حوزۀ
هنری اصفهان ایامی
بود که من در دوران
نوجوانیام تجربه
کردهام و در همین
ایام بود که با زاون
امیر رجایی
قوکاسیان آشنا شدم.
این زمان دورۀ بسیار
ویژهای بود و ما از حضور سینما گران و اساتید ویژهای که از
تهران دعوت میکردند بهره میبردیم .اولین مواجهۀ من و
همنسالنم با درسهای سینما در این دوران اتفاق افتاد.
پس از آن من وارد دانشگاه شدم .دانشگاه سوره که چند
سالی تعطیل شده بود ،به همت زاون قوکاسیان در قالب
گروه سینمایی در مؤسسۀ آموزش عالی سپهر در اصفهان
فعالیت مجدد خود را آغاز کرد و احیا شد .ما جزو اولین
دورۀ دانشجویان سینمایی در اصفهان بودیم و ازاینرو
ارتباط ما با زاون شکل ویژهای به خود گرفت .یعنی ایشان
ً
صرفا برای ما یک استاد سینما نبود و چیزهایی بسیار
زیاد دیگری در خصوص زندگی از او آموختیم .بهگونهای
که میتوانم بگویم درس اخالق در سینما را بیشتر از درس
تاریخ سینمایی که ایشان تدریس میکردند ،از ایشان
یاد گرفتیم .من هالۀ وجود زاون را همیشه در اطراف
خودم احساس میکنم و فکر میکنم تمام کسانی که او را
میشناختند نیز این احساس را دارند .همچنان احساس
میکنم در انتخابهای تخصصیام نظر او برایم مهم
است .انگار این آدم هنوز معیار سنجش ذهن من است؛
پس نمیتوانم بگویم زاون تمام شده است.
بهنظر شما ماهیت جایزۀ زاون چیست؟
به نظرم جایزۀ زاون هویتی دارد که شامل تجمیع
سه عنصر اصلی اصفهان ،جشنوارۀ کودک و پیشینۀ
فعالیتهای زاون قوکاسیان است .میتوان گفت ارتباط
ویژۀ این سهگانه است که هویت این جشنواره را میسازد.
باید به این نکته اشاره کرد که خود زاون بشخصه عالقۀ
زیادی به سینمای فانتزی داشت و همیشه میگفت
ً
سینمایی که در آن تخیل نیست چیزی کم دارد .معموال
هم انتخابهایش برای فیلمهایی که برایمان پخش
میکرد از همین دست بود .حتی فیلمهای موزیکال را
هم خیلی دوست داشت .به همین علت برای سینمای
ً
کودک ارزش زیادی قائل بود و متعاقبا دغدغۀ زیادی برای
جشنوارۀ فیلمهای کودکان و نوجوانان اصفهان داشت.
همواره ما را به حضور در جشنواره تشویق میکرد و آن
را بهانهای میدانست برای آشنایی نزدیک ما با اهالی
ً
سینما که واقعا قسمت عمدهای از آن بهواسطۀ حضور
زاون انجام میگرفت .اآلن متأسفانه تعداد فیلمها
کم شده و یا از کیفیت خوبی برخوردار نیست .آن
موقع بخش بینالملل بخش بسیار مهمی بود و
اتفاقهای ویژهای در طول جشنواره رخ میداد.

جشنوارۀ فیلمهای کودکان و نوجوانان جشنوارهای ویژۀ
اصفهان است و جایزۀ زاون جایزهای است که در این
جشنواره شکل گرفته است .جای خوشحالی است که
بعد از فوت زاون جریانی که به راه افتاده بود از بین نرفت.
اینکه بهواسطۀ این جایزه یاد و نام او زنده نگه داشته
شده است بسیار ارزشمند است.
سازوکار جایزۀ زاون چگونه است و به نظرتان باید
چه ویژ گیهایی داشته باشد؟
ً
به عقیدۀ من لزوما نباید داوران بخش زاون از کسانی
ً
باشند که حتما به ایشان نزدیک بودهاند .حضور یک
شخص حرفهای و اهل فن سینما که بتواند سطح
تخصصی ارزیابی این جایزه را باال نگه دارد بسیار مهمتر
ً
است از اینکه لزوما پیوند و آشنایی با زاون داشته باشد.
این مسئله باعث میشود جایزۀ زاون بهعنوان یک
جایزۀ تخصصی اعتبار یابد که این امر به نظرم نسبت به
چیزهای دیگر اولویت دارد .یعنی باید طوری باشد که
شخصی که موفق به دریافت جایزۀ زاون میشود احساس
رضایتمندی از دریافت یک جایزۀ معتبر داشته باشد.
اولین ویژگی این جایزه از نظر من و همکارانم این بود
که فیلم منتخب در واقع برای کودکان باشد ،نه در مورد
کودکان؛ پاسخ به این پرسش که آیا وقتی یک کودک یا
نوجوان فیلم را میبیند جذب فیلم میشود یا خیر و از
فیلم لذت میبرد یا نه .مسئلۀ دیگر در اهدای این جایزه
جوانگرایی است .همان ذوقی که زاون برای دیده شدن
آدمها و طر حهای جدید داشت .برای او مهم نبود چه
کسی کار را ساخته و وقتی کار خوب بود و نکات مثبتی
در آن وجود داشت ،آن را میدید .بنابراین ما هم سعی
کردیم همین چیزها را در جایزه لحاظ کنیم و درگیر
در
آدمها و برندها نشویم .نکتۀ جالب اینکه
اختتامیۀ امسال نیز شاهد بودیم که
انتخاب داوران کودک و نوجوان
ً
دقیقا همان انتخاب جایزۀ
زاون بود و من فکر میکنم
ما کارمان را درست انجام
دادیم.
بهطورکلی ارزیابیتان
از جشنوارۀ سیوچهارم
چطور است؟
من خـ ـ ــودم اصفه ـ ـ ــانی
هست ـ ـ ــم و در اصفهـ ـ ــان
بزرگ شدهام و اصفهان
را هم دوست دارم.

جشنوارۀ کودک و پیوندش با اصفهان را میفهمم ،ولی
اینگونه نیست که بگویم جشنواره تا ابد باید در اصفهان
بماند .ا گر اصفهـ ـ ـ ــان در این زمینـ ـ ـ ـ ــه کمکاری کرده و
شه ـ ـ ـ ــر و مکان دیگ ـ ـ ــری میتوان ـ ـ ــد به جشنوارۀ فیلم
کودک و نوجوان چیزی اضافه بکند که اصفهان نمیتواند،
به نظرم اشکالی ندارد این کار انجام شود .ا گر ضعفی
وجود دارد باید گوشزد شود تا برطرف شود .ا گر جشنواره
در اصفهان و با سازوکارهای فعلی بهبود پیدا نمیکند،
شاید بهتر باشد که در مکان دیگری اجرا شود .انحصاری
کردن هر چیزی ممکن است کیفیت کار را کاهش دهد.
باید به این موضوع فکر کنیم که چرا حرف جابهجایی
ً
جشنواره مطرح میشود .حتما ضعفی بوده که این
مسئله پیش آمده است؛ بنابراین باید این مسئله را
آسیبشناسی کنیم.البته همهچیز هم گردن اصفهان و
اصفهانیها نیست ،کرونا آمده و تمام ابعاد ماجرا را به هم
ریخته ،هرچند فکر میکنم قبل از کرونا هم کمی از این
شور و حال افتاده بود.
راهکار برای برونرفت از این مشکالت چیست؟
ً
قطعا یکی از مهمترین مسائل بودجه است .وقتی بودجۀ
درست و حسابشدهای برای هر جشنواره اختصاص پیدا
نکند ،آن زرقوبرق و رنگارنگی همراهش خواهد آمد.
فیلمهایی که شرکت میکنند چه نقشی در این مسیر
دارند؟
کار در حوزۀ کودک بسیار کار سختی است .کارگردان
ً
حتما باید داستانگو باشد ،فن سینما را هم بلد باشد و
داستانگویی به زبان سینما را هم بداند و با تجربۀ ساخت
فیلم به سراغ کار کودک بیاید تا در آن موفق باشد .این
مسئله نیاز به انگیزۀ زیادی هم دارد .آن آدم متخصصی
که میخواهد وقت بگذارد و این کار را بکند باید از چرخۀ
تولید تا بازار و مخاطبش کامل باشد .وقتی ما برای
فیلم کودک ا کران درستی داشته باشیم و به
بازخوردش فکر کرده باشیم ،مخاطبش
را هم داریم .ا گر این چرخه کامل
ً
شود ،قطعا فیلم خوب هم ساخته
میشود ،چون فیلمساز کاربلد
داریم ،اما انگیزۀ ساخت چنین
کارهایی را نداریم .برای همین
کار کودک با آن کیفیتی که در
ً
ذهن من و شماست یا مثال در
بخش بینالملل میبینیم یا در
سالهای کودکیمان دیـ ـ ـ ــدهایم
دیگـ ـ ـ ــر ساخته نمیشود.

سینما،سرزمین خیال
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محمد بزرگ

یوچهارم فیلمهــای کــودکان و نوجوانــان
جشــنوارۀ ســ 
بــه ایســتگاه پایانــی رســید .نمیتـوان از ایــن نکتــه چشــم
پوشــید کــه چراغــی کــه بــه دســت گذشــتگان در دهــۀ
شــصت و هفتــاد شمســی افروختــه و روشــن نگهداشــته
شــده بــود امــروز دیگــر چن ـدان شــعلهور نیســت.
بهغیـــراز کرونـــا و مســـائل و مشـــکالتش ،موضوعـــی کـــه
هنـــوز واجـــد بررســـی اســـت ،پرا کندگـــی و تشـــتت نـــگاه
بـــه جشـــنوارۀ فیلمهـــای کـــودکان و نوجوانـــان اســـت.
وقت ــی افتتاحی ــه در اصفه ــان برگ ــزار میش ــود و اختتامی ــه
و بســـیاری از نشســـتهای عوامـــل فیلمهـــا بـــه ســـمت
تهــران متمایــل اســت ،بــرای ادامــۀ برگــزاری ایــن جشــنواره
در اصفهـــان ،آنهـــم بـــه شـــکل مطلـــوب ،نگرانیهـــای
جـــدی وجـــود دارد.
نکتـــۀ دیگـــر ،بحـــث ســـاختار فیلمهاســـت کـــه هـــم
بهلحـــاظ کارگردانـــی و هـــم متـــن ،منصفانـــه قابلنقـــد
اس ــت .در روزگاری ک ــه هالی ــوود ذائق ــۀ ک ــودکان را بلعی ــده
اس ــت ،چ ــه اث ــری میتوان ــد ب ــا هجم ــۀ وس ــیع س ــرمایه در
دیزن ــی و پیکس ــار رقاب ــت کن ــد؟ ب ــه نظ ــر میرس ــد تغیی ــر
ذائق ــه راهگش ــاتر اس ــت .همانگون ــه ک ــه در ده ــۀ ش ــصت
و هفت ــاد ،کاره ــای درخش ــان ساختهش ــده ب ــه تجهی ــزات
فن ــی م ــدرن نی ــاز نداش ــت ،ام ــروز ه ــم بای ــد ب ــرای ج ــذب

سیوچهارمینجشنوارهبینالمللی
فیلمهای کودکان و نوجوانان

مخاطـــب چـــارهای دیگـــر اندیشـــید.
یک ــی از راهه ــای مؤث ــر چارهاندیش ــی ،ج ــدی گرفت ــن ای ــن
جشـــنواره اســـت .همانطـــور کـــه آموزشوپـــرورش در
پــرورش کــودکان و رشــد فکــری آنهــا نقشــی مهــم بــر عهــده
دارد ،س ــینمای ک ــودکان و نوجوان ــان نی ــز بای ــد بهق ــدری
اهمی ــت داش ــته باش ــد ک ــه بیش ــتر از هم ــۀ فس ــتیوالها و
جشـــنوارهها تحلیـــل و بررســـی شـــود.
نکتــۀ امیدوارکننــدۀ جشــنوارۀ امســال ،دور شــدن دوربیــن
از پایتخـــت و رفتـــن بـــه ســـمت اقلیمهـــای مختلـــف در
اس ــتانهای کش ــور ب ــود ک ــه ب ــا توج ــه ب ــه گوی ــش و لهج ــۀ
آن مناط ــق ،باع ــث تن ــوع آث ــار ش ــده ب ــود؛ ب ــا ای ــن هم ــه ب ــه
نظـــر میرســـید در ایـــن کار نیـــز افـــراط شـــده و پرداخت ــن
بـــه اقلیمهـــای گونا گـــون نیـــز از حـــد تعـــادل گذش ــته
اســـت .از ســـویی ،برخـــی متنهـــا بهانـــدازهای ضعی ــف و
دمدس ــتی بودن ــد ک ــه هزینهه ــای ب ــاالی س ــاخت آن آث ــار را
غیرقابلتوجی ــه میکردن ــد .ب ــرای ای ــن موض ــوع ه ــم بای ــد

تصمیم ــات ج ــدی از س ــوی فیلمنامهنویس ــان خـــوب
کش ــور گرفت ــه ش ــود و متنه ــا قب ــل از س ــاخت توســـط
هیئ ــت انتخ ــاب م ــورد بررس ــی ق ــرار گیرن ــد.
در بخ ــش پویانمای ــی و فیلمنام ــه ،فیلمس ــازان راه
زی ــادی در پی ــش دارن ــد .در واق ــع بس ــیاری از آث ــاری کـــه
از س ــوی س ــازندگان راه ــی جش ــنواره ش ــده ب ــود ب ــا لط ــف
و اغم ــاض ناظ ــران هم ــراه ب ــود ،وگرن ــه برخ ــی از ای ــن آث ــار
بههیچوج ــه در ان ــدازه و قامـــت جش ــنواره نب ــود .بـــرای
ح ــل ای ــن مش ــکل بای ــد پاتوقه ــای فیلمکوت ــاه اســـتانی
ایج ــاد ش ــود و ه ــم انجمنه ــای س ــینما ج ــوان در س ــایر
ش ــهرها و ه ــم دفات ــر س ــینمایی ب ــرای ح ــل ای ــن مش ــکل
اق ــدام کنن ــد .بهطورمث ــال ،پات ــوق فیلمکوت ــاه در اصفه ــان
بایک ــوت ش ــده اس ــت و ا گ ــر ای ــن مش ــکل ح ــل نش ــود ،آث ــار
ساختهش ــده بس ــیار ضعی ــف و خامدس ــتانه خواهن ــد ب ــود.
دلیل ــش ه ــم ای ــن اس ــت ک ــه درصحن ــۀ رقاب ــت داخلـــی
ش ــهرها ب ــا عی ــار درس ــتی س ــنجیده نش ــدهاند.
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درحالوهوای
سیوچهارمین
دورۀجشنواره
قطــار جشــنوارۀ کــودک بــه ایســتگاه سـیوچهارم رســید و بــه
ســمت ایســتگاه ســیوپنجم بــهراه افتــاد .قطــاری را کــه از
آن صحبــت میکنیــم هیچچیــزی و هیچکســی نمیتوانــد
متوقــف کنــد؛ کمــا اینکــه ســال گذشــته بــا وجــود شــرایط حــاد
بیمــاری کرونــا ،بــاز هــم جشــنواره بــه کار خــود ادامــه داد و
ایــن موضــوع نشــاندهندۀ ایــن اســت کــه برگــزاری جشــنوارۀ
کــودک الزم اســت ،امــا بــه نظــر کافــی نمیآیــد.
بر کسی پوشیده نیست که هدف از برگزاری جشنواره رونق
بخشیدن به تولیدات سینمایی برای کودکان و نوجوانان و در
نهایت رشد ،تربیت و پرورش آنهاست ،اما کافی است که کمی
نگاه خود را حتی در همان محوطۀ برگزاری جشنواره بازتر کنیم تا
ببینیم چقدر از شعار «شادی برای همۀ کودکان» دوریم .کودکان
کار ،کودکان نیازمند و کودکانی که ابزار تکدیگری شدهاند نیز
جزئی از این «همه» هستند ،اما به نظر میرسد برخی از آثار
سینمای رنگین و فانتزی جشنواره با حال و روز و هدف برگزاری
آن در تضاد باشد؛ ازآنجا که تولید فیلم با باالترین هزینه در تاریخ
فیلمسازی کودک یک افتخار محسوب میشود ،حال آنکه
همان فیلمها در نقد سرمایهداری است!
شکی در این نیست که شادی حق کودکان است ،اما اینکه این

سهیل شفیعی

شادی از چه نوعی باشد جای بحث دارد .ما مردمان هند
را مردمی اهل سینما میدانیم که حتی آدمهای فقیر آن
جامعه هم با تکروپیههای خود به تماشای فیلمهای
سرشار از شادی سینمای بالیوود مینشینند ،اما آیا
تأثیری که آن فیلمها در حال مردم میگذارد چیزی بهجز
مخدری یکیدو ساعته است؟ حال آنکه رسالت سینما
باید این باشد که افراد را وادار به تفکر کند تا آنها بهجای
اینکه با دیدن رؤیای دیگران شاد شوند ،با تحقق رؤیای
خودشان در واقعیت ،شادی را تجربه کنند .اینگونه
است که پیام جنبی جشنواره ،یعنی «قهرمان زندگی
خودت باش!» به سمت واقعیت حرکت خواهد کرد.

سینما،سرزمین خیال
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ویژهنامه سی و چهارمین جشنواره بین المللی
فیلمهای کودکان و نوجوانان-شماره هفتم

پنجشنبه  22مهرماه 1400

قصهها دریچهای رو به بینهایت

ابزار قدرتمند قصه و نقش آن در زندگی اجتماعی کودک و نوجوان

کودکــــــــــان و
نوجوانــان بهخاطــر
ویژگیهــای خــاص
روانــی و تمایــات
خاصشــان بهمراتــب
بیشــتر از بزرگترهــا
بــه قصــه عالقــه
دارنــد و بــه همــان
نســبت هــم زودتــر
بهار الوی
و بیشــتر ماجراهــا و
صحنهســـــازیهای آن را بــاور میکننــد و عمیقــ ًا تحــت
تأثیــر آن قــرار میگیرنــد؛ تــا آنجــا کــه ممکــن اســت راه و
رســم قهرمــان موردعالقــۀ خــود را در زندگــی واقعــی نیــز الگو
قــرار دهنــد و ســعی میکننــد از اعمــال و حــرکات آن تقلیــد
کننــد .بیاغــراق بچههــا عاشــق قصــه هســتند و از همــان
ســنین بســیار کــم بــا تمــام وجــود بــه آن گــوش میســپارند.

قصهگویی ابزاری نیرومند برای کمک به کودکان جهت درک
احساساتورفتارشاناستوبهآنهایاریمیرساندتااحساسات
انتزاعی خود را بهصورتی عینی درک کنند .وضعیت سوم شخص
در قصه برای کودکان محیطی غیر تهدیدکننده فراهم میکند
تا رویدادها و احساسات مختلف را بهگونهای راحتتر تجربه و
پردازش کنند.
کودکان و نوجوانان از طریق داستانها و افسانهها با حقایق و
تجربههای زندگی آشنا میشوند .داستانسرایی بهعنوان ابزار
آموزشی میتواند دانشآموزان را به کشف معنای منحصربهفرد
بودن خود ترغیب کند و توانایی آنها را برای برقراری ارتباط

واقعی بین افکار و احساسات خود افزایش دهد .مهارتهای
کالمی میتواند توانایی کودکان و نوجوانان را برای حلوفصل
تعارض بینفردی بهصورت آرام ،توأم با بحث و گفتوگو افزایش
دهد .بیان داستان و نیز گوش فرادادن به آن دانشآموزان را به
بهرهگیریاز تخیالتشانتشویقمیکند.اینتخیلقویمیتواند
اعتمادبهنفسوانگیزششخصیرادر دانشآموزانافزایشدهد،
زیرا آنان خود را برای نیل به امیال و آرزوهایشان شایسته و توانا
تصور میکنند .قصهها میتواند ازنظر تربیت اجتماعی ،عاطفی
و اخالقی نیز مؤثر واقع شود و بسیاری از مقررات و هنجارهای
اجتماعی و دستورالعملهای زندگی را منتقل کند .چگونگی
روبهرو شدن با مشکالت ،حل آنها و بسیاری از الگوهای رفتاری
در گروهها و طبقههای مختلف اجتماعی و سنی در داستانها
بیانمیشوند.
قصه و قصهگویی همچنین وسیلهای برای آموزش ،شناخت،
پیشگیری و درمان کودکان است که میتوان از آن در کالسهای
آموزشی و اتاقهای درمان استفاده کرد .قصه یا داستان وجوه
مختلف دارد .یکی از وجوه آن جنبۀ آموزشی و درمانی آن است.
بهوسیلۀ قصه میتوان کودکان را در کشف تواناییهای خود برای
برقراری ارتباطات واقعی و شناخت افکار و احساساتشان یاری
رساند .آنها میتوانند از این طریق در حلوفصل بین فردی
بهصورت آرام از طریق گفتوگو هدایت شوند .بنابراین قصه
میتواند ازنظر تربیت اجتماعی و عاطفی مؤثر باشد و بسیاری از
مقرراتوهنجارهایاجتماعیرابه کودکمنتقل کند.
بعضی از نیازهای روانشناختی کودک که توسط قصه برآورده
میشودعبارتانداز:
شایستگی ،یا نیازهای پیروزی و لیاقت
روانشناسان معتقدند وقتی کودکی برای به دست آوردن چیزی
که میخواهد مبارزه میکند و آن را به دست میآورد ،احساس
میکند که شایسته است و این پیروزی سبب پیروزیهای بعدی
اومیشود.
ایمنی،یا نیاز به راحت زندگی کردن
یکی از بزرگترین هدفهای مبارزۀ انسان دستیابی به ایمنی
است،زیرافقطدر صورتیمیتواندبهراستیمعنیلذتوراحتیرا
بچشد کهاز امنیت کاملبرخوردار باشد.

سیوچهارمینجشنوارهبینالمللی
فیلمهای کودکان و نوجوانان

آ گاهی ،یا نیاز به دانستن
بیشتر پدرها و مادرها از این که کودکشان آنها را سؤالپیچ
میکنند ،شکایت دارند .پایۀ این کنجکاوی بر نیاز کودک به
دانستن استوار است .کودکی که زیاد سؤال میکند کودک سالمی
است و هرچه بیشتر بپرسد ،سالمتر و باهوشتر است .کودک،
ناخودآ گاه،احساسمیکند کههرچیزناشناختهایممکناست
خطرناکباشدوفقطوقتیاحساسامنیتمیکند کهآنشیءرا
بهدرستیشناختهباشد.
در دنیای امروز ،بسترهای بسیار گونا گون و متنوعی در زمینه
قصهپردازیبرای کودکانونوجوانانوجوددارد،از کتابها گرفته
تا بازیها و فیلمهای مختلف .سینمای کودک یکی از مهمترین
بسترها در این زمینه محسوب میشود و در بیشتر کشورهای
پیشرفته ،از این مدیوم و بالتبع ظرفیتهای قصهگویی در آن
برای آموزشهای اجتماعی و فرهنگی استفاده میشود .به
همین دلیل است که رویدادهایی مانند جشنوارۀ فیلمهای
ً
کودکان و نوجوانان ،مخصوصا وقتی در سطح بینالمللی برگزار
میشود ،قابلیتهای بسیار ارزشمندی در تمامی ابعاد تربیتی و
روانشناختی کودکدارد؛بنابرایننبایداز توجهبهاینبسترمهم
و کارآمد غافل ماند و یا به کیفیت و کمیت آن بیاعتنا بود.
بیتردید یکی از مهمترین رسالتها و دالیل شکلگیری چنین
جشنوارههایی رشد و پرورش ظرفیتهای کودک و نوجوانان
برای مشارکت ،تصمیمگیری ،عمل آ گاهانه و مسئوالنه در زندگی
اجتماعیوفرهنگیاست.
شنیدن قصههای دیگران ،همراه شدن با داستان قهرمانان
و دیدن نتیجۀ عملکرد شخصیتها باعث رشد مستمر و
همهجانبه ،اخالق و ارزشها ،صلح و مسالمتجویی ،برابری
اجتماعی و احترام به تفاوتها در کودک و نوجوانان میشود.

34th Isfahan International Film Festival For
Children and Youth
Thursday.14 October.2021

19

کودکانبایدکودکیکنند
ورؤیاهایکودکانهداشتهباشند
کودکان کار و جشنواره در گفتوگو با پروانه زینلی عضو هیئت مدیره خیریۀ «سرمد»

پروانــه زینلــی عضــو
هیئــت مدیــره خیریــۀ
«ســرمد» اســت کــه
نهــادی
بهعنــوان
مردمــی بــ ه منظـــــور
ایفــای نقــش اجتماعــی
و انســانی ،بــا هــدف
حمایــت از کــودکان کار
سید مرتضی رضوانی
و کــودکان در معــرض
آســیب ،از مردادمــاه
ســال  ۱۳۹۳فعالیــت خــود را آغــاز کرده اســت .این مؤسســه خــود را
اینگونــه معرفــی میکنــد« :ســرمد بــدون در نظــر گرفتــن ملیــت،
قومیــت ،جنســیت ،رنــگ ،نــژاد و مذهــب بــه کــودکان کار و در
معــرض آســیب ،خدمــات فرهنگــی آموزشــی ،بهداشــتی و حمایتــی
ارائــه میدهــد .مطابــق اساســنامۀ مصــوب ،محــور فعالیــت مؤسســۀ
نیکــوکاری ســرمد ،حمایــت همهجانبــه از کــودکان کار و تمامــی
کودکانــی اســت کــه بــه هــر علــت در معــرض آســیب قــرار
داشــته و حقــوق آنــان نادیــده گرفتــه میشــود».
در ادامــه گفتوگویــی را کــه بــا محوریــت کــودکان کار
و جشــنواره بهمناســبت برگــزاری جشــنوارۀ بینالمللــی
کــودکان و نوجوانــان در شــهر اصفهــان بــا مدیرعامــل
خیریــۀ «ســرمد» انجامشــده تقدیــم میکنیــم.
در ایام برگزاری جشنواره ،شهر تا حدود زیادی حال و
هوای کودکان و نوجوانان را گرفته است .سهم کودکان کار
از این رویداد چه بوده است؟
ما کودکان کار را به دو بخش تقسیم میکنیم :یک بخش
ً
اصال دیده نمیشوند؛ چون در کارگاههای تولیدی و
اصناف گونا گون مشغول به کارند و در دید عموم نیستند؛
بخش دیگر کودکانی هستند که در سر چهارراهها کارهای
مختلفی انجام میدهند ،مثل فروش فال یا گل و . ...از این
کودکان آنهایی که تحت پوشش سمنها ،ازجمله سمن ما
بودهاند ،به فراخور برنامههایی که در سطح شهر برگزار شده،
امکاناتی در اختیارشان قرار گرفته یا بلیتهایی به آنها
دادهشده تا بتوانند فیلمها را تماشا کنند یا به شهربازیها
بروند و یا از امکانات دیگر استفاده کنند تا حداقل در اینیک
هفتهای که فضای شهر کودکانه است ،سهمی از کودکی
کردن داشته باشند.
ا گر بخواهید در زمینه معضالت کودکان کار ،فیلمی
برای جشنواره بسازید یا پیشنهاد بدهید موضوع
فیلم چه خواهد بود؟
ً
طبیعتا ا گر قرار باشد فیلمی برای جشنواره ساخته شود،
موضوع اصلی این است که اینها باید کودکیشان
را بکنند و رؤیاها و آرزوهای کودکانه داشته باشند .ا گر
بخواهیم عمیقتر و ریشهایتر با مسئله برخورد کنیم ،باید
ببینیم عاملی که بچه را به خیابان آورده چه بوده است .در
واقع هم میتوانیم از دید آن کودک بینیم و هم از
نظر شرایط اجتماعی که آن کودک در آن قرار
گرفته و عواملی که باعث این رخداد شده

ً
است ،مثال آیا پدرش معتاد بوده؟ آیا ازکارافتاده بوده؟ آیا فقر
اقتصادی یا فقر فرهنگی باعث شده؟ مهاجرت از کشوری به
کشور دیگر عاملش بوده؟ اینها چیزهایی است که میتواند
ً
بهصورت ریشهای بررسی شود و کمبود آن هم کامال حس
میشود .فیلمسازان یا فیلمنامهنویسان باید بتوانند این را
دستمایه قرار دهند و با آن بهطور ریشهای برخورد کنند .مسئله
دیگری که در قالب فیلم میتوان به آن فکر کرد ،مشکالت
هویتی این بچههاست ،مثل نداشتن پدر یا مهاجرانی که برگۀ
هویت ندارند و معضالتی که ممکن است در این زمینه برای
بچهها پیش بیاید .وقتی بچهای هویت ندارد در جامعه با رنج
بزرگی روبهروست و ا گر این به شکل فیلم نشان داده شود ،شاید
به کسانی که مسئولاند و دستی در موضوع دارند کمک کند تا
بچهها از این وضعیت نجات پیدا کنند.
با توجه به تجربه زیسته خود و فعالیتهایتان برای کودکان
کار ،به نظر شما رویدادهایی چون جشنواره چه
حمایتی از این کودکان میتواند بکند؟

این موضوع را میتوان در دو بخش بررسی کرد :بخش
اول همین حمایتهای خدماتی است که اآلن هم انجام
میگیرد ،مثل امکاناتی که در اختیار سمنها گذاشته
میشود تا بتوانند بچهها را اردو ببرند و از امکاناتی مثل
شهربازی استفاده کنند ،برنامههای مفرح داشته باشند
و بچهها هم در آن سهمی داشته باشند و شرکت کنند.
بخش دوم مربوط به آ گاهسازی جامعه در خصوص
کودکان کار و نحوۀ برخورد با آنها و بهطورکلی ریشهیابی
این معضل است که متأسفانه گریبان جامعه ما را گرفته
است.
برای جشنوارۀ سال بعد چه پیشنهادی برای
برگزارکنندگان جشنواره دارید؟
خوب است که جشنوارۀ سال آینده بهطور گسترده
سمنهایی را که در حوزۀ کودکان کار فعالاند معرفی
کند و آنها را به مردم بشناساند .این معرفی باید شامل
آ گاهسازی عمومی در زمینۀ خدماتی که این سمنها
ارائه میدهند و در کل آ گاهسازی جامعه درخصوص
چگونگی برخورد با این کودکان و ریشهیابی معضالت
اینها باشد.
در معرفی مؤسسه سرمد آوردهاید که این مؤسسه
بدون در نظر گرفتن ملیت ،قومیت ،جنسیت ،رنگ،
نژاد و مذهب به کودکان کار و در معرض آسیب،
خدمات فرهنگی آموزشی ،بهداشتی و حمایتی
ارائه میدهد .تا چه حد خود را در این زمینه موفق
ارزیابی میکنید و فکر میکنید جشنواره تا چه حدی
به رسالتهای خود در زمینه خدمت به این کودکان
عمل کرده است؟
از ابتدا شعار ما در مؤسسه این بوده و خوشحالیم که تا این
لحظه توانستهایم به آن عمل کنیم .بچههای ایرانی و بچههای
اتباع مشمول خدمات ما بودهاند و هیچگونه تبعیضی قائل
نشدهایم .ما بچهای داشتیم که تحت عمل جراحی قرار گرفته
و ما از او حمایت کردهایم یا مادری بوده که از اتباع بوده ،ولی
جراحی قلب او را پیگیری کردهایم و او هم بهسالمتی جراحی
ً
را انجام داده است .ما واقعا نگاه تبعیضآمیز به بچهها و
خانوادههایشان نداریم ،چون دید ما از اول این بوده که همه
انسانیم و یکسانیم و بهعنوان مخلوق خداوند دارای کرامت
انسانی هستیم .اآلن ما هم مددجوی ایرانی و هم از اتباع
داریم و کودکان اتباع هم مانند بچههای ایرانی از انواع
کالسها و مشاورهها استفاده میکنند .ا گر توزیع غذا
برای همه داریم ،ا گر ّ
خیری میخواهد امکاناتی را
در اختیار بگذارد ،ما نگاه نمیکنیم که طرفمان
ایرانی است یا غیرایرانی .درجۀ نیازمندی برای
ما اولویت است و سعی کردهایم نگاه تبعیضآمیز
نداشتهباشیم.
ً
مدیران جشنواره نیز قطعا در راستای مسئولیت و مأموریت
خود گامهایی برداشتهاند و امیدوارم بعد از این هم ارتباط
مؤثرتری با سمنها برقرار کنند و از این طریق به نظرم بهتر
میتوانند با جوامع هدف خود مرتبط شوند و مسئولیتهای
خود را به شکل پویاتری انجام دهند.

سینما،سرزمین خیال
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تسهیل شرایط حضور
معلولین در جریان سینما
معلولین و جشنواره در گفتوگو با محمد کاظمی
رئیس هیئتمدیرۀ خیریۀ «آسوده مأوی»
انجمـــن خیریـــۀ توانخواهـــان «آســـودهمأوی» بهمنظـــور ایجـــاد
بســـتری مناســـب بـــرای شـــکوفایی تواناییهـــای معلولیـــن جســـمی-
ذهنـــی بـــا هـــدف ارائـــۀ خدمـــات آموزشـــی ،توانبخشـــی ،رفاهـــی،
فرهنگ ــی ،تفریح ــی ،ورزش ــی ،درمان ــی و اقامت ــی در س ــال  ۱۳۸۵ش ــروع
بـــه کار کـــرد تـــا بخشـــی از جمعیـــت معلولیـــن را کـــه چشـــمانتظار
ارائـــۀ خدمـــات یادشـــده از ســـوی دولـــت هســـتند ،بهصـــورت یـــک
تش ــکل غیردولت ــی ب ــا مش ــارکت و حمایته ــای مردم ــی ی ــاری کن ــد.
گفتوگ ــوی زی ــر در جه ــت ش ــناخت ارتباط ــات متقاب ــل ای ــن س ــازمان
مردمنه ــاد و جش ــنواره انج ــامش ــده اس ــت ک ــه ش ــما را ب ــه خوان ــدن
آن دعـــوت میکنیـــم.
ب ــا توج ــه ب ــه حیط ــۀ فعالیتت ــان در
کار ب ــا ک ــودکان ،ت ــا چ ــه ح ــد ش ــما و
خیری هت ــان ب ــا فراین ــد جش ــنوارۀ فیل ــم
ک ــودکان و نوجوان ــان آش ــنایی داری ــد
ته ــای امس ــال جش ــنواره را
و فعالی 
چگون ــه دیدی ــد؟
مـــا در ســـالهای گذشـــته حضـــور
فعال ــی در جش ــنوارهها داش ــتیم .گ ــروه
ســـرودمان هـــم در مراســـم افتتاحیـــه
و هـــم اختتامیـــه
حضـــور داشت،
ولـــی امســـال

سیوچهارمینجشنوارهبینالمللی
فیلمهای کودکان و نوجوانان

الهه برهانی

ب ــه دلی ــل اینک ــه از جش ــنواره تماس ــی ب ــا م ــا گرفت ــه نش ــد و دع ــوت
ب ــه هم ــکاری نش ــد ،هی ــچ اطالع ــی از فعالیته ــای داخل ــی جش ــنواره
نداشـــتیم .مســـئولین جشـــنواره ســـالهای گذشـــته انجمـــن را بـــرای
شـــرکت در جشـــنواره دعـــوت میکردنـــد ،ولـــی امســـال ایـــن کار را
نکردنـــد.
بــه نظــر شــما ،جشــنواره چــه خدمــت ویــژهای میتوانــد بــه کودکانــی بــا
متــوان ذهنــی ارائــه دهــد؟ چــه انتظــاری
مشــکالت جســمی-حرکتی و ک 
از مدیــران جشــنواره داریــد؟
مس ــئلۀ معل ــول و معلولی ــت در کش ــور م ــا ره ــا ش ــده اس ــت و مط ــرح
ک ــردن مش ــکالت معلولی ــن ک ــه تعدادش ــان ه ــم بس ــیار زی ــاد اس ــت
در هـــر جایـــی کـــه باعـــث شـــود جامعـــه از ایـــن مســـائل آگاهتـــر
ً
مثـــا اگـــر
شـــود ،نوعـــی خدمـــت بـــه معلولیـــن اســـت.
مش ــکالت معلولی ــن ازنظ ــر ت ــردد در س ــطح ش ــهر ،اس ــتفاده
از وســـایل حملونقـــل عمومـــی و مناسبســـازی راههـــا
بـــرای رفتوآمـــد آنهـــا مطـــرح شـــود بـــه آنهـــا کمـــک
زیـــادی میکنـــد .مســـئلۀ اشـــتغال معلولیـــن  ،درمـــان و
توانبخشـــی آنهـــا هـــم بســـیار مهـــم اســـت ،بهویـــژه
وســـایل موردنیـــاز معلولیـــن کـــه اآلن بســـیار گـــران شـــده
و اگـــر اینهـــا مطـــرح شـــود ،کمـــک بزرگـــی بـــه آنهـــا
و خانوادههایشـــان اســـت .اینهـــا در قالـــب
نمای ــش ،فیل ــم ی ــا ه ــر رس ــانۀ
دیگـــری میتوانـــد مطـــرح
شـــود.

34th Isfahan International Film Festival For
Children and Youth
Thursday.14 October.2021

ا گــر بخواهیــد بــا توجــه بــه جامعــه مخاطــب خــود ،پیشــنهاد
دهی ــد ی ــک بخ ــش جنب ــی ب ــه جش ــنواره اضاف ــه ش ــود ،چ ــه
خواه ــد ب ــود؟
تئاتـــر معلولیـــن .مـــا خودمـــان گـــروه تئاتـــر داریـــم و
میتوانیـــم تئاتـــر اجـــرا کنیـــم و در آن ،مســـائل معلولیـــن را
مطـــرح کنیـــم و تابهحـــال هـــم ایـــن کار را انجـــام دادهایـــم.
م ــا اولی ــن خیریــهای هس ــتیم ک ــه گ ــروه تئات ــری متش ــکل
از معلولیـــن دارد و مســـائل آنهـــا حیـــن نمایـــش مطـــرح
میشـــود و مـــردم هـــم اســـتقبال کردهانـــد.
ا گ ــر خودت ــان بخواهی ــد فیلم ــی در م ــورد ک ــودکان ی ــا ب ــرای
کــودکان معلــول بســازید ،فیلــم شــما در چــه موضوعــی خواهــد
بــود؟
 1600خانـــواد ه تحـــت پوشـــش مـــا هســـتند و میتـــوان از
زندگ ــی بس ــیاری از آنه ــا فیل ــم س ــاخت .ن ــه اینک ــه فق ــط
بدبختیهـــا و مشکالتشـــان نشـــان داده شـــود ،بلکـــه برخـــی
از آنهـــا جهشهـــا و حرکتهایـــی داشـــتهاند کـــه اراده و
همـــت بلنـــد میخواســـته و آنهـــا توانســـتهاند .در گذشـــته
مـــا خودمـــان هـــم در انجمـــن ،چنـــد فیلـــم از زندگـــی
معلولیـــن ســـاختهایم و میشـــود روی ایـــن قضیـــه کار
کـــرد .یکـــی از کارهایـــی کـــه مـــا انجـــام میدهیـــم ایـــن
اســـت کـــه آموزشهـــای مختلـــف بـــه معلولیـــن میدهیـــم.
م ــا چن ــد ن ــوع کالس آم ــوزش نقاش ــی داری ــم ،چن ــد ن ــوع
کالس موســـیقی و کامپیوتـــر و داستاننویســـی .رشـــتههای
مختلفـــی را آمـــوزش میدهیـــم و همـــۀ اینهـــا قابلیـــت
ای ــن را دارد ک ــه از روی ــش فیل ــم س ــاخته ش ــود ت ــا م ــردم
جامعـــه آگاه شـــوند .مشـــکل جامعـــۀ مـــا ایـــن اســـت کـــه
معل ــول را ی ــک بیم ــار و معلولی ــت را ی ــک بیم ــاری واگی ــردار
میداننـــد؛ بنابرایـــن از فـــرد معلـــول دوری میکننـــد؛
ً
اصـــا اینطـــور نیســـت .مـــا بایـــد جامعـــه
درصورتیکـــه
را ب ــا معل ــول آش ــنا کنی ــم .معل ــول عض ــوی از جامع ــه اس ــت
و م ــا بای ــد آنه ــا را توانمن ــد کنی ــم و ب ــه جامع ــه بیاوری ــم.
مخاطبـــان مـــا عـــاوه بـــر بچههـــا میتواننـــد جوانـــان و
بزرگس ــاالن نی ــز باش ــند .هرکج ــا ک ــه ممک ــن باش ــد بای ــد
مس ــائل معلولی ــن را مط ــرح ک ــرد ت ــا ای ــن تاب ــو ب ــرای جامع ــه
شکســـته شـــود .ایـــن وظیفـــۀ کســـانی اســـت کـــه فیلـــم
میســـازند و فســـتیوال برگـــزار میکننـــد .مـــا یـــک قانـــون
بس ــیار م ــدرن و پیش ــرفته در م ــورد معلولی ــن داری ــم ،ول ــی
بایـــد پرســـید کـــدام بنـــد آن اجـــرا شـــده اســـت .اینهـــا
را چـــه کســـانی بایـــد مطـــرح کننـــد بهجـــز هنرمنـــدان،
فیلمســـازان ،عکاســـان ،مطبوعـــات و خبرگزاریهـــا .وقتـــی
م ــا میگویی ــم جمعی ــت مملک ــت  85میلی ــون اس ــت؛ پ ــس
چنـــد میلیـــون نفـــر از آنهـــا معلـــول هســـتند و در آمـــار
هـــم میآینـــد .اینهـــا حقوقـــی دارنـــد و بـــرای حمایـــت
از حقـــوق قانونیشـــان ،ایـــن مســـائل بایـــد مطـــرح شـــود
تـــا طبـــق قانـــون بـــه حقوحقوقشـــان برســـند .خیلـــی از
اینهـــا در ســـادهترین مســـائل زندگیشـــان ماندهانـــد و
مش ــکالت عدی ــدهای دارن ــد .از آنط ــرف اس ــتعدادهای بس ــیار
زیـــادی هـــم دارنـــد کـــه میتوانـــد شـــکوفا شـــود؛ البتـــه
درصورتیکـــه زمینههـــای رشـــد و پرورششـــان مهیـــا باشـــد.
اول از همـــه اینهـــا بایـــد در جامعـــه مطـــرح شـــوند تـــا
بع ــدا ً ب ــه مسائلش ــان رس ــیدگی ش ــود .خیل ــی از ای ــن اف ــراد
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ژنتیکـــی یـــا در اثـــر تصـــادف یـــا زایمانهـــای غلـــط بـــه
ایـــن وضعیـــت دچـــار شـــدهاند ،ولـــی امـــکان توانمندســـازی
آنهـــا وجـــود دارد تـــا بتواننـــد زندگـــی راحتتـــری داشـــته
باش ــند.
چ ــه پیش ــنهادی ب ــرای جش ــنواره در س ــالهای آین ــده
دار ی ــد؟
همینکـــه روز آخـــر جشـــنواره آمدهایـــد بـــا انجمـــن
ً
اصـــا جـــزو
مـــا مصاحبـــه میکنیـــد ،یعنـــی معلولیـــن
برنامههـــا بـــ ه حســـاب نیامدهانـــد .عـــرض مـــن ایـــن اســـت
کـــه هرکـــس کـــه مســـئول جشـــنواره بـــرای ســـال آینـــده
اســـت از حـــاال بـــه فکـــر ایـــن باشـــد کـــه بـــا انجمنهایـــی
مثـــل مـــا کـــه در زمینـــۀ مســـائل معلولیـــن کار میکننـــد
تبادلنظـــر کنـــد و برخـــی قســـمتهای جشـــنواره را بـــه
دس ــت اینه ــا بده ــد .م ــن در می ــان اف ــراد معل ــول مدی ــری
را میشناســـم کـــه بهراحتـــی میتوانـــد جشـــنواره را اداره
کنـــد .همـــه نـــوع اســـتعدادی در میـــان معلولیـــن وجـــود
دارد .از حـــاال بایـــد بـــه فکـــر باشـــند ،نـــه اینکـــه روز آخـــر
گســـتردگی
یـــاد معلولیـــن بیفتنـــد .شـــاید هیـــچ انجمنـــی
ِ
فعالیتهـــای مـــا در حـــوزۀ معلولیـــن بهخصـــوص در
مباح ــث فرهنگ ــی را نداش ــته باش ــد .ش ــاید در س ــطح ای ــران
مـــا نمونـــه باشـــیم ،ولـــی آنطـــور کـــه بایـــد ،اهمیـــت داده
نمیشـــود .خواســـتۀ مـــا ایـــن نیســـت کـــه انجمـــن را
معرفـــی کننـــد .مـــا میخواهیـــم معلولیـــن معرفـــی شـــوند
تـــا آگاهســـازی صـــورت بگیـــرد.
مهــای شــاخصی کــه در موضــوع کــودکان بــا مشــکالت
فیل 
مختل ــف جس ــمی ،حرکت ــی و ذهن ــی ساخت هش ــدهاند را رص ــد
مه ــا چیس ــت؟
کردهای ــد؟ نظ ــر ش ــما در م ــورد ای ــن فیل 
فیلمهایـــی را کـــه بهخصـــوص خانـــم پـــوران درخشـــنده
راجـــع بـــه معلولیـــن ســـاختهاند دیـــدهام .فیلمهایـــی را کـــه
راج ــع ب ــه معلولی ــن باش ــد ،چ ــه داخل ــی و چ ــه خارج ــی،
من بسیار عالقهمندم
کـــه تماشـــا کنـــم؛
چـــون ایـــن فیلمهـــا
میتوانـــد بـــه مـــا
ایدههـــای بســـیاری
بدهـــد تـــا بتوانیـــم کاری مفیـــد در
انجم ــن انج ــام دهی ــم .اگ ــر س ــرمایۀ الزم
و حمایتهـــای الزم از مـــا صـــورت بگیـــرد،
مـــا ایـــدۀ ســـاخت فیلـــم بســـیار داریـــم ،بـــرای
جشـــنواره و حتـــی اکـــران عمومـــی.
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اعالنهای جشنواره از ابتدا تا امروز
مروری تصویری بر سیوچهار دوره طراحی پوستر جشنوارۀ
فیلمهای کودکان و نوجوانان اصفهان
با سپاس از سید مهدی سجادزاده ،رئیس دبیرخانۀ اصفهان جشنوارۀ بینالمللی فیلمهای
کودکان و نوجوانان بهخاطر در اختیار قرار دادن فایل پوسترهای دورههای مختلف جشنواره.
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خانهایبرایجشنواره

سومین سال فعالیت خانۀ جشنوارۀ فیلمهای کودکان و نوجوانان در اصفهان

از سیودومین دورۀ جشنواره فیلمهای
کودکان و نوجوانان« ،خانۀ جشنواره»
با مدیریت هامون شیرازی کار خود
را بهطور رسمی در اصفهان آغاز کرد.
امسال خانۀ جشنواره در سومین سال
فعالیتش ،همزمان با روزهای برپایی
جشنوارۀ سیوچهارم ،در دو سینما
حضور داشت؛ پردیس سینمایی ساحل
بهعنوان جایگاه اصلی خانه و سینما
فلسطین بهعنوان جایگاه دوم در نظر
گرفته شده بود .داوران کودک و نوجوان
در سینما فلسطین به تماشا و داوری
فیلمها میپرداختند و سینما ساحل نیز
میزبان حضور هنرمندان ،اصحاب رسانه
و مهمانان و گاهی هم برخی از مخاطبان
بود.
طبق برنامهریزیهای خانۀ جشنواره،
امسال برای حدود 80درصد از فیلمها
مراسم افتتاحیه و ا کران برگزار شد .مراسم
فوتوکال و میزبانی جلسات پرسش و
پاسخ و نشستها با حضور هنرمندان
و اهالی رسانه و داوران نیز برای بیش از
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نیمی از فیلمها انجام گرفت .عالوه بر
این ،نشست ویژهای نیز برای فیلمسازان
سینمای کوتاه برگزار شد که در آن جلسه،
بخشهای کرونا روایت ،کوتاه داستانی
و پویانمایی مورد بررسی قرار گرفت و
همچون نشست فیلمهای بلند ،پیرامون
آنها صحبت شد.
در سیوچهارمین جشنوارۀ فیلمهای
کودکان و نوجوانان ،خانۀ جشنواره
میزبان و پذیرای مهمانان زیادی بود.
امسال یکی از ویژگیها و رویکردهای خانۀ
جشنوارۀ این بود که از شکل قدیمیاش
خارج شده و تمام سینماها را بهصورت
شاخهای زیر نظر خود قرار داده بود و
سینما فلسطین و پردیس سینمایی
ساحل از جایگاههای اصلی آن به شمار
میرفت.
در طول برنامههایی که خانۀ جشنواره
تدارک دیده بود ،از سی کارشناس دعوت
شد تا در نشستها شرکت کنند و هامون
شیرازی مدیر خانۀ جشنواره ،اجرای
افتتاحیۀ برنامهها را بر عهده داشت.

خانۀ جشنواره ،دارای یک تیم اجرایی از
جوانانی است که امسال در هر دو جایگاه
استقرار داشتند و با تالش خود سببساز
نظم در برگزاری برنامههای جشنواره
بودند .ماهان منصوریان ،حمیدرضا
وفاخواه ،محمدرضا انصاری عاشقآبادی،
مسعود خادمی ،ملیکا عزیزی ،نگین
دهقانی ،مهرنوش جامهطحاف ،هستی
محمدیراد ،سعیده آدینهبیک ،سپیده
مظاهری و کیمیا میرصادقی اعضای
این تیم اجرایی بودند که زیرنظر هامون
شیرازی فعالیت میکردند .در خانۀ
جشنواره هر بخش یک غرفۀ جدا و
مخصوص به خود داشت .برخی از این
افراد در حوزۀ نشستها فعالیت میکردند
و برخی بخش فوتوکالها را پوشش
میدادند .عدهای هم بخش پذیرایی از
مهمانان را به عهده داشتند .در نهایت
این مرکز ،بهلحاظ فیزیکی نیز بخشی از
فضای جشنواره را به تیم کارشناسان و
منتقدان سینمایی اصفهانی اختصاص
داده بود تا از این فضا استفاده کنند.
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همراهان خبرنگاران نوجوان
یوچهارم
گفتارهایی از سرپرستهای خبرنگاران نوجوان در جشنواره س 
میالد مرتجی
اصل یا حاشیه؟
جشنوارۀ فیلمهای کودکان و نوجوانان هر سال با شور و حرارتی
متفاوت برگزار میشود .بخشهای گونا گون و فیلمهایی که
به جشنواره ارائه میشوند در کنار همدیگر اجرا میشوند و این
فستیوال را میسازند .اما باید به این پرسش توجه داشت که آیا
ً
میتوان جشنوارۀ فیلمهای کودکان و نوجوانان را صرفا براساس
فیلمهای آن در نظر گرفت و سایر بخشها را حاشیهای تلقی کرد؟
به نظر میرسد جواب این سؤال «خیر» است ،چرا که جشنوارۀ
کودک در این سالها توانسته بخشی از کودکی بچههای اصفهان
را بسازد و این امر تنها مربوط به فیلمهای آن نبوده است .این
رخداد چنان دوستداشتنی است که بچههای اصفهان را به خود
جذب میکند و آنها را درگیر و دغدغهمند میسازد .ازاینرو وجود
ً
بخشهای جانبی را باید نزدیک به اصل جشنواره دانست .قطعا
یکی از این بخشها خبرنگاران نوجوان است .جایی که نوجوانان
میتوانند حضور یابند و آن را تثبیت کنند .جایی که میتوانند
دغدغههای خود را بیان کنند و هنر پرسشگری را در نشستهای
خبری به نمایش بگذارند .خبرنگاران نوجوان را از این جهت
میتوان یکی از مهمترین بخشها دانست ،چرا که نوجوانان در
این بخش میتوانند آنچه را در ذهنشان میگذرد به کارگردانان
و نویسندگان و دیگر عوامل بگویند تا جشنواره بدون نگاه منتقد
نوجوانان به سر نشود.
احمدرضا مراثی
هر سال بهرسم یادگار و بهمنظور روایت لحظه ،سخن را باید
بهمنزلۀ ثبت درآورد و قلم را بر کاغذ خاطره چکاند .با این وجود،
پس از سالها حضور در جشنواره بینالمللی فیلمهای کودکان
و نوجوانان ،به این جای ماجرا که میرسم ،دستم به نوشتن
نمیرود؛ چرا که تماس و ارتباطی نزدیک با قشر پرشور و سرشار
حیات نوجوانان ،حتی برای یک هفته هم که شده ،زیبا و
از
ِ
درعینحال غیرقابل بیان است؛ آن هم نوجوانانی که با نگاهی
نقادانه و کنجکاوانه ،به دنبال خبرها و رویدادهای نو هستند؛
چرا که شوق این روزها ،حضور در هر لحظه و زندگی در هر دم این
جشنواره قابل وصف نیست.
البته که سختیهایی هست ،که ا گر نباشد خوشی ممتد
بیمعناست؛ اما یقین دارم تمام این پستیها و بلندیها ،در پس
الیۀ زمان نهان خواهد شد .آنچه عیان و پررنگ میماند لبخند
است و قهقهه.

سیوچهارمینجشنوارهبینالمللی
فیلمهای کودکان و نوجوانان

جشنوارۀ فیلمهای کودکان و نوجوانان مدتهاست که هرساله
برای من تحفۀ عشق و خاطره ،بر جای میگذارد و امسال هم
علیرغم موانع بسیار ،مهر و پیشکش خیالانگیز خود را دریغ نکرد.
علی یگانهنسب
شاید هیچجای دیگری نتوان یک فیلم سینمایی را با زیرصدای
خندۀ کودکان دید ،همان فیلم را با نقد و سؤال و جواب نوجوانان
بررسی کرد و آدمبزرگها سبیل به سبیل ملزم به نشستن و پاسخ
دادن به سؤال خبرنگارانی باشند که چند دهه از خودشان
کوچکترند.
جشنوارۀ بینالمللی فیلمهای کودکان و نوجوانان همۀ این
جذابیتها را برای ذهن یک خبرنگار فراهم میکند ،خبرنگاری که
مشق خبر میکند ،اما یک هفته از سال را با تمام
روزهای سال را ِ
وجود در کنار خبرنگاران نوجوان یاد میگیرد.
من همان خبرنگارم که امسال هم در کنار خبرنگاران نوجوان،
جشنواره را گذراندم .به من میگفتند سرپرست آنها هستم؛ اما
بهدور از تعارف ،من در طول این یک هفته چند رفیق جدید پیدا
کردم که آغاز راه خبر هستند و چه ذوقی از این باالتر که قدمبهقدم
با آنها گام بردارم.
این رفاقتها بیش باد!
فرشته خیراللهی
سیوچهار پروانه ،سیوچندهزار لبخند؟
کلمهها و اعداد گاهی الل میشن در برابر تجربهها ،در برابر غمها
و شادیها .گاهی اعداد و کلمات قاصرن از گفتن حرفها و
احساسات .کی میدونه برگزاری سیوچهارمین دورۀ جشنوارۀ
ی و چند هزار خاطره به جا
فیلمهای کودکان و نوجوانان س 
شمار بچههایی هستم که
من
گذاشته! کدوم عدد میخواد بگه
ِ
با جشنواره خندیدند .کدوم کلمه میخواد احساس کودکی رو
که برای اولینبار خودش رو روی پرده سینما دیده توصیف کنه؟
چندتا خبرنگار ،چندتا داور ،چندتا پسر ،چندتا دختر.
یکی از این تجربهها ،بودن با خبرنگاران نوجوانه! اونهایی که
باهاشون تمرین پرسشگری کردیم در روزهایی که هر نوجوانی
شاید غرق در رنگ و نور و شور جشنواره است.
کدوم کلمه میتونه احساس خبرنگار نوجوانی که میکروفن به
دست میگیره تا اولین پرسشش را در جمع بپرسه توصیف کنه؟
اون لحظه که کارگردان میگه چه سؤال خوبی! چندتا پرسش؟
چندتا لبخند؟
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معرفیعواملاجرا�یینشریۀ سیوچهارمینجشنوارۀ
بینالمللی فیلمهای کودکان و نوجوانان

ا

فر وز

سید مرتضی رضوانی :سردبیر
هرساله در پاییز با شروع هفتۀ برگزاری جشنوارۀ بینالمللی فیلمهای کودکان و نوجوانان،
بهار میهمان اصفهان میشود .بهار مگر چیزی غیر از جوانهزدنها ،سبز شدنها ،لبخندها
و امیدهاست؟ و چه زیبا در روزهای پاییزی مهرماه ،با برگزاری جشنواره ،اصفهان میزبان
بهار میشود ،میزبان خالقیت ،میزبان شکوفهزدن جوانههای امید در دل کودکان و
نوجوانان این دیار ،میزبان لبخندها و امیدهای فرداها.
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امیر رجایی باغسرخی:دبیر تحریریه
جشنوارۀ فیلمهای کودکان و نوجوانان دو رسالت را بر دوشم نهاد :از یک سو کار برای
کودکان سرزمینم و از سوی دیگر پرورش نیروهایی که بتوانند در عرصۀ فرهنگی رشد یابند و
گرهی از گرهها بگشایند و نیز بهرهمندی از آنان که پیشتر دستی بر این آتش داشتند .این
جشنواره پرواز پروانهها از پیلههایشان بود.
مری

مینا حسنزاده:دستیار دبیر
جشنوارۀ کودک و نوجوان هر سال با آمدنش ،دنیایی از رنگ و نور و شور و هیجان با خود
به همراه میآورد با این امید که حتی برای مدتی کوتاه ،شادی و نشاط را در شهر زنده کند
و دنیای خیالانگیز و پا ک کودکان را با هنر آشتی دهد.
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انسیه عرفان:ویراستار
ی این جهان را به خود
کودکان را دوست دارم؛ آن زالل چشمهایشان را که هنوز تیرگ 
نگرفتهاند .در طول روزهای جشنوارۀ کودک و نوجوان ،دلخوش بودم به همین چشمها
که حاال مهمان دنیای سینما شدهاند؛ چشمهایی که قرار است امروز رؤیای روزهای بهتر
را ببینند و فردا روزهای بهتر را بسازند.
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آریانا معتمدیان:خبرنگار
تجربۀ حضورم در جشنوارۀ کودک و نوجوان تجربۀ عجیبی بود .کودکان پروانههایی با
آرزوهای بلندند و استعدادهای نهفته در چشمانشان برق میزند .آنها بذرهای امید و
آیندهاند .سینمای کودک و نوجوان در آیندهای نهچندان دور شاهد اتفاقهای خوب و
استعدادهایدرخشانیاست.
افروز کاظمی:مدیر هنری
تجربه من از کار برای کودکان در جشنواره ،درک واقعی این مفهوم اصیل بود که عبارت
«اشرف مخلوقات» شایستۀ کودکان است ،نه هر انسانی .من در وجود کودک ،خدا را
دیدم .مگر می شود در چشمان معصومش نگریست و نهایت پا کی را درنیافت .پس بیایید
همچون کودکان معصوم ،بیآالیش ،بخشنده و مهربان بمانیم تا صفت اشرف مخلوقات
در شأنمان باشد.
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مریم ولیپور:طراح گرافیک
دنیای کودکان ،دنیای زیباییست ،دنیایی رنگارنگ مثل مدادرنگیهایشان ،دنیایى شاد
مثل بازیهاى کودکانهشان ،با این تفاوت که سپیدی دلهای پا ک و سبزی صداقت
بی مانندشان ،منحصر به خودشان است و هیچ رنگی مثل آن نیست و من چه خوشبخت
بودم که در این هفتۀ جشنواره همراه شدم با معصومیت کودکان و شور نوجوانان تا اتفاقات
پرده سینما را با هنر گرافیک به تصویر کشم.
داود الماسیان:تصویرگر
تجربهای که از تصویرسازی برای ویژهنامۀ جشنوارۀ فیلم کودک و نوجوان به دست آوردم،
کودکی پر از شادی و به دور از جنگ برای همه
سرشار از اشتیاق و شور کودکانه بود .آرزوی
ِ
کودکان سراسر دنیا را دارم.
زکریا حسینی:طراح گرافیک
کار کردن در ٔ
حوزه کودکان سرشار از حس کودکی و یادآور دوران کودکی خودم بود؛ دورانی که
فارغ از دغدغههای بیمعنای امروز و پر از شور معنادار همرنگی با طبیعت بودم .تجربه کار
برای کودکان در این هفته مرا لبریز کرد از حس معناداری .امیدوارم بتوانم به کودکی خود
برگردم و با زبان تصویر دغدغههای کودکان امروز را به تصویر بکشم.
سیوچهارمینجشنوارهبینالمللی
فیلمهای کودکان و نوجوانان
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همکاران نوجوان ستاد
خبری جشنواره
وینا طوسیان
برگزاری نیمهحضوری سیوچهارمین جشنوارۀ بینالمللی
فیلمهای کودکان و نوجوانان نور امیدی شد بر دل کودکان
و نوجوانان نصف جهان؛ شهری که این روزها عالوه بر
کرونا با آلودگی هوا ،فرونشست زمین و خشکی زایندهرود
دستوپنجه نرم میکند.
این دوره از جشنواره پس از دو سال دوری کودکان و نوجوانان
اصفهانی از اجتماع ،با همدلی و عشق برگزار شد تا به گوش
جهان برسد که نیمه جهان دوباره جان گرفته است.
امسال شادی برگزاری جشنواره ،همزمان با اصفهان ،به
شهرهای دیگر هم راه یافت و نشان داد نصف جهان شهر
خلق هنرمندانه است .حاال که نام این جشنواره به نام
بار دیگر بر دل
اصفهان گره خورده و روح شادی و نشاط ِ
کودکان و نوجوانان باال و پایین این شهر نشسته ،بال اندیشۀ
پروانههای سرزمین خیال را از اصفهان نگیرید.
عادل سلیمانی
جشنوارۀ امسال هم با همۀ خوبیها و بدیهایش تمام شد و
خاطرات خوب و جذاب زیادی در ذهنم باقی گذاشت.
جشنوارۀ امسال با دو جشنوارۀ قبلی که در آنها شرکت
داشتم دو تفاوت مهم داشت :نخست اینکه میتوانستم در
کنار اشخاص حرفهای ،در زمینۀ موردعالقهام ،یعنی عکاسی،
فعالیت و کسب تجربه کنم و دوم اینکه امسال نسبت به
سالهای قبل ،در جایگاه مهمتری قرار گرفتم و میتوانستم
در ستاد خبری جشنواره فعالیت کنم .فکر میکنم برای کمتر
کسی این موقعیت پیش بیاید که به مدت یک هفته هم
خوش بگذراند و هم در حرفهاش پیشرفت کند و در آخر هم
این را بگویم که از همۀ کسانی که من را برای رسیدن به این
نقطه همراهی کردند سپاسگزارم.

یگانه محمدی
جشنوارۀ فیلمهای کودکان و نوجوانان خیالانگیزترین
جشنوارۀ دنیاست .بودن در این جشنواره یعنی شادی و
نشاط .درست است که جشنواره هر سال فقط یک هفته
برگزار میشود ،اما رنگ و بویش کل سال را در برمیگیرد و
باعث شادی و نشاط و همهمهای شورانگیز و حتی باعث
رشد میشود .من از کودکی با جشنواره بزرگ شدهام و هر سال
تکهای از جشنواره را دستم میگرفتم و خوش میگذراندم
و محیط شادش را دوست داشتم .هنوز هم دوست دارم.
میدانم حتی وقتی پنجاهساله بشوم با شنیدن خبر برگزاری
جشنواره دلم شاد میشود و میخواهم در شهر پر بکشم و
شادی کنم.
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مهدی رفیعمنزلت
امسال نه بهعنوان خبرنگار ،بلکه بهعنوان یکی از عوامل
بخش رسانۀ دبیرخانه در جشنواره ،مسئولیت قسمتی را
بر عهده گرفتم و برای انجام این مسئولیت به مقصدهای
زیبایی سفر کردم؛ به سینماها برای ا کران فیلمها و حضور
کودکان و نوجوانان تا برنامههای جنبی شاد ویژۀ کودکان و
نوجوانان در بیمارستان فرشتهها که بالهایشان زخمی شده
بود تا برنامههای شاد در مناطقی که فرشتههایش آرزوهای
زیبای کوچکی داشتند .بسیار خرسندم از اینکه با دوستان
جدیدی آشنا شدم که بسیار خوشاخالق و خوشرفتارند
و محیطی گرم و صمیمی به وجود آورده بودند و همکاری
با آنها باعث افتخارم بود .امیدوارم همیشه جشنواره در
اصفهان برگزار شود ،زیرا اصفهانیها اهمیت بسیاری برای
این جشنواره قائلاند .همۀ کسانی که در خدمت این
جشنوارهاند از ته قلبشان برای کودکان و نوجوانان فعالیت
میکنند.
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