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تحول در مسیر ارتقاء
تغییر ،ریشهدارترین و در عین حال مدرنترین هدفگذاری بشری است .آنچه میتواند یک پدیده را
ناکارا و مبتذل کند ،ایستایی و رکود است و آنچه به همان پدیده ،جان میبخشد؛ حرکت و تغییر.
جشنواره بینالمللی فیلمهای کودکان و نوجوانان ،به عنوان یکی از قدیمیترین و جریانسازترین
و زندهترین جریانهای فرهنگی بعد از پیروزی انقالب اسالمی ،چنین حکایتی دارد .پویایی این
رویداد زالل و در جریان ،آنجاست که اگر در مسیر حرکت خود با رکود روبهرو شد و اگر نسبتاش
با جهان پرسرعت پیرامونی دچار خدشه شد ،میتوان با بهرهگیری از ِخرد جمعی نسبت به اصالح و
جانبخشی به آن ،دغدغه داشت و برای حرکتش در ادامه مسیر دست به اقدام زد.
با تجربههای پشت سرگذاشته شده ادوار این رویداد خاطر انگیز ،سال  1398این تغییر و تحول در
چندین بُعد جشنواره کلید خورد که تغییر نگرش از «اثر» به «منظومه» یکی از پایههای این تغییرات
بود .اگر موفقیت جشنواره در سالهای قبل براساس یک روال نانوشته ،در تولید باال و آما رکمی
خالصه میشد ،در نگرش منظومهای «رویکرد کیفی» جای آن را گرفت.
توجه به وجوه بینالمللی و مشارکتجویی از مدعوین خارجی در اداره پنلهای آموزشی و کارگاهها،
خدمات پروفایلینگ اقتصادی فیلمها برای نخستین بار ،شفافسازی مالی ،توجه به سودآوری در
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عین حفظ کیفت ،خدمترسانی به تهیهکنندگان سینما و ایجاد زمنیه آشنایی بیشترشان با صنایع
مجاور صنعت سینما ،توجه به بخش وبسری برای نخستین بار ،بلیط فروشی اینترنتی ،راهاندازی
کتابخانه ویدویی جشنواره ،براگزاری پنلهای تولید مشترک و  ...همه و همه از نشانههای رویکرد
مبتنی بر تغییر سیودومین جشنواره فیلمهای کودکان و نوجوانان در بعد ملی و بینالمللی بود.
وقتی چنین نگرشی بر یک رویداد غالب میشود ،حتی در اختصاص جایزه هم میتوان فکر شده و
طراحی شده عمل کرد ،همانطور که در آخرین دوره جشنواره ،سه جایزه تشویقی از سوی دبیر برای
قدردانی از رویکرد مبتنی بر «نوآوری»« ،پیوست فرهنگی» و «نگاه کسب و کارمحور» در فیلمهای
وطنی حوزه کودک و نوجوان اهدا شد که یک اقدام آیندهنگرانه دیگر به شمار میرود.
این نگرش البته محدود به جشنواره نبود و المپیاد فیلمسازی نوجوانان کشور را هم در بر گرفت.
رویدادی که در واقع پاسخ به یک شوق نوجوانانه پرواز در آسمان آبی فرهنگی ایران زمین است و
مجال تجربهاندوزی و آموختن چگونگی نگاه دقیق و موشکافانه به عالیق پیرامونی این نسل.
استفاده از منتورها و مشارکت هنرمندان محبوب نسل جدید در این رویداد به عنوان مربیان
با تجربه ،تحول مثبتی بود که یکی از متفاوتترین ادوار المپیاد را به ثبت رساند و با بازخورد
مثبتش در نوجوانان ،به همه ثابت شد اگر به این قائل هستیم که نوجوانان امروز ،پیامآور آزادی،
مسئولیت و اندیشههای نو در فردای این سرزمین هستند ،باید این المپیاد و کارکردش را بیش
از پیش جدی بگیریم.
نتایج نظرسنجی دوره سی و دوم که به شکل علمی و طراحی شده اتفاق افتاد ،میتواند پیشروی
مدیران ،برنامهریزان ،مسئوالن کالن و اجرایی و همه دستاندرکاران جشنواره و سینمای کودک،
تصویری واقعبینان ه از نحوه فعالیت و بازخورد کسب شده را ترسیم کند.
اصفهان «شهر دوستدار کودک» و «شهر خالق» است و برگزاری جشنواره فیلمهای کودکان و
نوجوانان با یان دو شاخصه شهر اصفهان ،همخوانی دارد .شهری که میتواند اتوپیای «کسب و
کارهای محتوا محور» و «صنعت تصویر برای کودک و نوجوان» باشد.
علیرضا تابش

یودومین جشنواره
مدیرعامل بنیاد سینمایی فارابی و دبیر س 
بینالمللی فیلمهای کودکان و نوجوانان
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«پرورش نسل خالق؛ مهمترین دستاورد جشنواره بینالمللی فیلمهای کودکان و نوجوانان»
سرمایه اجتماعی را مهمترین سرمایه سازمانها ،نهادها و جامعه عصر حاضر میدانند؛ توجه به
سرمایه اجتماعی ،افزایش همبستگی و محکمکردن پیوندهای اجتماعی ،افزایش امید و اعتماد
عمومی و ارتقای ارزشهای اجتماعی را به دنبال دارد.
رخداد سی و دو ساله جشنواره بینالمللی فیلمهای کودکان و نوجوانان اصفهان سالهاست در زمینه
ایجاد ،حفظ و پاسداشت سرمایه اجتماعی شهر اصفهان و ایران ،تالش میکند.
تربیت نسلی از داوران و خبرنگاران نوجوان که فرصت آموزش ،مهارتآموزی و کسب تجربه را از
طریق این جشنواره بهدستمیآورند و نیز شناسایی استعدادها و سرمایهگذاری بر روی آنها ،کاشت
نهال امروز برای بهرهبرداری از درختانی پربار در آینده است .کودکان و نوجوانان در این جشنواره
نه فقط مخاطب که خود بخشی از حلقههای اصلی این جشنواره هستند .داوران نوجوان ،در طول
جشنواره به تماشای فیلمها مینشینند و در نهایت جایزه ویژه این بخش را اعالم میکنند .خبرنگاران
نوجوان نیز در بخش مهمی از فضای رسانهای این جشنواره ،حضور و فعالیت دارند .این اتفاق ،توجه
و تمرکز اصلی جشنواره به رکن اصلی خود یعنی کودکان و نوجوانان را نشان میدهد ،آنها را درگیر
و دخیل میکند و ثابت میکند که این جشنواره به هیچ وجه «به نام کودکان و نوجوانان؛ به کام
دیگران» نیست.
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باشگاه مخاطبان جشنواره نیز اتفاق ارزشمند دیگری در حوزه کسب سرمایه اجتماعی است که
کودکان و نوجوانان عالقمند را برای فعالیت داوطلبانه در جشنواره و در حیطههای مختلف عالیق و
مهارتهایشان ،گرد هم جمع میکند.
در واقع شناسایی استعدادها ،پرورش نسلی خالق با تجربهای ارزشمند ،از طریق حضور واقعی و
عملگرایانه در عرصهای بزرگ مانند جشنواره بینالمللی فیلمهای کودکان و نوجوانان ،همچنین
اعتماد به آنها و توجه و ارزشگذاری به عالیق و دغدغههایشان را میتوان از مهمترین دستاوردهای
این جشنواره دانست .پیوند محکم کودکان و نوجوانان با فضای فرهنگ و هنر کشور از طریق این
جشنواره ،در بسیاری موارد در آینده به پیوندی ناگسستنی تبدیل شدهاست .بسیاری از کودکان
و نوجوانانی که در دورههای گذشته در این جشنواره به عنوان داور یا خبرنگار فعالیت میکردهاند،
اکنون از هنرمندان یا فعاالن اجتماعی و فرهنگی هستند و این دستاوردی بزرگ در راستای همان
تربیت نسل یا خلق سرمایه اجتماعی است که از رهگذر این جشنواره محقق میشود.
ایمان حجتی

مدیرکل ارتباطات و امور بینالملل شهرداری اصفهان

مدیر اجرایی سی و دومین جشنواره بینالمللی فیلمهای کودکان و نوجوانان
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طلوع...
پروانهها باز بهسراغ گنبدهای فیروزهای دیارمان آمدهبودند که برآن شدیم ماندگارشان کنیم در خاطرهها.
از جایجای این کرهی خاکی گشتیم و گشتیم تا هرجا اثری از پروانهای هست بماند به یادگار ،بماند با
قلم،بماند با قاب تصویر در ذهن.
جادوی سینما بود که مارا به هم پیوندمیداد دراین مرزوبوم ،پیوندی پروانهای از جنس بلور هنر...تا بدانیم
تا چه حد توانستیم رنگدهیم به رویای کودکان و نوجوانانمان.
برآن شدیم تا فرزندانمان پیله پارهکنند و پروانههای درونشان را شکوفا و قطعاً این پرواز به مدد ابریشم
وجودی خانوادهها بود که میسرشد.
فرزندانمان هرکدام پروانهای شدند و بر شانههای هنرمندانمان نشستند و هرچند کوچک بودند تأثیری مانا
هم گرفتند و هم برجایگذاشتند و این ستودنی است.
یاران پروانهای و خدای را سپاس که مارا در
مانا ماندن راه عزیزانمان یاری دوست را میطلبید و همدلی ِ
کنار این عزیزان قرارداد.
فرزان معظم

فانوس راه
[مدیران]
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علیرضا شجاع نوری
دبیر دورههای ششم ،هفتم ،هشتم ،نهم اصفهان و
بیستونهمین دور ه جشنوار ه بینالمللی فیلمهای کودکان و نوجوانان همدان

جشنواره [فیلمهای کودکان و نوجوانان] تا پنج دوره در کنار جشنواره فجر

علیرضا شجاعنوری:
در تهران برگزار شدهبود ،بعد آقای بهشتی به من مأموریتدادند که اصفهان را بررسیکن ،یعنی
اول ،به ذهن ما خورد که جشنواره باید جدا شود و اگر برود یکی از شهرستانها بهتر خواهد بود.
من آمدم اصفهان را بررسی کردم .شهردار آن موقع اصفهان آقای ملکمدنی بود .ایشان فوقالعاده
استقبالکردند و گفتند هر امکاناتی میخواهید در اختیارتان میگذاریم که این جشنواره به اصفهان
بیاید .این برخورد خیلی خوب ،به ما این انرژی داد و فکر کردیم میتوانیم یک جشنواره خیلی
خوبِ طراز جهانی کودک در اصفهان راه بیاندازیم بنابراین کمر همتمان را برای یک چنین اتفاقی
بستیم و گفتیم خودش باید یک جشنواره مستقل باشد و بچ ه جشنواره فجر نباشد و حاال دیگر باید
روی پای خودش بایستد ،البته ما که امکاناتها را جور کردیم ،آمدیم اصفهان دیگر آقای ملکمدنی
شهردار اصفهان نبودند و آقای نیککار شهردار بودند و با ایشان ادامه دادیم که همهجوره جشنواره
را حمایتکردند .ما گفتیم چه کار کنیم که هم جشواره طراز بینالمللی و هم آموزندهباشد و صرفاً
محل نشستن ،گفتن و برخواستن نباشد؟ یعنی جایی باشد که تجربیات بتواند منتقل شود و جریان
فیلمسازی کودک و نوجوان را رونقبدهد و بتواند برای مردم شهر هم دستاورد داشتهباشد .از جمله
چیزهای کوچک که در آن جشنواره شروعکرده و راهانداختیم ،ایجاد باغنور بود که یک فضایی در
حاشی ه زایندهرود بود بدین صورت که در همان روزهای اول گفتیم به یک فضای باز جشنوارهای
احتیاجداریم که محل تجمع کودکان و مردم باشد و بتوانند شبها در آن فیلم ببینند و یک شاخصی
برای جشنواره باشد وقتی نمایش هست .جاهای مختلف را دیدیم .این تکه زمین در حاشی ه زایندهرود
نظرها را جلبکرد که مورد موافقت همه قرار گرفت و شهرداری اصفهان با دستور آقای نیککار و
نمایش خیلی بزرگی شد ،با
با استقبال هم ه همکارانشان دستاندرکار ساخت باغ نور شدند .سالن
ِ
ظرفیت دوهزار نفر که مراسم افتتاحیه را آنجا برگزار کردیم.
چون جشنواره کودک و نوجوان بود؛ کودکان و نوجوانان یکی از مشکالتشان نداشتن سرعت
خواندن بود ،برای همین نمیتوانستند فیلم خارجی را با زیرنویس بخوانند ،به همین دلیل زیرنویس
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خواندن برای کودک و نوجوان معضل میشد .بزرگترها به دلیل حجم مطالعه ،سریعتر میتوانند
بخوانند و حتی با زیرنویس هم ارتباط برقرار بکنند؛ پس اگر ما جشنوارهمان مربوط به کودک و
نوجوان است باید کاری بکنیم که کودکان و نوجوانان بتوانند راحتتر با فیلمها ارتباط برقرار کنند.
خوب به همین علت برای اولین بار در ایران ما برنام ه دوبله همزمان را آوردیم که این کار چون برای
اولین بار بود خود دوبلورها هم برایشان نامفهوم بود؛ یادم است مرحوم منوچهر نوذری ،آقای مقامی،
مرحوم عرفانی ،ناظریان،آقای خسرو شاهی ،خانمها شکوفنده و ناظریان هم در دوره اول بودند؛ خیلی
حمایت کردند .خانمها هم حضور داشتند .در چند سالن دوبلورها را بهطور همزمان میگذاشتیم که
هم بحث دوبله برای بچهها جذاب بود و هم از طریق دوبله همزمان کار را ادامه دادیم.
حال وقتی که مخاطب خیلی خوب میتواند فیلم را ببیند ،ما هم ما میخواهیم ببینیم این فیلم
چه جور با مخاطب ارتباطمیگیرد .یکبخش آن تشویقها در سالنها و نمایشهای دوم و سوم که
بچهها میآیند بود ،اما غیر از آن ما برخورد دقیق و کارشناسانه نیاز داشتیم .پس به یک گروه از داوران
کودک و نوجوان نیاز داشتیم که این گروه بتواند راجعبه فیلمها قضاوتکنند .فکر کردیم این گروه
میتواند بینالمللی و از کشورهای دیگر هم باشد بنابراین با کمک بنیاد فارابی یک تعداد گروه داوری
ن داوران مرتباً فیلمها را میدیدند ،بعد هم
ایرانی و بینالملل کودک و نوجوان تشکیلدادیم ،که ای 
مورد قضاوت قرار میداده ،آرایشان را اعالم میکردند بعد از این پروس ه نمایش فیلم ،پرسش و پاسخ
صورتمیگرفت که داوران در جلسات مباحثه شرکتمیکردند .بنابراین اینها یک مقدار با فیلمدیدن
علمیتر و مسئوالنهتر برخورد کردند .دیگر فیلم برای کودک و نوجوان یک وسیل ه سرگرمی صرف و
وقت پرکردن نبود .فیلم هم یک موضوع مورد مطالعه بود که باید با دقت به آن نگاهمیکردند و از آن
بهرهمیبردند .داوری باعثمیشد که گروه داوری نیز تحت تأثیر قرارگرفته و در رشدشان تأثیر گذارد.
همین گروه داوری و اخبار و منش وافکارشان باعث میشود که کودکان و نوجوانان دیگر که هم سن
اینها بودند ،وقتی وارد سالن میشوند آنها هم میتوانستند جدیتر فیلمها را ببینند و بگویند پس
میشود فیلم را مطالعه کرد ،پس میشود فیلم را دید ،پس میشود در کنار اینکه از فیلم لذتمیبریم،
فیلم را هم فهمید و این که در درک آنها تأثیر داشت .باز شبها جلسات پرسش و پاسخ و جلسات
ن جلسات برای اولین بار بود اما دوستان میگفتند اینکه میگذارید اینها
گردهمایی بود که در ای 
بنشینند پشت میز و با هم حرف بزنند ،فایدهای ندارد اما من گفتم ما باید این قدر بنشینیم پای گفتگو
و تبادل نظر حتی اگرحرفهای مهمی نمیزنیم در آینده همینطور هم شد .در همان جلسات اول
به صورت جلسات سازنده بحث و بررسی و پرسش و پاسخ بود که خیلی مورد استقبال قرار گرفت،
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بعد در ادامهاش شبها بحث آزاد سینمایی بود که این خودش خیلی باعث میشد فیلمسازها تشویق
شوند برای اینکه گرایش پیدا کنند به سینمای کودک و نوجوان .من خودم خیلیهایشان را دیدم که
میگفتند :سال دیگر حتماً فیلم خواهمداشت و میروم که فیلم کودک و نوجوان بسازم .بحثها هم
از ده و یازده شب شروعمیشد تا ساعت چهار و پنج صبح ادامهداشت؛ دانشجوهای دانشگاه اصفهان
هم میآمدند ،اینها جزو شنوندهها و مستمعین آزاد این جلسه بودند بنحوی که میدیدم صبحها
پنج صبح اینها در هتل بودند .میگفتم چرا نمیروید؟ میگفتند :ما دانشجوی دانشگاه هستیم و
درب خوابگاه هم االن بسته است .ماندهایم در هتل که صبح ،درب خوابگاه باز شود .این جلسات
باعثمیشود که تبادل شور و نشاط فکر و اندیشه بیشتری بین فیلمسازان صورتبگیرد من حتی
فیلمساز خارجی هم داشتم که میآمدند فضای جشنواره را میدیدند ،مث ً
ال آقای مایکل روبو که
کارگردانی فیلم «راه حل بادام زمینی» بود در همان سالها به من گفت :سال اول که دعوت شدم
نمیدانستم کجا میآیم و حاال که آمدم یکی از آرزوهام این است که یک فیلم دیگر بسازم و بتوانم
اینجا اکران کنم با این تماشاچیهای خوب و پرشور که دارید و با این فضای جشنواره که خیلی
آموزنده است ،هم یاد میدهم و هم یاد میگیرم ،این چیزی بود که ایشان گفت .غیر از آن ما بولتن
جشنواره را داشتیم و آن هم برای اولین بار بود که تأسیسمیکردم .دوستانی که میآمدند و جشنواره
در اختیارشان بود بولتن را ترتیب میدادند .ک ً
ال شهر اصفهان به دلیل افقی بودن و تپه ماهور نداشتن و
به لحاظ جاهای دیدنی داشتن ،استعداد بسیار خوبی داشت برای یک جشنواره بسیار بسیار خوب و دو
ـ سه سالی که در اصفهان بودیم ،جشنواره ما به پنج تا جشنواره طراز اول کودکان دنیا رسید بهنحوی
که خیلی از جشنوارهها ،مدیرانشان و خیلی فیلمسازها تمایلداشتند فیلمشان در جشنواره اصفهان
شرکت کند ،چون هم داوری خوبی داشتیم و هم جایزهی ما رزوم ه خیلی خوبی را ایجاد میکرد .بعد
از مدتی دیگر قسمت نبود ادامه دهیم و دوستان دیگری آمدند.
جشنواره تأثیر بهسزایی روی داوران کودک نوجوان داشت چون اینها میدیدند ،سر یک ساعتی
باید بیایند سالن ،و اگر دیر میآمدند به آنها گفته میشد :چرا دیر آمدی؟ اما تا قبل از آن فیلم را
به صورت یک امر سرگرم کننده ،چیزی بگوییم و بخندیم ،دیر رفتیم و زود رفتیم ،تصور میکردند
و خود فیلم براشان جدیت آنچنانی نداشت و با برنامهریزیهای ما مث ً
ال خانم مرضیه برومند یکی از
سالها سرپرست گروه داوری کودکان و نوجوانان بود .ایشان برنامه میگذاشت و میگفت :بچهها فردا
ساعت هشت صبح اینجا باشید ،میخواهیم برویم فیلم ببینیم بعد ساعت فالن مینشینیم راجعبه
فیلم بحثمیکنیم .بچهها میگویند :پس میشود به فیلم هم جدی نگاهکرد! این تأثیری بود که در
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بچهها میگذاشت .همین باعثمیشد که اینها کمکم مسئوالنه صحبت کردن را ،نظر داشتن را
و فکر کردن به آثار هنری را تمرینکنند .اگر ما یک اثر هنری را ببینیم ،از کنارش رد میشویم در
صورتی که اگر به ما تذکر دادهشود که تو بهعنوان یک مخاطب باید فکر کنی و ببینی این اثر هنری
چه ارتباطی با تو دارد برقرار میکند ،آیا آن توانایی را دارد با شما ارتباط برقرار کند؟ آیا تو میتوانی
ی چه قوت و ضعفی دارد؟ و...
با آن ارتباط بر قرار کنی؟ آن اثر هنر 
اینها باعث میشود که ما هم نسبت به آثار هنری بی تفاوت از کنارشان رد نشویم و فکر نکنیم
که مال ما نیست ،اگر ما برویم در سالن ،فیلم برای ما ساختهشده و باید راجعبه آن فکر کنیم .این
کودک و نوجوانان داور یاد میگرفتند بنحوی که اگر دوره بعد داور بودند ،خیلی جدیتر و اگر داور
هم نبودهاند به سادگی و سرسری فیلم را نمیدیدند ،نه اینکه اذیتشوند بلکه با دقت نگاهمیکردند و
فیلم براحتی از زیر دستشان در نمیرفت و مسئوالنه نگاهمیکردند .این تأثیر را بر داوریشان داشت.
بعد از سالها من آنچنان دیگر دنبال داوری نبودم ،چون داشت روال خودش را پیشمیبرد .فکر
کردم که االن دیگر وقتش است که کودکان و نوجوانان خودشان بهعنوان سازنده فیلم مطرح شوند.
برای همین در بیست و نهمین دوره جشنواره ایده المپیاد فیلمسازی نوجوانان را آوردم که االن
باید مسئوالنه نسبت به ساخت فیلم و با بیان تصویری فکر بکنند .یعنی دیگر آنکه زمانی تنها راه
ارتباطی ما حرفزدن است اما االن راه ارتباطی ما فیلم است ،دیگر مردم وقت ندارند که بشینند و
یک ساعت به حرفهای شما گوش دهند اما شما میتوانید در فیلم سه دقیقهای حرف چند ساله را
بزنید ،لذا کم کم باید نوجوانان ما این فکر را بکنند و بتوانند ابراز نظر بکنند و بتوانند ابراز فکر بکنند با
فیلمسازی که انجاممیدهند میگذاشتید لذا آن ایده را داریم که خیلی هم استقبالشد و حدود هزار
نفر از سراسر ایران فیلم فرستادند و خیلی هم فیلمهای خوبی شد و سنگبنای خوبی گذاشتهشد و
امسال هم دیدم خوشبختانه با عنایت مسئولین محترم فارابی این المپیاد فیلمسازی به سر و شکل
محکمی برگزار شد.
یک زمان که داشتم فیلم «فرش باد» را به کارگردانی کمال تبریزی تهیهمیکردم و در حاشیه
زایندهرود فیلمبرداری میکردیم  ،یک جوان رعنایی آمد و خودش را معرفیکرد و داشت یک بولتن
سینمایی در اصفهان در میآورد ،صبحهای جمعه در سینما نمایش فیلم میگذاشت .گفت :آن
زمان که شماجشنواره میگذاشتید من بچه بودم که به جشنواره میآمدم بعد عالقهمند شدم و االن
دارم سینما را پیگیری میکنم .بولتن هفتگی یا ماهانه سینمایی منتشر میکرد و این خیلی باعث
خوشحالی و شوق من شد.
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حمیدرضا قندی
مدیراجراییدورههایششم،هفتم،هشتم،نهم،دهم،یازدهم،چهاردهم،پانزدهم،شانزدهمو
هفدهمین دور ه جشنوار ه بینالمللی فیلمهای کودکان و نوجوانان اصفهان

جشنواره آبان ماه سال  1369شروعشد .یادمهست آن سال خداوند اینقدر به ما کمککرد که
در سال اول خوش درخشیدیم .شهردار اصفهان آن سال آقای نیککار خیلی به من محبتداشت
چون من هم جوان بودم و هم کار فیلم کردهبودم و یک سری نیازها را متوجهبودم .شروعکردیم
جشنوار ه کودک را برگزار کردن .اول دفتر را تجهیز کرده و بعد جشنواره برگزار شد .یادم هست
عنوان جشنواره را من پیشنهاد دادم« :شهر دست بچهها» و این اتفاق شروع شد .سال  69که
اولین جشنواره در اصفهان برگزارشد ما داور کودک نداشتیم ،در جلسهای که با دوستان تهران
گرفتیم به این نتیجه رسیدیم که داور فیلم کودک باید خود کودک باشد و خدا حفظکند
دوستانی که در بنیاد سینمایی فارابی آنموقع کار میکردند ،آقایان جمال امید ،امیراسفندیاری
و علیرضا شجاعنوری و بسیاری دوستان دیگر که این کار را به ما سپردند و گفتند :شما داور
کودک را انتخابکنید .آنموقع سال  1370من مدیر حوزه هنری اصفهان شدهبودم و دستم باز
بود برای اینکه بخواهم از بقیه کمکبگیرم ،آنموقع آقایان معظم ،لطیف ،وخانم آکوش(عقیلی)
به ما کمککردند.
ما با آموزش و پرورش وارد مذاکرهشدیم و بهیا د دارم وقتی رفتم جلسه ،گفتند :باید بروید پیش
آقای محسنی که در آموزش و پروش اصفهان مسئولیتی داشت ،وقتی من را دید از من پرسید
که میدانی من کی هستم؟ من گفتم :بله من نمیخواستم جسارتی خدمتتان کردهباشم.
از شیطنتهای دوران نوجوانی خودم و ایشان صحبتشد که البته شیطنتهای من بیشتر
در امور فرهنگی -هنری در دوران راهنماییام بود مثل برپایی نمایشگاه کتاب در زمانی که
درس میخواندیم و ایشان با شناخت کامل و خوبی که از من داشت واقعاً خیلی همکاری کرد.
جشنواره شروع شد و بهترین جشنواره شد .وقتی جشنوار ه کودک را میخواستیم برگزار کنیم
گروههای فشار خیلی ما را اذیت کردند ،مثال در دفتر میریختند و من را تهدید میکردند و یا
مراسم که میگذاشتیم ،باید حالتهای خاص خودش را داشتهباشد.
من از ششمین دوره ،دبیر اجرایی جشنواره بودم .فکر میکنم تا هفدهمین دوره یا نوزدهمین
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که البته یک سالش را نبودم ،یک سالش رفت و دوباره برگشت .البته حسن جشنوار ه کودک این
بود که من مدیر حوزه هنری اصفهان بودم که ساختمانش هنوز آماده نبود و شروع حوزه هنری
را هم ما همانجا داشتیم .یک دفتری داشتیم کنار سیو سه پل ،آنجا دفتر دائمی جشنواره
کودک بود و ما سال  69ـ  70برنامهریزی جشنوار ه کودک را برای سال  70انجام میدادیم و
خاطرات عجیبی از آن دوران دارم .به یاد میآورم ،ما با هیچ شروعکردیم و بچههایی که با من
بودند جوانیشان را اینجا گذاشتند و با عشق کار کردند .به یاد ندارم کسی از من طلب یک هزار
تومانی را بکند و این افتخاراتی که االن در بحث فیلمهای کودک هست مربوط به آن زمان و
بچههای اجرایی آنموقع است که باعث شد جشنواره رونق بگیرد.
برای اولین بار ما خانم عقیلی را دعوتکردیم برای جشنواره و داورهای کودک و نوجوان
جشنواره و باغ نور برای جشنواره ساختهشد و واقعاً آن فضایی که آماده شد یک چیز عجیبیبود
که ظرف سه ـ چهار ماه ،ما برای برگزاری هفتمین دوره جشنواره آنجا را آمادهکردیم ،که
از آنموقع نزدیک به سیسال میگذرد .فراخوانی که در آموزش و پرورش دادیم ،در مدارس
کارهای اولیهاش انجام میشد و دوستان زیادی نظیر خانم عقیلی وقت گذاشتند.
به نظر من جشنواره یک رویداد فرهنگی نیست ،یک بمب فرهنگی است و چون اصفهان
پایتخت فرهنگ و هنر است خیلی اتفاقها در آن میافتاد .برگزاری جشنوار ه کودک عاملی شد
که ما توانستیم مدیران حوزه هنری در تهران را متقاعدکنیم دانشگاه سینما تئاتر سوره را به
اصفهان بیاورند .آن موقع که دانشگاه سینما در اصفهان راه افتاد و حرکت اولیهاش بمبی بود
که در آن خیر و برکت بود ،یعنی بمبی که درآن فرهنگسازی شد ،بمبی که درآن تحول ذهن
داشت ،تخریب خیابان و جاده و آدمها را نداشت .و جشنواره باعثشد آن بمب حرکتکند و در
شهر اتفاقهای خوبی بیافتد .داورها انتخابشوند ،انگیزه فیلمسازان اصفهان جدیگرفته شود و
اص ً
ال به هنرمندان اصفهانی اهمیت داده شود که در زمین ه فیلمسازی فعالیتدارند و این ارزشمند
بود چون اولینبار بود که بعد از انقالب یک حرکت فرهنگی در شهرستانی انجاممیشد و همه
اینها قب ً
ال در پایتخت بود .خدا رحمت کند آقای زاون را که در انتخاب داور و تولید فیلم چهقدر
به ما کمک کرد.
انتخاب داورهای کودک و نوجوان که انجام شد ،فیلمهای کودک بر اساس سلیق ه کودکان
ساخته شد ،یعنی به نظر من این داورها خودشان یک الگوسازی کردند و چون داور ،کودک
بود نیاز خودش را برای فیلم میدانست که چیست؟ و آنها به فیلمهایی رأی دادند که با آن
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فیلم توانستهبودند ارتباطبرقرار کنند ،پس فیلمسازان بعدی فهمیدند که فیلمی که میخواهند
بسازند باید چگونه باشد و داورپسند باشد ،نه داوری که بخواهند از آن جایزه بگیرند ،داوری که
از بدنه و از جنس خودشان بیاید و فیلم را تایید بکند .جشنوارههای مختلف که برگزار میشد
داوران بزرگی که آنجا بودند فیلم را انتخاب و جایزه هم میدادند ولی فیلمی فروش میکرد که
داورهای کودک نوجوان انتخابکردهبودند.
برای اولین بار دوبله همزمان را در جشنواره فیلم کودک آوردیم .البته تجهیزات میخواست و
آنموقع مثل االن نبود که همه چیز آماده باشد ،آن موقع آپاراتها سیوپنج بود و میبایست از
طریق آن سیستم صوتی تجهیز می شد .خدا رحمتکند آقای داوود مقامی برای دوبله همزمان
میآمد .یکاتفاق خوب دیگر هم که آن موقعافتاد ،نو شدن سینماها بود ،المپها و پرده سینماها
عوضمیشد .چون ما میخواستیم جشنواره بینالمللی برگزار کنیم ،از بنیاد سینمایی فارابی
میخواستیم و این تجهیزات را از تهران میگرفتیم و به سینماها میدادیم و چون یک رویداد بین
المللی بود ،شهرداری اصفهان هم تکاپویی در این زمینه داشت ،آسفالت ،فضای سبز ،مسیری
که داورها میرفتند و نحو ه پذیرایی از داورها را داشتند .در زمان جشنوار ه کودک خواب به
چشم کسی نبود .از ده صبح تا یک و دو نصفشب طولمیکشید ،فیلمها که تمام میشد تازه
پاتوقهای شبانه فیلم شروعمیشد .مدیر اجرایی جشنوار ه کودک ،اولینبار بود که راهمیافتاد
چون دوستان من در پایتختبودند و یکنفر باید کارهای مربوط به اصفهان را انجاممیداد .اسم
مدیر اجرایی را من خودم گذاشتم ،چون تمام کارها در اصفهان به عهد ه خود ما بود و دوستان از
تهران تشریفمیآوردند برای چند جلسه و سه چهار روز زودتر که میآمدند همه چیز آمادهبود
و مدیر اجرایی آن موقع شکلگرفت.
من سال  1372ازدواجکردم و خداوند سال  78پسری به من داد و در سال  1390پسرم داور
کودک جشنواره کودکشد؛ حدودا ً ده ـ دوازده ساله بود که هم داورسینمای ایران بود و هم
داور بین الملل و تأثیراتش را از من گرفتهبود .چون من یک ریش ه فرهنگی داشتم و کار فرهنگی
انجامدادهبودم ،فیلمسازی میکردم ،مدیرتولید فیلمهای مختلفی بودم و مدیراجرایی جشنواره
کودک نیز بودم.
دانیال سال  90داور کودک شد و االن او به جز اینکه در رشت ه روانشناسی بالینی تحصیلمیکند،
در چند دوره هم داور بوده و چند تا کار فیلم هم انجام داده؛ و چون من خودم شروعکنند ه داوری
کودک در جشنواره بودم؛ اهمیتدادم که این اتفاق برای پسرم بیافتد و خیلی از خانوادهها شاید
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اجازهنمیدادند فرزندشان به تهران برود ولی من چون محیط را محیطی سالم و درست میدیدم
و هنوز که هنوز است پاکترین و سالمترین حرکت فرهنگی در بحث فیلمسازی اگر بخواهد باشد
جشنوار ه فیلم کودک است ،که خیلی مثبت و اثربخش است .دانیال آن موقع شروع کرد و یک
خانوادهای هم ممکن است جنسش فرهنگی نبوده ولی داور موفقی داشته باشد و قطعاً و صد در
صد جشنواره توانسته آن مسیر را فراهمکند و من میگویم جشنوار ه کودک یک بمب جریان
ساز بود که باعثشد در اصفهان اتفاقهای زیادی بیافتد.
من سال  69وقتی مدیر اجرایی جشنواره کودک شدم ،باعث شد سال  1370مدیر حوزه هنری
شوم یعنی آن حرکت سببشد یک عده بیشتر به من اعتماد کنند و مسئولیت حوزه هنری
را به من بسپارند و ده ـ دوازده سال از عمر من در آنجا بود و با آن زندگیکردم و کار کردم و
فکر میکنم موفقترین حوزه هنری در کشور بود ،چون بیشترین امکانات را داشت و بیشترین
حرکتهای فرهنگی را انجامداده و حتی میشود گفت به موازات تهران با کمی کم و زیاد
اتفاقهای بزرگی در حوزه هنری اصفهان افتاد .آن اتفاق باعثشد حوزه هنری ،پیشدانشگاهی
سوره ،دانشگاه سینما تئاتر سوره برای اولین بار در اصفهان تشکیلشود .دانشجویانی که ما در
سینمای کودک داشتیم االن خودشان رئیس دانشگاه و فیلمساز هستند و آن اتفاق شروعکرد،
یعنی آن جریان و اتفاقی که در جشنواره افتاد باعثشد که اص ً
ال یک مسیر جدیدی و یک
اتوبان جدید فرهنگی باز شود و آن حرکت ،حرکتی بود که از جشنوار ه کودک شروع شد .داور
کودکش یک طرف ،حوزه هنریاش یک طرف و دانشگاه سورهاش یک طرف بود .زمانی که ما
دانشگاه سوره را راهاندازی کردیم همان دانشجویان برای جشنوار ه کودک فیلمساختند یعنی یک
جشنواره باعثشد ،نمایش کودک راهاندازی شود و مانند یک چرخهای مکمل همدیگر شدند.
بعد از آقای نیککار جناب آقای مهندس حمیدرضا عظیمیان شهردار اصفهان شدند و ایشان
واقعاً با تمام وجود با اعتمادی که به من کردند باعثشد جشنوار ه کودک در اصفهان ماندنی شود.
ولی شهردار اصفهان پای من و پای جشنوار ه کودک ایستاد .امکاناتی که ما از شهرداری میگرفتیم
خیلی زیاد بود یعنی اگر شهرداری آنموقع به ما کمکنمیکرد هرچند که برگزارکننده بود ولی
شهرداری فقط به ما پول نمیداد و در تمام زمینهها با ما همکاری میکرد .شهرداری اصفهان به
این نتیجه رسیدهبود که میتواند با یک حرکت بینالمللی فرهنگی شهر را به همه نشاندهد و
بهترین رسانه برای این موضوع سینما است .االن شبکههای مجازی زیاد شده و میتوانید با عضو
شدن خیلی از فیلمهای سینمایی را ببینید ولی آنزمان نه سینمای خانوادگی بود نه سینمای
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خانگی و هر کس در سینما میرفت و فیلم میدید .شهرداری اصفهان واقعاً کمککرد وآن بستر
فراهمشد؛ حوزه هنری کنار جشنواره کودک بود و من چون هر دو مسئولیت را داشتم اینها
مثل دو تا بازو شدند برای حرکتهای بزرگ فرهنگی .بنیادسینمایی فارابی ،وزارت فرهنگ و
ارشاد اسالمی و شهرداری اصفهان باید از حوزه هنری قدردانی کنند زیرا حوزه هنری اصفهان
بستری که آن زمان فراهمکرد برای این حرکت فرهنگی ،بسیار مؤثر بود.
این حرکت فرهنگی که به نظر من پول خرجکردن برای جشنوار ه کودک ،هزینه نیست ،یک
سرمایهگذاری بزرگ است وشهرداری وقتی ادعا میکند دو میلیارد یا  ...هزینه برای جشنواره
دادهشده نباید منتی گذاشتهشود .در واقع اصفهان را با کمترین هزینه معرفیمیکند و وقتی
جشنوار ه کودک برگزار میشود آماری که راجعبه جشنوار ه کودک و شهراصفهان ،ثانیهها و دقایق
آن را بخواهیم محاسبهکنیم ازنظر سیستم بازرگانی صدا و سیما سر به فلک میکشد و وقتی یک
کارگردان به اصفهان میآید قطعاً لوکیشن فیلم خودش را دفع ه بعدی از اینجا انتخاب میکند
و وقتی یک داور یا یک بازیگر بهعنوان مهمان میآید باز یک حرکت جدید ادامه پیدا میکند و
این ارزشمند است و در اصل شهرداری اصفهان به نظر من بودجهای را که میخواهد ببندد باید
به نام بودجه توسع ه اصفهان یا بودج ه پیشرفت اصفهان ببندد که در دل آن جشنوار ه کودک
برگزار شود که در واقع معرفی شهر اصفهان به تمام دنیاست.
یک موقع برای کاری سمت سمیرم و یاسوج رفتهبودم ،یکی از کاتالوگهای جشنوار ه کودک
در ماشینم بود ،وقتی در ماشین را باز کردم یک عده کودک دور ماشین آمدند و وقتی آرم
جشنواره را یکی از بچهها دید با هیجان گفت :جشنوار ه ما!!! یعنی یک بچهای به این کوچکی در
سمیرم تأثیرش را گرفتهبود مانند ورزش که در دنیا تاثیر دارد ،جشنواره کودک در مغزها اثر
گذاشته بود.
آنموقع یک طرح پوستر که میخواستیم انجام بدهیم هنرمندان اصفهان را درگیر میکردیم،
نمایشگاه که میخواستیم برپا کنیم از بچههای اصفهان بودند و یکی از شرایط من با دوستان
فارابی آن موقع یعنی جنابآقای بهشتی که خدا ایشان را حفظکند و خیلی به من محبتداشتند،
این بود که ما در اصفهان همهچیز داریم ،شما فقط مهمان ما باشید و فیلمها را برای ما بیاورید و
ایشان این اعتماد را به من کردند و واقعاً ما همه چیز داشتیم .آقای جمال امید که یکی از بزرگان
سینما هستند و ما در ایام جشنواره فقط تماس تلفنی با هم داشتیم ،البته در اصل فکر وکارهایی
مثل انتخاب فیلمها یا  ...در تهران انجاممیشد ولی در واقع از اصفهان خیالشان راحتبود که
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تیم اصفهان کار خودش را بخوبی انجاممیدهد .فکر میکنم دوستان هم در جریان هستند زمانی
که ما مسئولیت جشنواره کودک را داشتیم نمر ه قبولیمان بیست بود به دلیلی که من به گروه
خودمان اعتماد داشتم و جشنواره را باور داشتم و خودم به خودم بیست داده بودم و نباید زیر
بیست هم بپذیرم و بچهها هم چون برای بیست کار میکردند موفق بودند وآن موقع بیست ما
ت نمره نبود یعنی اگر بخواهیم عشق را درصدبندی کنیم به نظرم بیست
بیست عشق بود؛ بیس 
را بکنیم عاشق و ما آن عاشق بودیم و همه عاشقانه کار میکردیم.
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مرتضی کاظمی
دبیر هفدهمین دور ه جشنوار ه بینالمللی فیلمهای کودکان و نوجوانان اصفهان

من کاظمی هستم که از سال  1367تا سال  1372افتخار خدمت بهعنوان مدیرکل فرهنگ و
ارشاد اسالمی استان اصفهان را برعهده داشتم و تجارب ارزشمندی را بدست آوردم.
من همان سال اول که مدیر کلی فرهنگ وارشاداسالمی اصفهان را برعهدهگرفتم و حتی از
قبل هم به این تفکر بودم که متاسفانه در بخش فرهنگ توجهی به اصفهان در مقیاس روشن و
حیثیت تاریخیاش نمیشود و همه چیز در تهران متمرکز است ،لذا بهعنوان یک سیاست این
راه را پیش گرفتم که بتوانم اصفهان را در شأن ،هویت ،اعتبار تاریخی و فرهنگیاش مطرحکنیم
و نقشش را در توسع ه فرهنگی کشور واقعاً بتوانم ایفا کنیم .بههمینجهت برنامهریزیهایی را در
پیشگرفتیم که بتوانیم برخی از رویدادها را در اصفهان متمرکز کنیم .همان سال یعنی 1367
بود که با مدیران وقت وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی نشست و گفتگوهایی داشتم ،ازجمله آقای
مهندس بهشتی که مدیر عامل بنیاد فارابی بود ،از منظر این که بتوانیم برای اصفهان در توسعه
سینمایی ایران یک نقشی را عهدهدار بشویم .من از دو منظر دنبال همچنین سیاستی بودم :منظر
اول اینکه اصفهان بتواند برگزارکننده رویداد بینالمللی باشد که در شأن تاریخیاش باشد و آن
رویداد چند ویژگی داشته باشد :یکی اینکه از نظر کیفیت ،موضوع و گستردگی حائز اهمیت
ح ملی هم بتواند بدرخشد و سوم اینکه در سطح جهانی هم مطرحشود .در
باشد .دوم در سط 
نهایت آنچنان پایدار و بادوام باشد که یک چشماندازی برای اصفهان چه در سطح شهر و چه
استان اصفهان داشته باشد و بشود از قبل آن رویداد را ترسیم و تعریف کرد .درنهایت اینکه
آن رویداد همگانی باشد و صرفاً در اختیار اقشار خاص نباشد ،عموم مردم و شهروندان را در
ترکیبهای مختلف سنی و جنسی پوشش بدهد .اینها ویژگیهایی بود که ما برای آن رویداد
بینالمللی که در اصفهان برگزارشود ،داشتیم طبعاً باید میگشتیم و جستجو میکردیم که چه
رویدادی حائز این ویژگیهاست ،از منظر دیگر من بهعنوان مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی
ونمایند ه وزارتخانه بودم ،در عین حال آن سیاستگذاریهای اصفهان را باید پی میگرفتیم،
آن شاخصهها و مشخصهها را باید در ذیل سیاستهای وزارت خانه هم پیگیری میکردیم .از
منظر وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی در واقع میشود گفت ما بهدنبال نوعی تمرکززدایی بودیم.
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از رویداهایی که همهاش در تهران متمرکز شدهبود و است ،متأسفانه همچنان ما این تمرکز را
در بخش فرهنگ تهران میبینیم .بیش از نود درصد تولیدات فرهنگی و هنری ایران در تهران
انجاممیگیرد و این شاخص خوبی نیست .این نشاندهنده توسعهیافتگی نیست .سراسر کشور
باید واجد ظرفیتهایی باشد که به توسع ه فرهنگ و هنر کشور کمک کنند .این تمرکززدایی،
یک سیاست درستی بود ،که باید اعمال میشد .شاید میتوان گفت که اولین تجربهاش در دهه
 1360اساساً اولین تجرب ه بعد از انقالب هم همین بود که رویداد بینالمللی به اصفهان بیاید.
نکت ه دیگر توزیع عادالنه این ظرفیتها بود در سراسر کشور مبتنی برآمایش سرزمین و نواحی.
مث ً
ال اصفهان دارای چه ظرفیتهایی است و چه مزیتها و چه سابقهای دارد؟ بر آن اساس آن
ظرفیتهای موجود را توزیعکنیم تا جشنوار ه کودک هم براساس همین سیاست منتقل شد.
سومین نکته از نظر وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی این بود که جشنواره فیلم کودک یکی
از بخشهای جنبی جشنوار ه فیلم فجر بود و باید به استقالل میرسید ،چون ظرفیت الزم را
داشت و استقاللش میتوانست منجر به توسعهاش شود .آخرین نکته از نظر وزارتخانه این بودکه
سینما صنعتی چند بعدی است و طبعاً اگر تمام ابعادش در تهران متمرکز شود که همچنان
هست الجرم به توسع ه متوازن سینما منجر نمیشود ،لذا خوب است که بعضی از بخشهای
این صنعت در سایر نقاط کشور مستقر شود که خوب سینمای کودک به این ترتیب منتقل شد.
در چنین جریان و نگاه رویکردی بودیم که من با آقای مهندس بهشتی صحبتکردم و دیدم
خوشبختانه ایشان هم این تفکر را داشته و دنبال بوده که جایی یکی از استانها را کاندیدا کند
برای انتقال جشنوار ه فیلم کودک  ،من که با ایشان مطرحکردم ایشان بالفاصله پیشنهاد انتقال
جشنوار ه کودک را دادند و خوب طبعاً من استقبالکردم چون خودم دنبال همچین رویدادی
بودم .میشود گفت حالت برد ،برد را احساس میکردیم .هم اصفهان و استان میتواند به رهمند
باشد از همچنین رویدادی و هم ایشان احساس میکرد که از ظرفیت اصفهان میتواند استفاده
کند .برای توسعه فعالیتهای بنیاد سینمایی فارابی من با مدیریت استان که آن موقع آقای
کرباسچی استاندار بود و آقای ملک مدنی شهرداربود صحبت مقدماتی را انجام دادم که هر دو
استقبال کردند .البته در زمان مدیریت ایشان جشنواره منتقلنشد و بحثهای اولیهاش با این دو
بزرگوار بود و بعد مدیران بعدی ،آقایان نیک کار که شهردار و واقفی استاندار اصفهان شدندآنها
همتکردند و خوشبختانه جشنواره به اصفهان منتقل شد.
داوران کودک یکی از سیاستهایی بود که ما فکر میکردیم برای ترسیم چشمانداز جشنواره
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در اصفهان خوب است و رسیدن به آن چشم انداز ،چشم انداز چی بود؟ یکی این بود که ما
اصفهان را تبدیلکنیم به قطب؛ اول سینمای کودک و نوجوان کشور و دوم قطب سایر محصوالت
و رویدادهای فرهنگیهنری کشور ،مثال تئاتر کودک ،موسیقی کودک و نوجوان ،کتاب کودک
هم بتواند در اصفهان متمرکز شود و اصفهان تبدیل شود به چنین قطبی و حتی در منطقه؛ واقعاً
اصفهان این شأن و سابقه را دارد.
ما برای رسیدن به آن چشمانداز نیازمند اقداماتی بودیم که باید تدارک میکردیم .یکی
اینکه مشارکت همگانی داشتهباشیم و این نباشد که یک تیمی از تیم اجرایی تهران دو هفته
قبل از شروع جشنواره بیاید و در اصفهان مستقر شود و هم ه امور را عهدهدار شود؛ جشنواره
برگزارکنیم و یک هفته بعد از جشنواره جمعکند و برگردد تهران .این با آن نیت و هدفی که ما
دنبال میکردیم کام ً
ال متفاوت بود .ما میخواستیم جشنواره اصفهان باشد .من آن موقع تأکید
میکردم هنوز هم میگویم ما نباید بگوییم جشنوار ه فیلم کودک و نوجوان اصفهان باید بگوییم
جشنوار ه اصفهان .همه میدانند که این جشنوار ه کودک و نوجوان است که در واقع نام اصفهان
نمیچسبد به جشنواره ،اساساً جشنواره هویت اصفهان دارد و موضوعش کودک و نوجوان است.
چون این اتفاق نیافتاد؛ یکی ـ دو دوره به مشکل خورد و به شهرهای دیگر رفت ،ولی خوشبختانه
مجدد برگشت .وقتی ما چنین چشماندازی داشتیم باید زیر ساختهایش را فراهم میکردیم.
یکی از زیر ساختهایش ،باید مشارکتهای همگانی باشد .ذیل این مشارکت همگانی باید
نوعی شناسایی استعدادهای شهروندان اصفهان صورتبگیرد و در سنین مختلف این استعدادها
شکوفا شود .ازجمله همینها بحث داوری کودک و نوجوان ذیل همان سیاستهایی بود که اوالً
جلب مشارکتهای همگانی بکند بویژه در طیف کودک و نوجوان ،و دوم اینکه نوعی آموزش و
پرورش استعدادهای سینمایی در این مسیر شکل بگیرد ،اینها کسانی باشند که در آینده بتوانند
ایفاینقش کنند و باعث قطب شدن اصفهان در سینمای کودک شود .حاال سایر بحثها هم بود،
در این که اصفهان را بهعنوان زیر ساخت تبدیلکنیم به جایی که خدمات و تسهیالت فراهمکند
برای تولید فیلمهای سینمایی .تولید هم میتواند یک بخش از آن در اصفهان شکلبگیرد یعنی
ناشران و مدیران و مؤسسات تولید فیلم در آموزشهای مختلفی در حوز ه سینما در اصفهان
انجام بگیرد .متأسفانه با تغییر مدیریتها این اتفاق نیافتاد .یکی از مشکالت که ما در بخش
فرهنگ داریم ،متأسفانه عمر کوتاه مدیریتهای فرهنگی است که زیر سه سال است .متوسط
عمر مدیران فرهنگی کشور ما در همه سطوح از وزیر گرفته تا مدیرکل ،مدیر و رئیس اداره زیر
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سه سال است .متوسطش ،طبیعی است که زیر سه سال هیچ جریانی شکلنمیگیرد و هیچ
پدیدهای تثبیت نمیشود ،همهاش با سیلقهها تغییر میکند و عم ً
ال در آن بستری که الزم است
برای توسعه و ثبات پیش نمیرود .یک همچین حرکتی که در اصفهان انجامشد همراه با داوران
کودک ،ناشی از آن رویکرد و سیاست و تأمین زیرساختهایی بود که الزم است برای توسعه
سینما شکل بگیرد.
توصیه و خواهش شخصی من این است که آنچنان برنامهریزی کنند و آنچنان امور را پیش
ببرند که اصفهان بتواند درآینده به چنین قطبی تبدیل شود .چون واقعاً تولیدات فرهنگی و
هنری کودکان در کشور ما به این امر نیاز دارد .ما پایینترین آمار را در این زمینه داریم .تولید
کتاب کودک وضع خوبی ندارد ،تولید فیلم کودک وضعیت خوبی ندارد ،تولید موسیقی برای
کودک که اص ً
ال نداریم ،و این خیلی بد است که کودکان و نوجوانان ما مجبور باشند موسیقی
بزرگساالن را گوشدهند ،فرقی ندارد موسیقی سنتی ،موسیقی پاپ ،موسیقی بزرگسال ،مال
بزرگساالن است .کودک در سن خودش موسیقی سن خودش را نیاز دارد که ما در کشور تولید
نداریم .تئاتر کودک و سایر حوزهها ،جایش در کشور خالی است و تا وقتی که ما نتوانیم این را
متمرکز در جایی مستقر کنیم ،همچنان وضعیت نامطلوب و خارج استانداردی را خواهیم داشت،
لذا تصور من این است که برگزاری جشنواره ،اگر صرفاً برگزاری رویدادی باشد که سالی یکبار
انجام شود ،منجر به نتیجه مثبتی نخواهد شد چرا که یک رویداد یک هفته یا ده روز ،ذهن
جامعه هنرمندان و مسئولین درگیر است و کار خوبی هم هست اما آثار ،مهم است ،ماندگاری
این تأثیرات مهم است ،که منوط به همین بحثهاست.
نکت ه آخر هم آن سال در هفدهمین دوره جشنواره که بنده مسئولیت دبیری را برعهدهگرفتم،
از روی ضرورت بود در حالی که من معاون وزیر در امور هنری بودم و طبعاً وقت چندانی نداشتم
که صرف امور اجرایی جشنواره بکنم .دوستان میدانستند هم مدیریت شهری و هم مدیران
سینمایی در وزارتخانه میدانستند که من فرصت ندارم .ضروری است به دلیل ناهماهنگیهایی
که ایجا د شدهبود ،یک کسی باید بهعبارتی مرضیالطرفین باشد که بتواند این ناهماهنگیها
را از بین ببرد و مرتفع کند .من این چنین نقشی را بهعهدهگرفتم و پذیرفتم دبیر جشنواره
باشم ولی فرصت اجرایی هم نداشتم ،لذا باید یاد کنم از آقای جمال امید و سایر دوستان
و همکارانی که در بنیاد فارابی و چه در مدیریت شهری اصفهان همت کردند و جشنواره به
حمداهلل بخوبی برگزار شد و شد آغازی برای سرعت گرفتن مجدد جشنواره در اصفهان و گرنه

پروانههای فیروزهای ()2

 32مهربانتر از پرواز

من بشخصه صرفاً به همان دلیلی که عرضکردم به دلیل ضرورت ،پذیرفته بودم ،نه کار اجرایی
آن را انجامدادهبودم و نه میشد گفت از بنده است .خیلی دیگر از دوستانی بودند که بیشتر
میتوانستند مسئولیتبپذیرند .بنابراین برای من توفیقیبود که نامم یک سال در کارنام ه دبیران
جشنواره ذکر شود .امیداورم جشنواره سالیان زیادی بتواند در اصفهان به حیات خود ادامه دهد و
سال به سال پیشرفتکند و همچنان که در سالهای اول برگزاریش در رتبهبندیهای جشنواره
کودک و نوجوان در باالترین کالس بود باز بتواند در بین جشنوارههای جهانی مجدد به رتبه و
جایگاهش برگردد.
من فقط یکی از کسانی بودم که در بنیانگذاری جشنواره در اصفهان میشود نامم را ذکرکرد،
دوستان دیگر مثل آقای بهشتی ،مثل مدیران وقت استان و شهر اصفهان ،هم ه دوستان که ذکر
کردم در این بنیانگذاشتن نقشداشتند و واقعاً هم حضورشان ارزشمند بود ،اما نکتهای در
خصوص داوران کودک و نوجوان ،شاید ما اطالعات دقیقی نداریم اگر یک امکانی پیش بیاید که
بررسیکنیم این اسامی را بروید سراغشان و ببینم کجا هستند ،مطمئناً شاخص خیلی خوبی
خواهیمیافت که جشنواره تأثیرگذار بوده در زندگی خود اینها و یا نه و آثار بیرونی داشته و یا
نه ،حتی بچههای دیگری که این امکان را نداشتند جزو داوری باشند ،اما ذهنشان درگیر بوده،
شاغلبودهاند فرصتنکردند هم به نظر من تأثیر گذاشتهاست ،ایکاش ما بتوانیم در تمام ابعاد
جشنواره این کنکاش را داشتهباشیم تا از آثار اجتماعی ـ فرهنگی ـ اقتصادی جشنواره چه در
سطح شهر ،استان و کشور و چه در سطح افراد مرتبط در جشنواره اطالعاتی کسبکنیم.
یکی از مشکالت بخش فرهنگ کشور ما همین است که متأسفانه ما با زبان آمار و ارقام ـ
که امروزه در کشور حرف را میزند ـ در توسعه نمیتوانیم دستاوردهای بخش فرهنگ و هنر را
مطرح کنیم ،لذا تصور این است که فرهنگ و هنر خیلی تأثیر ندارد وکاالی لوکس ،تجمالتی
ال اینها اشتباهاست و فرهنگ و هنر قطعاً
و هزینهبر است و اقتصادی نیست .به نظر من کام ً
درتمام ابعادتوسعه تأثیر دارد .فرهنگ و هنر بستر توسعه است ،چه سینما ،چه موسیقی ،چه
تئاتر و ...اما مشکل ما کسانی هستند که در این حوزه فعالهستند ،متأسفانه با زبان آمار و
ارقام و اقتصاد نتوانستیم و نخواستیم یا فرصتنکردیم صحبتکنیم و در سطح برنامههای
توسعه ملی ،نشاندهیم که آثار این رویدادها و حرکتها چه میزان در رشد نیروی انسانی ما و
کاهش آسیبهای اجتماعی ما نقش دارد .این خالء را ما زمانی باید مرتفع کنیم .درست است
کمی فعالیتکنیم و با
که فرهنگ و هنر یک بخش کیفی است اما یک جایی هم ما باید برویم ّ
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ادبیات برنامه و بودجه گفتگو کنیم از این منظر که آثار این بخش فرهنگ چیست؟
هم اکنون در وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی صرفاً مشاور وزیر در اقتصاد فرهنگ و هنر هستم
و البته خادم هنر و فرهنگ کشور بویژه فرهنگ و هنر اصفهان و یکی از دوستدارن شهر اصفهان
به دلیل اینکه آنجا متولد شدم و به دلیل اینکه همچنان معتقدم اصفهان یکی از پایگاههای
پر قدرت فرهنگ و هنر جهان میتواند باشد ،اگر ما به شناخت دقیقی از ظرفیتها و مزیتهای
اصفهان برسیم .آرزوی موفقیت میکنم برای شما و دوستان و دستاندرکاران جشنواره.
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جواد جعفری
مدیر اجرایی دوازدهمین دور ه جشنوار ه بینالمللی فیلم کودکان و نوجوانان کرمان

بخاطر اهتمامی که نسبت به جشنوار ه بینالمللی فیلمهای کودکان و نوجوانان داشتید و باعث
و بانی شدید که ما را به خاطرات ده ه هفتاد برگرداند ،از این بابت تشکر میکنم.
جشنورا ه بینالمللی فیلمهای کودکان و نوجوانان به نظر من یکی از جشنوارههای پرخاطره
است .البته جشنوارهای که من دارم ازآن صحبتمیکنم همان جشنواره ده ه هفتاد است؛ امروز
را نمیتوانم در موردش اظهار نظر کنم .یک جشنوار ه بسیار پرخاطره است که هم برای مردم
استان کرمان ،هم برای هنرمندانی که آن دوره در جشنواره شرکتکردند و هم برای مسؤالنی
که این جشنواره را اداره و تولیت میکردند ،پرخاطره است .من درمقدمه باید عرضکنم که آن
دوره ،وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی که متکلف برگزاری جشنواره بود ،آقای مهندس عزتاله
ضرغامی که آن زمان معاونت امور سینمایی وزارتخانه را به عهده داشتند ،نمیدانم به چه
دلیلی با دوستانمان در اصفهان به جمعبندی نرسیدهبودند که این جشنوارهای که پایگاه و
خواستگاهش اصفهان بود و چند سال در اصفهان برگزار شده بود ،در اصفهان برگزار نشود .حاال یا
مسئوالن محترم شهرداری که برگزارکننده و میزبان این جشنواره بودند بطور مثال هزینههایش
را تأمین نکرده بودند ،یا وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی شرایطی را برای آنها پیشبینی کرده
بود ،یا شرایطی را قائلشدهبودند که آنها شرایط را نپذیرفتهبودند ،در هر حال بین وزارت
فرهنگ ارشاد اسالمی و استان میزبان یعنی اصفهان این توافق حاصلنشدهبود که جشنواره
در آن سال آنجا برگزار شود .آقای مهندس ضرغامی پیشنهاد دادند هم به اداره کل فرهنگ
و ارشاد اسالمی استان وهم استانداری استان کرمان که اگر آمادگی دارید میزبانی جشنواره به
عهده استان کرمان باشد و کرمان هم درآن دوره و امروز «شهر جشنوارهها» لقب گرفته بود به
جهت اینکه بیشتر فعالیتهای بزرگ فرهنگی کشور در کرمان برگزارمیشد و تقریباً میشود
گفت که هم نمایشگاههای فرهنگی و هم جشنوارهها به لحاظ نگاه و دیدی که مسئوالن وقت
استان کرمان داشتند که باید تالش کرد تا استان کرمان در حوز ه فرهنگ شاخصهایخودش
را رشد دهد و بخصوص فعالیتهای ملی و بینالمللی را در کرمان سازماندهی کند؛ لذا با
استقبال ،جشنواره بینالمللی فیلمهای کودکان و نوجوانان را پذیرفت؛ و یک ستادی در استان
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زیر نظر استاندار وقت ،جناب آقای مرتضی بانک شکل گرفت .به این ستاد مأموریتدادهشد و
به معاونت سیاسی ـ اجتماعی استانداری ،با مسؤلیت مرحوم محمودی که بعد بهعنوان استاندار
استان کرمان منصوبشدند و مسئولیت تشکیل ستاد برگزاری جشنواره را پذیرفتند و بنده هم
بهعنوان مدیر اجرایی جشنواره ـ که در آن زمان مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسالمی بودم ـ قرار
شد تمام نیازهایی که برای برگزاری جشنواره است ،تهی ه و هماهنگیکنیم که این جشنواره
به بهترین وجه ممکن برگزار شود .اساساً کرمانیها در کارهای فرهنگی بسیار خوش سلیقه و
مهمان نوازهستند و سعی میکنند در هر کاری سنگ تمام بگذارند .هم به جهت اینکه میزبان
جشنوارهای هستند که هم از داخل کشور ،هم از خارج کشور مهماندارند و هم اینکه به
فعالیتهای فرهنگی بسیار عالقهمندند و هم اینکه موضوع فیلم هم موضوعی بود که ارزشمند و
تأثیرگزار است ،لذا تمام استان کرمان بسیجشدند و دست به دست هم دادند تا یک جشنوار ه پر
خاطره و ماندگار برای کرمانیان و در ذهن مردم ایران را در آنجا برگزارکنند ،لذا هم ه ارگانهای
شهر پای کار آمدند .این ستاد در حقیقت مجموعهای بود از تمام دستگاههایی که بنحوی آنها
میتوانستند به نوعی کمککنند .در حقیقت این ستاد ،دو رویکرد را پیشگرفت :یک رویکرد
این بود که شهر به لحاظ زیرساختی و آمادگی کافی برای برگزاری جشنواره پیدا کند ،حتی
با توجه به تیزهوشی مردم کرمان این جشنواره ،وسیلهای شد که برخی کمبودهای شهر در
همین فاصله برگزاری جشنواره یا به بهان ه برگزاری جشنواره ،کمبودها مرتفع شود .مث ً
ال خیلی از
خدمات شهری که ممکناست نیاز بود در یک بازهی زمانی چهار یا پنج ساله انجامشود ،سعیشد
که در همین فاصل ه برگزاری جشنواره نیازها و خدمات شهری پیگیری شود .به هر حال شهر
به لحاظ زیرساختی با مسئولیت شهرداری تمام نیازها ،شناسایی شد و زیر ساختهای مربوط
به برگزاری جشنواره در ستاد کرمان آماده شد .اعم از فعالیتهای عمرانی یا خدمات شهری و
حتی فعالیتهایی که مربوط به زیباسازی شهر بود در یک ستاد مستقل و جداگانهای زیر نظر
شهردار محترم وقت پیگیری شد ،که البته یک کمیتهای بود زیرمجموع ه ستاد اصلی؛ و ستاد هم
رویکرد دومش این بودکه برنامهریزیکند که به لحاظ محتوای جشنواره ،مشارکت و نقش مردم
در جشنواره در شهر کرمان بهخوبی و آبرومندی برگزار شود ،لذا آنچه که اتفاقافتاد این بود
که زمان برگزاری جشنواره ،مکانی که برای جشنواره پیشبینی شد؛ یک فضای بسیار دلنشین
باشد .ما در کرمان یک جایی داریم به نام خانه شهر که یک میدان خیلی وسیعی است که یک
طرفش پارک و یک طرفش سینما است که فضای دلنشینی است .آنجا بهعنوان مرکزیت اصلی
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جشنواره در نظر گرفتهشد .هتلهای کرمان آمادگی پیدا کردند برای اینکه مهمانان جشنواره،
ل در کرمان فعالشد که فاصله اقامت مهمانان تا
داخلی و خارجی را اسکانبدهند .حمل و نق 
مرکز جشنواره را مرتباً بتواند سرویسدهند .در حقیقت میتوان گفت :تمام نهادها و سازمانهای
اداری شهر ،زمان برگزاری مقدمات جشنواره در حال آمادهسازی زیرساختها بودند و هم در
زمان برگزاری جشنواره کمکمیکردند و در واقع با همافزایی این نهادهای استان ،این رویداد
فرهنگی شکلگرفت.
در واقع همافزایی ،همسویی ،همجهتی و همدلی سازمانها و نهادها اینقدر برجسته بود که
با و جود اینکه االن سالهای نسبتاً طوالنی از آن جشنواره میگذرد یعنی از سال هفتاد و پنج
تا االن ،ولی هنوز خاطرات آن جشنواره وجود دارد ،ضمن اینکه یکی از نقاطعطف و برجسته
فعالیتهای فرهنگی در استان کرمان محسوب میشود .به همان نسبت هم هنرمندانی که در آن
جشنواره شرکتکردهبودند و مهمانان ،رضایت کامل داشتند و تا سالهای بعد وقتی که با آنها
مواجهمیشدیم ،میگفتند که تا آن دوره جشنوارهای را با این عظمت به یاد ندارند تا جشنواره
دوازدهم که در کرمان برگزار شد؛ میگفتند که ما در این دوازده دوره که جشنواره برگزار شده
به لحاظ کمی و کیفی جشنوارهای ندیده بودیم و حتی تا چند دوره بعدش هم که من هنوز
کرمان بودم و ارتباطداشتم با هنرمندان و سالهای بعد که در جاهای دیگر ،جشنواره رفتهبودم،
میگفتند باز هم هیچکدام از این جشنوارهها ،جشنوار ه کرمان نشده است .میخواهم عرضکنم
که یک نقطهعطفی بود این جشنواره هم به لحاظ خود مردم کرمان و هم به لحاظ هنرمندانی
که در این جشنواره شرکتکرده بودند و هم دستاندرکارانی که آن را مدیریتمیکردند.
تأثیری که این رویداد فرهنگی ایجاد کرد؛ یعنی آن تأثیرهای زیرساختی که به لحاظ فضای
شهری اتفاق افتاد ،یک رویداد فرهنگی بینالمللی ،در یک استان اتفاقافتاد .یکی از بخشها که
در جشنواره بوده ،داوران کودک و نوجوان است .ما هم دو گروه داور داشتیم :یک گروه داورانی
که شخصیتهای آشنا به فیلم و متخصص هستند ،و یک گروه هم از کودکان و نوجوانان انتخاب
شدهبودند .بیست نفر از بچهها ،کار داوری جشنواره را انجاممیدادند .بنابراین در زمان قضاوت و
داوری ،ما دو نوع داوری داشتیم :یک داوری از ناحی ه متخصصان امر و شخصیتهای سینمایی
معروف و برجسته ،و یکی هم از ناحی ه کودکان و نوجوانان کرمانی که فیلمها را انتخابکرده و
انتخابهای خودشان را عرضهمیکردند .ما در واقع سه نوع داوری داشتیم :یک داوری فیلمهای
ایرانی ،یک گروه هم داور بخش بینالملل بودند؛ و سوم آقای محمدرضا پیشوایی ،میالد قاسمی

پروانههای فیروزهای ()2

فانوس راه 37

تبار ،کامران ،میثم موالیی و احمد جوهری و  ...همکاران بخش بینالملل بودند ،که سرپرست
آن گروه با آقای داریوش نوروزی بود .آن بیست نفر هر کدامشان االن افراد تحصیلکردهای در
حوزههای فنی و مهندسی ،فرهنگی ـ هنری و پزشکیهستند.
سه میزگرد تخصصی در سه دانشگا ه کرمان برگزار شد ،میزگرد دانشگاه شهید باهنر ،با حضور
سیروسالوند و اکبر عبدی بود .میزگرد در دانشگاه علومپزشکی هم باحضورآقای جهانگیر الماسی
و علیرضا خمسه و پرویز پرستویی .در دانشگاه شهید باهنر از آقای هوشنگ مرادیکرمانی
ل شد و در دانشگاه آزاد هم نشست تخصصی در مورد نقش
نویسند ه داستانهای کودک تجلی 
زن در سینما برگزارشد.
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محمدجواد زمردیان
مدیر اجرایی بیستویک ،بیستو دو ،بیستوسه و بیستوچهارمین دوره
جشنوار ه بینالمللی فیلمهای کودکان و نوجوانان همدان

ممنونم که یادی از ما کردید ،باالخره ده ـ یازده سال گذشته از سالی که جشنواره از همدان
رفت و تماس از سمت دوستان فارابی گرفته نشد .این اولین تماس است که به فال نیک
میگیریم .شما میتوانید از هم ه دوستانی که در فارابی بودند سؤالکنید .فکر میکنم در طول
چهار سالی که بنده توفیق مدیریت اجرایی جشنواره را داشتم میتوانم این ادعا را داشته باشم
که بیشترین ارتباط را در بین مدیران اجرایی ادوار کل کشور داشتم ارتباطم با این دوستان
بسیار زیاد بود.
من چند سالی در جشنوار ه فیلم کودک و نوجوان ،کمکحال دوستانمان در بنیاد فارابی بودم.
امیدوارم آن سالهایی که این جشنواره در استان همدان بوده ،ان شاءاهلل آن رفقا خاطرات خوبی
از آن سالها داشته باشند .به هر حال استانی که اص ً
ال ظرفیتهای برگزاری یک چنین رویداد
هنری و سینمایی را نداشت ،به فضل الهی ب ه نظرم توانست آن شاخصههای اصلی جشنوار ه
بزرگی مثل جشنواره کودک و نوجوان را حفظ کند.
قضاوت این رخداد فرهنگی که باید روی آن کار تحقیقی و پژوهشی انجام شود؛ مهم است.
روی چگونگی خودش ،شرایط خودش در دنیا ،نسبت این رخ داد در دنیا با کشور ما ،و کشور
ما با کودک و نوجوان ما قرار میدهیم .این خیلی مهم است ،ما کشوری هستیم که به کودک
و نوجوان بسیار اهمیتمیدهد ،چون در آموزههای دینیاش سفارشهای متعددی شده است.
به حمداهلل در فرهنگ ذاتی مردم کشور ما ،کودک و نوجوان جایگاه فوقالعادهای دارد اما در
این جایگاه فوقالعاده آنطور که باید و شاید برای این امر ،طراحیهای مناسب صورتنگرفته
نه درشکل و نه ساختار .شما میبینید چهقدر کانون هست؟ کانون پرورش فکری کودکان و
نوجوانان ،یک سازمان برای این طراحی شده ،سازمان دانش آموزی ،یعنی هم ه اینها در بدنه
مدیریتی و حاکمیتی نظام جمهوری اسالمی با آن روبرو هستیم .حاال دیگر بگذریم در بقی ه جاها
که چطور به این موضوع توجهمیشود .در این فرآیند در حوز ه فرهنگ و هنر آیا حق کودک و
نوجوان آنطوری که باید و شاید ادا شده ،این جا حرفها زیاد است .سینما که جای خودش
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و بنده در اندازهای نیستم که دربار ه این حوزهها حرفبزنم .متخصصین و کارشناسهای زیادی
وجود دارند که صاحب نظرند و در این حوزه سالهای سال هست که دارند فعالیت میکنند .اما
نکته در مورد قضاوت و داوری آثاراست ،بهعبارتی این آثار را در سینمای کودک و نوجوان به
سه قاضی ارجاع دادیم :یک قاضی ،داوران بزرگسال ،اسم با خودش است؛ داورانی که در این
سالها این زحمات را به دوش میکشند و خواهند کشید .گروه دوم ،داوران کودک و نوجوان و
گروه سوم مردم ،یعنی ما باید حتماً این مثلث را با این سهضلعش ببینیم .وقتی دیدیم در منشور
داوری که تا حاال نیامدیم روی این کار کنیم که ما یک منشور داوری داشته باشیم که این سه
ضلع باید به اصول منشور توجه داشته باشند .عمدتاً شنیدیم که ما آثاری داریم که برای کودک و
نوجوان یا دربار ه کودک و نوجوان ،عمدتاً این دو تا اصل دارد ،مطرح میشود .اما هیچگاه نیامدیم
این سه ضلع داوری را در کنار هم برایشان یک منشور تعریفکنیم؛ که آنها این اصول داوری را
بدانند .آنجا مردم با رأی خودشان میخواهند فیلمی را انتخاب بکنند و اسم فیلم را در صندوق
آراء بیاندازند یا با حضورشان برای تماشای آن فیلم بروند .خود این هم یک داوری و قضاوت است
و نکت ه قابل اهمیتی است که در طول این دورهها به آن اهمیت ندادیم و جشنواره باید به بلوغ
خود رسیدهباشد که خوب رسیدهاست.
یک وقتهایی در آن سه سال که من توفیقداشتم مدیریت را دنبالمیکردم همواره به این
توجه داشتم و فکر میکردم حتی یک جاهایی هم پیگیری کردم اما چون سیاستگذارنبودم
و در حوز ه اختیاراتم نبود طبیعتاً بیشتر از این نمیتوانستم دنبالکنم و آن نسبت بین
جشنوار ه کودک و نوجوان ،که ما بهعنوان جشنوار ه کودک و نوجوان فیلمهای رشد از آن یاد
میکنیم؛ و تئاتر کودک و نوجوان همیشه در ذهنم این بود که این نسبتها در شکلگیری
ذهن داوران نوجوان ما خیلی الزم است و اینها باید با هم دیگر یک سناریو را دنبالکنند .حاال
این داوران عزیز میخواهد ،داوران بزرگسال باشند و یا میخواهد مردم باشد و یا میخواهد
کودک و نوجوان باشد .خوب دسترسی در دو بخش خیلی سخت بود و در حوزه اختیارات
حقیر نبود؛ لذا امروز یک تجربهنگاری هست که دارد منتقلمیشود؛ و آن این بود که من به
ذهنم رسید برای ارتباط بین این سه گروه کاری انجامدهیم .بهترین شاخصه هم میتواند خود
کودکان و نوجوانان باشند.
حقیقتش االن یادمنیست که دور ه نوزدهم و بیستم چگونه این کار در اصفهان انجامشد و نقش
داوران کودک و نوجوان ،آیا یک نقش صرفاً کلی بوده و پازل را پر کنیم و یا صرفاً یک حضور بوده
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یا نقشآفرین هم بودهاند .نتوانستم جایی به آن دسترسی پیدا کنم .حقیقتش یک اشکالی هم
وجود دارد ،و آن مدیران اجرایی که جابجا میشوند ،اسناد و مدارک و اطالعات را منتقلنمیکنند.
البته از خودم تعریفنکنم من بیشتر از هزار صفحه بولتن تحویلدادم یعنی روزی که جشنواره
را تحویلدادند هیچ چیز به من ندادند ولی خودم روزی که این سه یا چهارسال توفیق ادارهاش
را داشتم ،حداقل بیش از هزار صفحه این اطالعات را در اختیار عزیزان قرار دادم بهعنوان
تجربهنگاری که گردآوری شدهبود .آن چیزی که خیلی قابل توجه بود ،نقش آفرینی کودکان و
نوجوانان بود .برای اینکه من دقیقاً متوجهشدم در فرآیند اجرایی فعالیتی که من مسئولیتش
را پذیرفتم چگونه باید این حضور احساس شود .بچهها را تقسیمبندی کردیم ،یک بخش از
این بچهها را آوردیم در حوز ه اجرایی و کنار دست دبیر؛ در سن کودک و در سن نوجوانی ،آن
بچههایی که استعدادش را داشتند .یادمهست برای این کار فراخوان وسیعی گذاشتیم و خود
این کار هم هیات گزینش و هیات داوران داشت .در سال اول بیش از صد نفر انتخابشدند.
اگر فیلمها و اسناد آن روز را مالحظهبفرمایید ،میبینید ما فراخوان عمومی دادیم به آموزش و
پرورش و به کانون پرورش فکری کودک و نوجوان که اگر شما بچههایی دارید با این ویژگیها،
به ما معرفیکنید .یک جا پایمان را فراتر از این گذاشتیم ،فراخوان عمومی کردیم و برایش تیزر
زدیم و گفتیم شاید کسانی نیامد ه و خودشان را در این عرصه نشان ندادهاست یا استعداد درونی
خ ندادهاست .اینها شناسایی شدند،
خودشان را پیدا نکردهاند و یا فرصتی برای این اتفاق ر 
بیرونآمدند و این بچهها در سطوح مختلف به کار گرفتهشدند .یک گروهشان بهعنوان مشاوران
آمدند که کار اجرایی را رصد بکنند و کمککنند و کنار اساتید ،آن لوازم مدیریتی را در سنین
خودشان به آرامی یادگرفتهاند و االن ما از آن بچهها آدمهایی را داریم که تحصیالت مرتبطشان
را انتخابکردهاند .در این حوزه حتی بعضی از اینها عالقهمند بودند بهعنوان بازیگر در سن
کودکی و نوجوانی نقشآفرین باشند.گروه بعدی بچههایی بودند که بهعنوان داور باید میرفتند
آن فیلمها را میدیدند و با این اصول آشنا شدند ،دبیرخان ه جشنواره وقتی فعال میشود در استان
یک باز ه زمانی سه ماهه است .خیلی که بخواهد سریع فعالیت خودش را آغاز کند ،در یک دوره
سه ماهه واقعاً خیلی دشوار است که شما کودک و نوجوان را انتخابکنید و او را با اصول داوری
آشنا کنید ،کالسها و کارگاهها و ورکشاپهای مختلف بگذارید که او بتواند در این سن اظهار
نظر کند .در آن سالها ما بیش از سی نفر داور ماهر داشتیم که بتوانند در این نقشها ورود کنند
و من خیلی خدا را شاکرم که در سال اول ،بعد در سال دومش و بعد در سال سوم ،هر کدام از
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داوری این بچهها ،هر کدام از نظرات این بچهها آنجایی که صائببود خودش را نشانمیداد
ن بچهها با داوران اصلی جشنواره ،اینها که از نظرات هم ،مطلع
و دقیق بود .نزدیکی نظرات ای 
نبودند ولی وقتی فرآیند نظرات اینها گردآوری میشد شما نزدیکی را در میدیدید .نکت ه جالب
این بود که توجه به کودک و نوجوان با توجه به شاخصههایی که این بچهها داشتند و از ضمیر
پاک و ناخودآگاه خودشان آن آثار را میدیدند و نیازهایی که دارند ،ارائهمیشد ،خیلی قابلتوجه
بود و باعث میشد ما در برنامهریزیمان حداقل در بخش جنبی جشنواره که دست خودمان است
ـ چون بخشهای اصلی حتماً باید میرفت در شورای سیاستگذاری ـ طبیعتاً باید آن اصول
و استانداردها و پارامترهای خودش را رعایتمیکرد ولی بخشهای جنبی فعالیتهایی بود که
قبل و حین و بعد از جشنواره رخمیداد؛ و آنجا ما از نظرات این بچهها خیلی خوب میتوانستیم
استفادهکنیم .حداقل دردورهای که حقیر این توفیق را داشتم ،تنها استانی بودیم در کشور که
در طول سال اکران فیلمهای کودک و نوجوان داشت یعنی سینمای ویژه کودک و نوجوان
شکلگرفت .جریان سازش و دلیلش همین داوران کودک و نوجوان بودند ،اینها به ضرورت و
اهمیت این موضوع پی برده بودند و این را مطالبهمیکردند .چون ما به اینها یک شأنیت حقیقی
دادهبودیم ،که واقعاً در شأن آن شأنیت بودند نه اینکه خدایی نکرده یک شأنیت کاذبی به این
افراد بدهد .بچههایی که از دانش حداقلی برخوردار بودند و آمدند در این فرآیند قرارگرفتند،
با حداقل این آموزهها آشنا شدند و طی چندتا کارگاه آموزشی که در یک ماه هر روز اینها
میآمدند سرکالس که با این اصول آشنا میشدند .آنها خیلی سریع نیازهای اصلی را پیدا کردند
و جهتدادند به فعالیتهای فرهنگی ،هنری یک استان .من به جرأت میگویم اینها واردشدند و
حتی در تولیدات ،استان ما در فضایی نبود که در تولیدات وارد شود ولی در طول آن سه سال نه
تنها در بخش جنبی فعالیتمیکند بلکه در بخش اصلی هم نقشآفرین میشود .پس از فرآیند
یک رخداد فرهنگی که در استان زیر ساختش وجود نداشته ،زیر ساختش از حیث تجهیزات
فنی آماده شد چه از نظر ورود به مسئله ،مردم ،آشنا شدنشان با این فرآیند ،توجهداشتنشان
در این موضوع ،آیا این ضرورت است برای آنها یا نه؟ این خیلی مهماست که این جشنواره در
سالیان متمادی در استانی برگزار میشود که شهر جشنوارههاست ،این خیلی تفاوتدارد ما به
این موضوع باید خیلی توجه کنیم .یک استان پر پتانسیل با ظرفیت بسیار باال ،این جشنواره را
مدیریتمیکند که من به جرأت میگویم که هفتهای یک جشنواره در آن برگزار میگردد ،آن
هم جشنوارههای بین المللی .حاال شما یکدفعه این جشنواره را میآورید در استانی که تا آن
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تاریخ هیچگونه برنام ه بینالمللی برگزار نکردهاست .اساساً یک سینما که استانداردهای برگزاری
جشنواره بینالمللی را داشته باشد نداریم .یک هتل ندارد که استاندارد پذیرش مهمانهای
جشنواره را داشته باشد .میخواهم بگویم ببینید یک رخداد چه تأثیری میگذارد .این جشنواره
در استان ما یازده فاکتور فرهنگی و اجتماعی را تغییر داد؛ و این نکت ه بسیار حائز اهمیتی است،
استان ما سه تا سالن سینما بیشتر نداشت ،با همان وضعیتی که داشت هیچکدام از این سه تا را
توسه
مؤسس ه سینمای شهر به لحاظ استاندارد فنی تحت عنوان سینما تأیید نمیکرد .امروز بیس 
سالن اکران دارد ،حاال ما از این استفادهنمیکنیم ،که بحث جداگانه است.
اساساً فلسفه وجود جشنوارهها برای این است که یک گفتمانی را ترویجکند ،که از دل آن
گفتمان جریانی شکل بگیرد .جشنوار ه فیلم کودک و نوجوان اگر از درون فجر بیرون آمد ،صرفاً
بهخاطر آن گفتمان بود .کشوری که اساساً از لحاظ نرخ جمعیتی نگاهمیکنید .در آن مقطع
کشور بسیار نوجوانی بوده ،آموزههای دینی به این توجه دارد ،سنت مردمانش به این توجهدارد.
پس بهعنوان یک گفتمان غالب به آن توجه میکند؛ جشنواره کودک و نوجوان را در حوز ه هنر و
سینما به صورت تخصصی میبیند .از همه ابزار استفادهمیکند ،میگویید :من فیلمهای آموزشی
تولیدمیکنم ،پس جشنوارهاش باید مستقل باشد .حاال غلط یا درستش را نمیخواهم در این
موضوع ورود کنم .فقط میخواهم بگویم این که چهقدر در این رخداد ،کار دقیقی در طول این
سالهای متمادی انجامشده و شکل گرفت .قابل توجه است به پیشین ه این جشنواره هم قبل از
انقالب رجوع کنید باز به رگ ه کار گفتمانی میرسید .میبینید که اینها واقعاً قابلتوجه بودند و
به آن توجه میشده ،ولی در دوران بلوغ خودش که امسال سیدو سالش رسید ،طبیعتاً باید به
این نکات توجهمیشد.
آن چیزهایی که ما امروز باید به آن توجهداشتهباشیم این است که اگر بخواهیم به حوزه
داوری و به حوز ه جریانسازی این رخدادها توجهکنیم ،دیگر باید این جشنواره را واقعاً کمتر از
جشنوار ه فیلم فجر نبینیم .در نهادهای سیاستگذار حتماً این نقط ه اتصال دیدهشود .اشکالی
که االن در نظر این حقیر وارده است این که متأسفانه تولیت این جشنواره سپردهشده به یک
سازمان ،و االن وزارت فرهنگ وارشاد اسالمی ،اینها را به عهده دارد و بنیاد سینمایی فارابی
چون متولی حمایت و برگزاری و دیده شدن آثار هنری است ،آمده و این دو جشنوار ه فجر و
کودک را مدیریتمیکند و یک جایی حامی ،و یا اسپانسر پیدا میکند برای آن .شما در ادوار
مختلف ببینید در اصفهان این جشنواره را کی حمایت میکند؟ شهرداری ،اما ما در آن سه
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سال که جشنواره در استان ما برگزار شد اص ً
ال به این موضوع که یک سازمان مثل شهرداری و
فرهنگ ارشاد باشد ،توجهنمیکردیم .میخواهم به این نکته اشارهکنم ،مسئولین نقششان خیلی
تعیینکنندهاست .استاندار را بهعنوان رئیس ستاد انتخاب کردیم و گفتیم آقای استاندار شما
مسئول این ستاد هستید ،این برنامه را شما باید در شورای فرهنگ عمومی بهعنوان یک برنامه
اصلی ببینید و از فرآیندهای برنامهریزی و فاکتورهای شورای فرهنگ عمومی بخواهی .ما به این
میگوییم یک رویداد و یک رخداد و آن موقع است که میتوانیم فرآیند برنامهریزی فرهنگی و
اجتماعی خود را متناسب با این رخدادها تعریف کنیم .حاال چون ذائقههای مردم متفاوت است
بعضی وقتها رخدادها و رویدادها هم متفاوتمیشود .اما کودک و نوجوان زیرساخت نهاد اصلی
یک خانواده را تشکیلمیدهد و از آن اولویتهای اصلی است که در نظام تربیتی در جامعه به
آن باید توجه شود .پس باید فاکتور اصلی توجه شما به آن رخداد و رویداد باشد .این داوران در
سه شکلی که دور هم جمع شدند مؤلفه اصلی کودک و نوجوان است .پس پرداختن به کودک و
نوجوان از دلش خیلی توفیقات بیرونمیآورد .مدی ِر شما ،منتق ِد شما ،نویسند ه شما را کارگردان
و تهیهکننده شما را تأمین میکند .عناصری که برای این رخداد و این رویداد نیاز دارید را از
دل خودش بیرونمیدهد .استان همدان این توفیق را در طول آن چند دوره خودش داشت که
این اتفاق بیافتد.
توچهارم را که من میخواستم استفادهکنم ،مشاور بنده که یک نوجوان
بست ه جشنوار ه بیس 
بود ،آقای پیام خدابنده تهیه کرد .این خیلی نکته مهمی است ،از سیاستگذاری تا اجرایی ،یعنی
فراخوان را این نوجوان آماده کرده بود .متن فراخوان را کی تهیه میکند؟ شورا ،ولی این نوجوان
بستهای نزدیک به سیصد صفحهای تهیهکردهبود ،که من هنوز دارم ،یادگاری نگه داشتم .پس
یک نوجوان در طول سه سال به چه بلوغ و رشدی میرسد که میتواند ،بسته تولید کند .میتواند
در فیلمشناخت جشنواره نقشآفرین باشد .اینها نکات حائز اهمیتی است .امیدوارم دوستانی
که در شورای سیاستگذاری و دبیر جشنواره هستند ،همواره به این موضوع به دقت نگاه کنند.
امسال من یک چیز از شهردار اصفهان دیدم که جای تشکر دارد .امسال ما میخواهیم
مردمیترین جشنواره را قرار دهیم ،فیلمها را ببریم کجا پخش کنیم؟ آقای رضا داد یا آقای
جعفریجلوه یا آقای شاهحسینی ،حتی آقای احمدیان به من میگفتند مرسوم نیست این کاری
که تو داری میکنی .آخر جشنواره غالباً میرود در چهار ،پنج سالن .شما االن چه جوری اجرا
توسه سالن ،درکل
میکنی؟ ،ما هم که اجاز ه تکثیر فیلمها را این جور نداریم .شما با داشتن بیس 
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استان ،در کنار آن میگویی بخش جنبی هم داریم .ما مث ً
ال از روستاها بچهها را جمع میکردیم
میآوردیم برای تماشای فیلم ،تور یک روزه گذاشته بودیم از روستاهای کم برخوردار ،بچهها را
میآوردیم ،میگفتیم یک روز اینها مهمان ما در شهر بچرخند .بچ ه این استان هست ولی غار
علیصدر را ندیدهاست،گنجنامه را ندیده ،ما اینها را میبردیم جای دیدنی ،فیلم میدیدند ،با
فضای سینما آشنا میشدند ،داستان کودک و نوجوان را میشناختند و برای ناهار اینها را کنار
مهمانها در هتل میبردیم .جشنواره واقعاً برای این بچهها بود .ما در این سه سال اکران فیلمهای
ما ،اکران رسمی که از ساعت نه صبح بود تا یازده شب ،من اجازهگرفته بودم اکران غیر رسمی
همداشتیم .سه صبح غیر رسمی داشتیم ،هفت صبح غیر رسمی داشتیم برای کودک و نوجوان.
نکت ه آخر این که یکی از دغدغههای اصلی که همواره مدیران ما را در هم ه حوزهها بهویژه
حوز ه سینما مورد تهدید قرار میدهد و ذهن اینها را درگیر میکند ،این است که ما بودجه
نداریم .من برنامهریزی کرده بودم .چون قرار ما به این بود که در توافق ما استاندار در دورهای
که این دولت هست ،در کشور ما هم عمدتاً دولتها دو دوره هستند ،طی هشت سال یک سند
چشماندازی داشتهباشیم و برای سال پنجم دیگر جدول در بخش دریافت اعتبارات سفید بود.
از سمت دولت ،اقای جعف ریجلوه به من میگفت :داری چه کار میکنی؟ یعنی شما در بخش
استانداری پول نمیخواهی ،ما برای سال پنجم هم دیگر نمیخواهیم .ما دو بخش تأمین منابع
دیده بودیم :یک بخش اسپانسرهایی بودند که هویت گرفته بودند .تا کی صدا و سیما پفک نمکی
تبلیغ کند؟ اگر این پفک نمکی برای کودک و نوجوان است ،نمیتواند به شکلهای دیگر خودش
را نشان میدهد .حاال مثال میزنم پفک نمکی...
ما تمام اسپانسرهای حوز ه کودک و نوجوان را در کشور شناساییکردیم که اینها اساساً
تولیداتشان برای کودک و نوجوان است و وارد گفتگو با اینها شدیم و من برای ده سال آینده
حامی داشتم .شاید این حرفهای من آرمانی باشد .ما یک صندوق تولید آثار سینمایی در
استان طراحیکرده بودیم که در آن سال که نهصدوبیست تومان قیمت دالر بود ،ما نزدیک به
یک میلیارد تومان بودجه در این صندوق داشتم .برای توجه به تولیدات با آقای جعفریجلوه
تفاهمنامهای امضاء کردیم که آقای جعفری جلوه ،فارابی یا معاونت سینمای و استانداری همدان
بیایند و سرمای ه این صندوق را تأمینکنند ،یکسوم آن را از مردم کمک بگیریم و یکسوم را
استانداری از بودجههایش بگذارد ،یک سوم هم معاونت سینمایی و یک هیاتامنا داشته باشد و
اجازه باشد ما هیأت امناش را همدانی انتخاب کنیم .آقای جلوه گفتند :هیأتامنا باید عناصری
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توهشت نفر
باشند که در کشور شناختهشدهباشند .گفتم باشد همین افراد هم میشوند .من بیس 
از همدان معرفی کردم که در حوز ه کودک و نوجوان فعال هستند .اص ً
ال این لیست را دید متحیر
مانده بود .میگفت :اینها همدانی هستند؟ میگفتم :بروید شناسنامهها را نگاهکنید و ببینید
نوشته صادره از کجا .اینها خودش وجهه به این کار میدهد .خود اینها چه اتفاقات بزرگی را
در این ساختار رقم میزند .اگر ما از یک ادبیات استفادهبکنیم بهعنوان رخداد فرهنگی و رویداد
اجتماعی پس باید در قواره خود این رخداد به آن توجه کنیم .مظلومیت حوز ه سینما به ویژه
در بخش کودک و نوجوانش امروز دیگر برای کسی پوشیده نیست ،بزرگان هم برای این بخش
گالیه میکنند .جشنواره آن فرصتی بود که میتوانست و میتواند به این موضوع توجهداشتهباشد
و حاال کودکان و نوجوانان به شکل تخصصی در برشهای مدیریتی ساختاری که وارد شوند چه
در حوز ه داوری ،چه در حوز ه اجرایش ،بسیار میتوانند منشأ خیر و برکت باشند.
ی و در بنیاد خاتماالوصیا مشغول به کار هستم .یک بنیاد فرهنگی
من سال آخر خدمت سازمان 
است که یکسری فعالیتهای فرهنگی میکند و یکی ازکارهایش همکاری با سازمانهای
سینمایی مثل سازمان هنری –رسانهای اوج است که یکی از اقدامات ترکیبی فعالیتاش است.
من در آن مقطع که آمدم جشنواره ،مدیر بنیادشهید استان بودم؛ و در وزارت کشور مأمور
شده بودم .آن مقطع ،آقای استاندار نظرش این بود که ما اینجا نیاز به یکسری افراد داریم
که کمککنند و نمیتوانیم از یک سازمان یک نفر بگذاریم .آن مقطع توفیق داشتم بهعنوان
مدیر بنیادشهید خدمت خانوادههای شهدا باشم و بعد هم قسمت شد و مأمور شدم به دبیرخانه
جشنواره و چندسالی هم خدمت عزیزان در دبیر خان ه جشنواره بودم .به نظر من در حاشیه
جشنوارهها باید یک نفر را برای این موضوع بگذارند .من یادم هست میخواستم تشکری بکنم
از سینماگران ،ما آدمهای بزرگی در حوزه سینما داریم ،آمدیم بخش جنبی را گذاشتیم با
سینماگران همدانی ،در سنهای مختلف آوردیم و معرفی کردیم .حتی من دنبال این بودم که به
نوجوان هم برسیم .دیدم انجمن سینمای جوان گفت دیگر خیلی قابلیت ارائه ندارد و من گفتم
پس این استعدادها را شناسایی کنیم .یکسال قرارداد بستیم با انجمن سینمایجوان که بیاید
یک انجمن دیگر هم برای ما درست کند ،انجمن سینمای نوجوان و اینها را تربیتکند و آنها
را به جوان برساند که اینها بتوانند ان شاءاهلل در این فضاها ورود کنند .این نکت ه خانوادهها که
میگویند نکته مهمی است .بعضی از مشاورین ما شاید خودشان در گفتگوهاشان گفته باشند اما
من اجازه نداشته باشم بگویم .بعضی از اینها را ما از خانوادههای مستضعف جامعه انتخابکردیم.
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اشکالی که به دوستان ما وارد است این که اینها صرفاً تمام این رویدادها را در آن بازه زمانی
میبینند ،در صورتی که دبیرخانه نباید درش بسته شود تا جشنواره بعد .ما خیلی ظرفیتها
و پتانسیلها داریم با همین شرایط موجودمان ،که میتوانیم این دبیرخانه را در طول سال
فعالکنیم .در آن سه یا چهار سالی که حقیر توفیقداشتم ،مسئولیت این کار به عهده ما بود ما
دبیرخانه را در طول سال فعالکردهبودیم اما از پنج تا هفتصد نفر در بازه زمانی یکساله عناصرش
پوگفتها بود .در
فعال میشدند ولی دبیرخانه باز بود و این فعالیتها و پیگیریها و جلسات گ 
پایتخت ،بنیادی که عهدهدار این فعالیتها است اگر از ظرفیت و داشتههای خودش استفاده
بکند ،اص ً
ال نیازمند تأمین منابع مالی جشنوارهاش نباید باشد .امروزه این خیلی بد است که
جایگاه حوز ه سینمای کودک و نوجوان ما در بین همه جایگاههایی که داریم در بحث تولید آثار،
ن همافزاییها ،همه کمککند به مدیران و از توانمندی
این وضعیت را داشتهباشد .امیدوارم ای 
همین افراد استفاده شود .بیاییم برای این افراد هم سبب خیر باشیم.
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پرویز طاهری
مدیر اجرایی دورههای نوزدهم و بیستم جشنوار ه بینالمللی
فیلمهای کودکان و نوجوانان اصفهان
بسماهلل الرحمن الرحیم .من پرویز طاهری متولد سال  .1350البته باید تجربیات دیگران را
هم در زمان کار کردن سهیم دانست و شاید همراه با تجرب ه من که کمتر از سه ـ چهار ماه بود
اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی اصفهان شدهبودم ،آقای شاکری که مدیرکل
مالی 
که معاونت ِ
وقت بود ،بنده را به آقای استاندار معرفی کرد و با توجه به اینکه از قبل بنده را میشناخت که
در فعالیتهای فرهنگی شهر شرکتداشتم و ایشان رئیس جهاد دانشگاهی اصفهان بود ،بنده را
به وزارتخانه معرفیکردند و طی حکمی که از طرف معاون وزیر گرفتم بهعنوان مدیر اجرایی
جشنواره در استان اصفهان معرفی شدم ،که البته خیلی خوب بود هم برای خودم و هم برای
دوستانی که میتوانستند از امکانات و نیروهایی که وزارتخانه دارد ،خیلی راحت استفاده کنند،
در جشنواره استفادهکنیم .مدیریت وقت ،آقای شاکری بود ،همه میخواستند تمام توانشان را
بگذارند تا جشنوارهای در شأن اصفهان برگزار شود .در کل ،برکات بسیار زیادی داشت .سال
اول ،بخشی و درصد قابل توجهی را تجربهکردیم ،و با مطالع ه نقاط قوت و ضعف سال قبل که
از منظر عموم میدیدم ـچون نمیشد از منظر تخصصی بررسی کردـ باید یک کار پژوهشی
انجاممیشد ،ولی چیزی که در افکار عمومی میدیدم ،باالخره در رابطه با دخل و خرجهایی
که در جشنواره میشود و کارهایی که شهرداری انجام داده ،ما یک پژوهش کلی انجام دادیم،
برای شروع کار حدود شش ،هفت ماه قبل از جشنواره که بنده را معرفیکردند ،فقط کارهای
اجرایی و هماهنگیهایش باید انجام میشد ،امکانسنجیهایی کردیم در رابطه با شهرداری ،از
دست شهرداری خارج شده بود و به وزارتفرهنگ و ارشاد اسالمی واگذار شدهبود و سیاست
خود وزارتخانه بر این بود که اگر دست خود ارشاد باشد ،قدرت و توانمندی اجرایی و کاری که
میتواند داشته باشد ،خیلی باالتر باشد ،آن چیزی که ما در جلسات بدستآوردهبودیم .یا شاید
هم مشکالتی که بهقولمعروف بهصورت خاص برای دوستان پیش آمده بود ،عدم هماهنگی که
شورای وقت یا شهرداری با توجه به اینکه همراهی نداشتند ،شاید این انگیزه را برای وزارت
ارشاد درست کرده بود که اینها مستق ً
ال دست خودشان باشد و آخر دولت بود؛ یکی دوسال
بیشتر فرصت نداشت و باید کار انجام میداد و برداشتهایی که من دارم خارج از این نبود ،ما
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باید کاری انجام میدادیم و تجرب ه اول وزارتخانه بود که به صورت مستقیم میخواست وارد
شود ،قب ً
ال هم بود؛ یعنی آقای سید محسن هاشمی مدیر اجرایی قبلی که بود شاید در یک
برههای بهعنوان نمایند ه اداره کل فرهنگ وارشاداسالمی کار میکرد ولی به این گستردگی نبود
که کل کار را واگذار کنند .ما باید تیمی میشدیم با افرادی که باانگیزه باشند و افرادی که عشق
به این کار داشته باشند چون فقط صرف انجام کار نبود ،کسانی را میخواست که شبانهروز را
وقت بگذارند و دغدغهشان جشنواره باشد .بههرحال بخواهند سیر اهدافی که وزارت ارشاد داشت
را به واقعیت کار عملی انجام دهند .تیمی را مشخصکردیم که بخشی از آن را من از بخش اداره
انجامدادم ـ کسانیکه فکر میکردم میتوانند با من همکاری داشته باشندـ بخش اعظمش را
هم از توانمندی نیروها استفاده کردیم ،یعنی از حوز ه و دانشگاه ،بچههایی که در بخش هنری
مختلف سطح شهر بودند ،از دانشگاههای مختلف هنر یا دانشگاههای دیگر که در حوزه هنر یا
فعالیت فردی داشتند یا رشت ه هنری داشتند هم اضافهمیشدند به این بخش ،از بخش حوزه
هنری هم از هنرجوهایی که دوره دیده بودند و عالقهمند بودند که در حوز ه سینما بخصوص
کمککنند ،آن بخشی از شهرداری بعضاً بودند که عالقه خاص را به حوز ه جشنواره داشتند
که ما از تجربیات آنها استفاده کردیم ،بخصوص در بخش تشریفات و هماهنگیهایی که باید
انجاممیشد که البته درایت خوبی داشتند که نباید نادیدهگرفتهشود ،و در اصل میتوانم بگویم
یک یاعلی بود که بچههای استان همه باهم گفتند.
این رویداد فرهنگی شروع شد ،که در مرحل ه اول مذاکراتی با شهرداری داشتم واحساسم
این بود که خیلی تمایلی به کمک ندارند یعنی فقط در حد خداقوت و ما درخدمت هستیم
ولی فقط در حد تعارف بود .بههرحال چون این بحث مربوط به استان بود و من بحث را
سیاسینمیدیدم و بیشتر بحث فرهنگی و رویدادی بود ،بسنده کردیم به قدرت اجرایی خود
دوستداران هنر و این کار را انجامدادیم .من شنیدهبودم که دوره قبل باالی یک میلیارد تومان
هزین ه جشنواره شد و هر چه بررسیمیکردم البته برایاینکه شهرداری یک کارهای خاصی را
انجاممیداد ،این هزینهها قابلتامل بود ولی برای وزارت ارشاد با بودج ه اندکی که برای جشنواره
داشت نمیشد ،و ما باید هم مدیریت هزینه میکردیم و هم کار انجاممیدادیم .ارتباط گرفتیم
با صنایع ،حوز ه بازرگانی و آنهایی که میتوانستند به ما کمککنند ،به حوز ه گردشگری و
اتفاقهایی که میتوانست خیر و برکاتی در حوز ه فرهنگ و اقتصاد و حتی هنر برای ما داشته
باشد ،از جمله بحث نشریات و چاپهایی که باید انجاممیشد ،حوزههای تبلیغاتی،گردشگری،
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هتلهای ما حتی سرویسهای ایابو ذهابی مثل تاکسیرانی که میتوانست خیلی کمکهای ویژه
داشتهباشد و اتفاقهای خوبی برای استان بیافتد که این برکات باعثمیشد دیگران هم خودشان
را بهروزرسانیکنند.
در دور ه نوزدهم که ما میخواستیم کار انجامدهیم ،تجربیات بنده هم زیاد نبود ،به واقع
وزارتخانه هم میخواست چیزهایی که به نفع خود استان است ،تحقق بیشتری پیداکند،
شوپرورش ومدارس
اختیارات زیادی به استان دادهبود .یادم هست که تعدادی ازداوران از آموز 
بودند ،چون سابقه از سالهای قبل داشتند ،انتخاب اینطور بود و بحث سفارشی نبود ،وشاید
در هر دورهای یکی ،دو مورد؛ و واقعاً باالی نو د درصد این اتفاق نمیافتاد؛ بههرحال یک رویداد
بینالمللی بود؛ باید چهارچوبهای خودش رعایتمیشد .افرادی را که معرفی میکردند حدود
شوپرورش یا جاهای دیگر اعالم و فرمهایی را تکمیل،
دویست ،سیصد نفر بودند یعنی از آموز 
و بچهها میآمدند ،ازآنهایی که عالقمند بودند ،سؤاالتی پرسیدهمیشد ،کمکم به تعداد اضافه
میشد .یک سری هم داور کودک خارجی داشتیم ،برای اینها دوره میگذاشتند ،بچههایی بودند
که واقعاً عالقه داشتند و کسانی بودند که عاشق سینما و فیلم بودند.
بخشی را دوستان در اصفهان کمکمیکردند ،و بخشی هم افرادی در حوز ه سینما که از بنیاد
فارابی بودند ،که با تجارب زیادی که داشتند ،روش درست داوریکردن را آموزشمیدادند ،که
نقطهعطفی شد .دو ـ سه نفری که من با خانوادههای آنها ارتباطداشتم ،یادش بهخیر میگفتند،
کسانی بودند که در همین حوز ه داوری که قرارگرفتند سبک زندگی آنها عوضشد ،کسانی که
عالقمند بودند ،که وارد بحث هنر و سینما شدند ،که در این راه قدمبرداشتند .یکی از خصوصیات
خاص هم این بود که جهتمیداد به کسانی که با عالقه میآمدند ،و کسانی که در این حوزه
تربیت میشدند و اینها کسانی هستند که آیند ه خوبی را برای سینما رقممیزنند تا اینکه
توصیهای آمدهباشند .این بحث جشنوار ه نوزدهم ،حاال جشنوار ه بیستم را گذرکنیم و من این را
بهواقع به عینه دیدهام ،یعنی استقبالی که انجامشد ،سختگیریهایی که در حوز ه انتخاب بچهها
شد ،از لحاظ هوشی بسیار باال و عالقمند بودند ،واقعاً فراتر رفته بود ،افراد زیادتری آمده بودند،
ودبیرخانه جشنواره خوب کار کردهبود.
از جشنوار ه نوزدهم تا بیستم ،چون مطمئنبودیم که جشنوار ه بیستم رخمیدهد ،ولی
تویکمی را پیشبینی نمیکردیم .این زمزمهها بود که به دلیل مشکالت مالی ،اگر استان
بیس 
نتواند بخشی از آنرا تأمین کند ،احتمال اینکه جشنواره به استان دیگر انتقال پیدا کند ،وجود
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داشت .با شرایطی که ما در سطح شهر رصد میکردیم عدم استقبال بعضی از مدیران وقت که
ازنظرسیاسی منتصب بودند به دولت بعدی ،نشان میداد که احتمال زیاد ما برای یکی دو دوره
بعدی یا جشنواره را نداشته باشیم یا نوع اجرایی خیلی قوی پیش نبریم ،که معموالً همیشه
دستخوش تحوالتی میشود .تاریخ جشنواره به ما نشان داده است که در تغییرات دولتها است
که سیاستها مورد دستخوش تغییرات قرار میگیرد ،که این نشانگر مشکل فهم فرهنگی
بعضی از مدیران ماست ،که نشانگر رفتار داخلی ماست .نمیشود به جشنواره الزام دهیم؛ و این
را ما باید درنگرش فرهنگی تغییر دهیم ولی برای جشنوار ه بیستم انصافاً خیلی عالی بود .حدود
دو برابر ثبتنامها انجام شد ،تعداد ساعتهای آموزشی افزایش یافت ،حتی تعداد اساتیدی که
باید فنیتر در حوز ه هنر کار میکردند هم اضافه شدند .یادم است آن موقع که دانشگاه کمککرد
در این مسیر و اساتید خوب ما در این کار قدم برداشتند .من فکر میکنم با کیفیت باالتری بود،
و آن دو ،سه نفر خانوادهای که هست محصول دوره بیستم بود .انصافاً جشنواره دستاوردهای
خوبی داشت ،جشنوار ه بیستم با توجه به تجربیاتی که داشتیم .من یادم هست که من قید و
شرط کردم ،چون مطمئن بودم وزارتخانه خودش گفته بود منرا معرفی کنند ،از همینطرف
هم آقای استاندار ،آقای حسینی یادشان بهخیر ،خیلی قاطع گفته بودند که حتی مدیرکل ارشاد
را هم نپذیرفته بودند بهعنوان مدیر اجرایی جشنواره ،گفته بودند ،ایشان حتماً باید باشد ،و من
یک جایگاه باالتری ،یک احساس قدرت باالتری داشتم که یادم هست آن موقع آقای استاندار
یک حکم نیابتی مثل قائممقام خودش در جشنواره را به من داد ،حتی به معاونشان آقای شفیعی،
به ایشان در مقابل خودم اعالم کردندکه تمام همکاریها باید بشود ،چون میدانست دولت و خط
سیاسی دارد عوضمیشود ،قطعاً کمکاریها در این کار انجام میگرفت ،ولی ایشان گفتهبود این
جشنواره باید عالیترین جشنوار ه استان باشد ،چون همه میدانستیم سال بعد قطعاً نیست، ،
چون کسانی که سرآمد کار دور ه بعد بودند اص ً
ال عالقهای نداشتند.
موضوع افتتاحیه در جشنواره بیستم بود ،ما با کوچکترین چیزها دچار مشکلمیشدیم مث ً
ال
میخواستیم کاروان بچهها را راه بیاندازیم ،با مذاهب ،قومیتها و لباسهای مختلف ،در این
کالسکههای معروف مینشینند ،و حدود بیست ،سی ،تا فراهمکرده بودیم که دورشهر حرکت
کنند ،درهرکاری دچار مشکل میشدیم ،یعنی االن صحبت میکردیم ،دو ساعت بعد با ما تماس
میگرفتند :کی گفته مذاهب؟ کی گفته قومیت؟ و درتفکرها تنگنظری شدهبود ،مثل االن
نیست که هر اتفاقی به همین راحتی باشد ،در آن موقعیت کار کردن خیلی سخت بود ،ولی یکی
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از سالهای عالی بود که بهنظر من تکرار نشد ،چون بعد از اینکه جشنواره برگشت ،قطعاً بهعنوان
مهمان ویژه دعوتم میکردند ،در بخشهایی خوب بود هماهنگیهای که داشتند بخصوص چند
سال اخیر که شهرداری در برگزاری بودند یا سیتیسنتر که وارد عمل شد و خوب شده بود ولی
خیلی جاها آن همدلی که در جشنوار ه بیستم اتفاق افتاد و هم ه و همه بچههای سینما ،بچههای
نمایش یک حرفداشتند ،که جشنواره مال اصفهان است ،من بهعنوان یک شهروند و نه بهعنوان
یک مسئول دیگر تکرارش را ندیدم ،چون در جشنوارههای اخیر کهمیبینید در حد همان چند
خیابان ،آن موقع شاید رسانهها کمتر بود ،شاید فیلمها اینطوری نبود ،آمدند صف کشیدند
پشت در سینما و حاال برنامههای جنبی که گذاشته میشد ،ده تا اتوبوس ،فقط هنرمندان
لوپنج تا مدرسه ،سرویس برنام ه هنری
اصفهان برنامه اجرا میکردند و روزانه بین چهل تا چه 
میدادند ،بطور رایگان و آنجا دعوتمیکردند ،یعنی مخاطب کودک را با احترام دعوتمیکردند،
آنجا برنامه اجرا میکردند و بلیطش را به خانواده میدادند تا بتواند بیاید سینما ولی من این را
دیگر ندیدم چون در کمیتههای مختلفی هم که رفتم ،دیدم عملی نبود فقط گفته میشد ،ما
همینکه احترام به خود کودک بگذاریم ،کافیاست .در جشنوار هبیستم یادش بخیر آقای رضاداد
که هر کجا هست خداوند سالمتی به ایشان بدهد و خدا نگهدارش باشد ،من از ایشان خواهش
کردم که قرار نیست بچهها بیایند دیدن هنرمندها ،امسال هنرمندها بروند دیدنشان که جمعی از
هنرمندان شاخص اصفهانی ،آنهایی که در حوز ه نمایش شهرتداشتند و مردم خیلی عالقمند
بودند به همراه هنرمندان تلویزیون ،به دیدن هفتاد یا هشتاد خانواده رفتند ،که بخش اعظمشان
در مناطق کمبرخوردار بود که آرزوی دیدن آنها را داشتند ،در بیمارستانها به بخش بیماران
سرطانی میرفتیم و یادم هست با تمام گزارشهای منفی که به امام جمع ه وقت آقای طباطبائی
نژاد میگفتند ،خود ایشان تشکر کرد؛ هنرمندها میرفتند به دیدن آنها و هدایایی که بخشی
را بنیاد فارابی و بخشی را خودمان تهیهکرده بودیم به آنها میدادند.
من فکر میکنم اشکال کار در برنامهریزی خود ماست ،چون من هم یک مدیر فرهنگی بودم
و هم در این جامعه کار کردم ،بهعنوان یک شهروند انتظارات مردم را میدانم که چیست؟ ما
جشنواره را باری به هر جهت میبینیم یعنی برای اجرا در همان زمان و یک عده همکارهایش
را انجاممیدهند و تمام .من تا یاد دارم از قبل از خودم با خواندن گزارشات درخصوص سوابق
یودومین دوره است ،هنوز
جشنواره ،قرار است یک دبیرخانه دائمی درستشود ،تا االن که س 
نیست .اگر قرار بود همان روزها یک قسمت از بیابانهای اطراف اصفهان را تحت عنوان یک
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شهرک سینمایی که ویژ ه کودک و نوجوان باشد ،فقط امکاناتی میدادند مثل شهرک دفاعمقدس
تهران قرار بود انجام شود ،میشد .پس همه میگوییم ،ولی هیچ کدام واقف به بحث بچهها
نیستیم ،االن میفهمیم که فاصل ه بین خانوادهها درحال گستردگی است ،فاصله بین فرزند و پدر
و مادر گسترده میشود ،ولی بازهم عمل نمیکنیم.
هم ه مدیران مقصر هستند و باید جواب این کوتاهی را به ملت بدهند ،مردم ما خیلی خوب
هستند و اگر اشکالی هست مربوطبه مسئولینشان است ،هیچ فرقیندارد مربوط به هر دولتی،
همه عالقه به ایران را یادمان رفته ،خانوادهدوستی را فراموشکردیم که باید چه اتفاقی بیافتد
و این فاصلههایی که افتاده .شما هرموقع در هر مدرسهای بروی ،یک سوتی که بزنی همه
جمعمیشوند و میگویند ما آماده بهکاریم ،ولی ما برنامهنداریم برای این کار ما بخشینگری
داریم .فکر میکنیم،کالن موقعیتها را نمیبینیم .من یادم هست همانموقع قرار بود این اتفاق
بیافتد که جشنواره از اصفهان رفت ،بعد به همین نیت گفتند و هیچ اتفاقی نیفتاد و هیچ برنامهای
برای مداومت آن نیست .قطعاً وزارتخانه و بنیاد فارابی ،چه امیدی دارد که آنرا بسپارد به
استانی که حرفی را امروز میزند ولی فردا به آن عمل نمیکند ،االن بین هنرمندها و مدیران
فرهنگیاش هم دارد فاصله میافتد .من هم ه مدیران را دوست دارم ،صادق هستند ،شاید در
حوز ه اجرا به انداز ه اصفهان کار نمیشود.
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مهدی مسعودشاهی
توهشتمین  دوره جشنواره بین المللی
دبیر  بیس 
فیلمهای کودکان و نوجوانان اصفهان

من از سال 1359که مسئولیت سینمایی داشتم سه تا اصل را تعریفکردم :هدایت ،حمایت
و نظارت .در خصوص هدایت ،بحث جشنوارهها مطرح و سازمانی تحت عنوان جشنوارهها
تأسیسگردید که بعدها به دلیل تغییر مدیریتها به آن توجهنشد ،ظرفیتسازی در بخش
هدایت را جشنوارهها بهعهدهدارند.
طبیعتاً وقتی با هنرمندان ارتباط دارید ظرفیت آنها را میشناسید وآن را ارزیابی میکنید و
افق آینده را براساس ظرفیت آنها میسنجید ،در بخش داوران کودک و نوجوان خوشبختانه
این ارزیابی را بهخوبی انجامشدهاست واین ارزیابی به عهده خود بچهها گذاشتهشده ،دوستان
و هنرمندانی که در این بخش کمککرده و هدایت را در بحث ارزیابی به بچهها و نسل آینده
یاددادند ،تأثیر خیلی خوبی داشتهاست.
جشنوارهی کودک و نوجوان از ابتدا یکی از زیرساختهای بسیار مهم در سینمای کشور
بهحسابمیآمد ،که میتواند به مخاطب یادبدهد که چگونه ببیند و نقاط مثبت فیلمهای
جشنواره را برای خود داشتهباشد ،که البته فرا ز و نشیب هم داشته بهدلیل توجه یا کمتوجهی به
بحث ساختارش ما مشکالتی داشتیم ،مدتی دراصفهان برگزارکه به یک روند مثبتی منتهیشد
ولی متأسفانه بهدلیل مدیریتی ،شاید نتوانستند این همکاری را ادامهبدهند.
به همدان رفت ،من هم مسئولیتی داشتم و کمککردم که قوامی بگیرد ،خوشبختانه دوباره
به اصفهان برگشتهاست ،ما خوشحالیم به دلیل اینکه اصفهان یک زیرساخت فرهنگی و
هنری دارد ،بحث اعتقادی هم کمک میکند که این جشنواره بتواند به یک قوام و رشد نسبی
ی پیداکند ،با توجه به آموزشی که کودکان دیدهاند فیلم ها را خودشان ارزیابی میکنند
دسترس 
و جوانهای ما باید بدانند چه فیلمی را میبینند ،االن هم الحمدهلل سینما بهگونهای شدهاست
که در کانون خانواده جایی دارد و اعضا خانواده از طریق آموزش با سینما ارتباط دارد و حضورش
مؤثراست و سینما و آثار سمعی بصری یکی از ارکان زندگی سبک جدید است ،استفاده از
توسو دادن به آن در جشنوارهها
ظرفیت نیرویانسانی برای تشخیص و ارزیابی آثار هنری و سم 
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میتواند مؤثرباشد ،با ظرفیتسازی میتوانیم هنرمندی تربیتکنیم که بتواند میزان هنری را
برای آیندگان ترسیمکند.
شاید به تعبیری داریم توربافی را به نسل آینده یادمیدهیم که فقط مستمع نباشند ،با تعاملی
که داوران کودک و نوجوان با هنرمندان برقرار میکنند ،نیازهای هنری استخراج و توقعی که از
هنرمند دارند و ظرفیتهایی که باید برای آنها ترسیمشود مشخص میشود ،و هنرمندها هم
نیازها و ظرفیتهای کودکان ونوجوانان را پیدا میکنند ،امیدواریم بتوانیم از این ظرفیتها با
حضورداوران کودک و نوجوان بهخوبی بهرهبرداری کنیم.
روش تعلیم و تربیت درست استفاد ه شدهاست ،چون برای نسل جوان ما نمیتوانیم متکلم
الوحده باشیم ،ظرفیتها در یک تعامل روحی-روانی تبدیل به یک اثر هنری میشود ،که با
تحلیل ،ظرفیتهای آن استخراج و از زوایای خود بچهها که دارای نبوغ خاصی هستند بررسی
میشود ،داورانی که از لحاظ محتوا وساختار صاحبنظر شدهاند ،به دلیل تعامل با رسانهها
میتوانند بهترین معیار برای تولید آثار فرهنگ ،هنری آیندهی ما باشند .باید در بحثهای فرهنگی
و اعتقادی ،ریشهای کار شود که بتوانیم تربیت نیروی انسانی داشته و آیندهی فرهنگیمان را قوام
ببخشیم ،اگر در این چارچوب باشد بسیار مؤثراست .هدایت فیلمسازها از همین موارد شروع
میشود ،آیندهی این داوران ،آیندهی هنرمندانی است که در اوج طوفان رشدکرده و تئوریها را
توگو کردند.
به صورت عملی دیده ،بحث و گف 
زمانی به زیرساختها فکر میکردم که بهترین سرمایههای ما سرمایههای انسانی است ،نیروی
انسانی با ظرفیتهای خود میتواند وقایع گذشته را تحلیل و ساختاری برای آینده طراحیکند.
باید داوران دورههای گذشته به یک انجمن یا یک تشکلی برسند تا بتوانند هم از تجربیاتشان
بگویند وهم توقعاتشان را مطرحکنند .چون اینها به یک مسئولیتهای رسیدهاند که برای
آیندهی کشور مفیداست ،ما نیروی انسانی متفکر و خالق پرورشدادهایم ،اینها نباید رها بشوند
و با جمعشدنشان به یک نهادی دستپیداکنیم .در سالهای  ۶۲و  ۶۳مرکز گسترش سینمای
مستند و تجربی را با همین نیت راهاندازی کردیم و هنرمندانی که در کل کشور ظرفیتساز
هستند ،میتوانند با آن تعامل کنند این ظرفیت نباید رها شود از خود آنها میشود ایدهگرفت و
از آنها میتوان برای آیندهسازی استمداد گرفتهشود .در خصوص کودک و نوجوان و کارهای
زیرساختی که برای کودک و نوجوان انجامدادهاید که هر چقدر هم برایشان کار کنیم باز هم کم
کردهایم ،بههرحال اینها را فعال کردهاید و الحمدوهلل نتایج خوبی هم داشتهاست.
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وحید ملتجی
مدیر اجرایی دور ه هجدهم جشنوار ه بینالمللی
فیلمهای کودکان و نوجوانان اصفهان

من ملتجی هستم ،چون خیلی زمان گذشته خیلی چیزی در ذهنم نیست و اینکه این
مسئله دوران کودک و نوجوان عمدتاً زینتالمجالس بوده است .بهنظر من هیچوقت جدینبود،
ی به این مسئله میپردازیم ،منتها از قواعد و شرایط میشود فهمید
شاید همه بگویند نه ما جد 
که اینجوری نبوده است .البته این الگوبرداری شده ،شاید از جشنوارههای دیگر دنیا که یک
همچنین کاری را انجاممیدهند و شاید به صورت نمادین حتی باشد ،که نمادینش هم بد نیست.
ببینیم که جریانسازی شده یا نه .همین االن میتوانیم نگاهکنیم ،سیودو دوره بودهاست ،واقعاً
ما چه جریانی را در این حوزه ایجاد کردهایم؟! آن سال ،هفتادوپنج نفر داور بودند ،که پنج نفر
ناشنوا بودند و فرآیند انتخاب هم ،طبق همین فرآیند که تقریباً دورههای بعد هم بود بههمین
صورت بود و همکاری آموزشو پرورش هم بود و به لحاظ نمادین اتفاق خوبی بود و جزو
سالهایی بودکه یادم است لباسهای خاص میپوشیدند و کیفهای خاص داشتند .خود اینها
از یک سینما به سینمای دیگر رفتند حتی مدیریت میشد و با هم حرکت میکردند ،خود این
به لحاظ نمادین ،اتفاق خوبی بود .اما در حوزه محتوا باید بیشتر ورود کنیم و آن بُعد ماجرا را
ببینیم .به نظرم میرسد که جریانسازی هدفمندی اتفاق نیافتاده ،اگر هم اتفاق افتاده و شما
میدانید چیز مثبتی هست و کسی را جایی میبینید که کار مثبتی کرده اینها عمدتاً خودشان
این کار را انجام دادهاند ،این جور نبوده که یک جریان مشخص هدفمند پیش برود و به یک
نقط ه هدفمند برسد .شنیدم امسال یک مدرسهای را میخواهند را ه بیاندازند ،نمیدانم چهقدر
واقعیاست اما این خیلی طبیعیاست که طبیعتاً بچهها بیایند در این حوزه که عالقهمند به حوزه
سینما هستند .ما نمیتوانیم بگوییم چون اینها داور جشنواره شدهاند ،آموزشهایی را دیدهاند
یا عالقهمندی بیشتر شده یا اتفاق هدفمندی افتاده بعدا ً اینها فیلمساز ،کارگردان یا بازیگر
یا تهیهکننده شدهاند .نتیج ه تحقیقات ،این پاسخ را به ما میدهد ،که آیا این اتفاق افتاده است
یا نه؟ چون من حوزهام مسائل اجتماعی ـ فرهنگی رسانه و هنر است و طبیعتاً من آن چیزی
را که در آن سال و سالهای دیگر ،دنبالمیکنم  ،چنین چیزی را ندیدم ،که دالیلش مختلف
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است .میشود وارد شد که چرا این اتفاق نیافتاده است .اما اصل کالمم این است که جریانسازی
یودو سال پیش بروید،
ص و سیاستگذاری شده باشد و طبق آن س 
هدفمندی که در واقع مشخ 
نیست .االن خروجیها را باید دید .هر کس به جایی رسیده به واسطه عالقهمندی خودش بوده
و اینکه خودش تغییرکرده و پیگیریکرده؛ البته شاید کاتالیزور دیگر آن داور بودنش وارد یک
فضای خاصی شده ،اما پروتکل مشخصی وجود نداشته ،آیین نامهها هست ،االن اما بیشتر جنبه
قالبی دارد .جنب ه محتواییاش خیلی کم است ،البته آموزشهایی برای این بچهها آن سال ما
داشتیم که وقتی میخواهند داوریکنند یک الفبای اولیه را بدانند و کماکان سالهای بعد هم
بوده؛ و این که در یک مسیر مشخص پیش بیاید که این اتفاق بیافتد ،اتفاق نیافتاده است .این
میتواند خیلی قویتر از این باشد .میتواند ،من نمیدانم امسال چهقدر جدی است اما میشود
یک چنین چیزی کشوری باشد .فراخوان عمومی باشد و آموزشهایی داده شود و در طول سال
پیگیری شود و افراد مشخص باال بیایند و اتفاق بیافتد.
بُعد دوم بهادادن و میدان دادن به داوران کودک و نوجوان است ،که از شکل ظاهری باید
یودوم نمیدانم
ن سالها که خیلی شکل جدی نداشت .امسال در جشنواره س 
خارجشود .آ 
چهقدر نظرتان تأثیرگذار بود .به نظرم وقتی از شکل ظاهری بیرون بیاید خودبخود ماجرا بهتر
میشود.
نکت ه بعدی تفکیککردن کودک از نوجوان است ،که یکی از ضعفهای جشنواره است .همین
چند روز با آقای نیکخواهآزاد یک جلسه داشتیم .ما وقتی میگوییم سینمای کودک و نوجوان،
در ذهنمان کودک است ،در صورتی که در این دوره ،نوجوانی یک مسئل ه کام ً
ال مجزا است.
محدود ه سنی  13تا  18سال است .دور ه سنی نوجوانی میگویند تقریباً در جشنواره خیلی
کمرنگ است .شما اگر فیلمهای جشنواره را ببینید  ،اما بخش اعظمی از آن کودک است .فضا،
فضای کودک است نه نوجوان ،فضای نوجوان کام ً
ال فضای متفاوتی است ،خیلی حرفهایتر و
جدیتر باید باشد که وجود ندارد ،در کل جشنواره وجود ندارد و این از ضعفهای جشنواره است.
طبیعتاً در حوزه داوری هم اثر میگذارد .شاید سن داورها بجای اینکه کودک باشند ،نوجوان
است .اما نگاهشان به نگاه جشنواره این نیست .اگر این باشد اتفاقاً میتواند جشنوار ه کودک و
نوجوان داوریهایش را هفتاد درصد آن را بسپاریم به کودک و نوجوان .بیشتر هم نوجوان چون
بیشتر میشود با آنها ارتباط برقرار کرد که خوب این اتفاق برمیگردد به سیاستگذاریها در
حوز ه جشنواره ،این به نظرم یک بحث کلی هست.
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از داوری کودک و نوجوان چیزهای زیادی میشود بدست آورد .یکی از ایرادهای جشنواره
این است که به معنای واقعی مردمی نیست ،جسارت گفتن اینها را کمتر دارند .یک چیز
فرمالیتهای برگزار میشود .در همین شهر اصفهان چند در صد از مردم به معنای واقعی کلمه،
درگیر جشنواره میشوند؟ من امسال ( )1398حضور داشتم سینماها را میدیدم اص ً
ال چنین
چیزی نیست.
نکت ه دیگر ،اما داوری کودک و نوجوان میتواند یک جریان مردمی برای جشنواره تولید کند.
اگر در زمان خودش شروعشود ،فراخوانها درست میشود و تبلیغهای خوبی میشود .به نظرم
جاذبه دارد ،میتوان در پرشورتر برگزار کردن جشنواره ـ این که ارتباط برقرار کردن با مردم
است ـ در این حوزه هم میتواند مؤثر باشد.
هدفگزاری را بگوییم ،من اسمش را گذاشتهام جریانسازی هدفمند .چون ما مدرس ه سینمایی
نمیخواهیم درست کنیم .آن را دستگاههای متولیش یا بخش خصوصی باید این کار را بکند.
جشنوارهها کارشان جریانسازی است اما این جریانسازی باید در همه عرصههایش هدفمند
باشد ،و باید رنگ بدهد ،ک ً
ال به عرص ه سینما .در سال پیشرو ـ یا سال گذشته را بررسی کند ـ
و سال پیشرو را جهتدهد که این خودش یک بحث دیگر است .اما در حوز ه داوری کودک و
نوجوان میتواند همین اتفاق بیافتد ،یعنی ما میتوانیم با مدارس سینمایی که در کشور وجود
دارد ،ارتباط بگیریم ،یا یک آموزههای کلی را درجشنواره میتواند داشته باشد .باز عرض کنم با
هدف جریانسازی ،و بعد در یک ارتباط مستمری میتواند این ارتباط را حفظ بکند ،و خروجی
ماجرا همین است .به نظرم کسانی باید باشند که در صنعت سینما فعال هستند ،نگوییم
فیلمساز و تهیهکننده و ...کسی که در صنعت سینما فعال بوده ،اینها کسانی باشند که از دل
این بچهها دربیایند .بیشتر از این را من برایش قائلنیستم ،چون در حیط ه جشنواره نیست؛
جشنواره محکزدن و جهتدهی است که در واقع چه این جشنواره و چه هر جشنوارهای در دنیا
کارش همین است .جشنوارهها خودشان در تربیت فیلمسازها ورود جدی نمیکنند .ما باید فرق
بگذاریم در این زمینه چون آن جاهایی که باید ورود جدیبکنند ،نمیکنند .احتماالً ما مجبور
میشویم یک همچین کاری بکنیم .در صورتی که جشنواره وظیفهاش این نیست .ذاتاً وظیفهاش
این نیست؛ اما چون جشنوار ه کودک و نوجوان است ،در کشور ما نداریم ،تا زمانی که ما نداریم
چنین متولیانی هم به نظرم نکت ه ظریفی است .جشنواره میتواند این کار را بکند ،اما زمانی که
گذشت و متولی خودش را پیدا کرد یا بخش خصوصی وارد این مسئله شود .چون جشنواره یک
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بُعدش را ندارد .وظیفه جریان سازی و محک زدن را دارد.
نکت ه دوم ما ک ً
ال یک گپ بزرگی در جامعه داریم .گپ نزدیک ،جامع ه بزرگسال ما با نوجوان
وکودک ارتباط ضعیف دارد .آن گپ ،گپ خیلی بزرگی است .شکاف ،شکاف بزرگ است و اص ً
ال
شناخت فیلمسازهای ما از نوجوان ،شناخت غلطی است .اساساً شناختی ندارند .فیلمسازهای
نسل اول کودک و نوجوان هنوز در فضای خودشان هستند .نسلهای بعدی هم ما چیزی از آنها
ندیدهایم .یعنی اینقدر که در سینمای بزرگسال فاصل ه فیلمسازها با مردم کم است ،در کودک و
ال شناختها غلط است .یعنی مث ً
نوجوان این فاصله خیلی زیاد است .بعد اص ً
ال من همین امسال
دیدم بعضی فیلمسازها مصاحبهمیکردند در حوز ه کودک که ما چهقدر از جنگ بگوییم؟! همین
شعارهای کلیشهای ،چهقدر از ظلم بگوییم؟! یعنی معلوم است طرف اص ً
ال نمیفهمد که هویت
کودک و نوجوان را دارد با فیلمش میسازد و فقط هدف این نیست که دو ساعت بیاید در سینما
بخندد و برود بیرون ،که متأسفانه دقیقاً االن با همین هدف دارند میسازند .میخواهیم بگوییم
ال متولیان فرهنگیما و فیلمسازان هم اص ً
ک ً
ال شناختی از نوجوان ندارند! راه بیرون رفتن یک کلید
طالیی است .اعتماد به نوجوان که به فهمش باید اعتماد کنی .این اعتماد را او باید بفهمد .وقتی
که به او اعتماد کردی ،طبیعتاً راغبمیشود .او هم اعتماد بزرگسالش را به خودش جلبکند و
اتفاقاً یکی از مکانیزمهای تربیتی به نظرم همین است .حاال در این حوزه این باید خیلی پر رنگ
شود ،یعنی بها دادن و اعتماد کردن به رأی داوران نوجوان .به نظرم نوجوانش باید خیلی پر رنگ
ی هم داشته باشد اما باید چشمپوشیکنیم .البته باید برایش پروتکل
شود ،ممکن است خطاهای 
و مکانیزم داشته باشیم .این اتفاق اگر افتاد سینمای کودک و نوجوان یک جهشی میکند ،تازه
میفهمد باید سراغ چه مسائلی برود .فیلمسازهای ما آدمهای ویژهای نیستند؛ آنها هم مثل بقیه
افراد جامعه هستند .همهجا از یک هوا داریم استفاده میکنیم ،اگر فرهنگ هم مثل هوا باشد
همه از یک فضای فرهنگی داریم تنفسمیکنیم ،بنابراین این شکاف وجود دارد .فیلمسازهای
ما کودک و نوجوان را نمیشناسند ،فضای امروز را نمیشناسند ،به روز نیستند که به روز بودن
روز به روزش تعریفش فرقدارد .یک زمان بروز بودن را صدهای میدیدند نه دههای .االن سالی
باید مسئله را دید و چه بسا کمتر .یعنی دانشآموز دوم دبستان امسال با دوم دبستان سال آینده
و سال قبلش فضاشان با هم متفاوت است ،چون رسانه سرعتش زیادتر شده و تغییر و تحوالت
سرعتش زیادتر شده است .بنابراین یکی از راههایش بها دادن درست و بجا به داور کودک و
نوجوان است و اگر چند سال مداومت بشود ،آنوقت جریان فیلمسازی ما هم تغییر میکند.
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سید محسن هاشمی
مدیر اجرایی هفدهمین دوره جشنوار ه بینالمللی
فیلمهای کودکان و نوجوانان اصفهان

سید محسن هاشمی ،متولد گز و برخوار اصفهان ،دانشآموخت ه کارشناسی ارشد الهیات و
علوم سیاسی از دانشگاه امام صادق .فکر میکنم سال  1372بود که به اتفاق آقای امراهلل
محمدی مدیرکل امور اجتماعی استانداری اصفهان و آقای شهردار فکر میکنم آقای عظیمیان
بودـ که هم محلههای ما بودند ـ من کارشناسی دفتر اجتماعی بودم .برای تنظیم توافقنام ه
برگزاری جشنواره در مهمانسرای شهرداری جمعشدهبودیم .تهران هم آقای سیفاهللداد بود
و اولین ورود من به جشنوار ه کودک بود .بعدها در دورههای جشنواره بهعنوان نمایند ه دفتر
امور اجتماعی استانداری اصفهان در جلسات سیاستگذاری جشنواره شرکتمیکردند .از تهران
آقای کاظمی بود و آقای پاکدلـالبته آقای کاظمی مدیرکل پیشین فرهنگ و ارشاد اسالمی
اصفهان که بعدها در شهرداری اصفهان مشغول کارهای فرهنگی شدندـ و مدیر اجرایی اصفهان
هم آقای قندی بود .این پیشینه بود تا من ورود کنم؛ سال  1379بود که سازمان فرهنگی
تفریحی شهرداری آقای فقیهیان از من دعوتکرد که مدیریت اجرایی جشنوار ه کودک اصفهان
را بپذیرم .آن موقع چون قائم مقام فرهنگ و ارشاد اسالمی اصفهان بودم و کمی هم فعالیتهایی
که میکردیم با بخشهایی از حوزه ،دلواپس امنیت و اتفاقی بود ،من اجتناب کردم از پذیرش و
نپذیرفتم .سال  1380مجدد ایشان دعوتشان را تکرار کردند و من پذیرفتم و روی همکاری آقای
زاون ـ خدا رحمتش کنه ـ حسابکردم که به نظرم جشنوار ه موفقیبود و آنچه را که شهرداری
اصفهان از حقوق مؤثر و سیاستگذارانه در جشنوار ه کودک طلبمیکردند نه یک میزبان به
مفهوم عام را فراهم کردیم.
سال بعد دقیقاً خرداد  ۱۳۸0مجدد من را دعوتکردند و من چون دیگر مسئولیت چندانی
در ارشاد نداشتم و مدیر هنرستان هنرهای زیبا بودم پذیرفتم و آنجا آشنایی ما با آقای عسگر
پور شروع شد؛ دبیر آقای کاظمی بود که یک جلسه آمد استانداری و دیگر هم نیامد و دیگر آقای
عسگرپور بهعنوان مدیرعامل فارابی ،بهعنوان قائم مقام که نامهاش را زده بودند.
من سه دورهای مدیر اجرایی بودم و یک دور هم نمایند ه تاماالختیار فارابی ـ همان دورهای
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که آقای طاهری بودـ دور ه نوزدهم و بیستم خودم ،سال بیستم مدیر جشنوار ه فارابی بودم چه
کودک و نوجوان و چه فجر بهجای آقای جمال امید .آنچهکه اهمیتداشت این بود که یک
دورهای از بین دوازده تا شانزده سالهها البته بعضی وقتها هفده و هجد ه ساله نیز داشتیم و
بهندرت آدمهای مختلف معرفیمیشدند؛ و دو سال آخر فراخوانی دادهمیشود و فرمی را باید
پر میکردند که پاسخگوی یک سری سؤاالت بود؛ از بین آنها تعدادی حدود چهل یا شصت
نفر ،یک دوره آموزشی را میدیدند که مدرس آن دوره آقای زاون بود و آقای بیگی و یک
نفر دیگر؛ یک دوره آموزشی را راجعبه چگونه فیلمدیدن ،میدیدند؛ به فیلم از چه زاویههای
توجهکردن و اینکه حاال وقتی میخواهیم بهترین فیلم را انتخابکنیم ،چه چیزهایی را باید
مدنظر داشتهباشیم .من طبیعتاً یک بخش از حوزههای شادمانی و در عین حال موثر کودک یا
نوجوان را این بخش میدانستم .سه بخش تعریف میکردیم :یک بخش اوضاع نمایش فیلم بود و
داوریاش؛ یک بخش همین کودکان و نوجوانان بودند که با این رویکرد اص ً
ال آماده شدهبودند که
هم تأثیر بگذارند برای داوری فیلمها و هم بعدها این عالقهمندی سازماندهیشده بهسمت حوزه
سینما جریان پیداکند؛ یا بهعنوان نویسنده یا فیلمساز یا بهعنوان منتقد شروع بکار کنند .گروه
ن مباحثیبود که جشن و شادمانی شهری بود ،انواع عروسکها و کارناوالها.
سوم هم داشتیم آ 
نوع دوم هم ،همین موضوعی بود که شما پژوهش آنرا برعهدهدارید .اینها به این شکل بود که
یک تعدادی معرفی میشدند؛ یک تعدادی هم سالهای بعد در اثر یک آزمون انتخابمیشدند.
فکر میکنم جشنوار ه بیستم یا نوزدهم بود که از کل کشور انتخابشدند و دیگر اصفهانی خاص
نبودند .تا دور ه هجدهم را بخاطر دارم کام ً
ال اصفهانی بودند و دور ه آموزشی و بعد تأثیرگذاریش
در روند داوری؛ و مهمتر آنچه که هدف اصلی بود آمادهسازی اینها برای حضور در روند
فیلمسازی یا نقد فیلم بود .میشود گفت مخاطبین اصلی جشنواره هم این داورها هستند.
فرضکنید اگر در هر هفت روز سه سانس مسابقه داشتیم 21×۷۰۰ ،یا  ۸۰۰صندلی باشد
بخصوص که نوجوانها همراه با خانواده باید بیایند سینما ،این گزین ه قابلقبولتری بود که چهل
تا شصت تا کودک و نوجوان که البته دو سه روزه تربیت شدهبودندـ که چگونه فیلم را ببیند و
به چه زاوایایی توجهکنندـ این آن تأثیر را میگذاشت .کما اینکه جشنوار ه هفدهم و هجدهم ما
آن جایزه را در جشنواره گذاشتیم .ابتکار من و آقای عسگرپور بود که آن جایز ه بهترین فیلم را از
نگاه داوران و جایز ه بهترین فیلم را از نگاه کودک و نوجوان دریافتمیکنند ،پنجاهدرصد هزینه
تولیدش را شهرداری و فارابی بدهد و آن کارها هم امضاءمیشد هم بوسیله مدیرعامل بنیاد ،هم
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شهرداری اصفهان بهعنوان گارانتی .آقای قناعت و آقای ایرج کریمی گفتند در جشنواره هفدهم
و هجدهم آن جایزه را گرفتند که فارابی موظفبود برای تولید ،هزینههای اینها را تأمینکند.
میخواهم بگویم؛ تاثیرگذار بوده و به همیندلیل هم به آنها جایزه عالوه بر آن پروانهزرین ،جایزه
تولید فیلم بعدی پس از یک سال را اهدا میکنند.
خانواده داورها نیازمند یک پژوهش میدانی است که ما به آن نپرداختیم؛ ما بهعنوان مجری
جشنواره سه حوزه را دنبالمیکردیم :یکی انتخاب و جمعآوری و داوری حرفهای فیلمهای
کودک؛ یکی انتخاب ،آموزش و داوری کودک و نوجوان؛ یکی هم برنامههای جمعی سطحشهر
به مناسبت بزرگداشت روز کودک و به مناسبت جشنوار ه فیلم کودک .ما این سه حوزه را
دنبالمیکردیم.
بازخوردهایی بود که اینها که سنشان باال میرفت؛ دیگر هفده ـ هجده ساله میشدند با
صورتگریان میآمدند که ما دیگر نمیتوانیم؛ میخواهیم باشیم؛ ما میگفتیم محدود ه سنی
دارد؛ شما دو سال ،سه سال بودید؛ االن هم بزرگشدهاید؛ برو مثل بقیه بلیط بخر و فیلم نگاهکن؛
منتها آن فرآیند که یک هفته با هم باشند از صبح را با هم باشند؛ تجرب ه مشترک سینما را
داشتن؛ مباحث نقد فیلم را داشتن؛ آن یک فرآیندیاست که در رشد تربیتی آن سنین خیلی
مؤثر است؛ یک روحی ه شادی داشتند؛ هر جایی که با هم میرفتند و تأثیرگذاریشان؛ هم
جایزهمیدادند و امکان ساخت فیلم بعدی را میدادند.
خوب اگر یادتان باشد از یک سنی ما نوشتهایم چهارده به باال؛ البته داستانش دو سال بعد
شروعشد ولی همیشه میدانید تحوالتاجتماعی جلوتر از برنامهریزی هست ،وقتی میرسد به
یکجایی که نباید برسد؛ ما برنامهریزی میکنیم که حاال یک ستاره هم بگذاریم؛ بگوییم  ۱۴به
باال .میخواهم بگویم یادمان باشد که فیلمهای کودک و نوجوان نبود؛ اتفاقاً اگر حوصلهداشتهباشیم
یک دور ه ده ساله را مطالعهبکنیم فیلمها را ببینیم تا ببینیم چهقدر کودک و نوجوان بوده .من
این اواخر ،فکر میکنم جشنوار ه بیست یا بیستو یک بود ،به آقای رضاداد میگفتم که دیگر
باید به این فکر کنید که دو ساالنه کنید و یککم حوز ه آموزش و جنبی را بیشتر کنیم .یک
فیلمساز روس را آوردم به مدت پنج روز بیستوپنج ساعت آموزشمیداد به بچههای سینمای
جوان ،در هتل کوثر .دور ه بیست یا نوزده بود.
جشنوار ه نوزدهم یا بیستم بود به آقای رضاداد میگفتم که در این دو ساالنه بودن جشنواره؛
ایران را یا بهطورکلی حذفکنید یا مثل هم ه جشنوارههای جهانی دو تا فیلم از ایران بیاید؛ نه
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اینکه هفت یا هشت فیلم از ایران داشته باشیم و هفت یا هشتتا فیلم بینالملل؛ دوتا سهمیه
کنند؛ مثل هم ه جشنوارههای بینالملل .چون این هفت ـ هشت تا را که آوردی  3ـ 4ـ 5
تاش اص ً
ال کودک نیست؛ درست است که کودک نقشآفرینی میکند یا نقش اصلی را دارد ولی
خود شما میدانید که این فیلم برای کودک و نوجوان نیست .آنموقع آن ستارهها و چهاردهسال
به باال از این حرفها زاییده شد .واقعیت را بگویم خوبی گفتگو این است که آدم به خاطرات
رجوعمیکند.
این اواخر یک نشستی داشتیم با آقای رضاداد و آقای جمال امید ،که حاال تعداد تولیدات
کمشده؛ جهان پر از فیلمهای تخیلی و فانتزی است که بچههای ما بیشتر آنها برایشان
جذاباست ،ما باید یک رویکرد جدید را تعریفکنیم .ما باید جشنواره را دوساالنه کنیم .بخش
ایران را هم حذفکنیم نه اینکه ایران نباشد اما بخش مستقل سینمای کودک و نوجوان ایران
در آن نیست .چون این نماد را داریم؛ هر جا یک بچه رد میشود و یک جا دستتکان می دهد،
خوشحالیمیکنیم و میآوریم داخل و میگوییم این هم کودک و نوجوان است.
یک دلیل دیگرش هم کودک و نوجوان ایرانی است؛ البته اروپا هم مثل ماست .در آمریکا
خانوادهها میروند سینما برای بچههایشان؛ در اروپا خانوادهها ،بچهها را در خانه میگذارند و
میروند سینما؛ مگر موارد خاص مثل فیلمهای خاص که کامال کودکانه است .آنها هم مثل
ما هستند ،بچه در خانه است؛ مامان و بابا میروند سینما .به جایش شبکههای ماهوارهای،
تلویزیونی و ویدئو ،کودکان و نوجوانانشان را تغذیه میکند نه در سینما .آنموقع من میگفتم
باید این واقعیت موجود را بپذیریم؛ دو سال یک بار جشنواره را برگزارکنیم .این شرکتهایی که
پویانمایی خوب کار میکنند هم حمایت شوند؛ ولی طبیعتاً سینمادار بخش خصوصی استقبالی
نمیکند .باید در شبک ه ویدئویی و تلویزیونی تامین نیازها براساس تربیت ایرانی در خانوادههای
ایرانی ممکنشود.
یکی از نکات مهم رشد بشری ،گفتگو است .شما اگر به من میگفتین هاشمی بیا ،راجعبه این
موضوع برای من چند سطر بنویس ،اینها بیروننمیآمد .گفتگو یکی از نکات رشد و پیشرفت
است .من همیشه آدمهایی را به سیستم توصیهمیکردم ـ نغمه ثمینی یکی از کسانی بود که
من آوردم در جشنوار ه کودک ـ من یادم هست که زاون به من گفت اگر این آمد ،دو سه تا کار
میکند و همین طور هم شد .به آقای عسگرپور میگفتند فالنی و فالنی در تلویزیون هستند؛
دعوتشانکنید؛ من به ایشان میگفتم که چرا؟ میگفت ببیین این در تلویزیون است اگر بچهها
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را در سینما ببیند ،نگاهش بازتر میشود و این نکات درستی است.
پوگفتهای در البی بهویژه عمدتاً از نه شب تا دوازدهشب تا صبح همیشه بین
این گ 
سینماگرها دایر بود .اینها نتایجش را باید سال بعد و سال بعدتر ببینید .من میگویم اگر طرف
فیلمساز است یا تهیهکننده؛ با همین هدف هم ارزشمند است .چون ما با همین هدف میکاریم
ن درو میکنیم؛ در جشنوار ه اجتماعی آبادان درو میکنیم .این آدمها
بعد در جشنوار ه سینما و ز 
که در اینجا دورهم میگذاریم ،ارزشمند است؛ اما بهطورکلی سینمای ایران از فیلمسازانی
استفاده میکند که افتخارشان این است که هیچ فیلم دیگری جز فیلم خود نمیبینند یا کتابی
هم نمیخوانند.
من اول که آمدم تهران به دعوت عسگرپور در آذر  1385بود؛ بعد جشنواره من را دعوت
کرد؛ وقتی آمدم تهران به مدت دو سال مدیر جشنوارههای موضوعی کشور بودم و به این نکته
خوب رسیدهام؛ که بعد سینماگران را دعوت میکردیم آبادان ،ارومیه ،شهرکرد ،اصفهان ،کرمان
و رشت .فیلمساز اص ً
ال نمی رود سینما که حتی فیلمهای هم اتاقیش را ببیند؛ به دلیل اینکه
بودجه محدود بود .عمدتاً اینها دو ـ دو بودند؛ نه یک ـیک توی یک اتاق؛ ما ازش میپرسیدم
آقای هاشمی تو دوست داری با کی باشی؟ میگفت :عسگرپور .از عسگرپور میپرسیدیم که اگر
راضیبود اینها را در یک اتاق میگذاشتیم که راحت باشند؛ بعد می دیدیم که در جشنواره
بعدی شش ماه بعد ،چهار ماه بعدش چه انسی گرفتهاند و چه تولیداتی از اینها آمده؛ حاال یا
تهیهکننده ،کارگردان یا فیلمنامهنویس .میخواهم بگویم گفتگوهای انسانی تأثیر بسیاری در
رشد و توسع ه فضای مطلوب و کیفیت زندگی دارد حتی ناآگاهانهاش هم برای ما یک قدم جلو
است .یک نفر که مواجهباشد با یکی مثل زاون که ادبیات هنر را خیلی میداند در حوز ه مستند
هم که آمده؛ سینمای داستانی هم که بلد است؛ وقتی که حرف میزند راجعبه گل سرخ و شلوار
و پاپیون که حرف نمیزند راجعبه نظرها و تحوالتی که از نظرشان اهمیتداشته صحبت میکند.
یکی از عقبافتادگیهایمان هم همین است ،هیچ پاتوقی را فراهم نمیکند و اتفاقاً میخواهم
بگویم جشنوارهها درست است که فیلمسازهای ما آدمهای خاصی هستند و فیلمهای همدیگر
را نمیبینند؛ کتاب نمیخوانند اما وقتی دور هم جمع میشوند در آبادان ،رشت ،ارومیه ،کرمان و
اصفهان اینها عواملی است که با هم گفتگو میکنند کارهای مشترک آینده را؛ البته ممکناست
بیربط به آن جشنواره باشد .در اصفهان راجعبه هدهد ساختن سریال کتابخوانی تلویزیونی
صحبتمیشود ولی آنجا شکل میگیرد؛ چون امکان ندارد آنها همدیگر را تهران تحت این
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شرایط پیدا کنند ولی آنجا عاملی است که آنها شصت ـ هفتاد نفر در حوز ه فرهنگ و سینما
همدیگر را میبینند و ارتباط وصلمی شود .مدیران مربوطه هم همینطور آنجا همدیگر را
میبیند و چشمدرچشم میشوند ،با هم صحبتمیکنند .این که از قبل باهاش هماهنگ کنند
و پشت میز بزرگ بنشیند ،تا شما را مالقات کند نداریم .پس این رخداد فرهنگی موجب این
اتفاق میشود ،یا مجموعه دستآورد میشود که در طول ده سال میتوانی اندازهگیریکنیم ولی
در طول یکسال نمیتوانیم.
جشنوارههای موضوعی ،آنقدر در شهرستانها به قول زندهیاد علی معلم ،لشکر سینما را
توسعهمیداد که آدمهای عالقهمند ،یعنی کارگردانها ،بازیگرها ،بینندهها و همه را در ماهواره
یا لپتاپ و اینترنتش میبیند .از آدمهای خودش و تأثیرگذاری وطن خودش غافل است،
میخواهم بگویم که آنها هم خیلی تاثیر داشت برای خود سینماگرها هم تاثیر داشت،
برای آشنایی ساختهای بعدی بود اما اصفهان در آن حوزه و در کالن سینما ،نسلی که
االن ستارههایشان عمدتاً بیگانه هستند که ستارههاشرا میدید حال آیا آدمهای باهوشتری
هستند؟ ستاره برایشان فیلمنامهنویس و کارگردان است یا آدمهای معمولیتر هم ستاره برایشان
بازیگراست که این ارتباط نیست .خودشان را در آنها میدیدند و میگفت که من چندین سال
دیگر میخواهم یکی از آنها باشم.
یکی اینکه جشنوارهها را صرفاً تماشای خود فیلم نبینیم ،یک مجموعه به هم پیوسته است
که البته گوهر مرکزیاش فیلم میشود ،دوم اینکه با توجه به تولیدات کم ما و فضای تکنولوژی
تولید فیلم و اینکه دسترسی به فیلم زیاد شده که فکر میکنم دو ساالنه معقولتر است.
حذف بخش ایران خیلی جدی است و این بخش ،یعنی بخش کودک و نوجوان بسیار مهم است
و حاال باید یک ذره وسیعتر ببینیم .پنجاه نفر برای یک شعاع و پنجاه نفر داخلی بیست تا سی
نفر از حوز ه نجد ایران (تاجیکستان ،ارمنستان ،پاکستان ،قرقیزستان ،ایران ،عراق) یک مجموعه
چهار و پنجتایی هم اروپایی ،یک سال برنامهریزی کنیم و سر وقتش هم اجرا شود .میتوانیم
ت بشود
حوزههای فنی را بدهیم داورهای حرفهای ،بهترین فیلم را جایزه مالی بدهیم که درس 
باهاش نصف یک فیلم را ساخت .همینها که بیست تا ایرانی هستند ،سیتایی آن جهانی است،
داورهای حرفهای .بقی ه جایزهها را بدهند ،کارگردانی ،فیلمنامه و ...را ولی جایز ه بهترین فیلمها
را آنها ندهند ،اینها بدهند ،چون عنوان این است :بهترین فیلم کودک و نوجوان .ما خودمان
باید این دریچه را باز کنیم ،این دریچه را من و شمای بیرونی باز میکنیم ،اینکه بیاید درش
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و خارج شود این دیگر خودش است .از سال  1372من آمدم استانداری اصفهان و شده بودم
کارشناس فرهنگی در دفتر امراهلل محمدی .یک سری مجموعه کرهای آمدند اصفهان ،دو هفته
یکبار جلسه داشتیم ،شش تا کارشناس که با معاونت وآقای محمدی هشت نفر بودیم،ک ً
ال هشت
نفربودیم .ما همه جا را نشاندادیم ،پتروشیمی ،پاالیشگاه ،نیروگاه ،صنایع سنگین ،ساختمانها
ورزشگاهها و . ...ارشد کرهایها گفت :شما همه چیز دارید ،تجهیزات ،ساختمان ،سرمایه دارید،
ولی شما مدیریت ندارید ،بعد از این جلسه بود که امراهلل محمدی پس از بازدید یک هیأت کره
جنوبی از اصفهان این را به من گفت و درست هم گفت.
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مهدی احمدی  

من مهدی احمدی ،تهیهکننده سینمای ایران ،فعالیت بیشتر در بخش زمین ه تولید فیلمهای کودکان داشتم،
با سابقهای در تولید فیلمهایی مثل «اَلو اَلو من جوجوام» .سالهای پنجاهونه تا شصتوسه عضو گروه کودک و
نوجوان شبک ه اول تلویزیون بودم.
آنچه االن مورد بحث هست در مورد داوری کودکان و نوجوانان در جشنواره است .در اصل باید این را
اشارهکرد ،آنچه که هویتمیدهد به جشنواره ،بهنظر من حضور همین داوران کودکونوجوان در جشنواره است
که مخاطبین اصلی سینما و فیلم هستند .آنها هستند که تعیینمیکنند کدام برای این گروه هست و کدام
نیست .آنچه که االن حداقل در سالهای اخیر جشنواره شکلگرفتهاست نه برای کودک! دکانی است برای
کودک و نوجوان که بزرگان استفاده آن را میبرند .تمام فیلمهایی که توسط داوران کودک و نوجوان انتخاب
شدهاند ،به نسبت در اکران فیلمهای موفقی در زمین ه کودک بودهاند ،ولی فیلمهایی که توسط داوران جشنواره
یا سیاستگذاران انتخابشدهاند ،فیلمهایی هستند که غالباً رنگ اکران ندیدهاند .چهطور میشود قضاوتکرد که
یک جشنواره که باید در اصل سبکهایی را برای سالهای بعد تعیینکند ،همیشه مهجور و گمنامماندهاست؟!
چون از هدف اصلی کودک و نوجوان دور افتاد.
ک و نوجوان را باید به خود بچهها واگذار کرد .بگذاریم خودشان برای خودشان
به نظر من جشنوار ه کود 
تصمیمبگیرند نه ما بزرگترها .ما بزرگترها برای جیب خودمان تصمیممیگیریم نه برای خواست آنها .اگر
ق و خوب و یک راه مشکلگشا که بتوانیم در آینده فیلمهای بهتری
این راه را برویم میتوانیم یک راه موف 
داشتهباشیم ،است .همیشه میگویند دیکته نانوشته غلط ندارد .باید فیلمها ساختهشود و اشکاالت برطرف شود.
من خودم افتخار میکنم که در دوره بیستوهشتم ،توانستم نظر این گروه داوران را به خودم جلبکنم و توانستم
فیلمی بسازم که بتواند پروان ه زرین اصلی جشنواره را بگیرد.
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قشنگترین حس این بود که جایزه را از دست این داوران گرفتم .تا آنموقع نگفتهبودند خیلی جالببود که
کدام فیلم برنده است .اص ً
ال نمیخواستم بیایم سالن ،وقتی آمدم و مجری اعالمکرد ،فکر کردم کس دیگری را
میگویند ولی اینقدر حس قشنگی داشت برای من و اینقدر ذوقزده بودم که مخاطبین اصلی من توانستهاند
فیلم را درککنند .شاید برابری میکرد با تمام جوایزی که آن شب به تمام فیلمها دادهاند .قشنگترین لحظهای
است که در جشنوار ه کودک و نوجوان وجود دارد و ثبتمیشود.
قشنگترین حس من کنارفرزاد اژدری عزیز ،کارگردانی که دو سال پشتسر هم جایز ه داوران کودک
و نوجوان را گرفتهبودم .تجربهکردم موفقترین فیلمهای کودک و نوجوان ،فیلمهایی است که داوران کودک
انتخابمیکنند .فیلمهای آقای اژدری در اکران ،اگر موفقیت نسبی پیدا کرد به این دلیل بود که توانسته نظر
مخاطبان اصلی یعنی کودکان را جلبکند .اگر ادعامیکنیم برای کودکان فیلممیسازیم باید زندگی آنها
و احساس آنها را بتوانیم درککنیم .اینکه بیایم بهعنوان یک آدم از باال به آنها نگاهکنیم ،این نمیشود
فیلمسازی برای کودک و نوجوان ،این میشود فیلمسازی برای روزمرگی.
آقای اژدری چه با من و چه بدون من در هر صورت کار خودش را میشناسد .چرا بعد از «وروجکها»
نتوانسته کار کند؟ چرا برای من شرایط کار ایجاد نشدهاست تا بتوانم کاری انجامدهم؟ اینها دردهای اصلی
سینمای کودک است .جشنواره باید در کنارش به این مسائل بپردازد و ریشهیابیکند ،چیزی که از آن دور شده
باید بچهها را به بازیگرفت ،باید بگذاریم حرفبزنند ،بگذاریم نظراتشان اعمال شود ،اگر واقعاً چیزی به اسم
سینمای کودک میخواهیم.
در دوران آقای میرعالیی به بحث بچهها واقعاً بها دادهشد .در آن دوران ،آقای میرعالیی واقعاً دغدغهمند
بچهها بود ،به مسئل ه بچههای داور خوب پرداختهشد.
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فرزاد اژدری

من فرزاد اژدری نویسنده و کارگردان فیلمهای کودک هستم .کارشناسی و کارشناسیارشد را در رشت ه
کارگردانی و سینما از دانشکده سینما و تئاتر از دانشگاه هنر در سال هفتادوهفت و هفتادونه گرفتم.
قبل از اینکه کار سینما انجامدهم مدتی در انجمن سینمای جوان کرج بهعنوان مدیر مشغولبودم و
تدریسمیکردم .بعد در جهاد دانشگاهی کرج تدریس کردم .بعد بهصورت هم زمان در شبکههای دو و
چهار ،کار تهیه و کارگردانی و نویسندگی انجامدادم .از سال هفتادوسه تا سال هشتاد و دو؛ به بعد جذب
بنیاد سینمایی فارابی شدم که در ابتدا کارمند روابطعمومی بنیاد فارابی و بعد منتقلشدم به دبیرخان ه
جشنوار ه فیلمهای کودک ونوجوان و فجر و نهایت هم منجرشد به ساختن اولین فیلم تلویزیونی یا تله
فیلمی به اسم «در دل تاریکی» در سال هشتاد و پنج که کار پلیسی بود و کاری به کودک و نوجوان نداشت
و بعد در سال هشتادونه به کمک مرکز گسترش سینمای تجربی و نیمهحرفهای و کمک آقای علیمرادی،
اولین کار سینمایی را شروعکردیم به اسم «سالم بر فرشتگان» .در سال نود در جشنواره بیستو پنجم
نمایش دادهشد و چهارجایزه اصلی را برد ،جایزه بهترین فیلم و بهترین بازیگر کودک ،بهترین جلوههای
بصری ،بهترین فیلمنامه .همان سال در جشنواره فجر دوره بیست ،کاندیدای نه جایزه که چهار جایزه را
گرفت که جایز ه جلوههای ویژه بصری را این فیلم نصیب آقای سحرخیز و دوستانشان کرد .سال نود و
نودویک به یاری خدا کار دومم را کلید زدم .باز هم بنیاد سینمای فارابی و خانم رویا شریف تهیهکننده
بودند .آن سال هم در جشنواره بیستوهفت نمایشدادهشد که فکر کنم جایزه ویژه تماشاگران و داوران
کودک و نوجوان را گرفت به اضافه چهار دیپلم افتخاری که یکی راجع به موسیقی بودکه زحمت مرحوم
آقای چشمآذر را قدردانی کردند و سال نودوسه که «وروجکها» در جشنواره کودک بیست و هشت نمایش
داده شد که آنجا هم جایزه تماشاگران را و داوران کودک و نوجوان را گرفت که با سرمای ه بنیاد سینمایی
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فارابی و کمک آقای مهدی احمدی ساختم.
من اولین کارم در سال هشتادوپنج «در دل تاریکی» کام ً
ال پلیسی بود و دوستداشتم در این زمینه یعنی
کار بزرگساالن کار کنم ولی همزمان من دوتا فیلمنامه را به آقای علیمردانی معرفیکردم« .سالم بر فرشتگان»
و مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی آن را پذیرفت .اینجوری خدا خواست که ما در این خط افتادیم.
االن سه تا فیلم کودک با دوستان خوب گروهمان ساختیم .عالق ه من به ساخت فیلم بزرگساالن است ولی
در سینمای کودک و نوجوان این که فیلم فراموش نمیشود و هر چهار و پنج سال یکبار نسل عوضمیشود و
بچههای چهار و پنج ساله که سینما و فیلم را متوجهمیشوند ،متقاضی فیلمهایی هستند که چهار ـ پنج سال
پیش در بخشهای قبلی دیدهاند .این است که یک حرفهای را دارد .فیلم کودک و نوجوان اساساً فیلمهایی
نیست که تاریخمصرف داشتهباشند ،اگر فیلم برای یک تاریخمصرف خاص ساختهنشود .این فیلمها برای همیشه
میتواند در جریان نمایش قرار بگیرد ،در شهرها و شهرستانها ،کشورهای دیگر برای نسلهای جدید که بچهها
هستند میتوانند تازگی خود را داشته باشند .دوم اینکه بحث سینمای کودک و نوجوان یکسری امکانات دارد
که شاید برای فیلمسازی بزرگساالن کمتر باشد .مخصوصاً برای مردم خودمان مجبور هستیم قصه تعریفکنیم؛
و چون ملت شرقی هستیم دوستداریم قصه بشنویم« ،یکی بود یکی نبود» .ببینیم ربط منطقی صحنهها و
سکانسها باید برای تماشاگر محیا کنیم .وقتی که فیلم را میسازیم در سینمای کودک برای اینکه بچهها پارت
پارت فیلم را میبینند و خیلی درگیر قصه کلی فیلم نمیشوند بلکه ممکناست یک فیلم را ده بار ببینند و هر
بار از یک قسمت آن خوششان بیاید .میتوانید شما فیلم را طراحیکنید که مجموعهای از قصههای کوچک فیلم
باشد که بر مجموع یک قص ه بزرگی رقممیزند که باعث شادی و نشاط و استقبال تماشاگر کودک و نوجوان
از فیلم میشود .هر چند که بحث سینمای نوجوان از کودک متفاوت است ولی آن هم ساختار ویژ ه خودش را
دارد .آن هم شاید همه بزرگساالن خیلی عالقهمند به این نباشند که در سینمای نوجوان قهرمانی باشند که
خودش را بخواهد ثابت کند ولی این یک چیز الزمی است که میرود برای سینمای نوجوانان که ما متأسفانه
کم هم در ایران میبینیم.
از همه مهمتر کار کردن با بچهها برای من خیلی لذتبخش است .من سر صحنه از بچهها چیز زیاد یاد
میگیرم .بارها شدهاست که بازی را از بازیگر کودکم خواستم و به من گفته اجازهبده به سبک خودم بازیکنم،
وقتی بازیکرده ،دیدم خیلی بهتر است از آن چیزی که من فکر میکردم ،اجرا کرده و همان را قبول کردم.
در سینمای بزرگسال معموالً هنرپیشهها و بازیگرها میدانند که قرار است چه بکنند ،چی باید اجرا کنند و
همان را جلو یا پشت دوربین اجرا میکنند .ولی در سینما کودک بهخصوص کودک ،بچهها همیشه تازگی در
اجرا دارند که باعث میشوند عوامل پشتصحنه تصمیمبگیرند .اگر قرار باشد یک حرکتدوربین داشتهباشند
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آن حرکت را جوری دیگر کنند ،برای اینکه آن تازگی را در بازی بچهها بهتر دیدهمی شود .یا آن شور و شوق
بچهها که در صحنه یا پشتصحنه ایجاد میکنند ،باعثمیشود یک گروه خوب و سرحال و شاد ،لذتبخش
این فیلم را بسازند تا یک گروه عبوث و اخمو که باید سر ساعت بروند و بیایند .خوب این اتفاق در فضاها برای
من جذابتر از بزرگساالن است .برای همین هنوز هم دوستدارم اگر فرصتی باشد یک فیلم کودک و نوجوان
بسازم .گرفتن جایز ه داوران کودک و نوجوان ،من تا به حال اینقدر خوشحال نشده بودم که جایز ه کودک و
نوجوان را گرفتم .به نظرم بزرگترین جایز ه دنیا را گرفتم .برای اینکه خیلی سخت است که کودک و نوجوان
را پای یک فیلم بنشانی و راضی باشند و بگویند ما فیلمت را پذیرفتیم .حاضرم یک بار یا چند بار دیگر فیلمت
را ببینم .داوری برای سینمای کودک ،یک امر مقدس است .من شاهد بودم که خیلی سال پیش که ما بهعنوان
دانشجو آمدیم در جشنواره فیلم کودک و نوجوان ،یکسری داور کودک آمدند و به فیلمساز میگفتند که تو به
چه حقی این فیلم را برای ما ساختی؟ ما را چه فرضکردی؟ فکر کردی ما اینقدر بچهایم و نفهمیم که تو این
فیلم را برای ما ساختی؟ و این برای من خیلی ترسناکبود و فهمیدم که بچهها خیلی راحت مطالعهمیکنند
و میگویند این فیلم که قراره برای من ساخته شود ،من باید بفهمم و باید با آن ارتباط بر قرار کنم .به چه
حقی فیلم میسازی که فکر میکنی مال کودک است و با پرویی میآوری به ما نشان میدهی؟ من سر فیلم
«عملیات مهدکودک» قبل از آنکه آن را بسازم یک گپی با داوران کودک و نوجوان زدم .گفتم خوب من فیلم
ب و غریب بود
اول را ساختم و سال پیش بود .امسال اگر بخواهم فیلم بسازم چی دوست دارید .برای من عجی 
که داوران کودک و نوجوان دختر ،یکجور نظر میدادند و داوران کودک و نوجوان پسر یکجور .حاصل آن
«عملیات مهد و کودک» بود .حاصل جمع نظرات داوران به من خیلی کمککرد که من فیلمی بسازم که همه
دوستداشتهباشند .من همیشه اگر بخواهم فیلم کودک و نوجوان بسازم باید خودم را در جریان اتفاقهایی که
ک بروم ،گوشبدهم ببینم که
در ذهن نسل جدید میافتد قرار دهم .همراهی کنم با بچه ها مدرسه بروم  ،پار 
چه جور فیلمی اینها دوستدارند و چه جور فیلمی دوست ندارند و اینجوری فیلم بسازم .این یعنی داوری
کودک و نوجوان برای من از هر چیزی باالتر است ،از هر چیزی با اهمیتتر است و وقتی میبینم آنها به فیلم
من جایزه میدهند ،یعنی من با آن بچهها ارتباط گرفتهام .چون بچهها بسیار منتقدان خوبی هستند برای آثار
سینمایی .این را من نمیگویم خانم ویکی کینگ در کتاب چگونه در بیستویک روز فیلمنامه بنویسم؟ میگوید.
اگر خواستید فیلمی را بسازید و خواستید ببینید خوب هست یا نه ،قبلش فیلمنامه را به بچههای سیزده یا
چهارده ساله بدهید که هنوز ذهنشان درگیر انواع ژانریهای سینمایی و نقدها نشدهاست و ذهن او تازه است.
بچههای االن بهخصوص هفت ـ هشت سالهها میفهمند .میتوانند فیلم را ببینند و بگویند :فیلمنامه ایراد دارد،
طراحیصحنه ایراد داشت ،چرا موسیقی اینجوریه؟ خیلی راحت میتوانند کشفکنند نکات انتقادی خوبی از
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فیلم در بیاورند .این برای ما که کار کودک میکنیم هم ترسناکاست برای کسی که فیلم کودک کار میکند و
هم امیدبخش است و میتوانیم با آنها ارتباط برقرار کنیم ببینیم چی دوست دارند همان را بسازیم که بتوانیم
در گیشه هم موفق باشیم.
من برای هم ه داوران کودک و نوجوان که فیلمهای جشنواره را میبینند ،آرزوی تندرستی ،شادابی و خوبی
دارم .از همه مهمتر آرزو میکنم که کودک درونشان را هیچوقت فراموشنکنند حتی اگر صد ساله شوند .کودک
درونشان همچنان کودک باقیبماند .برای این کار باید حتماً فیلمهای کودک خوب ببینند ،انیمیشن ببینند،
سعیکنند تشخیص درستشان را همچنان حفظکنند و آلودهنشوند با یکسری فیلمهای بزرگساالن را که شاید
هم به دردشان نخورد.
از طرفی آرزو دارم برای سینمای کودک و نوجوان که دوباره به دورانطالیی خودش برگردد و ما دوباره
شاهدباشیم و مردم صفبکشند برای دیدن .فیلمهای کودک و نوجوان خوبی هم ساختهشود که به بچهها و
شعور آنها را توجهکند و بهشان ارزش بدهد .به بهان ه کودک و برای کودک فیلم ساخته نشود .امیداورم و دوست
دارم دوستانی که دست در جبیب میکنند برای ساختن فیلم کودک ،بیشتر دستشان را در جیبشان بکنند...
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رسول بابارضا

رسول بابارضا هستم برنده تندیس بهترین اثر ویدیويی ازچهاردهمین دوره جشنواره بینالمللی فیلمهای
کودکان و نوجوانان اصفهان با فیلم «مسافر شهر قصه ها»( تلفيق انیمیشن و زنده) به انتخاب صد نفر از داوران
کودک و نوجوان و همچنین شرکت در سیدومین دوره جشنواره از سوی انجمن کودک و رسانه در بخش «جلوه
گاه هنر» صاحب تجربیاتی شدهام.
سیاستهای کلی جشنواره طی دورههای متمادی تقریباً ثابت بوده مگر در خصوص مکان اصلی برگزاری
جشنواره که بنا به ضرورتهایی در چندین دوره به کرمان ،تهران و همدان منتقل شد؛ این جابهجایی به سیاست
کلی جشنواره که همانا ماهیت اصلی آن که حمایت از فیلم کودک و نوجوان بوده لطمه چندانی وارد نکرد ولی
شهر اصفهان با توجه به ظرفیتها و استعدادهای جهانی موجود برای این رویداد بین المللی همچنان بهترین شهر
قابل تصور برای جشنواره خواهد بود.
مهمترین مطالبه سینمای کودک و نوجوان که مورد تفاهم کلی سیاستگذاران و فیلمسازان کودک و نوجوان
است ،نگاه حمایتی از طرف دولت به سینمای نحیف کودک و نوجوان است.
آنچه در آخرین دوره جشنواره بیش از پیش نظرها را به خود جلب کرد رشد کمی بیندگان و مخاطبین سینما
با تدبیر مسئولین جشنواره و مدیران شهر اصفهان بود که به نظرم مهمترین فعالیت از وجه حمایتی سینمای
کودک و نوجوان میباشد .این فعالیت برای آموزش و آشنایی تماشاگران با سینمای کودک و نوجوان و صرف
هزینه و وقت برای تماشای فیلم در فضای سینما ،بسیار اهمیت دارد و باید در برنامههای حمایتی از سینمای
کودک و نوجوان نگاه ویژه به آن شود .بهطور کلی چرخهی صنعت سینما با تماشاگر آن کامل میشود .در
واقع با این فعالیت عالوه بر حمایت از سینمای کودک و نوجوان در یک چشمانداز کلی دولت به ترویج فرهنگ
تماشاگران برای رفتن به سینما و تماشای فیلم در فضاهای جمعی و فرهنگی کمک بهسزایی کرده است.
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استمرار و تمرکز برای برگزاری جشنواره در شهر اصفهان با آن هویت تاریخی و فرهنگی شاخص توانسته برای
این جشنواره نقش بهسزایی در ارتقای ماهیت فرهنگی این رویداد فرهنگی و بینالمللی ایجاد کند بهخصوص
آنکه این شهر بهعنوان شهر دوستدار کودک و نوجوان در جهان نیز شناسایی میشود .از نظر من ،شهر اصفهان
با همراهی جشنواره کودک و نوجوان با همه کاستیها که بهطور کلی کشور عزیز ما با آن درگیر است ،توانسته
هویتی مستقل را برای سینمای کودک و نوجوان در سطح داخلی و خارجی عمومیت ببخشد همان چیزی که
شهر کن یا ونیز و ..پس از سالها فعالیت به سینمای جهان معرفی کرده است .امیدوارم مدیران شهر اصفهان و
بهخصوص شورای شهر اصفهان به آن توجه داشته و این مهم را تبدیل به قانون جاری و دائمی کنند تا با تعویض
مدیریتها و سالیق مدیریتی این وظیفه مستمر برای شهر اصفهان دائمی شود.
برای جشنواره کودک و نوجوان اصفهان در پیگیری اهداف دو خاستگاه عمده را میتوان متصور شد یکی از
وجه مطالبات شهری و ساکنین آن شهر و از وجه دیگر صنعت سینما که همان مطالبه سینماگران کودک و
نوجوان در سراسر کشور است.
المپیاد فیلمسازی ،داوری فیلمها توسط کودکان و نوجوانان اختصاص سینماهای شهر به جشنواره و انواع و
اقسام برنامههای اصلی و جنبی تمامی این موضوعات مختلف جشنواره نمایشی از یک رویداد با اهمیت داخلی
و خارجی با شکل و شمایل اصفهانی که ماهیتاً داری هویت فرهنگی و تاریخی دیرینه است و ارائه خدمات
فرهنگی در قالب این جشنواره طی چندین روز برای مطالبهگران یا همان شهروندان اصفهان تا آنجایی که به
نحوی ارزنده و در خور با توجه به شرایط حال حاضر انجام شد.
و اما از وجه حرفهای جشنواره کودک و نوجوان ،آنچه مطالبه سینماگران داخلی و بعضاً خارجی است و یا از
منظر صنعت سینمای کودک و نوجوان باید گفت این بخش از جشنواره با مدیریت بنیاد سینمایی فارابی و دبیر
جشنواره با تجربه مدیریتی طی سالها در وضعیت متوقف به برنامههای تجربه شده از قبل با کمترین ریسک
ارزیابی میشود ،این مسئله دامنگیر تمامیت و مدیریت کالن سینمای ایران است در این جشنواره خبری از
نگاه نوآورانه مبتنی بر شناخت از فناوریهای نوین نبود ،آنچه که بتواند جایگزین چرخ دندههای کهنه در صنعت
سینمای ایران شود منظور نظر من خدمات جانبی مثل نوع رزور و بلیط فروشی بروی سایت با ارائه کارتهای
هوشمند برای مهمانان یا  ...نیست ،بلکه آن چیزی که به رونق صنعت سینمای کودک و نوجوان به لحاظ نگرش
جدید در جذب سرمایه برای تولید و مکانیزم پخش و فروش فیلم کمک مؤثر کند ،انصافاً من شاهد بارقههای از
معرفی الگوهای جدید بودم مثل نمایش تولیدات مجموعه انیمیشنهای «کودک آنالین» یا اختصاص جایزهای
خاص به یک فیلم سینمایی با عنوان «کسب و کار» و جایزه و معرفی تهیهکنندهای بهعنوان «کارآفرین» این
نشانگر دغدغههای مدیریت کالن سینمای ایران است که در حد بضاعت خویش و سینمای کودک با ارائه این
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نشانهها بهدنبال ایجاد نگرشهای جدید در صنعت سینما و بهخصوص سینمای کودک و نوجوان است ،ولی
مهمترین موضوع در نوآوری و کارآفرینی مقیاسپذیری» است آنچه که در این رویداد مغفول مانده.
سینماگران ما با پیگیری جشنواره در همین حدود و بضاعتی که ارائه شد (کودک آنالین و جایزه کسبوکار و
کارآفرینی) به هر حال باید بتوانند الگوهای معرفی شده را تحلیل یا ارزیابی کنند و جایگاه خود را در این الگوها
که بهعنوان نوآوری به سینما معرفی میشود پیدا کنند .در این جشنواره ،کودک آنالین و بهدنبال آن تأسیس
مرکز نوآوریهای سینمای ایران حرفی برای گفتن با سینماگران نداشته و جای داشت که در این جشنواره
در درجه اول این رویکرد و عملیات شناسایی شود و در پی آن تحلیل و آسیبشناسی شود جشنواره کودک و
نوجوان بهترین موقعیت را در سطح ملی آن برای ترویج و ایجاد گرایش برای معرفی الگوهای نوآورانه در بین
سینماگران کودک و نوجوان داشت ولی به آن نپرداخته از آنجایی که متولیان کودک آنالین ،این جشنواره را
برای رونمایی از تولیدات خود انتخاب کرده بودند ،توقع میرفت تا در ایام جشنواره بستهای از تجربیات چه
موفق یا ناموفق از این رویداد به نمایش گذارند ،به هر حال آنچه وظیفه دبیر جشنواره از وجه مطالبه سینمای
ملی و حرفهای میتوان عنوان کرد در این بخش با کاستی همراه بوده هرچند که آقای تابش با همین تفکر و
عملکرد در مدیریت سینمای ایران هستند که با حمایتهای خود پیگیر اجرای ایدهها و طرحهای نوآورانه طی
دو سال اخیر هستند.
مطالبه ی دیگر سینمای حرفهای از جشنواره ،در بخش بازار فیلم و آنچه که بهعنوان تبادالت بینالمللی
فروش و پخش فیلم محسوب میشود با توجه به مهمانهای خارجی بهعنوان داوران و صاحبان فیلم در شرایط
و وضعیت حال حاضر کشور و تحریمها مطلوب بهنظر میرسیده و این بخش از جشنواره با نگاه کلی فارغ از
وجه فرهنگی جشنواره برای کشور طرح وجهات سیاسی بههمراه دارد ،و من بهعنوان یک ایرانی از آن قافل
نیستم و میپذیرم در شرایط حاضر تبادالت مالی سینما دچار مشکل است از این رو مهمترین و با تجربهترین
مهمان خارجی ،تبدیل به سفارشدهنده برای تولید نوعی از فیلمها به اصطالح با بودجه کم و جشنوارهای شده
و بهدنبال این نظریه نیز یک اتفاق نظر در بین فیلمسازان داخلی و پخشکنندگان خارجی برای تولید و پخش
این نوع از فیلمهای ارزان قیمت و جشنوارهای با مخاطب خاص ایجاد شده از همین رو جای فیلمهای تجربی
با موضوع کودک و نوجوان سینما تجربه بسیار خالی بود.
حضور انجمنهای تازه تأسیس و تخصصی سینمای کودک و نوجوان مانند انجمن تخصصی کودک و
رسانه ،انجمن حمایت از فیلم کودک و نوجوان ،انجمن توسعه سینمای کودک و نوجوان ،و انجمنهای
باسابقهتر آسیفا ایران ،سیفژ و بهخصوص سه انجمن تازه تأسیس اول در جشنواره اصفهان برای اولین سال
یکی از نکات قابل توجه در این جشنواره بود؛ با توجه اهداف و فعالیتهای مستقل هر یک از این انجمنها
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میتوان توقع داشت تا در سالهای آتی این انجمنها عهدهدار وظایف جدیدی در اکثر رویدادهای مهم با
موضوع سینمای کودک و نوجوان باشند ،در طول جشنواره شاهد اتفاقات کوچکی از طرف این انجمنها
بودیم ،ولی ایجاد و اجتماع کثیری از فعاالن سینمای کودک و نوجوان در قالب این انجمنها میتواند یکی
از مهمترین نمودهای مشارکت مدنی و مطالبهگری حرفهای و صنفی از سینمای کودک و نوجوان در کل
باشد ،و مدیریتهای دولتی در این تعامله میتواند بهترین راهحلها را در آنچه که بهعنوان مسئله سینمای
کودک و نوجوان شناخته میشود بهدست آورده.
عمده تجربه من و جمعی از سینماگران حوزه کودک و نوجوان که با حضور در جشنواره و در کنار انجمنهای
سینمایی کودک و نوجوان شکلگرفته این بود که اول از همه تا جایی که میتوانیم باید از دولت بخواهیم که از
سینمایی کودک و نوجوان حمایت کند .از طرفی با اتکا به این انجمنهای خود جوش و تازه تأسیس ،بهدنبال
راهها و الگوهای دیگر برای ایجاد رونق در تولید فیلمهای کودک و نوجوان ،بهعنوان کسب و کار دائمی و مستمر
توسعهپذیر ،فرهنگی ،اقتصادی ،خالقانه و کارآفرینانه باشیم ،برای هر یک از واژهها ادعا شده در این متن و هر
متن دیگر پشتوانه تفکر برای طراحی و اجرای برنامهای باشد.
امیدوارم با پر رنگتر شدن نقش انجمنها و بهخصوص انجمنهایی که بدون حمایت از طرف نهادهای دولتی
ایجاد شدهاند در سالهای آتی مدل جدید همکاری دولتی با انجمنها بتواند توقع سینمای کودک و نوجوان را
تا حدودی مرتفع سازد .انشااهلل
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سید مهدی برقعی

سید مهدی برقعی متولد  1349در تهران هستم .کارگردان حرفهای سینما و تلویزیون .دو فیلم سینمایی در
جولجبازی» و ده تلهفیلم دارم برای شبکههای مختلف سیما ،سیما
کارنامهام هست به نام «سفر به شرق» و «ل 
فیلم .حدود بیستو دو فیلم کوتاه و نیمهبلند و یکسری فعالیتهای فرهنگی مثل فیلمنامهنویسی و تلهفیلم هم
تهیهکنندگی کردم .جوایزی هم از جشنوارههای مختلف دریافتکردم .از جمله جشنوار ه بینالمللی فیلمهای
کودکان و نوجوانان در دورههای دهم و دوازدهم و چهاردهم.
خاطرم هست اولین بار فکر میکنم در هفتمین دوره ،داوران کودک و نوجوان بودند ،یادم نمیآید من آنموقع
حضورداشتم یا نه .در دوران جشنواره فیلم کودک و نوجوانان من یا بهعنوان فیلمساز با یک اثر حضور داشتم،
یا بهعنوان تماشاگر حرفهای یا از طریق بنیاد فارابی دعوتشدیم یا خودمان شخصاً آمدهبودیم .سعیمیکنیم
فیلمها را دنبالکنیم و ببینیم .خودم بهدلیل اینکه فیلمهای کودک و نوجوان زیادی ساختم بهخصوص فیلمهای
کوتاه و نیمهبلند در ارتباط با موضوعهای مربوط به کودک و نوجوان بود در جشنواره شرکتکردم .در اولین دوره
که این اتفاقافتاد من یک فیلمی داشتم در دهمین دوره به اسم «سوتک» و آنجا حدود هفت یا نه نفر داور
شدهبودند برای دیدن فیلمها و رأی دادن به این فیلمها .اولین سالی بود
کودک و نوجوان از سراسر کشور انتخاب 
که من مواجهمیشدم با این که آثار ما را کودکان و نوجوانان بررسیمیکنند .با سلیقههای مختلف و از جاهای
مختلف کشور .این به هر حال بهخودیخود جذاب است .یعنی آدمها احساسمیکنند با همکار خودش با یک
آدم تحصیلکرده و هنرمند باسواد یا استاد دانشگاه یا بازیگر حرفهای و یا کارگردان حرفهای طرف نیست .با یک
سری ذهن پویا و خالق کودکانه یا نوجوانان طرف است .که هر چی میبینند در لحظه واکنش نشانمیدهند و
آن واکنش ممکن است به رأی منجر شود که البته من این را رد نمیکنم که ممکن است احیاناً در این رأیها
نظراتی اعمالشود ،به اصطالح خودمان خطدهی شود که حتی اگر این هم باشد باز یک بخش آن برآمده از
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وجود پاک بچههاست .همیشه هم شنیدیم در جشنوار ه کودک و نوجوان یک جاهایی که یادممیآید ،جشنواره
جیفونی ایتالیا همچین موردی دارد .یعنی بچهها آنجا در واقع یک سری فیلم را قضاوتمیکنند ،همیشه فیلم
سازها و همکاران ما خوشحال و خرسند هستند که فیلم یا اثرشان دارد توسط یک سری کودک و نوجوان در
واقع خالق ،پخته و عالقهمند ،با انگیزه قضاوت میشود و آن قضاوت قاعدتاً قضاوت درستی میتواند باشد چون
از حسشان درآمدهاست .ولی جذاب بود برای من آن خاطره و حتی یادم هست که افتخار هم میکردیم در
مصاحبهها که داشتیم ،چه جشنواره دهم و چه جشنواره دوازدهم در کرمان جایزه گرفتم.
در جشنواره چهاردهم همیشه این حس بود که این جایزه میتواند جایز ه جذاب و درستی باشد یعنی در
واقع از حس اولیه و از دل بچهها درآمده ،حاال به اصطالح خودمان درگیر بازیهای حرفهای همکارانمان نشده
که بگویند آقا این را میشناسیم .اثر قبلیش چه جوریه .در واقع با حسشان فیلم را دیدهاند و جایزه به آن
دادهاند .این کلیتی است که قطعاً آن موقع حسم ،حس خوبی بود .خوشحالبودیم که این اتفاق افتاده است.
ضمن اینکه من درسال هفتادوسه دهمین جشنواره وقتی که آن جایزه برای فیلم «سوتک» برای بهترین فیلم
به من دادند ،پروان ه زرین ،دیپلم افتخار و یک جلسهای یا وقت دبیر وقت جشنواره آقای پاکدل وقت برگزار
کردند .بعد از اینکه ما جایزه را گرفتیم ،در واقع دیدار داشتیم با این داورها و همانموقع من متوجهشدم که
چهقدر اینها درستدیدند و به حرف ه سینما عالقهمند بودند و دوستداشتن وارد حرف ه سینما شوند .پس از
سؤاالتی که کردند از ما راجعبه اینکه فیلم بعدی شما چیست؟ ما میتوانیم با شما همکاری کنیم؟ با هر یک
دوستی بود پانزده ـ شانزده سالش بود آنموقع محمد مهدی آذر خیل دقیقاً یادم هست اسمش چون تا چند
سال بعد با هم در ارتباط بودیم .خیلی عالقهمند بود وارد عرص ه سینما و نویسندگی شود ،قصه بنویسد ،داستان
بنویسد ،یک چیزهایی هم نوشت و میداد من میخواندم .مطمئنم در این زمینه فعالیتمیکند .یک حرفهای
برایشان زدهشده بود آن بچهها از جمله همین دوستی که میگویم یعنی شاید قبلش به فیلم کودک ،سینما،
جشنواره توجهی یا نگاهی نداشت وقتی که این اتفاقافتاد از طرف دفتر جشنواره انتخاب شدند ،به مدت یک
هفته ،هشت روز برای دیدن فیلمها و جایزهدادن به فیلمها .قاعدتاً فکر میکنم یک سری از دوستان مسیر
زندگیشان تغییر پیداکرده ،میرفتند به سمت نویسندگی یا کارگردانی یا بازیگر شوند .به هر حال اتفاق خوبی
بود و ما هم خوشحالبودیم جایزهای که از دست این دوستان میگیریم ،جایزههای کام ً
ال پاک و بیشیلهپیله و
خیلی صادق بود.
در حقیقت آن تأثیر جریانسازی فرهنگی جشنوار ه کودک است .دقیقاً من دوتا پروانهزرین از جشنواره
فیلمهای کودکان و نوجوانان در اصفهان دارم و سه دیپلم افتخار .در سال نودویک هم فیلمی داشتم که بازیگر
من آنجا دیپلم افتخار گرفت .یعنی اثر دورههای جشنوار ه کودک را یا فیلم داشتم ،حضورداشتم یا جایزهگرفتم

پروانههای فیروزهای ()2

 80مهربانتر از پرواز

یا همکارن در فیلم جایزهگرفتن یا در نهایت بهعنوان یک بیننده حرفهای مهمان جشنواره بودم و آثار را میدیدم.
این تأثیر را کام ً
ال متوجهمیشدم اگر چه االن دو ـ سه سالی هست که در جشنواره نیستم و سه ـ چهار سال
هم هست که نه اثری داشتم و نه امکان حضور داشتم .من حتی مواجه بودم با یک خانوادهای در تهران که پدر
و مادر فرهنگی بودند؛ معلم بودند ولی تمام تمایل و موقعیتشان این بود که برایشان در ایام جشنواره دو تا
فرزندشان را هماهنگکنند به اتفاق ،یک سفری ببرند اصفهان و فیلمهای جشنواره را ببینند .میخواهم بگویم
در این حد به یک نمونه مصداقی اشارهمیکنم .یادم هست که این اتفاق چندین سال از طریق این خانواده تکرار
میشد ،یعنی خیلی جالب بود که تأثیری که جشنواره گذاشته بود این بود که این خانواده میخواستند یک
سفر تابستانی یا یک سفر در پاییز بروند ،برنامهریزیمیکردند در ایام جشنوار ه اصفهان این سفر را بروند که
بتوانند فرزندانشان آن فیلمها را آن جا ببینند .در برنامههای جشنواره شرکتکنند .این مشخص که این تأثیر
بود که حاال اینکه در سالهای اخیر به چه شکل شده ،کمتر شده یا بیشتر شده را من خیلی نزدیکش نبودم
و نمیتوانم االن آماری ارائهدهم.
بله دقیقاً من به همین دلیل سه دوره در واقع چهار دوره ،چون یک دوره بازیگری یکی فیلمها جایزهای
گرفت .البته باز هم حافظهام یاری نمیکند که آن جایزه برای فیلم «مزرعه کودکی» بود که آقای عباس رافعی
تهیهکنندهاش بود .خاطرم نیست که ویدیویی بود ،داوران کودک این جایزه را دادهبودند یا داوران بزرگسال .به
همین دلیل آن مقاطعی که من این جوایز را گرفته بودم ،ازدواجنکردهبودم و فرزندی نداشتم.
االن سه ـ چهار سال اخیر فرزندان خود من ،به هر حال کارهای من را دیدهاند ،یک موقعهایی نگاهمیکنند
یا یک مصاحبههایی بوده یا کاتالوگهایی؛ اینها را ورقمیزنند و میگویند برای ما از آن روزها بگو .وقتی چه
در دوست و آشنا مواردی باشد .وقتی که مواجه میشوند با اینکه ما یکسری فیلم ببینیم و داوری کنیم .حاال
در کنارش یک سفری در اصفهان هست ،قطعاً استفادهمیکنند و ممکناست همین کفایت میکند یعنی اگر
اهدافی پشت این قضیه بوده حتی اگر دو یا سه نفر در زندگیشان به این سمت کشیده شود و به این سمت برود
که وارد سینما بشوند و بطور حرفهای کارکنند؛ حضور در جشنواره کودک بهعنوان داور ،خود این کفایت میکند.
قاعدتاً دنبال کمیت و تعداد زیاد نیستیم حتی اگر تقریباً دو نفر هم این تأثیر را بگیرد ،نتیج ه مثبتی است.
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کیومرث پوراحمد

من در طول آن سالها که خیلی تو جشنواره بودم ،امسال هم بودم ولی توش نبودم ،بیشتر در حیاط
مینشستم با بچهها قهوه میخوردیم .موضوع دیدن دوستان و همکاران بود.
آنسال که بیشتر داخل جشنواره بودیم و خودیتر بودیم و توش بودیم .جایزه برای من که هیچوقت مهم
نبوده ،هیچوقت و هیچجا و همیشه گفتم ،صد بار گفتم و نوشتهشده از قول من و همهجا گفتم به جز جایزه
اسکار هیچ جایزهای در جهان هیچ ارزشی ندارد؛ حتی نخل طالیی کن ،شیر ونیز و خرس برلین درصورتی
ارزش داردکه اینقدر گیرندهاش زیرکباشد مثل آقای کیارستمی که خودش خودش را جهانی میکند وگرنه
آنقدر آدمها بودهاند که نخلطال گرفتهاند و رفتهاند گموگورتر از همیشه .ولی اسکار تنها جایزهای است که اگر
جایزهاش را بگیری ،هر جای دنیا بودی خواستی فیلم بسازی ،این میشود سرمای ه تو .اوالً تکلیف داوری و این
جایزه را روشنکنم ،دیگه جایز ه فجر و کودک و مودک که دیگه هیچی .سؤال شما بچههایی که داور بودند ،من
در تمام آن سالها و این سالها با این بچهها هیچ ارتباطی نداشتم ،چه قبل از جشنواره و چه بعد از جشنواره.
بچه خودم هیچوقت آنجا نبوده است .یکسال هم شما میگویید که فیلم «بهخاطر هانیه» جایز ه کودکان را
برده که آن هم من یادمنمیآید .حاال برده که برده .البد آن سالها بچهها خوششان آمدهاست.
من چه میدانم یا مربی به آنها گفته که از آن فیلم خوششان بیاید .نکته مهمتر اینکه «قصههای مجید»
را همه جا ،من را بهخاطر آن میشناسند .میخواهم بگویم که فکر میکنم اگر امسال سال 1398آن فیلم
ساختهمیشد ،احتماالً هیچکس نگاهنمیکرد .چون خود تلویزیون جمهوری اسالمی سیصدتا کانال بهدرد
نخور هست .یکی از یکی به درد نخورتر ،اگر ورزش باشد نگاهمیکنند وگرنه دیگر کسی محل سگ نمیگذارد
که تلویزیون ما آن زمان سیسال پیش این فیلم پخششده و بین بزرگساالن و نوجوانان نوستالژی ایجادکرده
است .آن نوجوانان االن خودشان پدر مادر شدند .دست بچهها را میگیرند ،میگویند ببین آنها دیدند
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خوششان آمده و این ادامه پیدا کردهاست .حاال آن سال این فیلم جایزهگرفته؟ من چهمیدونم ،هیچوقت
هیچ حسینداشتم ،هر وقت جایزهبگیرم خیلی بالبال نمیزنم؛ نگیرم هم پر و بالم نمیریزه .جایزه با هفت
تا داور یا پنج تا داور یک نظراتی دارند میدهند؛ حاال این پنج نفر را دو نفر آن را عوضکن ک ً
ال رأیها جور
دیگری میشود .پس چه فرقیمیکند مهم اصل آن فیلم است که ماندگار است یا باید برود در زبالهدان تاریخ
سینما .فیلم مهم است ،جایزه مهم نیست .آنقدر بودهاند که جایزهگرفتند ولی فراموششدهاند و همچنین
آنقدر هم بودهاندکه جایزه نگرفتهاند ولی ماندگار شدهاند برای همیشه .چارلیچاپلین هیچوقت جایزه
نگرفتهبود که بعدها که پیرتر شدهبود ،جایزه افتخاری بهش دادهبودند.
من سر فیلم «تاتوره» این داستان مال سیوهفت سال پیش است .من ،حسین جعفریان و فرهادصبا در
مهمانسرای بوشهر در یک اطاق میخوابیدیم؛ در یک کاست آقای محمدرضا لطفی با سهتار زدهبود و خودش
خواندهبود «ای یار من ای یار من» من یادمهست .ما دوماه صبح به صبح این را گوشمیدادیم و شب هم که
میشد این را گوشمیکردیم .سیصد بار فقط گوشمیدادیم ،تمام این دو ماه خدا بار این را گوش میدادیم.
هفت هپیش دوباره این فایل رسید دستم توی تلفن اول ،گفتم آن نیست دوباره گوشدادم بعد دیدم هماناست
ولی ریتمش خیلی کند است ،انگار پر شورتر و تندتر بود ،بعد فکر کردم این مال چهلسال پیش است ،آنموقع
برای من تندبوده نه االن که من هفتاد سالم هست .این تفاوتها در زمان است ،االن حسمیکنم ریتمش کند
است؛ خب پس این تفاوتها بقیه جاها هم هست.
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نادره ترکمانی

من نادره ترکمانی فارغالتحصیل دانشگاه فیلم و تئاتر در رشت ه کارگردانی سینما هستم .از سال شصتوهشت
تا هفتادونه درکار تولید فیلمهای مستند مشغول بودم و از سال هشتاد ،تولید فیلمهای سینمایی برای گروه
سنی کودکان و نوجوانان را در مسیر کاری خودم قراردادم .حوز ه تخصصیم افسانههای عامیانه در سینمای
کودک است .فیلم «خاله سوسکه» سال هشتاد و هشت در جشنوار ه کودک که در همدان برگزارشد ،جایزه
منتخب تماشاگران را دریافتکرد .سال نود و یک هم فیلم سینمایی «گورداله و عمه غوله» که فیلم تمام
توششمین دوره جایزههای بهترین
عروسکی بود و از جشنوار ه فیلم کودکان و نوجوانان در اصفهان در بیس 
کارگردانی ،فیلمنامه ،ساخت عروسک ،موسیقی ،بهترین دستاورد هنری را دریافتکرد .همچنین همان سال
انجمن منتقدین و نویسندگان سینما ،جایز ه ویژه خود را همراه با تندیس به فیلم «گورداله و عمه غوله» دادند.
منتخب شرکتهای فیلمسازی همشد .از آن سال ب ه بعد که من وارد سینمای کودک شدم و فعالیتهای جنبی
هم در حوز ه سینمای کودک شروع پیداکرد به ادامهیافتن .تا پیش از آن فعالیتهایم تدریس بود که همچنان
داشتم و ادامهدادم.تالیف کتاب ونگارش فیلمنامه در اشکال متعدد ادامهپیداکرد ولی در کنار اینها داوری
جشنوارههای متعدد هم داشتم .درجشنواره بیستو چهارم جزو هیأت داوری بودم .اما در دو یا سه سال اخیر با
دوستان دیگر سینماگر تمرکز را گذاشتیم در فعالیتهای فرهنگی ،اجتماعی .انجیو مرتبط با فیلمهای کودک و
نوجوان را هم تأسیس بکنیم ،که مرکز توسعه فیلمهای کودک و نوجوان را انجیویی هست که در جهت توسعه
و رونق سینما کودک و نوجوان داره تالش میکند برنامههای متعدد داشتهباشد و سیاستگذاریهای مختلف را
همگام با بنیادفارابی ،سازمان سینمایی و سینماگران و مراکزی به صورت داوطلبانه برای ارتقای سینمای کودک
جشنواره کودک و نوجوان میتوانند جریان

فعال هستند ،داریم جلومیبریم .بههرحال هم ه جشنوارهها از جمله
فرهنگی ،اجتماعی ایجادکنند و موجی درستمیکنند .در این موج فیلمسازان ،مخاطبین ،کودکان و نوجوانان
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هستند که در مجموع جشنواره قرارمیگیرند .آثار متعددی تولیدمیشود و به نمایش درمیآید .طول جشنواره
بحث و گفتگو و نقل مسائل مرتبط با سینمای کودک مدنظر بوده و در همه این دورهها که من شاهدش بودم.
به هر حال دغدغه برگزارکنندهها این بوده که این جریان به صورت یک جریان جدی بتواند در بدنه سینما
یودو دور ه خود جریانسازی فرهنگی برای
جای خودش را نشاندهد .منتها اینکه جشنواره توانسته در طول س 
مخاطبین خود ایجادکند و در گروه سازندگان ،تهیهکنندهها و پخشکنندهها و سینماداران توانسته یا نه ،این
جریان را در این طیف که مخاطبان هستند ایجادکند .االن میبایست شرایط سینمای کودک ما بهتری باشد؛
البته همه را روی دوش جشنواره نمیگذارم؛ جشنواره مسئولیت مستقیم جریانسازی فرهنگی برای اکران
معرفی آثار به هم ه کودکان سراسر کشور را ندارد .جشنواره یک فرصتی است برای معرفی آثاری که در گروه
سنی کودکان و نوجوانان ساختهشده و دراندازه خودش موفق بوده اما اگر جشنواره میتوانست جریانهای
بوجوش که ما واقعاً در اصفهان و شهرهای
دیگری را همگام و همراستا با خودش به حرکتدربیاورد و آن جن 
دیگر شاهدش هستیم که مردم با خانوادهها و بچهها چهجوری موج درست میشود ،در شهر عالقهمند هستند.
اگر این موج و این جریان میتوانست به صورت فراگیر در سراسر کشور باشد ،آنموقع ما میتوانستیم یک جریان
خیلیخیلی جدیتری را در حوز ه تولید و اکران آثار کودک شاهد باشیم و تقریباً همان حسی بوجودبیاید که
جشنوار ه فجر دارد.
جشنوار ه فجر وقتی تمام میشود ،مخاطبین که مردم باشند دوستدارند بدانند آثاری که در جشنوار ه فجر
به نمایش درآمده ،کی اکران میشود؟ دوستدارند اثر مورد نظرشان را که ندیدند یا دوست دارند یک بار دیگر
ببینند یا به دوستان توصیه میکنند ببینند و اکرانبیاید .آن موج را جشنوار ه فجر در حوز ه سینمای بزرگساالن
توانسته ایجادکند ولی اگر به موازات آن جشنوار ه کودک را مقایسهکنیم نتوانسته آن جریان را ایجادکند .این
دهها دلیل دارد ،مقصر جشنوار ه فیلمهای کودک و نوجوان نیست .یک جریان موازی هست که اگر اینها درست
حرکتکند جشنوار ه کودک و نوجوان میتواند به آن اهداف خودش که اگر بخش جلب و جریان فرهنگیاش در
فکر مخاطبین خودش هست ،دستپیداکند.
وقتی ما مخاطبین آثار را در جایگاه داوری قرار میدهیم و این امتیاز و فرجه را به آنها میدهیم که آن
ی و انتخابکنید و بر اساس سابق ه اثر مورد نظرتان را بهش
آثاری که برای شما ساختهشده را در جشنواره داور 
جایزهدهید .این جریان یک جور فرصت و مجال و امکان نمره باال دادن به کودکان و نوجوانان داور است و
آنها بههرحال در آینده این مسیر را در ذهن خودشان حفظمیکنند که بهعنوان داور یکسری کارها را دیدیم.
ما یکی از وظایفی که اصوالً در بحث کودک و نوجوان در هر حوزهای که داریم فعالیتمیکنیم ،چه حوزه
شوپرورش یکی از مسئولیتهایی
ی بچهها ،سینما ،ادبیات حتی آموز 
فعالیتهای حقوقی و مدنی ،چه تفریحها 
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که حاال من بهعنوان سینماگر احساس میکنم برای تمام کسانی که در عرص ه سینمای کودک دارند ،فعالیت
میکنند ،یک مسئولیت جدی است .اینکه ما به بچهها اعتمادبهنفس بدهیم ،من مطمئن هستم بچههایی که
قوشور و به
در بخش داوری حضور پیدا میکنند در طول این سالهای جشنواره به آن اعتمادبهنفس و شو 
اعتماد به شرایطی که در آن قرار میگیرند و تالشی که این اعتماد را بهمنزل ه ظهور برسانند ،قطعاً رویشان
تأثیرمیگذارد و بچههای موفقتری میتوانندباشندکه در مواقع مختلف تصمیمیبگیرند که نظرشان را ابرازکنند،
ایده و فکر و پیشنهاداتشان را بگویند .اصوالً شاید یکی از بهترین رویکردهای استفاد ه کودکان و نوجوانان در
جشنواره خودشان بهعنوان داور این است که ما اعتمادبهنفس قوی در آنها ایجاد میکنیم و این مهم است.
قراره اینها کسانی باشند که در آینده راجعبه سینمای کودک یا نظریدهند یا فیلمساز ،عکاس یا منتقد فیلم
شوند و اگر هیچکدام نشوند میتوانند یک مخاطب خیلیخوب باشند که میتواند جریان فرهنگی در اطراف
خودش ایجادکند .دختری که مث ً
ال پانزده سال پیش ،شانزده سالش بود و جزو هیأت داوری جشنوار ه کودک
و نوجوان بوده االن یک خانم سی ساله هست و احتماالً یک بچه هفت و هشت ساله دارد .جریانی که در ذهن
این داور پانزده ساله پیشآمده به کودک امروزش منتقل میشود .این همان چیزی است که ما میخواهیم در
جامعهها اتفاقبیافتد .بحثی که شما در این جریان فرهنگی ،اجتماعی و سینما بهراحتی ،بهخوبی و بهدرستی
میتوانید جریان فرهنگی درستکند ،بهخصوص در حوز ه کودک ،منتها من در حوز ه داوری کودک و نوجوان
یودوم من جزو هیأت انتخاب بودم.
یکسری مسائل دارم و دلممیخواهد که مطرح بکنم .امسال در دور ه س 
سالهای قبل بهعنوان مهمان میآمدم یا بهعنوان سازند ه فیلم یا به طرق مختلف در جریان جشنواره بودم.
اخبار را پیگیری و مطالع ه میکردیم ،حضورداشتیم بین مخاطبین عمومی مردم که بچهها و خانوادههاشون در
سالنهای متعدد در شهرهای مختلف بودند .گاهی وقتها یک فیلم را سه و چهار بار در سالن سینما میدیدم.
ک بار رو به مخاطبین میبینیم ،یکبار بچهها را میبینیم ،یکبار والدین را ...چون
یکبار روی پرده میبینیم ،ی 
این تجربهای است که بهدرد ما میخورد در حوز ه فیلمسازی ،اما در حوز ه داوران کودک و نوجوان که اتفاقاً من
همیشه معتقدم این بچهها که انتخاب میشوند بهعنوان داور کودک و نوجوان ،مشتی نمونه از بچههایی هستند
که در سرتاسر کشور ما وقتی فیلم کودک و نوجوان میرود برای اکران اینها هم میخواهندبروند درسالن
سینما و اینها را ببینند .بنابراین باید طیفی از بچهها که لحاظ سنی چهار و پنج ساله نبایدباشند که من دیدهام،
درست انتخابمیشود .گروه سنی آنها بین نه ،ده و یازده سال تا چهارده و پانزده سال است .اما اعتراض من
به این شیو ه انتخاب داوران کودک و نوجوان که هر سال هم مد نظرم بوده و راجعبهاش متمرکز هم میشوم در
دورههای مختلف جشنواره؛ این بچهها باید فارغ از آموزشهای بزرگساالن باشند .ارائه دیدگاههای بزرگساالنه.
فارغ از داوری گروههای بزرگسال ،خودشان بیواسطه فیلمها را نگاه بکنند و چه بسا بهترین مدل داوری کودک
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و نوجوان کشوری باشد یعنی شما  1000نفر را در سرتاسر کشور که فیلم نمایش دادهمیشود ،بچهها به صورت
تصادفی انتخابشوند مث ً
ال بگویند استان آذربایجان سی نفر از بچهها از مدارس مختلف هرکس دوستدارد،
نه اینکه ما انتخابکنیم .ما مصاحبه کنیم ،ما آموزش دهیم ،ما روش دیدن را آموزشدهیم ،چگونه دیدن و
چگونه ندیدن را آموزشدهیم .سینما یک فضای تفریح ،سرگرمی ،آموزش مخلوط با همه ،یک هنر است هم
یک رسانه .کودکی که در سرتاسر کشور با خانوادهاش میرود فیلم را میبیند آن بچه هیچ آموزشی ندیدهاست،
آن بچه براساس سلیق ه خودش ،دانستههایش یا کشفیات خودش عالقهمند به آن فیلم میشود و بعد میرود و
 CDآن را میخرد یا خوشش نمیآید در سالن سینما مشغول پفکخوردن و ور رفتن به بند کفشش میشود...
تا بیاید بیرون .معموالً هم بچهها در سالن سینما اولین چیزی که مد نظرشان هست تفریح و سرگرمی است.
منتها من دیدم داوران کودک و نوجوان که انتخاب میشوند اوالً اینکه آنها را انتخابمیکنند که این غلط
است .تمام بچهها در سراسر کشور ما جزو مخاطبین ما هستند .من اگر فیلمم را اکران میکنم نمیتوانم بچهها
را انتخابکنم که بیایید فیلم من را ببیند .سینما یک رسان ه عمومی است به اینها هیچ آموزش نباید دادهشود،
بچهها باید بر اساس اطالعاتشان در طول زندگیشان از یازده ساله تا سیزده ساله هستند ،اینقدر تلویزیون و فیلم
دیده و در فضای مجازی فیلمهای مختلف کوتاه و بلند ،از خارج آمده ،انیمیشن ،رئال  ...با اینها آشناشده ،دیگر
نیاز نیست ما به اینها آموزش بدهیم یا با اینها مصاحبهکنیم که کتاب چندتا خواندی؟ مجله چندتا خواندی؟
درک شما از ادبیات فالن چقدر است؟ نه...
مخاطبین کودک و نوجوان باید راحت و بیواسطه بدون آموزشهای این شکلی بیایند در سالن سینما
فیلم را ببینند و فیلمی که دوستشدارند را انتخابکنند .متأسفانه در طول جشنوارهها و سالهای متعدد که
میگذرد اگر از خود داوران که میآیند برای هیأت داوری صحبتکنید .از نوع گفتگو ما باهاشون صمیمی
میشویم و صحبت میکنیم .من بهشان میگویم :من فیلمسازم حرفت را بزن .دوستداری بنویس و بازیکنی و
کارگردانی کن ...آرامآرام با آنها صمیمی میشوید و متوجهمیشوید که نوع انتخاب این بچهها براساس آن کدها
و نشانههایی است که آن آموزشدهنده به اینها آموزش میدهد به همین دلیل غالباً این بچهها فیلمهایی را
انتخاب میکنند که این فیلمها روی پرد ه سینمای کودک و نوجوان مخاطب آن نیستند و بزرگساالن مخاطبان
آن هستند .این نقط ه خطر آن است  .ما بچهها را بیخودی و زود بزرگ میکنیم .پسری که یازده سالش است
من اصفهان دیدم بهش میگویم از کدام فیلم خوشت آمد؟ میگوید :گوشت را بیار جلو خانم اسم فیلم خودش
را میگوید .میگویم :چرا در گوش میگویی؟ میگوید :آخه قرار نیست این را انتخابکنم ما باید فیلمی را
انتخابکنیم که نشانبدهد ما آدمهای فهمیدهای هستیم .این خیلی غلطاست ،نشان میدهد راه غلطاست .از
همان اول میگوییم براساس خطوطی که ما به شما میدهیم فیلم را انتخابکنید و دقیقاً هم همان میشود.
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امسال همینطور و سال پیش هم همینطور بچهها آثاری را انتخاب میکنند که شما میبینید جایز ه یونیسف
جایز ه هیأت انتخاب کارگردان هستند و فضای اکران را میشناسند سینمادارها ....نشان میدهد .انتخاب غلط
است بعد میفهمی که اینقدر اینها انتخابشدهاند و آموزشدادهشدهاند که دقیقاً در کادر قرارگرفتهاند که
انتخاب و سلیق ه اصلی خودشان را معرفی اثر مورد نظر ندارد .این آن خطر و اشتباه است وگرنه داشتن هیأت
داوری کودک و نوجوان درستاست باید این اتفاق بیافتد .ایجاد اعتمادبهنفس برای بچههایی که در آینده
خودشان جریانساز فرهنگی فعالیت سینمایی کودک هستند الزم و مفید است .شاید بههمیندلیلاست که
قراره هیأت داوری کودک و نوجوان وجودداشتهباشد .جشنواره اما مسیری که میرود مسیر درستی نیست .من
اگر قرارباشد یک روزی سازماندهی کنم داوران کودک و نوجوان را این روش را به کل میگذارم کنار .بچهها
انتخاب نبایدبشوند .شما مث ً
ال سیتا بچه را بیاورید مصاحبه کنید ببینید کدامشان اهل فهمتر ،کدامشان تعداد
بیشتری کتابخوانده ،کدامشان بیشتر حرفمیزنند یا کتابهای بزرگ نوزده ساله و هیجده ساله خوانده یا
چه تعدادی کثیری فیلم دیده ،بچهها در کشور ما اینجوری نیستند ،ما وقتی میگوییم هیات داوری کودک
و نوجوان یعنی میگوییم شما بخش اندک گروهی از نمایندههای کودک و نوجوان در کشور ما هستید و حاال
بیایید فیلم را انتخابکنید ،به دلیل اینکه انتخابها غلطاست هیچ پخشکنندهای براساس انتخاب مخاطبین
کودک و نوجوان فیلم را انتخاب نمیکند ،میتوانید این را در طول سیودو دوره جشنواره ببینید که من
درست میگویم یا غلط .هیچکدام از پخش کنندهها به انتخاب مخاطبین کودک و نوجوان در اینکه فیلمی را
یودوم هم ما پخشکنندهداشتیم در جشنواره دقیقاً
انتخابکنند و پخشکنند توجهی ندارند .در جشنوار ه س 
توی سالن انتخاب میگفتند دربار ه اینها فیلمهایی بهشان تلقینکردند در ذهنشان که امسال مال کودک و
نوجوان نیست .این نکتهای بود که میخواستم بگویم...

پروانههای فیروزهای ()2

 88مهربانتر از پرواز

سیروس حسن پور

من سیروس حسنپور هستم .در هرصورت وقتی که آدم دارد کار کودک نه ،اساساً کار رسانه یا تولیدی
انجاممیدهد؛ فیلمی دارد میسازد؛ یا اثری را خلق میکند؛ قطعاً به مخاطب هم فکر میکند که بتواند جذابیت
الزم را برای مخاطب ایجاد و منتقلکند .این دوستان کودک و نوجوان در جشنوار ه کودک یکی از فاکتورهای
مهمی شدند برای اینکه ما بیشتر به این مقول ه پردازش داشته باشیم ،و وقتی داریم کاریمیکنیم واقعاً
نوجوان
ِ
مخاطب که قرار است این فیلم را ببیند را درنظر بگیریم و این داوران ،بچههای باهوش و با ذکاوتی هستند یعنی
در واقع طی یک مراحل و فرآیند انتخابمیشوند و میآیند برای داوری .من شاهد بودم که داورها درست دست
روی نکات بسیار حائز اهمیتی درمورد فیلمها میگذاشتند که من تعجبمیکردم که چه دیدگاه جالبی دارند.
از کنار یک سری فیلمها بهسادگی نمیگذرند ،اینها پیامهای خاصی دارند و من که میخواهم برای این بچهها
کار کنم با دقت بیشتری فیلم بسازم .برای اینکه یکسری داور هست متفاوت از داوران حرفهای بزرگساالن و
همکاران که اینها از منظر خودشان به داستان نگاهمیکنند که اتفاقاً خیلی هم حرفهای نگاهمیکنند و اینها
باعث میشود من در مسیر کارهای خودم با دقت حرکتکنم و سعیکنم کاری انجامدهم که همراهی این
دوستان را همراهداشتهباشم و همراهکنم آنها را با خودم .قبل از «دهقان فداکار» فیلم نیمهبلند «کالس اول»
هم بود ،آنهم داوران کودک و نوجوان و بزرگسال ،آن را انتخاب و جایزهدادند سال هفتا دوهفت بود.
خیلی کمک میکند به ما کسی که خودش از دوران کودکی میآید در سینما ،با یک دانش دیگری ورود
میکند ،یعنی خودت با آن فضای ذهنی ورود میکنی؛ وارد سینما میشوی؛ سینما را جدیتر میخوانی؛
بعد فیلمساز میشوی که ژانرکودک و نوجوان را انتخابمیکنی و تکیه بر نوجوان و محصول کارهایی داری
که در جشنوارههای دورههای مختلف جایزهگرفته و این حائز اهمیت است .در فرآیند جشنواره خود شما
تبدیلمیشوی به داور جشنواره ،از آن فضایی که باید مورد قضاوت قرار بگیری ،در فرآیندی قرار میگیری که

پروانههای فیروزهای ()2

تپش خیال دوست 89

خودت باید قضاوتکنی ،بعد در فرآیند جشنواره این افتخار را پیدا میکند ،بزرگداشت و نکوداشت بگیرند برای
شما ،یعنی فرآیندی اتفاقمیافتد که آقای سیروس حسن پور با آن پشتوانه که االن هم انتظار داریم .در سال
نودوهشت باز هم کارهای خوب ببینیم نه اینکه آقای حسن پور را بگردیم ببینیم و بگوییم االن داری چه کار
میکنی؟ باید انتظار داشته باشیم سیروس کار خوب انجام دهد.
مثل همیشه؛ بله آن اتفاقها کار آدم را سختتر میکند و راه را که آدم میرود متفکرتر و سختکوشتر
میکند ،مسئولیت سنگینمیشود و این اتفاقی که میافتد یک جایی شما دچار تعارض میشوید و کاری را
میخواهید انجامدهید با توجه به تجارب ،که یک سری موانع سر راه تو هست که بسیار سلیقهای است و این
آدمها پیشروی تو قرار میگیرد برای کاری که تو میخواهی بسازی؛ آنها سرنوشت کارت را تعیینمیکنند،
که آیا بشود یا نشود ،بنابراین فیلمساز دچار تناقضمیشود ،آن فیلمساز دچار مشکلمیشود .من االن شش
سال است که کار نکردم ،کار نکردن من ،از نداشتن کار نیست ،از نداشتن فیلمنامه نیست ،باید دنبال دلیل
گشت آیا این برمیگردد به خوبنبودن کارها ،که ُخب من نشان دادم که من کار بد نمیخواهم بکنم ،اگر از
سلیق ه افرادی هستند که آنجا نشستند ،که ُخب باید این کار را ارزیابی کرد و بعد از آن باید خروجی آن تو را
در چند سال متقاعد کند ،که اگر تو فیلم نساختی ،فیلمهای بهتری تولید شده در این سالها ،که خودت را آرام
میکنی و بعد میبینی که این اتفاق نیفتاده؛ حرف هم که میزنی میبینی متاسفانه برخوردها ،کمی شخصی و
مسائل دیگری جایگزینمیشود ،که تو میشوی آدم بده! سرنوشت کار ما افتاده است دست چند آدم دیگر در
فارابی که باید تصمیمبگیرندکه تو فیلم بسازی یا نسازی! قرار بود « ُدرناهای کاغذی» را کار کنیم حتی تندیس
آن را آوردند و رونمایی شد و لوکیشنها دیده شد ولی رسید به هیچ...
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پوران درخشنده

اینکه ما توانستیم یک گروه از داوران کودک و نوجوان را طی سالها تربیتکنیم و نگاه به آنها بدهیم که
بتوانند خوب فیلمببینند ،خوب نگاهکنند و فیلم را درست نگاهکنند ،خیلی خوب است .به نظر من ،ما در این
زمینه توانستیم بچههایی داشتهباشیم که از نگاه خودشان ،در موقعیت سن خودشان بتوانند فیلمها را تجزی ه و
تحلیل کنند و به آنها رأی بدهند به همین دلیل وقتی که بچههابه فیلمی رأیمیدهند ،این نشانمیدهد که
فیلم توانسته با آنها رابطهبرقرارکند و در واقع یعنی آن فیلم را درکمیکنند و فهمیدهاند .وقتی من جایزه را از
داوران کودک و نوجوان گرفتم خوشحالبودم چون حسمیکردم که آنها این فیلم را درککردهاند و موقعیت
بچهها در آن فیلم را در سن و سال خودشان حسکردهاند .در فیلم «بچههای ابدی» یک بچه معلول سندر م دان
هست و احساس میکنم توانسته موفقشود در طول فیلم و تالشکرده بتواند خوب بازیکند در طول فیلم و
خودش را معرفیکند .بنابراین با این نگاه ،داوران کودک به آن نگاهکردند و توانستند به آن رأی دهند .ما باید به
بچهها خوب فیلمدیدن را یاد دهیم .این که فقط بیاید و رأیدهند ،چگونه باید به یک فیلم رأیداد؟ چگونه باید
نگاهکرد؟ موضوع فیلم چهقدر اهمیتدارد؟ محتوای فیلم چهقدر مهماست؟ و قالب ظرفی که این محتوا در آن
ریخته چهقدر میتواند اندازهباشد؟ ما را به پیام فیلم وصلکند و جفتکند .این آموزش به بچههاکه هر چیزی را
دالیلش را ما رابطه علتو معلولی را بدانند بفهمند و دالیلش را برای خودشان داشتهباشند ،سوالهایی در ذهن
خود داشتهباشند و جوابهای آن را بگیرند .این نگاه خوبی است و ممکناست فیلمسازهای خوبی از بین آنها
بوجود بیاید که آمد .ممکناست مخاطبهای خوبی برای سینما بوجود بیاید و آنها هم باز مخاطبان دیگری را
تربیتکنند .ب ه نظر من هر دوی این نگاهها مهماست .خوباست این انتخاب و پیگیری این بچهها و داورها و
جلسات گفتگو خیلی مستمر باشد .فقط در دوران جشنواره نباشد و در طول سال بتوانند فیلمببینند .فیلمها را
نقدکنند و نگاه پیداکنند نسبت به چگونه فیلمدیدن.
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در جشنواره بیستویکم عالوه بر فیلم «بچههای ابدی» که جایز ه داوران اصلی را میگیرد ،جایز ه داوران
کودک و نوجوان را هم و جایز ه منتخب تماشاگران ایرانی را هم میگیرد .بهنظر من بچهها خیلی خوب
توانستهاند چون فیلمی نبود با نگاه بچهها که موضوع آنها باشد .یک نگاه اجتماعی بود و آدمهایی که حق
زندگی باید داشتهباشند و مردم نمیگذارند آنها زندگی خود را بکنند .آنسال برای من خیلی جالببود ،از
نگاه داوران کودک و نوجوان جایزهگرفته؛ جایز های را از داوران بینالملل هم گرفتم و مسابق ه سینما ایران هم
جایزهگرفتهبود .ولی داورهای کودک و نوجوان برای من خیلی مهمبود .جشنوار ه بیستویکم خیلی سال متفاوتی
بود .فیلمها نوع دیگری بودند و این فیلم هم که جایزهگرفت باورکنید یک نگاهویژه بود .پشت سر داوران کودک
و نوجوان یک نگاهانسانی بود و این پدیده شکلگرفت و آنها بهترین جایز ه خود را به این فیلم دادند .امیدوارم
سینمای کودک و نوجوان یک جایگاه درست برای خود پیداکند و بتواند مخاطبین خود را پوششدهد و بتواند
بچهها و نوجوانان و خانوادهها را جذب خود کنند .خیلی گسترده هست جشنواره فیلم کودک و نوجوان ،هم
بچهها و هم خانوادهها را در درون خود دارد .ما امیدوار هستیم بتوانیم فیلمهای پر مخاطب و پر از انگیزه برای
بچهها داشتهباشیم.
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غالمرضا رمضانی

من غالمرضا رمضانی متولد  1339هستم .از سال شصتویک در سینما فعالیت میکنم .از همان سالهای
شصتویک ،شصتودواغلب فعالیتهام در حیطه کودک و نوجوان بودهاست .چه در پروس ه دستیاری و
فعالیتهای غیرکارگردانی و چه فیلم کوتاه و بلند ساختن که در کسوت کارگردانی و نویسندگی بودهاست .کار
نوشتن برای بچهها را دنبالکردم و فیلمسازی و حاصل آن تعدادی فیلم کوتاه ،سینمایی ،سریال و فیلمهای
سینمایی برای تلویزیون بود.
فکر میکنم هر جشنوارهای چه جشنوار ه داخلی و چه جشنوار ه خارجی ،مهمترین جایز ه اصلی است که
داورهای کودک و نوجوان هستند نه آدمبزرگها .اما خوب اتفاقهایی که در سالهای گذشته برای من افتاده
متفاوت بوده است .گاهی یک فیلم در جشنواره داورهای کودک در اصفهان و ایران ارتباط خوبی شاید با یک
فیلم برقرار نکردند ،ولی طی سالها این فیلم برای کودکان سراسر دنیا ،قابل قبول بود .چیزی که معیار است و
باید در نظر گرفت برای فیلم خوب ،گاهی معیار آدمبزرگهاست و داوران کودک و نوجوان هدایت میشود برای
اینکه فیلم را چگونه ببینند .گاهی داورها به صورت غریزی و احساسی و واقعی با فیلم برخورد میکنند .من
نمیتوانم ،هیچ وقت متکی باشم به دلیل این که حس من این است که بعضی دوستانی که در مسئولیتهای
قبلی جشنواره کودکان بودند ،سعیمیکردند که داوران را هدایتکنند یا آموزشبدهند .دو ماه قبل از جشنواره،
دوره آموزش و فرآیندی و ساختاری میگذاشتند که این بچهها باید چگونه فیلم ببینند ،از چه منظری فیلم
ببینند .گاهی کودک خودش به صورت احساسی ،عاطفی از فیلم سیندرال خوشش میآید وقتی که از این
کالسها خارجمیشود ممکن است نسبت به آن فیلم شصت میلیون ایراد بگیرد و بگویید فیلم مورد عالق ه من
نیست که اینها اتفاقهای ناخوشایندی است .من فکر میکنم این درس یا آموختهای که در دورههای گذشته
میتواند داشته باشد تا به امروز این است که عادت کنیم بچهها را بگذاریم با بچگی خودشان و با احساس عواطف
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خودشان به فیلمها نگاهکنند .ما حتی در جشنوار ه سیودوم تفاوت فاحشی بین نگاهها داشتیم ،بین داوری کودک
و نوجوان اختالفها بسیار عجیب بود .جمعیتی که از فیلمها استقبال میکنند یک فیلمی را خیلی مورد اقبال
آنها نیست داوران هم آن را نمیبینند ،خوب میگوییم طبیعی است .ولی این اختالف خیلی مشهود بود .بحث
خودم مطرح نیست ،من آنجا خیلی خوشبهحالم شد که حاال دارند این دفعه عدالت را رعایت میکنند .با توجه
به سوابق من آنجا هم خودخواهانه نگاهنکردم که چون فیلم من بوده ،داورهای بزرگسال گفتهاند بهترین فیلم
است ،قطعاً داوران نوجوان هم باید میگفتند .اص ً
ال اینجا هم این را نمیگویم .با این که گفتگویی با بعضی از
داورهای کودک و نوجوان پارسال داشتم خودشان با والدین میآمدند و راجعبه «ضربهفنی» صحبت میکردند،
خیلی خیلی احساس خوبی داشتند نسبت به فیلم؛ گفتند ما غیر از داوری که این فیلم را قضاوتکردیم خودمان
سه بار رفتیم و در سالنهای مختلف فیلم را دیدم .ممکن است من ذینفع بودم و من احساسداشتم بهش ،ولی
در شکل کلی به نظر میرسد داورهای کودک و نوجوان قاعدتاً از قبل بوده است .اگر محوریت را در دوره بعد
یا دوره آینده از آن بردارند و دوره آموزش و تکمیلی برای آن نگذارند و فقط دوره توجیهی بگذارند که یک فیلم
را میگذارند باید نظر دهید .من فیلم خودم یک ماه پیش جشنواره جیفونی بود همین «ضرب فنی» چهارصدتا
نوجوان در سالن فیلم را دیدند .بعد فیلم ،مربی گفتن از سالن بروید بیرون ،گفتند میآیند و مثل رأیگیری
پارلمانی رأی را میاندازند در صندوق و وقتی آمدند بیرون با شما صحبتمیکنند .یعنی پیش از این که با ما
حرفبزنند و درگیر مسائل احساسی شوند و ما توجیهکنیم آنها را که فیلم خوب است یا بد .رأی انداختند و
آمدند بیرون ،هیچ کس آنها را توجیهنکرد و حرف نزد راجعبه نوع فیلم دیدن.
به نظر من یک بار باید جشنوار ه کودک و نوجوان این آزمون و تمرین را در خودش ببیند .کودک و نوجوان
باید بچهها را از جنس مختلف و ردههای مختلف سنی ،آزمونی بگذارد که فیلم را ببینند و خودشان قضاوت
کنند که این فیلم خوب هست یا نه.
ما که انتظارمان این نیست بچهها بهصورت تکنیکی و تخصصی نظردهند که فیلم خوبهست یا نه .انتظار
داریم ببینیم این فیلم ارتباط روحی و عاطفی با آنها برقرار کرده یا نه .فیلم دوستداشتنی آنها باشد یا نه،
هدف اصلی این هست .ما که نمیخواهیم آنها فیلمساز باشند که مفاهیم فیلم چیست؟ مفاهیم درازمدت این
فیلم چیست؟ معنی این پالن چیست؟ اینها مفاهیم بزرگترها است نه کودکان.
داوران کودک و نوجوان قطعاً میتوانند چه بیایند به سمت سینما چه نیایند به دلیل اینکه اول که ما
برای آنها شخصیت خاص قائلمیشویم و این قضاوت را به آنها میدهیم و میگوییم شما آنقدر ارزش دارید
وقابلیت دارید که میتوانید راجع به یک فیلم نظردهید و قضاوتکنید .آن پروسهای که جشنواره برگزارمیشود
آنها احساسمیکنند در خوببودن ،در بهتر بودن یا بدتر بودن یک فیلم ،در سرنوشت یک فیلم میتوانند
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موثر باشند .در واقع وقتی زیرساخت زمینههای روحی و عاطفی خودشان و عالقهمندیهای از قبل داشت ه در
آنها باشد ،وقتی به این مرحله میرسند که برای خودشان هم دارند داوری میکنند نه فقط برای فیلم  .وقتی
یک نوجوانی میگویید من این فیلم را دوست دارم بعد نگاه میکند می بیند پنج نفر دیگر هم میگویند ما
هم دوستداریم نسبت به دوستداشتن خود حس خوبی دارد و اعتمادبهنفسش کاملتر میشود و تصمیمش
قطعیمیشود و بالعکس .وقتی روی یک فیلم پافشاری میکند که خوب است و ده نفر دوستان بگویند بد است
به این دلیل این چالش رأیگیری ،چالش تصمیمگیری در آن نوجوان ،آن فضا را ایجاد میکند که سعی در
تجدیدنظر کند و سعی کند مطالعه خود را بیشتر و درکش را نزدیک کند به مفاهیم دیگری .اینها یعنی
آن پروسه نوجوان دارد یک تشخیص بالقوه میشود که کمتر وضعیتی در طول سال و تحصیل میتواند برای
آن فراهم کند .وقتی که از این مرحله میگذرد ،میتواند یک گام از روی یک تپه و یک پل عبور کند .اگر این
آدم در واقع ،استعدادها و شرایط و ذوق خودش را نسبت به هنر و سینما و مفاهیم داشتهباشد ،از این به بعد
ریشه در آن نهادینه میشود و در بزرگسالی خیلی کمک به او میکند .اگر هم نباشد تصمیم میگیرد از این
جا به بعد خیلی به این مقوله بهعنوان منتقد نزدیکنشود .بهعنوان یک بیننده نزدیکشود یا بهعنوان کسی که
فقط دارد لذتمیبرد .دیگر نمیخواهد درون این قاب قرار بگیرد و فیلمساز و بازیگر شود .ولی قطعاً اندیشمند
میشوند در هر شرایطی وقتی بچهها بیایند و بگذارند باید ببینیم زیرساخت درست میدهیم یا غلط ،یعنی اگر
برخورد مناسب بکنیم تبدیلمیشوند به بچههایی که دارای اندیشه ،دقت و تفکر و ریزبینی میشوند .اگر هم
سطحی برخورد کنیم تبدیل به بچههای سطحی و سادهنگر میشوند که از مفاهیم و گذرهای زندگی بهسادگی
ر د میشوند.
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علیرضا سبط احمدی

برای هر تهیهکننده مهمترین اتفاق که میتواند در دوران کاریاش رخدهد ،مورد پسند واقعشدن یا مقبولشدن
اثرش از دیدگاههای تماشاگران و مخاطبین و در واقع کسانی که اثر و کارش را میبینند ،است .مث ً
ال من در جشنواره
بیستودوم چندین جایزهبردم «زمانی برای دوستداشتن» هم بهترین بازیگر ،بهترین فیلم از نگاه بینالمللی و
مهمترین جایزه من بهترین فیلم از نگاه تماشاگران بود .تماشاگرانی که فیلم را پسندیده و به آن جایزهدادهبودند .این
جایزه را من چندین بار در جشنوارههای مختلف دنیا و جشنوارههای داخلی بدستآوردم و برای من لذتبخشترین
لحظ هکاری و زندگی است ،لحظهای که تماشاگران ،فیلم من را انتخابمیکنند ،حتی جایزه داوران کودک و
نوجوان که در جشنواره بیستودوم گرفتیم؛ میروم روی صحنه ،صدایم میکنند .این ویژگی دارد که به خودم
میبالم و فکر میکنم کارم موفقهست و تمام زحماتم به بار نشستهاست.
ما همیشه در فیلمهای کودک و نوجوانمان دو تا نگاهداریم :یا برای کودک و نوجوان یا در رابطه با کودکان .در
هر دو صورت باالخره داوران کودک و نوجوان فیلم را میبینند و انتخابمیکنند ،یک تعدادی حدود چهل یا پنجاه
نفر داور که مخاطب فیلم هستند؛ و بهش رأیمیدهند و ارزشگذاری میکنند .این مهمترین ویژگی میتواند باشد
برای تهیهکننده که فیلمش از نگاههای مختلف جایزه بگیرد .از نگاه داور کودک و نوجوان ،از نگاه مخاطبین ،بهترین
بازیگر ،بهترین فیلم بخش بینالمللی شد .در بخشهای داخلی باز جایزه بردیم .یعنی این نشانمیدهد که کارمان را
درست انجامدادهایم .این زحماتی که برای کار کشیدهایم به بار نشسته و موفقبوده و خودمان میفهمیم که درست
کار کردهایم .این مهمترین اتفاق و رویدادی است که میتواند در واقع برای تهیهکننده رخبدهد .فیلمش موفق و
پیروز شود .در واقع داریم برای مردم فیلم میسازیم ،من تهیهکننده ،مخصوصاً ما در واقع داریم یک اثر گیشهای
میسازم .فیلمی میسازیم که بار ارزشی و بار معرفتی و بار فرهنگی زیادی ندارد در واقع فقط داریم به گیشه فکر
میکنیمُ .خب آن هم ارزشمند است .یک فیلمی در گیشه موفق میشود و فروش باال میکند ،مسلماً میخواهیم
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حرفبزنیم و احترامبگذاریم  ...من هم فیلم کودک میسازم .وقتی که انتخاب سینمایی از نگاه مخاطبین ،تماشاگرها
و از نگاه داورها یعنی کارم را درست انجام دادهام و موفقهستم و به خود میبالم ...
ما وقتی میگوییم جشنواره یعنی با یک رویداد فرهنگی مواجهمیشویم که در واقع مهمترین مأموریتش این
است که بتواند تأثیر بگذارد و یا تأثیری داشتهباشد و یا تالش افرادی که در یک عرصه فرهنگی در واقع یک سال
تالشکردند و فعالیتکردهاند بتوانند به منظر قضاوت و دید عموم بگذارد و یا آن را بتوانند به عموم معرفی بکنند.
من وقتی که فکر میکنم از سهتا جشنواره تأثیرگذار در کل کشورمان میتوانم یادکنم" یکی جشنواره
کودک و نوجوان ،جشنواره رشد ،جشنواره فجر .این سه جشنواره مهمترین جشنوارههایی است که در واقع سالیان
سال دارند مأموریت خود را انجاممیدهند .حضور کودکان و نوجوانان که در عرص ه داوری حضور پیدا میکنند و
فعالیتمیکنند .درواقع انگیزهای برای اینها ایجاد میکندکه بتوانند مسیر آینده زندگیشان را شکلبدهد .حتی
یک مخاطب جشنواره و یک کسی که بهعنوان یک تماشاگر وقتمیگذارد و فیلمهای جشنواره را میبیند ،تأثیر
آینده کاریاش داشتهباشد بشرطی که عالقه داشتهباشد .بهشرطیکه انگیزه برای فعالیت در این
بسیار شگرفی را در 
حرفه را داشتهباشد .مسلماً جشنوارههایی پویا هستند که مخاطبان با انگیزه متفاوتی را دارند و میتوانند تأثیرگذار
باشند .جشنوارههایی که در واقع تأثیرگذار نبودند همیشه سطحی ،زمانی ،فرصت کوتاه یا مقطعی کارشان را
میبندند و پروندهشان بستهمیشود.
من این تأثیر را در کودکم ،در عالقهمندی ایشان به بخش تصویر و بخش هنر دیدم ،زمانی که حتی به بهانههای
مختلف دوربین عکاسی را دست میگرفت ،روی دوشش میانداخت و باهاش حتی فیگور میگرفت ،این یعنی بچه
عالقهمند است به یک فعالیتی .یا یک مقالهای را می نوشت یا قصه و داستانی را مینوشت و زمانی که میتوانست
به زبان انگلیسی هم تسلط پیداکند ،آن را به زبان انگلیسی ترجمهمیکرد .روزها کلنجار میرفتیم برای اتفاقها و
قسمتهای مختلف این قصه .وقتی من این عالقه را در فرزندم دیدم بهش پیشنهادکردم که میتوانی بشوی داور
جشنواره و حاال خودت دیگر مسیر خودت را ببین .ما شاید هفتهها و ماهها راجعبه فیلمهایی که ایشان دیده بود
بهعنوان داور در جشنواره حرفمیزدیم؛ و االن از آن سالی که دقیقاً داور بود و بعد از آن هر فیلمی که میبینیم
میتوانیم بشینیم و ساعتها راجعبه اتفاقها و چگونگی ساختار آن با هم حرفبزنیم که تأثیر بسیار شگرفی را در
یک نوجوان دارد .حضورش بهعنوان رأیدهنده و در واقع تأثیرگذارد در انتخاب یک اثر .برای اینکه بین اثرهای
مختلف یکی را انتخابکند مسلماً این میتواند در آینده یک فرد تأثیرگذار باشد .اص ً
ال در دیدگاه و در نگاهش به
جامعه .ما فیلمسازها همیشه میگوییم نگاه ما به جامعه متفاوتتر از دیگران است .نمیگوییم بهتر یا بدتر است.
ن است که ما با سناریوها ،اتفاقها و رویدادهای مختلف در یک اثر مواجهمیشویم که نمونه
این تفاوت به دلیل ای 
در جامعه دارد .به همین خاطر میتوان به تمام اتفاقهای جامعه یک نگاه متفاوتتری داشته باشیم .مسلماً فردی
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که یک دورهای داور جشنواره میشود ،این تأثیر در زندگیاش دارد .در نوع انتخاب ،نوع نگاهش ،در نگرشش به
آینده کاریاش خیلی متفاوتتر میشود و االن که سالیانی گذشته دختر من دانشگاه قبول شد؛ تأثیری بر نوع

انتخابرشت ه دانشگاهیاش داشت یعنی متأثر شد از آن اتفاق و مسلماً با هم بودن با دوستانش که هم سن و سال
خودش هستند چه از جنس دختر و چه از جنس پسر ،توانستند با هم یک موضوع مشترک بحث ،گفتگو و چالش
ایجاد کنند .برای هم اینها چیزی هست که ما پدر و مادرها وظیفهداریم و مسئولین آموزشی ما وظیفهدارند که این
رویدادها و اتفاقهایی از این دست را برای نوجوانان ایجادکنند .من در کشورهای مختلف وقتی مطالعه کردم نوع
تربیتی و آموزشی آن را دیدم بخصوص اتفاقهایی از این دست را برای کودکان و هم نوجوانان به وجود میآورند.
نه اینکه بگویند داوری جشنواره نه ،این که با هم بشینند و چالش ایجادکنند و در مورد یک موضوع و یک اتفاق،
یک رویدادی که همه با هم نگاه و بحث میکنند و چگونگی انتخاب و چگونگی چالش که برای هم ایجادمیکنند
و گفتگویی که با هم دارند ،این میتواند تأثیر بسیار شگرفی را در آینده کاریشان داشته باشد.
ما متأسفانه در جامع ه امروز بچههایمان را در پنبه بزرگ میکنیم و هیچ چالشی را برای آینده آنها به وجود
نمیآوریم .در حالی که من میبینم شاید در بسیاری از کشورهای اروپایی و آمریکایی نوجوانان را در سن نوجوانی در
جایی که قابل اطمینان است حتی برای کار معرفیمیکنند برای ساعتها و روزها .حتی ماههایی که بیکار هستند
و فارغ از درس و تحصیل هستند؛ میگویند وارد جامعه بشوند و در جامعه برای خودشان جواب سوالهایی که دارند
را پیدا کنند .ولی ما اینجا ،ماههای تعطیلی بچههایمان را در دوارن دبیرستان و دانشگاه تقریباً میتوانیم بگویم به
بطالت میگذرانیم .این اتفاقی است که یک جامعه بارور ،یک جامعه پویا در واقع میآید سرمایهگذاریمیکند روی
جوانانش ،روی نوجوانانش ،روی کودکانش و ما این سرمایهگذاری را نمیکنیم و این خأل بشدت دارد جامع ه ما را
آزار میدهد که از حاال برای آینده بچههایمان هیچتالش نمیکنیم .فکر میکنیم اگر خوب بپوشند و خوب بخورند،
انواع و اقسام امکانات تکنولوژی روز را در اختیارشان گذاشتیم و همه کاری کردیم در حالی که چالش بهوجود آمده
و اتفاقهایی که در جامعه میتواند نوجوان با مخاطره مواجه شود و دست و پنجه نرمکند با نگاه حمایتی که هر
مسئول جامعه و پدر و مادری باید داشتهباشد ،اینها چیزهایی هستند که یک کودک و نوجوان را میسازد .برای
همین هست که شما ببینید جوان هفده و هجده و بیست ساله گاهی وقتی با او حرفمیزنیم ،میبینیم خالی و
تهی هستند .ولی باید در جامعه و رویدادهای مختلف جامعه آبدیده شود .رویدادهایی از این دست میتواند خیلی
خیلی خیلی کمککند؛ میتواند حتی امکان حضور در جشنواره و داوری جشنواره برای نوجوانان و کودکان مهیا
شود .متولیان امور پرورشی و امور تحصیلی و امور تربیتی و پدر و مادرها موظف هستند یک همچین رویدادها و
یک همچین چالشهایی را برای نوجوانان و کودکانشان بوجود بیاورند که بتوانند خودشان را محکبزنند.

پروانههای فیروزهای ()2

 98مهربانتر از پرواز

امیرحسین صدیق

من در جشنوار ه نوزدهم بابت فیلم «در به درها» سه تا جایزه گرفتم .البته اینقدر شرایط سریع بود که سه روز
آخر جشنواره در حقیقت من خودم شبانه ،حلقههای فیلم را از فیلمساز دریافت و با ماشین به جشنواره اصفهان
رساندم که سه روز آخر نمایش را داشتهباشم؛ و با تمام این دیرکردها سه جایزه دریافتکردم که یکی جایزه
داوران کودک بود .برای من به شخصه نظر داوران دیگر هم بود و بهترین فیلم هم انتخاب شد ،ولی مهمترین
آن این بود که بهعنوان کارگردان و کسی که از روزهای اول فیلم ،از جلسات متن تا تمام مراحل تولید و مونتاژ
و ریتم و موسیقی حضورداشتم ،مخاطب داشتن کودک و نوجوان برای من بسیار اهمیتداشت؛ اینکه مخاطب
کودک و نوجوان برایش جذاب باشد؛ و اینکه من بتوانم داستان را تعریفکنم درست و تمیز .وقتی جایزه
را دریافت کردم خیلی خوشحالبودم چون میدانستم فراتر از هر نگاه حرفهای یا متخصص با سابقه ،مخاطب
کودک و نوجوان معمولی با فیلم ارتباط برقرار کرده و فیلم را دوستداشتند .چون در همان دو روز آخر در واقع
روز اختتامیه بود آرای فیلم بیشتر از سایر فیلمها بود؛ برای من خیلی مهمبوده چون به این واقعاً اعتقاد دارم
که سینمای کودک و نوجوان یکی از دالیلی که رشد نکرده یا مهجور مانده یا با فراز و نشیبهای فراوان روبرو
ن است که مشخصاً برای کودک و نوجوان فیلمها ساختهنمیشود .شاید محتوا ،ساختار فیلم ،عوامل
شده ای 
تولید ،همه حرفهای خوب باشند ،ولی وقتی با تماشاگر کودک و نوجوان نسل آن دوره ارتباط برقرار نکنند به
نظر من ،آن فیلم دیگه مال آن بچهها نیست و دیگه نمیشود اص ً
ال جزو این ژانر حسابشکرد .برای همین برای
من بهعنوان کارگردان و تهیهکننده این فیلم اهمیت داشت که جایزهای را از دست داوران کودک و نوجوان
جشنواره دریافت کنم.
امسال [ ]1398یک دور ه آموزشی برای کودکان فیلمساز به صورت پژوهشگونه برگزار کردیم و در عین
حال من فکر میکنم بچهها خوب است ارتباطشان با سینما حفظ بشود ،اما اینکه ب ه صورت حرفهای بهعنوان
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داور نگه داریم یک اشتباه است .چون سنشان تغییر میکند و وارد نوجوانی و جوانی میشوند و از دستشان
میدهیم.
اما فکر میکنم اگر این بستر فراهم باشد که تک تک کودکان بدانند آرای مردمی و آرای سنینی که فیلمها
برای آنها ساختهمیشود مهم است ،درانتخاب بهترین فیلمها خودش یک چراغ راهگشا است برای خیلی از
فیلمسازها که بدانند روی چه چیزهایی سرمایهگذاری کنند و به چه سمت و سویی بروند و به سینمای کودک و
نوجوان چگونه نگاهکنند؛ اما اینکه ساز و کارش چه باشه که ما این داوران را همیشه داشتهباشیم ،کار دشواری
است چون بزرگمیشوند و سن آنها تغییر میکند باید بستر درستی باشد که بچهها سینما داشته باشند و ما
هنوز بخش سینمای کودک درست و حسابی نداریم و ما هنوز سینماهای ویژ هکودک و نوجوان با آن مفهومی
که در زمان فیلم «در به درها » قرار بود راهاندازی شود نداریم .در آن زمان قرار بود اختصاص یابد و اکران ویژه
کودک داشته باشیم؛ در یک سینمای خاص و مناسب با روحیه و حال و هوای بچهها .یعنی بعد از جشنواره
نوزدهم تا االن هنوز همان صحبتهای قبلی مبنی بر لزوم داشتن بخش ویژ ه کودک که دچار مافیای پخش
نشویم باید سینماهای کودک با استاندارد کودک داشته باشیم ولی در عمل اتفاقی نمیافتد و همان صحبتهای
قبلی تکرار میشود.
اخیرا ً در دو پردیس سینمایی در مشهد دو سالن ویژه کودک با صندلی و شیوه نشستن ،فضا ،رنگ ،نحوه
خرید بلیط ،امکان همراهی با مربی یا والدین توسط بخش خصوصی ،راهاندازی شده ولی اینکه در سرتاسر کشور
فراگیر شده باشد ،متاسفانه بعد از هفد ه سال اتفاقی نیافتاده است.
من چیزی که همه میگویند و به شعار تبدیل شدهاست را میگویم ،من متأسفم خودم در نسلی بودم که
با کارهای تلویزیونی و سینمایی کودک و نوجوان ساخته میشد و بار فرهنگی درستی داشت بزرگ شدم ،که
تولید کشور خودمان و با هنرمندان داخلی و دغدغههای خودمان به شکل خیلی جذاب و سرگرمکننده بود،
حتی در سن جوانی هم با کار کودک و نوجوان «زیزیگولو» وارد تلویزیون شدم و ادامه دادم ،همین االن دارم
با آقای قناعت برای فیلم سینمایی کودک و نوجوان همکاری میکنم .هر جا احساس کردم سینمای کودک و
نوجوان بضاعتی ندارد و کمکی از دست من برمیآید حتی در حوز ه غیر بازیگری و کارگردانی ،طراحی صحنه،
طراحی عروسک ،لباس سعی کردم کمککنم حتی بدون چشم داشت مالی .ولی من این دغدغه را در مسئولین
سینمایی و فرهنگی کشورمان در طول این سالها نمیبینم .من دیگه پنجاه ساله شدم و جوان حتی میانسال
هم نیستم و دارم به سوی کهنسالی میروم .یک ذره عجیب است که هر سال میگویم دریغ از پارسال ،خوب
از لحاظ آماری جشنواره بینالمللی اصفهان را داریم که فیلمهایی ساختهمیشود و زحمتکشیدهمیشود و
بودجههایی صرفمیشود ،متخصصین میآیند و هم ه این مشکالت را هم میگویند ولی بعد کات میشود تا
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سال آینده و روز از نو و روزی از نو.
امیدوارم از آنجایی که باید ،اتفاق بیافتد این اتفاق بیافتد؛ چون که احساسمیکنم جای خالیاش را بخش
فرهنگی برای کودک و نوجوان که بزرگ سالهای آینده هستند نیازش را احساس میکنیم ولی متأسفانه هر
روز با کیفیت پایینتر و حتی کمیت پایینتر ،کار برای کودک و نوجوان چه در سینما و چه در تلویزیون.
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عبدهلل علیمراد

من عبدهلل علیمراد هستم  ،متولد  .1326از سال  1353در امور سینمایی کانون پرورش فکری کودکان و
نوجوانان مشغول فعالیت هستم که تقریباً میشود حدود چهل و پنج سال.
داور کودک مالکهایی حرفهای را ندارد که مث ً
ال توجهکند ببیند یک انیمیشن چهجور متحرکسازی و
چهطور متنسازی شده است .او با حسش رأی میدهد .من فکر میکنم داورهای کودک با حسشان یعنی اینکه
آن را پسندیده و بهش رأی دادند .به این ترتیب ،داور حرفهای مالکهای حرفهای دارد...
میتوانم بگوییم که تأثیری که فیلم روی داور میگذارد بیشتر از یک مخاطب کودک معمولی است.
حال و هوای المپیاد که خیلی خوب بود .این بچهها گزینششدهبودند از بین چندین فیلمنامه ،بهترین را
انتخاب کردهبودند و اینها آمدند در کالس نشستیم ،طرحهای خود را مطرحکردند البته طرحهاشون یک
ایراداتی داشت و کاملنبود ولی یک خالقیتهایی هم داشت که ما در کالس چندتا طرح را باال و پایین کردیم و
به خودشان گفتیم طرحتان اینجوری باشه بهتر نیست؟ قبولکردند و رسیدیم به چند تا طرح خوب و درست.
اصوالً از پنجاه سال پیش که کانون پرورش فکری راهافتاد ،اولین هدف پر کردن اوقات فراغت و هدف دوم
پرورش هوش و خالقیت بچهها بود .اولویت سوم آموزش حرفه بود حال چه تئاتر چه نقاشی و چه فیلمسازی
که در آینده اینها بتوانند آدمهای حرفهای شوند .ولی این هدف اول نبود همونطور که گفتیم در المپیاد البته
خوب میتوانیم بگوییم بچههایی که آمدند المپیاد ،شاید اولویت فیلمساختن نبود اما همین که آمدهبودند در
المپیاد یک ارتباطهایی برقرارکردند ،یک پرورش هوش و خالقیت در آنها بوجود آمد و درنهایت اگر خواستن
آدمهایی حرفهای شوند یک زمینهسازی ایجاد شد.
خوب البته من وقتی میبینم بچهها فیلم من را دوستدارند خیلی خوشحالمیشوم .سرموقع نمایش فیلم
«طوطی و بقال» که یک فیلمی بود که بچهها با آن ارتباط برقرار نمیکرند و بیشتر بزرگترها دوستداشتند
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چون یک جوری نوستالژی داشت و بازار قدیمی را نشانمیداد .در جشنواره اصفهان توی سالن وقتی که دیدم
بچهها اص ً
ال فیلم را رها کردند واقعا ناراحت شدم و آنچنان ناراحت شدم و به غیرتم برخورد که فیلم بعدی را
باید چیزی بسازم که بچهها را جذب کند ،که «کوه جواهر» را ساختم که خوشبختانه دوست داشتند و من باز
در اصفهان در سالن دیدم همه بچهها ساکت تا آخر فیلم نشستهاند و دیدند .فهمیدم که جذب فیلم شدهاند و
بعد «گلها کم است» و بعدها «بهادر» را ساختم.
چه تأثیری روی داورکودک گذاشته ،خوب داور کودک هم مثل بقی ه کودکها مخاطب فیلم است اما چون
اسم داور را روش میگذارند ،سعیمیکند توجهکند و مثل مخاطب معمولی به فیلم نگاهنمیکند .بهش
میگویند تو داوری و باید فیلم را ارزیابیکند .آنموقع با توجه بیشتری به فیلم نگاهمیکند و باید ارزیابیکند.
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ابراهیم فروزش

من سابقهای داشتم در کارهایی که برای کودکان میشد که خوب اینها در سینمایی بوده است .به مدت
 7سال قبل از انقالب مدیریت مرکز سینمایی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان با من بود .یعنی
تقریباً از سال  49که شروعمیشود امور سینمای کانون به وجود میآید .من سال  50سرپرستی این مرکز را
داشتم و فیلمهای مختلف :مستند ،انیمیشن ،داستان کوتاه ،داستان بلند در زمان ما بود .تهیهکننده بسیاری
از این فیلمها بودم .در جوار دوستانی که من اسم می برم ،امسال به دلیل تهیهکنندگی این آشنایی الزم را با
کودکان پیدا کردم چرا که کانون فقط خالصهنمیشد برای نمایش .بیشتر بهخاطر کتابخانههایش بهوجودآمد.
بعدها اضافهشد مرکز پژوهش ،مرکز انتشارات ،مرکز سینما و مرکز تئاتر ،ما مرتب در حال مبادله فکر بودیم.
کتابهای کودک را به سینما برگردانیم که پژوهشکنیم که نیاز بچهها چی هست؟ فیلم نمایش دهیم .فستیوال
برگزارکنیم ،فستیوال کودک و نوجوان در کانون .یکی از بزرگترین فستیوالهای کودک و نوجوان در جهان بود
و جوایزی که میداد واقعاً ارزش خودشو داشت .دائم ما کارمان با کودک و آثار کودک بوده از زمینههای مختلف.
یکی از آنها هم سینما بوده و نیازهای کودکان ،فیلم برای آنها ساختهشود به مقتضای حال و هوای آن زمان و
شروعشد .مرکز سینمایی و کانون و تولیداتش طوری شده بود که در عرض سال بهطورکلی  10اثر به جشنواره
میتوانستیم بدهیم .خوب جشنواره مال کودکان بود و آن زمان توسط کانون اداره میشد .به این ترتیب من از
جایی شروعکردم که همه جور در خدمت کودکان بود و آثاری که به درد اینها میخورد.
بنابراین فقط تأثیر اولیهای بود که روی من گذاشت که باز هم در این زمینه فعالیتکنم .بعد از انقالب هم تا
حاال  8و  9تا فیلم سینمایی ساختم .فیلمهای متعدد کوتاه؛ و به همین شکل هم تعدادی سناریو کوتاه و بلند
نوشتم در زمینه انیمیشن هم به همین ترتیب .میشود گفت درچه زمینهای با چه افراد صاحب نامی من کار
کردهام .حتی این زمینه کلی را داشتم که انتخاب شدم برای داوری وگرنه من ناآشنا نبودم که فقط من فیلمی
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توسو رفتم را
داشته باشم که در آن جا جایزه ای ببرد .تأثیر کودکان را در کارهای خودم و اینکه به این سم 
داشتهباشم .من میآمدم در این جشنواره شرکتمیکردم یا نمیکردم جایزهای میبردم یا نمیبردم ،این در
من بود شاید هم در آن زمینه من بودم که کمکمیکردم به جریان جشنواره ،نه اینکه جشنواره روی من تأثیر
بگذارد.
در جشنواره بیستو دوم همدان در سال هشتاد و هفت فیلم «زمانی برای دوستداشتن» مخاطب آن را
دید و قضاوت کرد .آن قضاوتی که بچهها انجامدادند و فیلم من را انتخابکردند« .زمانی برای دوستداشتن»
اتفاقاً تولید کانون پرورش فکری کودک و نوجوان نبود؛ تولید بخش خصوصی یا بنیاد فارابی بود .این فیلم
جوایز متعددی را در جشنواره همدان برد .فقط این نبود که داوری کودکان باشد ،جوایز داوران بزرگ را برد.
ج تا جایزه برد .میتوان از تهیهکننده بخش خصوصی آن آقای سبطاحمدی بپرسید که دقیقاً
دوم اینکه پن 
بگویید .من جوایز را که میگیرم حدود پنجاهو دو جایز ه جهانی است .من جوایز را نمینشینم روش حساسیت
داشتهباشم و یا اینکه قابکنم بزنم به دیوار که من این را بردم  ...در هر حال این دو  5تا جایزهبرد و خود من
چون میدانستم شروع کار از فیلمنامه بود .میدانستم این فیلمنامه ما میتواند ارزشهای خودش را داشته
باشد .در زمین ه فیلمسازی برای کودکان ،خاص کودکان است و مخاطبش کودک و نوجوان است و میدانستم
که این حتماً در ایران میتواند جایزه بگیرد؛ همانطور که در جاهای مختلف رفته است .درنهایت تأثیر مستقیم
برای من ،نه جایزه که گرفتم بلکه در باب این بود که از این به بعد همسو بشوم برای ساخت آثاری که به درد
کودکان بخورد.
این فیلمها من را نزدیککرد که اگر خیلی ساختهمیشود ،درباره کودکان فقط نباشد .خاص کودکان باشد و
بتواند آثاری در خودش داشتهباشد .جذابیتی داشتهباشد که کودکی که در سالن مینشیند بتواند تا آخر بماند.
چون نشاندن کودک روی صندلی بسیار کار مشکلی هست .هرچهقدر سن اینها کمتر باشد ورجه ورجه و
دویدن در سینما و  ...بعد از  5دقیقه آنها وول میخورند در صندلیهای سینما بنابراین بتواند بشینانند.
بنابراین مسئله ارتباط با فیلم مسئله سنی هم مطرح میشود چه فیلمی در چه سنی برای کودکان؟ یکی از
اشکاالت سینما جشنواره که من میتوانم مطرحکنم این است که من میبینم مدارس مختلف را به صفکردهاند
میآورند .سنین مختلف بشینند فیلمی را ببینند که به درد آن کودک کوچک سال نمیخورد .کودک  5ساله ،
 8ساله  9 ،ساله میآید یک دفعه فیلم نوجوان را میبیند یا برعکس.
ردیف میشود این فیلمها بخاطر سانسهایی که برنامهریزی میشود نمایش دادهشود .بعد نگاهمیکنیم به
جشنوارههای مختلف مث ً
ال المپیاد در یونان ،جیفونی در ایتالیا واقعاً طبقهبندی میشوند؛ اینها باعثشد که من
اول آشنا شوم که چه فیلمی ،چه موضوعی ،چه نوع جذابتی را برای کودکان داشتهباشد .البته خیلی زیاد هم
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معتقد نیستم که زیاد شنگول و منگولش بکنیم و خیلی عروسکی یا همه چیزی باشد .با در نظر گرفتن دنیای
مجازی که االن در سینماهای دنیا چه کودک و چه بزرگسال را جذبکرده وکمتر فیلمی را میبینیم که این را
ندارد .یک مقدار هم از نظر تکنیک هم باید جلو برویم و برنامه کودکان با ذائقه خواستی که سن مناسب تعیین
میکند که چه فیلمی خوب هست فیلمی بسازیم .بچههایی که کوچک هستند با یک کلیپ تمام دنیای مجازی
دیتا را دارند .دیدن فیلم اینقدر آسانشده ،باید کمی تکانبخوریم که بتوانیم مخاطب خودمان را با قصههای
ایرانی جذبکنیم که این آثار هم در سینما آورده باشد.
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دل نو شته
حمیدرضا قطبی

مــن حمیدرضــا قطبــی متولــد تهــران  ۱۳۴۰هســتم .تحصیلکــردهی هنرهــای نمایشــی دانشــکدهی هنرهــای زیبــای تهــران .بــا ســابقه
بازیگــری و کارگردانــی تئاتــر و ســینما .بهعنــوان فیلمســاز ســه فیلــم از شــش فیلــم کوتــاه را بــا محوریــت کــودک ســاختهام و در ســه فیلــم
ســینمایی و یــک ســریال هــم بــا همیــن رویکــرد کار کــردهام .بقیــه فیلمهــا البتــه در حــوزه اجتماعــی و خانــواده بودهاســت.
جشــنوارهی کــودک و نوجــوان بهتریــن فرصتیســت کــه فیلمســاز میتوانــد در آینـهی کودکــی ،خــودش را پیداکنــد .بیــش تـراز آنکــه
یاددهــد ،بیامــوزد و بیــش تــر از آنکــه ســرگرمکند؛ سرگرمشــود .یادممیآیــد ظهــر چهــارم شــهریور بــود کــه بــرای صــرف غــذا بــه رســتوران
هتــل رفتــم؛ گروهــی از کــودکان  -ایرانــی و خارجــی  -در میــز مجــاور نشســتهبودند  .لباسهــای زیبایشــان همــراه بــا کارتهایــی کــه بــه
گــردن داشــتند توجـهام را جلبکردهبــود .کنجــکاوی کــردم کــه از بچههــای خبرنــگار هســتند یــا داور؟ دختـ ِر کوچکــی کــه شــاید ده ســال بیــش
تــر نداشــت ،چنــد نفــر را نشــانداد کــه بخـ ِ
ـش بینالملــل هســتند و خودشــان داخلــی؛ و بالفاصلــه پرســید کــه  :فیلــم داریــد؟ گفتــم بلــه ...
و گفتــم کــه ظاهــرا ً ،مــا بیــش تــر از ایــن نبایــد بــا هــم حرفبزنیــم .گفــت اســم فیلمتــون چیــه؟ دوســتش کــه کنــارش نشســتهبود و یــه
کــم از او بزرگتــر بــود ،بهــش اشــارهکرد کــه حرفنــزن .مــن البتــه بــا کمــی شــیطنت پاســخ او را دادم  «:قطــار آن شــب»
واکنــش او را هرگــز فرامــوش نمیکنــم .بــا شــنیدن اســم فیلــم انگشــتانش را غنچهکــرد و بهطــرف دهانــش بــرد .ســپس جمل ـهای
را کــه میخواســت بگویــد بــا همــان دسـ ِ
ـتان کوچــک بــه مــن هدیهکــرد .هدی ـهای کــه هیــچ پاداشــی بــا آن برابــری نمیکــرد .بــا تمــام
وجــودش گفــت مــن عاشــق ایــن فیلمــم ...مــن فقــط نــه ،همــه  ...و بــا آنکــه دوســتش بــه پهلــوی او مـیزد کــه چیــزی نگــو ،او ذوقزده
بــه مــن گفــت کــه خیلــی خوشــحال میشــی.
ِ
دستان کوچک آنها گرفتم.
و همان شب خوشحال شدم .پروانهی زرین را چون موهبتی آسمانی از
و همان شب دریافتم که عجب حکایتیست این کودکی؟! آنها کی بزرگ شدند که ما نفهمیدیم.

حسین قناعت

من حسین قناعت هستم .در واقع برای بچهها و خانوادهها فیلم میسازم .من یادم هست اولین فیلم بلندم
«من و نگین داتکام» در جشنوار ه اصفهان با حضور داوران کودک و نوجوان دیدم؛ و هیچ چیز لذتبخشتر از
این نیست که فیلمساز فیلم را در سالن با مخاطبین ببیند که این فیلم را برای آنها ساخته و داوران کودکان
و نوجوان ،در واقعنظر آنها برای من خیلی مهم بود ،از هیجان آنها لذت بردم و احساس قشنگی به من دست
داد .در فیلم «قهرمانان کوچک» که در جشنوار ه سیویکم داشتیم اصال در سالن جا نبود که بشینیم ،من در
تاریکی ایستاده بودم و میدیدم که یک بخشی از سالن خیلی دست میزدند و هیجان زدهبودند .چراغ که
روشنشد دیدم داوران کودک و نوجوان هستند و وقتی این هیجان را دیدم هم خوشحال شدم و هم مطمئن
شدم که این جایزه را خواهم گرفت .در واقع و خوشبختانه این جایزه را گرفتیم .بیشتر فیلمهای من این جایزه
را از دست مخاطبین اصلی کودک و نوجوان جایز ه بهترین فیلم را از نظر تماشاگران میگیرد و برای من جایزه
مهم جشنواره است .باعث خوشحالی من شد ،روحیه را به من داد که این مسیر را ادامهدهم .ولی آرزوی من این
است که باز هم در شرایط قرار بگیرم و با این مخاطبان اصلی فیلم را بسازم و در سالن ببینیم.
چون بچهها به لحاظ روانشناسی از این که مسئولیتی به آنها دادهشود ،احساس خوبی به آنها دست خواهد
داد و این باعثمیشود که جدیتر به سینما و فیلمها نگاهکنند .من شاهد بودم که بازیگری آمدهبود ،خانمی
که بچه اصفهان بود و برای یک کار آمده که تست بدهد .گفت که جزو بچههای جشنواره بوده و این تاثیر را
من حداقل در آن خانم دیدم که آمده بود که مسیر سینما را ادامه دهد .این تأثیر را روی بچهها میگذارد و
این فضای جشنواره که از نظر من الزم است برای سینما و کودک فکرکنم ،برای بچهها احساس خوبی خواهد
داشت .برای داوران کودک و نوجوان که حاال به یک دلیل فیلمها را باید ببینند و نظر بدهند ،این که نظرشان
مهم است و جدی گرفته می شود و قطعاً این تأثیر را روی آنها میگذارد.
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حتی میتواند روی آیند ه شغلی و تحصیلی آنها اتفاق بیافتد .میتواند یک مسیر رشد فراهم کند .این یک
احترامی است که حداقل جامعه به آنها میگذارد .احترامی که جشنواره به آنها میگذارد موقعیت خوب و
قشنگی است برای خاطرات بچهها .قطعاً این تأثیری را روی آنها و آینده آنها میگذارد .من برای همین مثال
آن خانم را زدم که االن بزرگتر شده؛ آمده بازیگر شود و من نمیدانستم و گفت که قب ً
ال جزو بچههای داور
بوده است .من امیدوارم که بچهها همیشه موفق شوند در زندگی خودشان و قطعاً این تأثیر را روی آنها خواهد
گذاشت برای آیندهشان روی هم ه مسیرها .من احساس میکنم در این دو و سه سال سینمای کودک دارد سهم
خودش را از گیشه فیلم میگیرد.
االن خوشبختانه فیلمهای کودک به نسبت دارد خوب اکران میشود .حداقل میگویم اکران میشود چون
تا چند سال قبل فیلم کودک را بهسختی در این وضعیت وقتی که حتی فیلمهای بزرگسال هم در نوبت اکران
میماند یا پیگیری دوستان در بنیاد فارابی است .آقایان تابش و بهخصوص حبیب ایلبیگی که بسیار حامی
سینمای کودک و تنها متولی هستند؛ کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان هم هست ولی جدیترین و
معقول و حامی سینما کودک ،بنیاد فارابی و این سینما االن دارد رشد میکند؛ و این سینما برای گیشه هم
حرفی برای گفتن دارد که ن ُه تا سرگروهی که در تهران دارند ،فیلم اکران میکنند ،موظفشدند که هر سر
گروهی در سال فیلم کودک اکران کند این یعنی ما سالی ن ُه فیلم کودک اکران خواهیم داشت و عم ً
ال تمام
فصلها فیلم کودک برای اکران داریم .اینها همه اتفاقهای خوبی بود که افتاده و من امیدوارم و آرزو میکنم
شرایط سینمای کودک از این که هست بهتر شود و بچهها عالوه بر جشنواره سالنهای سینما در شهرهای
مختلف هر جایی که هستند که بتوانند فیلمهایی که ما و فیلم سازهای مختلف برای آنها میسازنند ببینند و
این طبیعتاً آرزوی همه هست.
االن بچهها بزرگ شدهاند و بیشتر میتوان گفت به این جنس سینما ،سینمای خانواده تعلق دارند .من
خوشحالم که دارم برای خانواده ایرانی ،خانوادههای هم وطنم همراه با همکارانم فیلممیسازیم و یک لحظاتی
را هم به لحاظ پیام ،سرگرمی و تربیتی در طول یکسال این آیین را که بچهها بتوانند کنار خانوادههاشان فیلم
نگاهکنند.
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بیتامنصوری

من بیتامنصوری ،رشته دانشگاهیام تولید بوده با گرایش کارگردانی دانشگاه صدا و سیما .البته دانشجوی
توهفت وارد سینما شدم .در
قبل از انقالب بودهام .بازنشست ه صدا و سیما هستم شانزدهسال پیش ،از سال شص 
واقع در گروه کارگردانی ،از چندین سال بعد کار تولید را شروع کردم بهعنوان مدیر تولید ،منشی و طراح صحنه.
در خیلی از فیلمهای سینمایی و بعد هم با تهیهکنندگی که حاال خوشبختانه سعیکردم کارهایی که تهیهکردم
با استقبال مواجه شود« .رخ دیوانه» هم سه جایزه داشت که هم جایز ه بهترین فیلم هیأت داوران را گرفت و هم
جایز ه بهترین فیلم آرای مردمی و هم داوران کودک و جوایز دیگر.
در جشنوار ه سیام ،دوتا فیلم داشتم «قهرمانان کوچک» و «کاتی و ستاره» که آقای مجلسی کارگردان آن در
مرکز رشت کارگردان مستندساز بودند و شناختهشده در این زمینه؛ این اولین فیلم ایشان بود بهعنوان یک تیم
حرفهای سینمایی که در واقع هر دو فیلم را در جشنواره داشتیم که «قهرمانان کوچک» جایز ه داوران کودک
یویکم جشنواره .فیلم «پاستاریونی» را به کارگردانی سهیل موفق در جشنواره
و نوجوان را گرفت در دوره س 
داشتم .جشنواره کودک غیرآرای داوران چهارتا کاندیدا بیشتر ندارد ،بهترین فیلم ،کارگردانی ،فیلمنامه و بازیگر
کودک ،که جایز ه بهترین فیلم داوران کودک و نوجوان و جایز ه هیأت داوران را هم گرفت.
باالخره من روی کارگردانی سرمایهگذاری کردهبودم که فیلم اولش «شکالتی» خیلی مخاطب جذبنکردهبود،
این کار دوم او بود ،این وظیف ه فارابی هم بود ،انتظار داشتم که آنها پای حرفشان باشند و وقتی پا پس
ن و سر برآورد به توافق نرسیدیم .من خودم شخصاً گفتم ،یک جوانی
کشیدند ،آنها درصد را کشیدند پایی 
فیلمنامهای را که خودم به آن اعتقاد داشتم ،فیلمنامهای را که حرفی برای گفتن دارد و نکتهای که خیلی برای
من مهم است این است که فیلم کودک فیلمی نباشد که صرفاً آنقدر کودکانه و بچهگانه باشد که بزرگترها
این حس برای آنها بوجود بیاید که با یک منتی بچهها را سینما ببرند ،برای خودشان این رغبت نباشد که
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به پرد ه سینما نگاهکنند ،شاید ترجیحمیدهند که سرشان به گوشی همراه باشد ،من فیلم کودک را صرفاً فیلم
کودک نمیبینم ،فکر میکنم فیلم کودک و خانواده درست است ،در همه دنیا ژانرهای مختلف فیلم سینمایی
داریم ،انیمیشن جدا و فیلم فامیلی را در هم ه نقاط مختلف همان فیلم کودکی است که ما از آن انتظار داریم.
آنها فیلم خانوادگی میسازند که محور بچه است و از آنجایی که این فیلمنامه را دوستداشتم و فکر میکردم
یک فیلم خانوادگی است ،که هم میتواند برای بزرگترها و هم بچهها حرفی داشتهباشد و هر دو کنار هم
لذتببرند ،حتی بزرگترها میتوانند بدون بچه این فیلم را ببینند و همینجور هم بود .من که کامنتها را
در سینما تک نگا ه میکردم که خیلیها این فیلم را بدون بچه دیدهبودند ،به دوستان پیشنهاد میکردند به
هر حال این اتفاق افتاد .موقعی که آن جایزه را گرفتم چون من معموالً حرفی را پشت سر نمیزنم و رودررو
میزنم ،همان جا اعالم کردم که من وظیفهام را در قبال قولی که به کارگردان دادهبودم انجامدادم ،ولی به هر
حال دوستانی که این قول را به من دادهبودند برای مشارکت زیر قولشان زدند ،ولی من نه بهعنوان یک خانم،
پای قول ،مردانه ایستادم.
من فکر میکنم جوایزی که تعلقمیگیرد ،مخصوصاً برای بهترین فیلم ،دوستان حرفهای سینما وقتی هیأت
داوران ،فیلمی را تشخیصمیدهند آنها فقط نظراتشان خیلی متفاوت است با بچهها ،بچهها شاید برایشان
خیلی مهم نباشد االن حرکت دوربین اشکالداشت یا صدا مشکلداشت ،آنها قصه ،بازیها وحرف فیلم را
میگیرند و با آن ارتباط میگیرند ،دوستان حرفهای از نقطهنظرحرفهای میبینند.
این داستان در جشنوار ه فجر هم اتفاقمیافتد ،خیلی با فیلم کمدی در سینمای ایران ارتباط نمیگیرند ،شاید
چیپ میدانند و خیلی مهجور است ،شاید فیلمی که بچهها با آن ارتباط برقرار نمیکنند و خیلی بزرگساالنه
هست را انتخابکنند و بگویند این بهتر است .میگویند اینها داوران بهتر و فهمیدهتری هستند ،البته این
ذهنیت خودم است ،اص ً
ال فیلم کودک فرقدارد و ما فیلم دربار ه کودک داریم و فیلم برای کودک داریم و متفاوت
فیلم
است .معموالً داوران اصلی جشنوار ه کودک ،آن فیلمهای دربار ه کودک را بیشتر میپسندند و بچهها ِ
برای کودک و نوجوان را ،مث ً
تویک روز بعد» را من خودم خیلی دوستداشتم ،با
ال فیلم آقای خردمندان «بیس 
حمایتها ،موقع اکران توانست به یک فروش نسبتاً مناسبی برسد یا فیلم «اسکی باز» که در جشنوار ه دو سال
پیش بود یادم هست ،دوستان میگفتند این گروه باال بمانند ،اص ً
ال نیایند پایین؛ بیشتر جوایز جشنواره را این دو
فیلم درو کردند ،ولی دیدید که آن چیزی که با مخاطب ارتباطگرفت آن بود که داوران کودک و نوجوان انتخاب
کردهبودند .مخاطب اصلی جشنواره ،بچههایی که نمایند ه یک نسلی هستند .من فکر میکنم این داوران را نباید
رها کنیم .امسال تعداد داوران مث ً
ال سی نفر ،هر سال این همه داور آمدند ،آموزش ابتدایی دیدند و یک فیلم را
قضاوتکردند و خوشبختانه سیو دو سال اخیر هم ه قضاوتها درستبوده ،یعنی فیلمهایی بوده که با مخاطب
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ارتباط برقرار کردند و به نظر من در طول سال ،این داوران را باید همانجا ،همانجور گروهی با تعداد بیشتری
بچهها بهعنوان همراه ببرند و فیلم را ببینند ،فیلمهایی که حتی کودک نباشد ،جدا از فیلم کودک میتوانند
آنها هم جزو مخاطبین باشند .یعنی رد ه سنی ندارد و نظر آنها را بخواهیم ،ببینید این نظر درست است؟
فروش فیلم یعنی جذب مخاطب ،فیلمهایی که حاال هم ه آنها در جشنواره شرکتنمیکنند یک تعداد
فیلمی هست که در جشنواره انتخابنمیشوند ولی اکرانمیشود .چهقدر خوب است که این فیلمها را آن داوران
ببینند؛ داوران امسال ،داوران سال پیش ،در گروهی صد نفره ،مث ً
ال داوران سه سال بیایند کل فیلمها که اکران
میشود و متاسفانه در طول سال از تعداد انگشتان یک دست هم بیشتر نمیشود را ببینند و رأی دهند ،شاید
کمککند .شاید طرح فیلم نامهها را بفرستند و اینها بخوانند ،نظر شخصی خودم این است ،حرف اول را فیلم
ب میزند و به هر حال یک گروه مناسب ،یک قسمتی از کار انجامشدهاست یعنی دست کارگردان باز
نام ه خو 
است .وقتی کارگردان یک فیلمنام ه خوب دستش است و یک تهیهکننده و یک گروه خوب را هم بتواند بیاورد
این کار میتواند موفقشود .متاسفانه تهیهکنندههای مستقل سمت بازیگرهای شناختهشده نمیروند ،برای
اینکه موقع اکران نمیتوانند برگشت سرمایه داشتهباشد .ساخت فیلم یک بخش داستان است ،اکران فیلم
مهمتر از ساخت فیلم است اینکه سینمادارها در دفاتر پخش ،اص ً
ال تمایلی ندارند فیلم کودک اکران کنند...
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وحید نیکخوا هآزاد

من وحید نیکخواهآزاد؛ در بین تمام جوایزی که جشنوار ه اصفهان میدهد شاید این جایزه از هم ه آنها
متمایز و متفاوت است .چه بسا کسانی که جایزه را دریافتمیکنند ،بیشتر از بقیه به خودشان میبالند .چون
منتخب بچهها هستند ،این نکته بهعنوان مقدمه .این بحث جدی است که در بین انواع گونههای سینمایی همه
یا براساس موضوع طبقه بندی میشوند ـ مث ً
ال فیلم دفاع مقدس ،فیلم پلیسی یا براساس لحن فیلم کمدی،
اکشن ـ تنها گونهای که براساس مخاطب آن طبقهبندی میشود سینمای کودک و نوجوان است .از نظر من
سینمای کودک و نوجوان بدون مخاطب خودش هیچ نیست .به این معنا که این نوع سینما ارتباط تنگاتنگ
و حیاتی با مخاطبانش دارد .من باید بهعنوان فیلمساز سینمای کودک و نوجوان ،طبیعتاً اگر برای بچهها فیلم
ساختم باید افتخار کنم که از دست خودشان دارم جایزه میگیرم ،پس این جایزه خیلی مهم است.
من که فیلمم برند ه جایزه از این گروه داوری میشود ،وقتی خوشحالتر میشوم که این گروه داوران کودک
و نوجوان نمایندگیکنند ،تعداد زیادی از نوجوانان وکودکان ایرانی را که اگر ما برویم و از آنها در سی استان
کشور رأی بگیریم ،میانگین آن نزدیک باشد به این .بعید میدانم این اتفاق افتاده باشد در طول این سالها.
از ابتدا شاید با یک نیت خیلی خوب ما اینجوری عملکردیم که آن بچهها فیلمی را انتخاب نکنند که همین
جور غریزی و طبیعی دوستش دارند ،بلکه فیلمی را انتخاب میکنند که یک ارزشهای سینمایی داشته باشد.
این شاید اشتباه از روز اول صورت گرفته به این معنا که ما میخواهیم یک شأنی و یک وزنی بدهیم به انتخاب
کودک و نوجوان .از آن سالهای دور یادمه که خانم برومند و آقای عموزاده خلیلی این کار را انجام میدادند به
این سمت رفته ،و یواش یواش تبدیل به سنت شد .باید راجع به آن حرف بزنیم که دید کدام درست است و به
کدام سمت ما باید برویم؟ واقعیت امر این است که در جشنواره جیفونی هم که اص ً
ال داور بزرگسال وجود ندارد،
آن بچهها از میانگین بچههای عادی باالتر هستند.
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نکته دوم این که خیلی کارها را انجاممیدهیم در واقع مثل یک جادهای است که نقشهبرداری نشدهاست ،ما با
اینکه یک تعدادی آدمی که این مسیر را بروند داریم ،این جاده را درستمیکنیم .مثل آن چیزی که در قدیم به
آن میگفتند جادههای مالرو .یعنی بر اساس آزمون و خطا مردم میفهمند که بهترین راه بین این روستا و آن
روستا یا آن روستا با این شهر این مسیر هست .خیلی وقتها در کارهای فرهنگی همین جوری رفتار میکنیم
و این طبیعتاً خطاهای زیادی را میتواند در خودش داشته باشد.
به نظر من خیلی خوب بود که اگر روز اول ما میگفتیم این داورها که از سن هشت ـ نه سال بینشان هست تا
چهارده ـ پانزده ساله ،یک آکادمی تشکیل میشد ،اینها میآمدند در این داوری ،بعد رها نمیشدند و برایشان
یک مواج ه ویژه با سینما داشتند .مثل باشگاه که مستلزم یک آموزش است .در طول این سالها رها نمیشدند.
االن میشود گفت بعد از گذشت سی دور ه هزارتا کودک و نوجوان داریم که در این باشگاه آمدهاند و درحال
بزرگ شدن هستند .اگر دور ه اول ،آن ده ساله بود حاال با گذشت سی دوره حاال او چهل ساله است و جوری
سازماندهی میشد ،تحت عنوان مث ً
ال انجمن دوستداران سینمای کودک در اصفهان و اینها .حتماً میشد
بهرهبرداری کرد و اینها رها نمیشدند .تا آنجا که من اطالع دارم کار جدی صورت نگرفته و در مملکت ما هم
این طبیعی استو چون ما دائماً با تغییر مدیریتها و کوتاه بودن عمر مدیریتها روبرو هستیم و به قول سعدی
«هر که آمد عمارت نو ساخت و رفت» و آن را به دیگری پرداخت .هرکه میآید کاری میکند بعد رها میشود.
نفر بعدی که میآید توفیق خودش را در ادامه مسیر قبلی یا اصالح آن نمیبیند ،در کنار گذاشتن آن و ایجاد
یک مسیر جدید میبیند .خیلی وقتها هم ما یک سنتهایی که ممکن است به مرور زمان دیگر ارزش نداشته
باشد آن سنتها را حفظ میکنیم و این هم مثل همان قبلی ،میتواند اشکال داشته باشد.
رسالت داوران بعد از داوری را میتوان شامل دو دوره کرد :یکی دورهای که در حقیقت اینها بعد از این
تجربه ،امکان اینکه یک فرد معمولی در معرض سینما قرار بگیرند ،این برایشان فراهم بشود .پنج و شش سال
تا برسند به سن شانزده ،هفده سالگی .خوب اگر این فرآیند ادامه پیدا کند میتواند برای تصمیمگیری انتخاب
رشته آنها در دانشگاه تأثیر بگذارد .به نظر من اگر این فرآیند وجود داشته باشد اینها خیلیهاشان گرایش
جدی به سینما پیدا میکنند و میتوانند بعد از اینکه رفتند و فارغالتحصیل شدند بهعنوان کمک فکری و
کمک اجرایی به تشکیالتی که برای رشد سینما کودک میشود بپیوندند .به نظر من این بد است که ما بعد از
سی ودو دوره جشنواره ،هنوز در اصفهان یک تشکیالتی که مثل یک  ،NGOتشکیالت دوست داران سینمای
کودک ،و باشگاه داوران کودک و نوجوان نداریم .ما در تهران یک مدرسهای داریم که قبل از انقالب اسم آن
مدرسه شاهپور بود حاال اسم آن جاللآلاحمد است .نزدیکهای تجریش ،اینها االن اولین جمعه مهرماه ،بعد
از هفتاد ،هشتاد سال که این مدرسه کار کرده است ،اینها یک جایی دور هم جمع میشوند .آیا نمیشود در
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اولین روز جشنواره اصفهان اینها همه یک جا جمع شوند؟ آیا نمیشود یک گروه داوری مستقل خودشان را
داشته باشند؟ ما میآییم یک سرمایهگذاری و یک حرکت را ایجاد میکنیم ،آن حرکت را نباید فکر کنم که
فقط ...مثل این است که ما یک باغ سیب داریم ،این سیب را میگیریم و کمپوت میکنیم بعد هزارتا کار دیگر
هم میشود کرد با این سیب دیگر نباید بگوییم فقط از آن کمپوت درست میکنیم ،شاید مربا هم بشود درست
کرد ،شاید از آن تفاله هم بشود ،یک خوراک دام گرفت ،شاید مثال بهتری باشد که پیدا کنیم .این به نظر من
خیلی بد است که هر دوره اینها بیایند و تمام بشود .نه اینکه لزوماً این باشد که سال بعد هم اینها داور باشند.
در واقع گپ و پتانسیلی ایجاد میشود که حاال در اصفهان به یک کسی  ...لزوم هم ندارد که دولتی باشد .یک
سری آدم خودجوش بیایند سینما تک و کارگاه آموزش داشته باشند .اگر االن این را به یک سازمان مردم نهاد
و یک انجیوی غیردولتی تبدیل کنید ،دیگر چیز خاصی ندارد که قائم به شخص باشد .اگر از ما کمکی بربیاید
ما هم در خدمت هستیم .من میگویم شما االن تأکید خود را بگذارید روی این اندوختهای که االن در اصفهان
است چون اینها اکثرا ً اصفهانی بودهاند.
فیلم «فرزندخوانده» صددرصد مال بنیاد فارابی است .من سه تا فیلم داشتم ،یکی درجشنواره همدان ،
آن دوتا که در اصفهان بود «فرزند خوانده» که جوایز متعددی گرفت و سال بعد هم «گنجشک اشیمشی» را
داشتم که آن هم جوایز متعددی را گرفت .فیلمهای «دیو و دلبر» و «گنجشگک اشیمشی» بدون اکران دارند
در شبکههای ویدئوی خانگی پخشمیشوند و فیلم «فرزندخوانده» همینجوری ماندهاست.
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دل نو شته
بابک نبیزاده

ســینمای ایــران کــه امــروزه در سراســر دنیــا ،صاحــب لحــن و ســبک منحصربهفــردی شدهاســت از همــان آغــاز شــکلگیری،
نــوع دیگــری از ســینما را نیــز بــه واســطهی تجربــهی فیلمســازانی چــون عبــاس کیارســتمی ،بهــرام بیضایــی ،مجیــد مجیــدی،
ســیروس حســن پــور ،رهبــر قنبــری ،ابراهیــم فــروزش و ...بــا نــام ســینمای کــودک و نوجــوان بــه جهــان معرفــی میکنــد.
اکنــون ســینمای کــودک و نوجــوان ایــران علیرغــم روبــهرو بــودن بــا مشــکالت بســیار و بــا وجــود مســیر پرکــج و پیــچ و
ناهمــواری کــه پیـشروی خــود دارد ،امــا هنــوز ســالم و سرپاســت .ســالیانی اســت کــه در جشــنوارهی کــودک و نوجــوان هیأتــی
متشــکل از داوران کــودکان و نوجوانــان کــه امســال تعدادشــان بــه ســیودو نفــر میرســید ،امــر قضــاوت بــر فیلمهــای
جشــنواره را برعهــده داشــتند .ایــن نوجوانــان و کــودکان چندمــاه پیــش از شــروع جشــنواره طــی یــک فراخــوان ،ثبتنــام
میکننــد ،آزمونــی میدهنــد و باألخــره طــی چنــد کالس آموزشــی گزینــش میشــوند بــرای امــر قضــاوت .کــه البتــه برخــاف
ظاهــر ســادهاش ،امــری بســیار ظریــف و حســاس در دوران زندگــی همــان کــودک یــا نوجــوان اســت .جشــنواره آغــاز میشــود،
ایــن دوســتان طبــق برنامهریــزی مشــخص و احتمــاال ً همــراه بــا یــک راهنمــا و یــا ناظــر ،فیلمهــا را میبیننــد ،نظــرات مثبــت
یــا منفیشــان را میدهنــد ،در جلســاتی راجعبــه هــر فیلــم گفتگــو میکننــد و در نهایــت رأیهایشــان را صــادر میکننــد .تــا
اینجــا همهچیــز بهدرســتی پیشمــیرود ،امــا اتفــاق اصلــی در همــان نقطــهی پایانــی بــروز میکنــد .در لحظــهای کــه آرای
دیگــر داوران نیــز اعــام شــده و حــاال داوران نوجــوان بــا یــک حفــرهی عظیــم و بــا فاصل ـهی فاحشــی کــه بیــن رأیهــای
صادرشــده در مــورد فیلمهــا و رأیــی کــه خودشــان بــه آن فیلمهــا دادهانــد روب ـهرو میشــوند!! ایــن اســتیصال و ســرگردرگمی
نــه تنهــا دامــن ایــن داوران ،کــه دامــن تهیهکننــدگان و فیلمســازان ایــن حــوزه را نیــز گرفتهاســت .و ایــن رویکــرد کــه
ریش ـهاش در «تناقــض» دیــدگاه اســت مربــوط بــه امســال یــا ســال گذشــته نیســت ،از ابتــدا تاکنــون ایــن تفــاوت دیــدگاه و
رویکردهــای چنــد جانبــه را شــاهد بودهایــم .دیــدگاه دبیــر جشــنواره بــا سیاسـتهای کالن ســینمای کــودک ،بــا رأی و نظــر هیئــت
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محتــرم داوران مســابقهی ملــی ،داوران انجمــن یونیســف و نیــز نظــر داوران کــودک و نوجــوان ،پایــگاه حمایــت از فیلمســازان
کــودک ،شــما ببینیــد شــش عنــوان داریــم بــا شــش نظــر و رأی بســیار متفــاوت و فاصل ـهدار .و یــک شــعار همیشــگی کــه اگــر
افــراد ایــن هیئتهــا ،افــراد دیگــری بودنــد ،طبیعت ـا ً نتیجــه متفــاوت میشــد .خــوب ایــن چــه شــاخصی اســت؟ حســاب علــم
و کارشناســی و تکنیــک چــه میشــود؟! اگــر قــرار باشــد همــه خودشــان را پشــت ایــن جمل ـهی تکــراری پنهانکننــد کــه بــا تغییــر
افــراد در هیــأت داوران نتیجــه هــم تغییــر خواهدکــرد ،کــه کامــاً دامــن زدهایــم بــه بیعدالتــی و عدمبرخــورداری از نظــر
کارشناســی و تحلیلگرانــهی صحیــح .تمــام اینهــا بــه کنــار ،از فیلمســاز هــم کــه بگذریــم بــا روح و روان دههــا داور کــودک
و نوجــوان چــه میشــود کــرد کــه هیــچگاه نمیفهمنــد ،کــدام رأی درســت بــود ،چهقــدر صحیــح دیدهانــد ،چهقــدر درســت
داوری کردهانــد یــا چهقــدر نادرســت؟؟!! کــدام فیلــم واقعــا ً یــک فیلــم ارزشــی اســت؟ کــدام کارگــردان درســتتر فیلــم
ســاخته و چــه فیلمــی از دیگــر فیلمهــا بهتــر بــوده؟ واقع ـا ً ریشــه و علــت اینهمــه فاصلــه کجاســت؟ چــرا در طــول جشــنواره
برخــی از پخشکننــدگان و ســینماداران خیلــی مخفــی و مرمــوز در ســالنها رفتوآمــد دارنــد و بــا برخــی مســئولین جشــنواره
در ارتباطانــد کــه بههــر طریــق رأی جمعکننــد ،دیپلــم و جایــزه و تندیــس بــرای فیلمــی بگیرنــد کــه سراســر ســرگرمکننده و
هجــو اســت و بههرحــال بایــد گیشــه داشتهباشــد .چــه شــخص یــا چــه ســازوکاری پاســخگوی اینهمــه ســؤال و ابهــام اســت
کــه در ذهــن آن کودکــی کــه سیاس ـتگذاران جشــنواره خودشــان خواســتهاند ذهــن او را یــک ذهــن تخصصــی راجعبــه ســینمای
کــودک و نوجــوان باربیاورنــد؟ پــس عدالــت و انصــاف کجاســت؟ و آیــا بهراســتی کــدام فیلــم خــوب اســت و کــدام فیلــم
بــد یــا کــدام فیلــم قــوی یــا کــدام ضعیــف اســت؟ آیــا بــه صــرف اینکــه یــک جشــنواره برگزارکنیــم و بــه هــر طریقــی همــه
را بــه نوعــی راضــی نگهداریــم ،تکلیــف انســانی و شــرعیمان را درســت انجامدادهایــم؟ بهنظــر بنــده تشــکلی کــه اســتقالل
و هویــت نداشتهباشــد اساســا ً جریانســازی هــم نمیتواندبکنــد .ســازوکاری کــه اعتبــار و قــدرت نداشتهباشــد بــا جریــان و
جریانســازی بســیار فاصلــه دارد .واقعیــت ایناســت کــه جریــان اصلــی را ســردمداران و مســئولین اصلــی ســرزمینمان بایــد
رقمبزننــد کــه متأســفانه نمیزننــد .میدانیــد چــرا؟ چــون اساس ـا ً ماجــرای کــودک و کودکــی در ایــن ســرزمین چنــدان خریــداری
نــدارد .درحالیکــه مــا بــا مهمتریــن دوران شــکلگیری شــخصیت یــک انســان ســروکارداریم .بــرای فــان رویکــرد سیاســی
بودجــه داریــم ولــی بــرای جشــنواره کــودک ،و بــرای ســینمای کــودک بودجــه نیســت .از همیــن روســت کــه مثــل ســینمای
بزرگســال و اصطالحــا ً بدنــه ،تصمیمگرفتهمیشــود ســینمای کــودک و فیلمســاز کــودک ،خــودش پــول خــودش را دربیــاورد و
برهمیناســاس اســت کــه هرچــه لــوده بــازی دربیــاوری موفقتــری ...ادام ـهدارد.
هرچــه بتوانــی کــودکان ســرزمینت را از کمبودهــا و نیازهــا جامعـهاش دورکنــی ،ســرش را گرمکنــی ،بخندانــی و برقصانــی و برایــش
ادابــازی دربیــاوری فیلمــت تندیسهــای بیشتــری میگیــرد .البتــه ایــن داوران کــودک و نوجــوان امســال بــا تفــاوت در دیــدگاه
و قضاوتشــان نشــاندادند کــه بســیار باهــوش و اهــل دانایــی و اندیشــه هســتند .اساس ـا ً همیــن نــگاه دقیــق و کارشناســانهی ایــن
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داوران کوچــک ولــی فهیــم اســت کــه شــاید بتوانــد مــوج تــازهای ایجــاد کنــد و ســینمای در حــال فروپاشــی کــودک را دچــار چالــش
یــا جریانســازی کنــد .جریانســازی کــه بــا تفکــری ســالم ،و از پــیِ صداقتــی کودکانــه برمیآیــد و روزی تمــام تناقضهــا و
البیگریهــای ســینمای آلــودهی گیشــه را شکســتخواهدداد.
با احترام به تمام داوران کودک و نوجوان
جشنوارهی س یودوم کودک و نوجوان اصفهان...
بابک نبی زاده.
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سایبان آرامش

[همراهان داوران]
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غالمرضا آبآب

گوهنر سابق که بعد
من غالمرضا آبآب متولد  1326/11/1در شوشتر ،از سال  ۱۳۵۲استخدام وزارت فرهن 
تبدیلشد به وزارت ارشاد ملی و بعد ،وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی ،در بخش تولید فیلم ،استخدام شدم و
تا سال هفتاد در اهواز بودم عمدهی فعالیتهای من تولید فیلم و عکس از جبههها و داوری جشنوارهها بود
و از سال هفتاد منتقلشدم به اصفهان ،از همان سال که مسئولیت امور سینمایی استان اصفهان به عهدهی
من بود مصادفشد با هفتمین جشنوارهی بینالمللی فیلمهای کودکان و نوجوانان که در دو یا سه سینما
نمایشدادهمیشد ،بنابه شرایط و ضوابط و مسئولیت کاریام سالیان درازی را بهصورت متمادی در خدمت
جشنواره بودم؛ به عنوان همکار در ستاداجرایی ،راهنما ،مسئول سالن یا به عنوان تیم انتخاب داورها که با کمک
دوستان انجاممیدادیم و آموزش داورها هم بود .آن موقع بهدلیل عدمدسترسی به منابع تصویری برای خانوادهها
بهترین مکان برای مخاطبین تصویری ما سینما بود و تقریباً جایی برای سینمای کودک دیدهنشدهبود ،که
بعدها دیدهشد و چقدر هم خوب دیدهشد ،بچهها را بهعنوان هیئت داوران انتخابمیکردیم آموزشمیدادیم،
بچهها خودشان را پیداکردهبودند ،شخصیت اجتماعی پیداکردهبودند ،به خودباوری رسیدهبودند ،حتی تعدادی
از بچههای ناتوان جسمی هم بودند ،خوب یادم میآید یکی از این بچهها که با ویلچر بود تعریف میکرد،
من االن فهمیدم امضای من چقدر اعتبار دارد و به خودباوری رسیدهبود و فهمیده بود که در این اجتماع
میتواندجایگاهی داشتهباشد در طول سالهایی که در خدمت داوران جشنواره بودیم بعد از سال ها دیدیم که
خروجیهای خیلی خوبی داشت و بعضاً از آن بچههایی که این دوران را گذراندند االن فیلمساز ،تدوینگر ،مجری
صداوسیما یا عکاس شدهاند و بههرحال هر کدامشان اهل خانه سینما و اهل تولید فیلم شدند و بچههایی هستند
که باعث افتخار دورههای آموزشی ما بودند.
بعضی از بچهها که معرفی میشدند ،این بچهها راجع به فیلم و سینما و تئاتر خالی از ذهن بودند ،این
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بچهها میگفتند اص ً
ال سینما یعنی چی؟ ما باید اینجا چهکار کنیم؟ فیلم بازی کنیم؟ یا فیلم ببینیم؟ به آنها
میگفتیم تو اینجا آموزش میبینی و فیلمها را قضاوت میکنی .بچههایی هم داشتیم که خانواده شدیدا ً عالقه
داشت که فرزندش فیلم ببیند ،داوری و نقد کند ،فیلمنامه بنویسد و در آن سن ده ،یازده ،،سالگی من هنوز
نوشتههای بچهها را دارم ،بچههایی که بعدها فیلمنامهنویسهای خیلی خوبی شدند .ما موقع آموزش میگفتیم
از زندگی خودتان ،از مسیر مدرسه تا محل آموزش گزارش تهیه کن و همین باعث شدگرایش پیداکند به ادبیات
فارسی و اسطورههای خودمان را بشناسد.

یکی از عواملی که باعث موفقیت بچهها شد همکاری و همیاری خانوادهها بود .دقیقاً این بچهها مخاطبین
اصلی ما بودند چون هم اثرپذیر بودند ،هم تأثیرگذاری روی بقیه بچهها داشتند ،همهی اینها مخاطبین خاص
ما بودند و جایگاه ویژهای پیداکردهبودند و همین که سالهای بعد ،از بچهها داور انتخاب میکردیم ،به خاطر
نوع لباسی بود که میپوشیدند یا به خاطر نوع عکسهایی که با هنرمندان و بازیگران چهرهی سینمای ایران
میگرفتند ،بچهها عالقهمند بودند داور شوند .رأی و نظر خودشان را بدهند و انتخابکنند .سال آینده فیلمساز
برای بچه ها قرا ر بود فیلم بسازد ،اگر تا قبل از این شناخت از بچهها نداشته ،اگر از روی کتابهای رمان یا
داستانهای کودکانه فیلمی ساخته ویا متن فیلمنامهاش اقتباس بوده ،االن برای او قابل لمس میباشد که این
بچههایی که پارسال به عنوان مخاطب کودک ،یا بهعنوان داور بودهاند ،االن چهچیزی میخواهد ،فیلمساز
متوجهمیشود چه چیزی باید بسازد چه متنی و چه ژانری را انتخابکند .جشنوارهای که چهار سال از اصفهان
میرود و بعد مجددا ً برمیگردد مانند نطفهای است که در اینجا بستهشده و جنینی که باید در اصفهان رشد
کند و زمانی که این نوزاد را از مادر جدا میکنند باید دید که چه حسی برای مادر و برای نوزاد ایجاد میشود،
بعد از چهار سال که این نوزاد برمیگردد به دامان مادر ،مادر باید قدر آن را بیشتر بداند ،خود بچه هم باید قدر
مادر را بداند و امیدواریم که این مادر و بچه را هیچوقت از هم جدا نکنند.

متأسفانه باید بگویم که نسل نوجوان و نسل جوان ما در این عصر  MP3شدهاند ،یعنی حوصله خیلی از چیزها
را ندارند که خیلی بد است ،اگر فیلمی را هم در  DVDنگاه کنند ،سریع آن را جلو میبرد تا انتهای فیلم را
ببینند و حتی اگر کتابی میخواند ب ه همینگونه است ،سریع میخواهند از موضوع رد بشوند و بروند ،ولی ما
بهعنوان آدمهایی که تجربهی فیلم دیدن و آموزش این بچهها را داریم ،چه در سطح داوران کودک و نوجوان
وچه هنرستانها و چه دانشگاهها وظیفه خاص خودمان را داریم ،جهتدادن این بچهها و پریدن از موانع.
خانوادهها مراجعه میکردند و به ما میگفتند با این بچهها چهکار کردهاید که اینقدر دگرگونی فکری در
این بچهها بوجود آمده ؟چه تغییر و چه رویکردی در رفتار بچهها ایجادشده ،بچهها شاید تا آن موقع همدیگر
را پیدا نکردهبودند نوع تفکر همدیگر را ندیدهبودند چون قراربود همه به یک نقطه خیرهشوند قرار بود به یک
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نقطه تفاهم و اشتراک برسند بچههایی که از محالت مختلف و فرهنگهای مختلف آمده بودند با اختالف سنی
سهوچهار ساله قرار بود با دیدن یک فیلم به تفاهم برسند و یک رأی واحد بدهند همه نظراتشان محترم بود
یک نفر رأی مثبت یک نفر منفی کمتر کسی را داشتیم که رأی ممتنع بدهد به این جایگاه رسیدهبودند که
شخصیتی اجتماعی دارند و باهم بودن شان یک لذت خاص داشت مثل دورههای سربازی که مدت محدودی
با هم هستند بعضی از این بچ ه ها بعد از سالیان سال با هم رابطه خانوادگی پیدا کردند با ما مربیان و مدرسان
هم رابطه صمیمانه داشتند شرایط ضوابط و فرهنگ حاکم بر هر خانوادهای طبیعتاً تأثیر میگذارد روی فرزندان
آن خانواده بچه به شغل پدرش نگاه میکند معموالً ابزار وسایل یا کتابهایی که مربوط به شغل پدر می شود
طبیعتاً روی فرزند مؤثر است.
علیرضا آب آب هم با توجه به شرایط کاری که من داشتم از کالس اول ابتدایی شروع به نقشآفرینی در
فیل م کرد چند فیلم سینمایی و چند سریال هم بازی کرد؛ از همان موقع کتابهایی که در کتابخانه پدر بود
برایش مفید بود و او را تحت تأثیر قرارمیداد؛ خودش جهت پیدا کرد من سعی نکردم به او جهت بدهم فقط
من بهعنوان پدری که فرزندش عالقمند بود جدایی از مسئولیتی که داشتم مثل یک پدر عادی که فرزندش
دوست داشت داور شود و من هم قبول کردم ؛کتابها و شرایط به تنهایی نمیتوانستند به علیرضا جهت بدهند
و قطعاً تأثیر جشنواره هم بودهاست و این برای همه بود بچههایی که شغل پدرشان پزشک یا مشاغل دیگر بود
که وقتی آمدند به جشنواره جهت پیداکردند.
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حشمتاهلل انتخابی

سالم و سپاس ،من با ارتباطی که با زاون داشتم از سال هفتاد و نه دعوتشدم برای همکاری در انتخاب داوران
در خان ه کودک و نوجوان به سرپرستی سرکار خانم عقیلی و آقای جوادی که جزو فعالترین دورههای خانه کودک
و نوجوان اصفهان بود .من با زاون از هفتاد وسه با یک ویژهنامه که برای برنامه زندهرود تهیهشد ،آشنایی مجدد پیدا
کردم که البته من یک آشنایی خیلی دوری از زمان سینمای آزاد قبل از انقالب با ایشان داشتم ولی بعد ،این ارتباط
قطعشد و دوباره ارتباط ما بیشتر شد و بعد چند کار مطبوعاتی دیگر با هم داشتیم تا سالی که ایشان از من دعوت
کرد برای انتخاب و مسئولیت داوران پسرها و خانم پرویزی مسئولیت دخترها را داشتند .سالهای هفتادو نه و هشتاد
این مسئولیت را داشتم .در سال هشتاد که مسئولیت تهی ه بولتن جشنواره کنار پروانک به زاون واگذار شد ،به اعتقاد
من جزو بهترین و یا بهتر بگویم اصفهانیترین نشری ه روزانه آن موقع بود .آن سال به دوازده تا شانزده صفحه هم
میرسید و به این جهت میگویم اصفهانی که بسیاری اهل قلم و آنهایی که اهل سینما بودند در اصفهان از آنها
کمکمیگرفت ،او روابط خیلی گستردهای با سینماگران ایران و جهان داشت و در واقع ازآنها میتوانست مطلب
بگیرد و بخشی را هم گرفتهبود و نشریهای پر بار داشتیم .یکی از پسرهای من بهعنوان داور جشنواره از طریق خانه
کودک نوجوان با یک شیوه متفاوتی انتخاب شدهبود و آن سال با صحبتی که با آن بچهها میکردم میخواستم به درک
ذهنی آنها و قدرت تحلیلشان پی ببرم و در واقع به توصی ه زاون میخواستیم گروههای سنی مختلفی را داشتهباشیم
و اینکه چهقدر فیلمسازهای معروف را میشناسند ،مانند بیضایی ،کیارستمی ،امیرنادری ،کیومرث پوراحمد یا خانم
برومند را که جزو پرکارترینها بودند و در آن سالها فیلمهایشان نمایشدادهمیشد ،مشخصاً بیشتر کارهای آنها
دیدهمیشد ،و برای من قدرت تحلیل این بچههاخیلی مهم بود .به یاد دارم از سنین هشت ،نه سال تا سالهای پایانی
دبیرستان و به یک نسبت دختر و پسر داور داشتیم و تصور میکنم آن سال با انتخابی متفاوت بچههایی تاثیرگذار
انتخابشدند ،و از بین همین بچهها گروهی باز هم به همت زاون به نام خبرنگاران نوجوان تشکیل شد و از بین
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این داورها و آن خبرنگاران نوجوان ،کانون فیلم نوجوانان شکلگرفت که در حوزه رسانه یا سینما افراد موفقی شدند،
و یا اگر در حوزههای اجتماعی و شغلی دیگر رفتند آن تاثیر را داشت و شخصیتی که به آنها دادهشد و جایگاهی
که پیدا کردند بر پویایی شخصیت آتی آنها بسیار مؤثر بود ،چون آنها در جایگاهی قرار میگرفتند با حکم داور و
جایزهای که میدادند بعضی وقتها برای هنرمندها ارزشش بیشتر از جایزهای بود که داوران بینالمللی یا سینمای
ایران میدادند و این در فرآیند آتی زندگیشان مؤثر بود .شاید نمیتوانیم بگوییم صدد ر صد آنها موفق بودند ولی قطعاً
بچههایی که از درون این رویداد بودند را اگر بخواهیم با یک گروه شاهد دیگر مقایسهکنیم ،موفقیتشان بیشتر بود.
چیزی که خیلی مهم بود آن زمان زاون و خانم پرویزی بهشدت حواسشان جمعبود که بچهها به یک سمت و
سوی خاص سوقدادهنشوند .تالشمیشد که روی داورها تاثیرنگذارند چون بعضی از تهیهکنندهها ،فیلمسازها و حتی
بازیگرها تالشمیکردند با این بچهها ایجاد رفاقت و صمیمیت کنند ،بهخصوص آنهایی که چهرههای شناختهشده
و معروفی بودند و شهرتیداشتند .در مورد فیلمها معموالً به این شکل بود که وقتی فیلم را میدیدند ،فیلم را نقد
و بررسی میکردند و یک ارزیابی در مورد فیلم که چه نقاط مثبتی داشت ،بعضیهاشان دانش سینمایی بیشتری
داشتند یا تأثیری که بازیگر نوجوان فیلم داشت برایشان مهمبود و بعضی وقتها خط کلی فیلم ،این مطالب از درون
فیلم نقد میشد و مثل آدمهایی که نقد فیلمسازهای بزرگ را درباره فیلمها خواندند و با یک چشم بازتری فیلم را
میبینند و در واقع هم ه اینها یک سطح نگاه باالتر و درک بهتری از نقد فیلم به فیلم پیدا میکردند ،که این قطعاً در
ارزیابیشان برای اینکه چه نمرهای باید بدهند مؤثر بود.
به یاد دارم بچهها بعد از دیدن فیلم به سالن خان ه کودک و نوجوان میرفتند و درباره فیلمها با هم صحبت میکردند،
بعد دوباره باید سریعاً برای تماشای فیلم به سینما ساحل برمیگشتند .سینما ساحل آنطرف رودخانه است و ما معموالً از
روی پل عبور میکردیم و یک روز برای اینکه وقت خیلی کمی داشتیم مجبور شدیم از وسط رودخانه عبور کنیم .چون
برای اولین باری بود که در شهریور هفتاد و نه زایندهرود خشک شده بود ،به وسط رودخانه که رسیدیم در اوج گرما همه
ایستادیم و من به بچهها گفتم من بیش از چهلوپنج سال عمر کردم و تا حاال زایندهرود را خشک ندیدم و احتماالً هم
دیگر هیچوقت نمیبینم ،شما این تصویر را در ذهنتان ضبط کرده و بعدها برای فرزندانتان نقلکنید ،که روزی بدون قایق
و بدون نیاز به پل از رودخانه عبور کردید ،البته آن روز فکر نمیکردم که این اولین سال باشد و آخرین سال نباشد و فکر
کردم همان یک بار اتفاقمیافتد و بارها بعضی از آن بچهها در سالهای بعد به من یادآوری این خاطره را کردند و امیدوار
بودم دیگر هیچوقت این را نبینید و حاال میخواهم بگویم ما چهقدر غفلتکردیم در این سالها و شاید اگر همانزمان
متوجه این اتفاق شوم میشدیم ،یک مقدار سنجیدهتر عمل میکردیم.
به عقیده من از هزینههایی که برای جشنواره میتواند ماندگار باشد ،آثار مکتوب است ،بخصوص وقتی شما روی
تمام سالها مرور میکنید تا به یک جمعبندی برسید و یک شاخص بدستآورید و من به سهم خودم تشکر میکنم
و سپاسگزارم.
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دل نو شته
لیال پرویزی

دلنوشتهی لیال پرویزی
روزگاری گذشــته بــر مــن .بــرف ســپید کمکــم بــر گیســوانم نشســته .آرامتــر شــدهام ،صبورتــر ...و عاشـقتر و حتمـا ً از آنچــه رفتــه الجــرم
بــا تجربهتــر ....از کنــار درختــان حاشــیهی زاینــدهرود میگــذرم گــوش ســپرده بــه خشخــش برگهــای بــه اســتقبال پاییــز رفتــه در شــهریور،
بوجــوش جشــنوارهی
وچشــم بــه تابلــوی خانــهی کــودک و نوجــوان ...مــیروم بــه ســالهای دور ،کالسهــای تئاتــر و فیلــم وجن 
فیلم کــودک و نوجــوان آن ســالها ،شــوری کــه شــهر را درمینوردیــد .بیتزریــق اجبــاری  .پیــر وجــوان همــه کــودک میشــدند.
ســینماها کــم بــود ،امــا فیلمهــای خــوب کــودک و نوجــوان زیــاد  .فاصلـهای نبــود انــگار هنرمندهــا نیــاز نســل نوجــو و نوجــوان را خــوب
بلــد بودند گسســتی نبــود  .فاصلـهای نبــود ،همــه آمدهبودنــد تــا هفتـهای در ســال در جشــن ســینما و کــودک شــرکتکنند و حــال خــوب
هدیــه دهنــد .خانــم عقیلــی را میبینــم عاشــق و خســتگیناپذیر و ِ
زاون مهربــان کــه بــا کالمــش میآموزانــد و مســحور ســینما میکنــد ...بــه
پشتســر کــه نگاهمیکنــم ...همـهی شــما ایســتادهاید :شــیرین ،پونــه ،مــژگان ،مریــم ،مســعود ،علــی ،کیــوان ،علیرضــا ،رایحــه ،آذیــن و...
پــراز شــوق کودکــی پــراز جســارت نوجوانــی  ...پــراز ســوال و انــرژی.
حــال را بــه نظــاره مینشــینم بــاز هــم شــمایید ...جــوان ،موفــق ،مدیــر ،بازیگــر ،کارگــردان ،مجــری ،دکتــر ،طــراح ،مهنــدس ،اســتاد ؛ و
فردایــی را میبینــم پــر از نــور از برکــت وجودتــان.
ســالها گذشــته و بــاز درگیــر جشــنوارهی کــودک و نوجــوان و داورانــم .نوجوانانــی متفــاوت از نســل قبــل .پرس ـشگر و فهیــم ...و
پُرامیــد بــرای فــردای کشــورم.
لیال پرویزی
هیئت علمی دانشگاه سپهر
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من لیال پرویزی ،کارشناسی تئاتر و دستاندرکار سینما؛ بازیگری سینما و بازیگری جلو دوربین هم سالهاست
تدریس کردهام و هدایت بازیگر؛ همینطور در سال هشتاد برای اولین بارگروه تئاتری را در خان ه کودک و نوجوان
با خانم عقیلی تأسیسکردیم .یک گروه تئاتر دارم به اسم گروه تئاتر «زندگی» که سالهاست این گروه درجه
الف را دارد از تهران .این گروه یک شعبهای داشت به اسم گروه نوجوان تئاتر در اصفهان .فکر کنم اولین گروه
ثبتشد ه کل کشور بود از آن سالها؛ چون دغدغ ه من کودک و نوجوان بود ،چون خودم کودکی آن سال داشتم
که بعدها هم داور کودک و نوجوان شد .سالها در خان ه کودک و نوجوان و تئاتر کار میکردم و آموزش میدادم.
بعدها جشنواره شد و انتخاب داورها و طراحی سوال  ...اتفاقی که افتاد و من فکرمیکنم سالهای بعد نیافتاد .از
دل آن اتفاق آدمهایی را ما داریم که من با هرکدام که هنوز ارتباط دارم هرکدام در رشت ه خودشان کار میکنند.
مث ً
ال یکی در ایتالیا آواز میخواند ،یکی در استرالیا موسیقی میخواند ،یکی در آلمان دندانپزشکی میخواند،
اصفهان خانم دکتر آزادی و بچههای دیگری که من هنوز از آنها اطالع دارم .این بود که من هیچوقت آنها را
رها نکردم .جشنواره یک بهانهای شد برای جمعشدن و پیداشدن آن استعدادها .با خانم عقیلی صحبت کردیم
که این بچهها باید بمانند خان ه کودک و نوجوان یک مسیری شد برای بچهها .هفتهای یک جلسه تاریخسینما
و فیلمدیدن میگذاشتیم با آقای زاون .من بچهها را جمعمیکردم با هم در مورد فیلمها ،خالقیت ،آموزش
بازیگری ،طراحی صحنه ،نوشتن و طراحیمجله صحبت میکردیم .کارهای مختلف فرهنگی در زمینههای
مختلف با هم انجام میدادیم؛ تا سالها ماندگار شد و تا سالهای بعد ما با هم بودیم .اتفاقی که در سالهای بعد
نبود؛ دو سال طالیی بود ،بچهها خودشان و توانمندیهای خودشان را شناختند و باور کردند .در همان سالها
میتوان فهمید که دوست دارند بنویسند ،کی مجری شود ،کی بازیگر شود ،فیلمساز شود و به همان سمت
هدایت میشدند ،در عین اینکه همدیگر را میشناختند .ولی خان ه کودک و نوجوان این بستر را فراهمکرد که
پوگفتهایی داشتهباشند
بچهها بیایند هفته یک یا دو جلسه زیر نظر من و آقای زاون دورههایی را ببینند و گ 
و به خودشناسی برسند .در نهایت که اتفاق خیلی خجستهای بود درآن دوران و متأسفانه بعدش جشنواره از
اصفهان رفت.
در دوره سی و دوم من در تیمی بودم که طراحی سوال و انتخاب را انجام میدادم .بچههای نخبهای را
پیداکردم که من چهقدر پیگیریکردم که رها نشود.
جشنواره در اصفهان آنموقع یک اتفاق بود .ما نه اینستاگرام داشتیم نه شبکههایاجتماعی داشتیم نه
تلویزیون به این شکل ،که االن دیگه کسی تلویزیون هم نگاه نمیکند .بچهها عمدتاً یا کتابخوان بودند یا
فیلمبین؛ و فیلمسازها پردغدغهتر و فیلمهای بهتری داشتند؛ دغدغ ه بیشتری داشتند .از آنطرف هم بچههای
عمیقتری هم داشتیم؛ از آن فیلمسازهای عمیقتر و دغدغهمندتر با فیلمهای بهتر داشتیم.
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وقتی جشنواره اتفاقمیافتاد اص ً
ال شهر زیرورو میشد .این نبود که ما چهاریا سه تا داور با خانوادههاشون
یک محدودهای از دروازهدولت یا باغغدیر پر شود .هم ه سینماها شلوغ بود .من یادمه دانشجو بودم جشنواره
دوره هفت و هشت ،بچههای تهران مرخصیمیگرفتند میآمدند اصفهان که بتوانند فیلم ببینند .شهر زیر و رو
میشد یعنی بهعنوان یک اتفاق ،جشنوار ه کودک و نوجوان معرفیشد که بعدها با کوچکتر شدن جشنواره،
کوچکتر شدن فیلمها با اتفاقهایی که افتاد نمیدانم سیاستگذاری بود یا چیز دیگری ،بچهها رفتند سراغ
سرگرمیهای دیگر و شبکههای اجتماعی؛ یک گسستی اتفاق افتاد بین فیلمساز و نسل نو ،شاید به فاصله سه
سال یا چهار سال؛ اما ما آدم بزرگها فاصله پنجاهساله گرفتیم با بچهها و این اتفاق در فیلمسازی ما نمودکرد.
بچهها وقتی میآیند فیلممیبینند مث ً
ال دختر من میگوید این چهقدر مزخرف هست؟ این چی میخواهد بگوید
ولی از طرفی میبینیم با شور و با لذت نگاهمیکند .دختر من که االن یازدهساله است همین جور است؛ دونده را
با لذت نگاهمیکند با این که این فیلم نسل خودش نیست ،فیلمی است که مال نسلهای ماست ولی همچنان
فیلم دارد اثر خودش را میگذارد.
تأثیر جشنواره دو سویه است .یک بخش آن فیلمساز بود ،من یادمه آن روزها هرشب بعد از دیدن فیلم نشست
داشتیم ،دو ساعت و سه ساعت؛ ما هم دخالتنمیکردیم؛ من فقط یک بحثی را شروع میکردم ،بعد همه با هم
حرف میزنند و حرف میزدند؛ با فیلمسازها ارتباط برقرار میکردند .االن داورها را از فیلمسازها دور میکنند و
میگویند روی نظر آنها تأثیر میگذارد .من اص ً
ال این فکر را نمیکنم یعنی ما اینقدر این بچهها را ضعیف بار
میآوریم؟
خانم برومند میآمدند و با بچهها صحبت میکردند ...یک ساعت و دو ساعت میرفتیم در البی هتل عباسی
و کلی گفتگو میکردند .حاال میگویند حتی عکس هم نگیرید .از طرف دیگر آدم جور دیگه فک ر میکند ،حاال
بچهها یک حسرتی دارند،آن موقع بچهها اعتمادبهنفس بیشتری پیدا میکردند که من هم یک هنرمند هستم؛
وقتی که با تمام هنرمندان وارد حرف میشدند؛ اینجوری نبود که حاال یک هنرمند یکی پلی بزند با این بچهها
ارتباط بگیرد و برود .هنرمندان انسانهای فرهیختهتری بودند.
آن سالی که صدتا داور کودک و نوجوان داشتیم و از روی پل میآمدند از سمت خان ه کودک و نوجوان،
میدرخشیدند .همه با حسرت به آنها نگاهمیکردند ،لباس خوشگل ...صدتا کودک میرفتند در هتل عباسی
حرفمیزدند؛ اما اشکالینداشت آنها هم رشد میکردند وقتی اتفاقداشت درستمیافتاد حتی برای آنهمه؛
که بچههای غیرسینمایی هم بودند .در یک مسیر درست قرار میگرفتند و تأثیر خودش را میگذاشت .اتفاق بعد
از آن است که بچهها دور هم بشینند کتاب بخوانند ،صحبت کنند در مورد فیلمها؛ یکی در مورد تاریخ سینما،
تاریخ فلسفه تئاتر بگوید .اتفاق بعد میافتد و ما متأسفانه آنها را رها کردیم.
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تیم شدن مهم است؛ کنار هم بودن ،خوب نیست که رها شوند .خانه کودک آن سال این مسیر را فراهم
کرد .خانم عقیلی زحمتکشید ،من و زوان بودیم .همین که مدیری بود که نمیگذاشت اینها رهاشوند و
مهمبود برایش که دو نفر دلسوز بگذارد نه فامیلها و دوستها .این باعثشد که از دل آن اتفاق یک نسل
موفق بیرون بیاید.
به بچهها میگفتیم :امسال داور هستین ولی ببین قبل از تو چه اتفاقهایی افتاده و چه فیلمهایی بودند ،چه
کارگردانهایی  ...اگر امسال مث ً
ال آقای قناعت و خانم برومند یا آقای رمضانی یا  ...اینها یک پیشینه دارند،
درست است که شما دوازده ساله هستی ولی باید اینها را بشناسی ،فیلمهایشان را ببینی؛ بعد به قضاوتهای
بعدی بشینی .ما قرار است نگاه بدهیم به بچهها اگر قرار است رهاشوند چه زحمتی هست که ما بکشیم .بیایند
رأی خود را بدهند و بروند.
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دل نو شته
فرحناز پورنقشبند

ردپای جشنواره ها در زندگی ما
هــر ســال قبــل از آنکــه رد پــای پاییــز ظاهــر شــود ،طنیــن پرطمطــراق ملــودی جشــنوارهی فیلمهــای کــودکان و نوجوانــان ابتــدا در
ذهنــم شنیدهمیشــود .ســرود زیبــای کودکانــه «بادبادکهــا مــن رفتــم  ...تــوی کوچههــای تنــگ  ...بادبادکهــای رنگارنــگ  ...پــرواز
کنیــد اون باالهــا  ...دســتتون بــاز بالتــون بــاز »...
هنــوز بعــد از ایــن همــه ســال ،هــرگاه کــه بــوی پاییــز بــه مشــامم میخــورد بــی اختیــار منتظــر رقــص بادبادکهــا و پروانههــا در
آســمان شــهرمان میشــوم.
هنــوز رفتوآمــد و تکاپــوی آدمهــای ایــن کار ،کوچــک و بــزرگ ،دختــر و پســر ،زن و مــرد ،پیــر و جــوان ،ناشــناس و مشــهور،
همــه و همــه را بــهیــاد م ـیآورم.
هنــوز بــزرگ شــدن ناگهانــی کودکمــردان و کودکزنــان کوچــک را بهخاطــر دارم .مــن بلــوغ ناگهانــی و بــه یکبــارهی ایــن کــودکان
و نوجوانــان را هماننــد یــک معجــزه میخوانــم.
و مــا خرســندانه و مشــتاقانه خودمــان را پیشــاپیش آمــاده میکردیــم کــه بــا انتشــار فراخــوان داوری جشــنوارهها ،ســیل عظیمــی از
ایــن کوچــک مــردان و زنــان را بیابیــم و بپرورانیــم و بــه ســرمقصد اصلیمــان برســانیم.
مگــر میشــود روزهــای ثبتنــام و مصاحبههــا و آزمونهــای پرتنــش را فراموشکــرد؟ مگــر میشــود هــراس نهفتــه در
نگاههایشــان و شــور بیوقف ـهی آنــان را بــه هنــگام اعالننتایــج آزمونشــان از یــاد بــرد؟ مگــر میشــود گری ـهی آن عزیزانــی را
کــه موفــق بــه پذیــرش نشــدند را ببینــی و بشــنوی و اشکهایشــان را فرامــوش کنــی؟
هنــوز آن دختــر شــیرینزبان کوچــک را کــه دلــش پرپــر م ـیزد تــا هرچــه زودتــر بــا دوســتانش همراهشــود و در جایگاههایشــان
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مســتقر شــود را از یــاد نمیبــرم .مــن جس ـتوخیز پســران قبولشــده در آزمــون را و آويــزان شــدن گهگاهــي بعضــی از آنــان را
کــه ابتــدا بــه اجبــار و ســپس بــا رغبــت بــه جمعمــی پیوســتند را نیــز فرامــوش نمیکنــم .مــن هرگــز آن روزهــا و آن آدمهــا را
فرامو شنمیکنــم.
چه استعدادهایی که نمیيافتيم! چه حرفهای جدیدی که نمیشنیدیم!
چه نقدهایی که نکردند و چه خاطراتی که نساختند!
بــه صراحــت آینــدهی ایــن بــزرگان کوچکنمــا را حدسمیزدیــم و بــر خــود میبالیدیــم کــه چــه رقــم میزنیــم بــر سرنوشــت
بعضــی از ایــن آدمهــا.
کــودکان مســتعدمان هــر ســال بــه ظاهــر یــک ســال بزرگتــر میشــدند و مــا پدیــدهی بلــوغ فکــری را در گفتههایشــان و افکارشــان
و حتــی اعمالشــان شــاهد بودیــم .مــا ناظــر تکبهتــک رشــد داوران بزرگمــان بودیــم .مــا پدیــدهی خلقــت را از درون ایــن
اســتحالهی دوبــاره و دوبــاره دیدیــم.
داوران مــا آرام آرام بزرگشــدند ،زندگــی را بــه قضاوتنشســتند ،رقابــت را بــه رفاقــت مبــدل ســاختند .خــود قاضــی شــدند ،خــود
مجــری شــدند خــود بخــرد و خــود مــردان و زنــان فکــور بــزرگ شــدند.
اگــر چــه هــر یــک بــه گوشــهای از ایــن شــهر و کشــور و گاه دگــر کشــورها مهاجرتکردنــد امــا دســتهای پــر مایــهی هــر
ن شــد کــه از پــس پســتی و بلندیهــای زندگــی بهخوبــی برآینــد .کــودک داوران دیــروز مــا ،امــروز
کــدام مايــهی ضمانــت آ 
تصمیمگیرندههــای بزرگــی شــدند کــه هــر یــک برایمــان افتخــار ســاختهاند.
از ســالهای  1376الــى  1381کــه در خانــهی کــودک و نوجــوان فعالیتمیکــردم هــر ســال درگیــر برنامهریــزی بــرای
برنامههــای جشــنواره بودیــم .جشــنوارهی چهاردهــم و پانزدهــم و شــانزدهم اوج فعالیتهــای مــا در خانــه کــودک ونوجــوان بــود .پــرواز
پروانههــای شــادی ،شــهر را بــه وجــد مـیآورد .خاطــرات ناخوشــایند چنــد جشــنواره در چنــد ســال بعــد چــه آنهــا کــه شــوربختانه بــا حــزن
و ســوگواری و ســینهزنی انجامشــد و چــه آنهایــی کــه در شــهرهای دیگــر برگــزار گردیــد ،هــم نتوانســت شــور و شــوق عالقمنــدان
بــه ایــن مقولــه را کــه بــرای شــرکت در جرگ ـهی هیــأت داوری خــود را آمــاده میکردنــد ،خاموشکنــد.
هرگــز از خاطــرم نم ـیرود کــه در میــدان نقشجهــان در جشــنوارهای کــه کــودکان را بهصــورت نمادیــن بــه بنــد کشــیدهبودند و
شــاقمیزدند بیاختیــار مــن گریســتم ،و بــه واقــع از تــه دل گریســتم !!
برگردیــم بــه جشــنوارههای چهاردهــم تــا شــانزدهم کــه از ویژگیهــای خاصــی برخــوردار بــود .ایــن جشــنوارهها خوشــبختانه در مقطــع
خاصــی از تاریــخ در جــای خاصــی برگــزار گردیدنــد :خانـهی کــودک .ســالهای هفتادوهشــت تــا هشــتاد  .حضــور شــهردارانی کــه خــاص
بودنــد .و  ...و  ...و....
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خانــه کــودک و نوجــوان محملــی بــود از انبــوه بارشهــای فکــری کــه بــه عمــد یــا غیرعمــد بــرای کــودکان مهیــا بــود .کالسهــا و
کارگاههــای متفاوتــی کــه بــرای کــودکان و نوجوانــان بــا درایــت مدیــر مدبــر آن (خانــم عقیلــی) برنامهریــزی شــده بــود ،اســاس و
بنیــان ایــن کار آمادهســازی اندیش ـهها و توانمندیهــای ایــن گروههــای ســنی بــود .هــر چــه بــود بهدرســتی و کمــی جلوتــر از زمــان
خــود بــود و حضــور متخصصــان و کارشناســان متفــاوت مزیــد بــر ایــن مســئله بــود .کالسهــای خبرنــگاری ،تئاتــر ،آشــنایی بــا ســینما و
کارگردانــی ،نویســندگی و غیــره کــه در طــول ســال برگــزار میکردیــم؛ نیروهــای کــودک و نوجــوان را مهیــای ایــن دگرگونــی میکــرد.
بهخاطــر دارم در طــول جشــنواره همــواره از صبــح زود تــا دوازده شــب پابهپــای هم ـهی کســانی کــه رفتوآمــد در مرکــز داشــتند
حضــور داشــتیم .همـهی آن روزهــای پــرکار را بــا عشــق بــه کار و عشــق بــه ایــن رویدادهــا بهخاطــر مـیآورم.
سرپرســتان و مدیــران داخلــی کــه هــر یــک توجیــه در کار خــود بودنــد ،گــروه داوران را بــه فراخــور سنشــان ،و برنامههایــی
کــه برایشــان تدارکدیدهشــدهبود بــه ســالنهای نمایــش فیلــم در چهــار گوشــهی شــهر میبردنــد .جلســات نقــد و بررســی و
گفتمانهــا بــا حساســیت ویــژهی مســئولین برگــزار میگردیــد .تــدارک رفتوآمــد ،پذیراییهــا ،جم ـعآوری اطالعــات ،آمادهســازی و
نشــر آنهــا در واحــد خبرنــگاری ،عکاســی و انتشــارات مــا صــورت میگرفــت .گــروه خبرنــگاران زیــر نظــر آقــای گلنــاری ،گــروه داوران
زیــر نظــر آقــای انتخابــی و خانــم پرویــزی ،و همراهانشــان خانــم طالبــی ،خانــم دانشــگر ،خانــم جعفریــان و  ...فعالیــت مینمودنــد.
در تکتــک کالسهــای خان ـهی کــودک و نوجــوان اســتادان موســیقی بــا گروههــای مختلــف بــرای برگــزاری کنســرت کــودکان (بــه
سرپرســتی اســتاد رضایــی) فعالیــت مســتمری داشــتند و از فضــای آمفیتئاتــر آن موقــع صــدای گــروه ســرود و کرخوانــان بــه سرپرســتی
خانــم چاهیــان هــراز گاهــی شنیدهمیشــد.
کارگاههــای عروسکســازی مــا شــبانهروزی فعــال بودنــد .ســاخت عروسـکها ،ابــر عروسـکها و نمادهــای تزئینــی شــهر نــه تنهــا
بــرای برنامههــای افتتاحیــه و اختتامیــه کــه بــرای پیشــواز رفتــن بــه برنامــه جشــنواره بهطــور شــگفتآوری و بــا انبوهــی از ســازندگان
و طراحــان مشــغول بـهکار بودنــد .آقایــان شــفیعی و موســوی اعضــای اصلــی گــروه ســاخت بودنــد .آقــای افشــار نمــاد دختــر و پســر
جشــنواره را آنقــدر زیبــا ســاختند کــه ســالیان ســال در گوش ـهی خان ـهی کــودک و نوجــوان نمایانگــر آن روزهــای شــاد بــود .آقــای
آغاســیان آن روزهــا پســر نوجــوان و بــا اســتعدادی در زمینــه ســاخت عروســک و تــن پــوش بــود کــه خــود لبــاس تنپــوش میپوشــید
و بــا دیگــر جوانــان بــرای کــودکان ســاعات و لحظــات خوشــی را میآفریدنــد .مــن در دو جشــنواره عــاوه بــر آنکــه معاونــت مرکــز
را بهعهــده داشــتم ،مدیــر داخلــی کارگاه عروسکســازی هــم بــودم .در یکــی از جشــنوارهها تعــداد اعضــای کارگاه عروسکســازی مــا
شــصتوهفت نفــر بــود .کار براســتی بــزرگ و ارزشــمند بــود.
نقاشــیهای روی لباسهــا در یکــی از جشــنوارهها بهعهــدهی خانــم مــژگان رئیســی و گــروه ایشــان بــود .خانــم رئیســی از
برجســتهترین نقاشــان در ســطح بینالملــل هســتند .گــروه طراحــان و نقاشــان کــه هرســال آدمهایــش بیــش تــر و بیــش تــر
میشــد هــر یــک بــرای خــود زيرمجموعههــا و فعالیتهــای تعریفشــدهای داشــتند .بعضیهــا در طراحــی لباسهــا ،بعضیهــا در
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طراحــی صحنههــا ،و برخــی بــرای رنگآمیــزی اتوبوسهــا و کالســکهها و ابــر عروس ـکها کمــک مینمودنــد :خانــم زمانــی و خانــم
شــاهمرادی و ...
خانــم لیــا پرویزیــان طراحصحنـهی افتتاحیــه و اختتامیههــا در بــاغ نــور بودنــد .ایشــان همــراه بــا خانــم آيــه عقيلــي از اعضــای اصلــی
گــروه داوران بودنــد.
بــرای داوران بخــش بینالملــل مترجمــان خاصــی در نظــر گرفتهشــدهبود و هتلهــای درج ـه اول شــهر بــرای اســکان و پذیرایــی
و تغذیــه آنهــا تــدارک دیدهشــدهبود .شــهر در بســتر شــور و شــادی و شــعف بــرای یکهفتــه درگیــر بــود .حتــی یــک سرپرســت ویــژه
بــرای تعییــن ســطح داوران در زمین ـهی انگلیســی صحبتکــردن و برقــراری ارتباطــات اولیــه بــرای ســه ردهی دبســتانی ،راهنمایــی
و دبیرســتانی تعریفشــدهبود .همیــن کارشــناس (خانــم جعفریــان) مســئول ترجمــه و جم ـعآوری اخبــار جشــنواره در نشــریهی روزانــه
شــاپرک بــه مدیریــت آقــای انتخابــی را داشــت و نشــریهی مــا بــا چــه زحماتــی و بــا چــه ســرعتی هــر روز بهموقــع آمــاده میگشــت.
قســمتی از هماهنگــی امــور مربــوط بــه داوران بینالملــل کــه انگلیس ـیزبان بودنــد بــا مــن بــود کــه تــا حــدی مســلط بــه زبــان
انگلیســی هســتم.
در فضــای ســبز بیرونــی خانـهی کــودک و نوجــوان در تمامــی صبــح تــا شــب بهطــور یکســره گروههــای بــازی ،نقاشــی ،تئاترهــای
خیابانــی و غیــره فعالبودنــد و خانوادههــا و مهدکودکهــا و مــدارس بــا هماهنگــی قبلــی از ایــن خدمــات بهــره میجســتند.
یــک هفتــه ش ـبها شــهر غــرق در نورافشــانی بــود و آهنگهــای کودکانــه در تمامــی مراکــز شــهرداری کــه مرتبــط بــا جشــنواره
بودنــد بهطــور یکنواخــت شــنیده میشــد .کارناوالهــای شــادی چــه بــا ترنهــای ســیار در ســطح شــهر و چــه بــا اتوبوسهــای
رنگینشــده مزیــن بــه پروانههــا و بادبادکهــا بــه اقصینقــاط شــهر تــردد میکردنــد .بهخاطــر دارم ی ـکروز وقتــی یــک اتوبــوس از
ایــن کارناوالهــا ظهــر خســته و کوفتــه بــه مرکــز برگشــتند همــه غمگیــن و گریــان بودنــد .علــت را کــه پرســیدیم فهمیدیــم در یکــی از
نقــاط خــاص زينبیــه کــه بــه بهانــهی اعــزام کارنــاوال رفتهبودنــد بچههــا از شــور و شــعف برنامههــای تدارکدیدهشــده نقاشــی و
تئاتــر و دیــدن عروس ـکها گریســته بودنــد و تمامــی اعضــای کارنــاوال نیــز پــا بــه پــای آنهــا میگریســتند .آن روز از عجیبتریــن
و تاثیرگذارتریــن روزهــای جشــنوارهام بــود .یــادش بخیــر خانــم مریــم مســائلی .آن روز بابــت ایــن مســئله آنقــدر حالــش بــد بــود کــه
شــیفت بعــد از ظهــرش نتوانســت داخــل تنپــوش عروســکی بــرود.
خاطــرهی پررنگــی هــم از یــک کــودک کار دارم کــه کارش واک ـسزدن در ســر چهارراههــا بــود .در یکــی از ایــن جشــنوارهها بهطــور
اتفاقــی در پــارک ملــت چشــمش بــه میزهــای نقاشــی و آبرنــگ و ســن تئاتــر میافتــد و کنجــکاو میشــود و بــا نگاهــی حســرتبار
میخکــوب فضــا میشــود .چشــمم بــه او کــه افتــاد دســتش را گرفتــم بــه ســوی میزهــای نقاشــی بردمــش .عکاسمــان ســريعا ً لحظــات
را بــه تصویــر کشــید کــه امیــدوارم هنــوز تصاویــرش را بتــوان در آرشــیوش یافــت .آن پســر بچــه بســیار ترســیدهبود و مقاومتمیکــرد
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وقتــی خیالــش راحتشــد کــه هدفــم چیســت نشســت و نقاشــی کــرد و نقاشــی کــرد و خندیــد و مــا هــم از شــادی گریســتیم .شــاید آن
روز آن کــودک نانــی بــرای خــوردن نداشــت امــا دلــش يقينـا ً ســیراب از شــادی و مســرت بــود  .همیــن مــا را بــس بــود .معجــزهی
بزرگتــر عصــر آن روز اتفــاق افتــاد .چهــار نفــر دیگــر دختــر و پســر از کــودکان کار از ایــن مســئله آگاه شــدند و آنهــا چندیــن روز در
ســانسهای مختلــف بــه مــا پیوســتند .چــه روزگاری بــود آن روزهــا و چــه خاطراتــی بــود آن خاطــرات !!!
خاطــرهی دیگــرم مربــوط بــود بــه حضــور ناگهانــی مدیرعامــل ســازمان ،آقــای فقيهيــان در لحظــات کامـا ً غیــر منتظــره .یــک روز در
غرف ـهی نقاش ـيمان حضــور یافتنــد؛ در جشــنوارهی دیگــری ظهــر بــه کارگاه ســاخت.
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فهیمه عقیلی

من فهیمه عقیلی(آکوش) هستم .به نوعی به اسم فهیمه عقیلی(به نام همسرم ) در فضاهای شهری من را
میشناسند .سالها مدیر فرهنگی شهرداری و مؤسس خان ه کودک و نوجوان بودم .در ارتباط با جشنوار ه کودک،
مدیر فعالیتهای جنبی در جشنوار ه شانزدهم و هفدهم ،که بحث فعالیتهای جنبی را در شهرداری به نوعی
در جشنواره مطرح کردم .از جشنواره چهاردهم به بعد یک حوز ه مدیریتی برای فعالیتهای جنبی جشنواره در
نظر گرفته شد و مدیریت آن از طرف شهرداری به من محول گردید و در حقیقت به صورت مستقیم با شهردار
در ارتباط بودم.
در حال حاضر مدیر مؤسس ه فرهنگی هنری «دیگر» هستم .در ارتباط با سابق ه بیش از قریببه پنجاه سال
فعالیت با کودکان و نوجوانان ،عضو شورای کتاب کودک هستم و بسیاری از مواردی که بخشی از آن را در سطح
شهر شاهدش هستیم .مؤسس کارگاههای پرورش خالقیت کودکان در حوزه هنری که آشنایی من با بحث
جشنواره از همانجا رقمخورد که به نوعی در خدمت جشنوار ه کودک و نوجوان باشم؛ از آنجهت که دغدغ ه من
همیشه بحث کودک و نوجوان بودهاست.
اولین کارگاههای پرورش خالقیت به همراه همسرم :تأسیس مؤسسهای به اسم «نگارین» در ده ه شصت
بود .ما اولین کارگاههای پرورش خالقیت کودکان را در شهر اصفهان برگزارکردیم که با گرایش بحث نقاشی و
خالقیت بود .به پیشزمینههای این تفکر ،یادی کنیم از دو عزیزی که در دفتری با مدیریت آقای قندی فعالیت
داشتند ،خانم فریبا عیوضزاده و آقای امیری که از دانشجوهای استاد عقیلی بودند .با دالیل دوستانه و عالیق
خودشان آنجا حضور داشتند ،از من دعوتشد که بحث داوران کودک و نوجوان را هدایتکنم و در این برنامه
شرکت کنم .اینجا را هم در حقیقت با رغبت جلو رفتم .فرزندم عالیه در جشنواره مرا همراهی میکرد .درآنجا
در حقیقت برنام ه انتخاب داوران کودک و نوجوان در اصفهان به نوعی ریخته شد که با فراخوانی دعوتشدند
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و سعیکردیم با بچهها گپ دوستانه داشتهباشیم و بیشتر هدفمان بچههایی بودند که عالقهمند به مطالعه و
فعالیتهای اجتماعی جدای از فعالیت درسخواندن داشته باشند .آنجا جاییبود که مالک انتخاب نمره و معدل
و کارنامه تحصیل بچهها نبود .نگاه جامعتری نسبت به جامعه ،محیط اطراف خودشان و مطالعه و بهمراتب
دیدن فیلم بود .بعد از آن این کار ادامهداشت و سال اول شاید یک تجربه برای من بود ولی بعد از آن دیگر
کشش و عالقه نسبت به این موضوع و همچنین عالقهمندی مسؤلین نسبت به اینکه من باید در این جشنواره
حضورداشتهباشم .در نتیجه برنام ه نوشتهشد و اگرچه زمانهایی جشنواره از اصفهان رفت ،این وقفه ،خللی در
کار ایجاد نکرد .در آن زمان من مدیر فرهنگی شهرداری در حوزه کودک و نوجوان بودم .کارهایی مثل سینمای
کودک طراحیکردم که در اصفهان تاسیس شد .دغدغ ه شهرداری همیشه این بود که چرا ما باید هزینهکنیم و
چرا شهر باید یک هفته چهرههای بیگانه را ببیند و هیچ اتفاقی نیافتد .در جلسهای که برای مدیران بود من برای
دوستان عزیز که مسؤلین بودند از جمله معاونت شهری شهرداری گفتم ،این اشکال از طرف خود مااست نه از
سمت بنیاد فارابی .ما هستیم که آن زمینههای الزم برای استفاد ه درست از جشنواره را در شهر ایجاد نمیکنیم.
ببینید ما میگذاریم لحظ ه آخر فقط نقش پذیراییکننده و کسانی که بیشتر جنب ه تشریفات جشنواره را دارند
را ایفا میکنیم و خدماتی که به مهمانان میدهیم را راجع به آن فکر میکنیم .چون از قبل به آن فکر نکردیم
که چه اتفاقهایی ممکن است در آن شهر بیافتد .ممکن است شهر ما زمینههای مناسب برای پرورش بازیگر
یا حداقل پرورش فضاهای سینمایی و تولید را داشته باشیم .در آن زمان هنوز دانشکده سوره و  ...نبود ولی ما
میتوانیم مخاطب ،ببیننده و شنونده خوب تربیت کنیم و این مستلزم این است که ما سرمایهگذاری کنیم و یک
دبیرخانه داشتهباشیم که در طول سال همچنان فعال باشد و بتواند مخاطب خودش را جذبکند و نگذاریم در
روزهای آخر حتی ندانیم در جدول برنامهها چه گروه سنی چه فیلمی را باید ببیند ،یعنی ما مشکل در خودمان
است .در هرحال پیرامون این مسئله خیلی صحبت کردم و درنهایت منجر به این شد که دوستانی که عالقهمند
بودند ،گفتند خوب پیشنهادتان چیست؟ و به این سمت که دبیرخانه را استمرار بدهند و الزم است که یک مقدار
جنبههای نمادین و نمایشی این را در شهر اصفهان پررنگ کنیم .ضمن اینکه بنیاد فارابی افتتاحیه و اختتامیه
برایش مهم بود و من چون خان ه کودک و نوجوان را تأسیس کردهبودم و قبل از افتتاح آن ،مسئولیت باغنور را
هم زمانی که جشنواره برگزار میشدگرفتم .فکر کردم یک پل ارتباطی بین این برنامه بگذارم ،هم خان ه کودک و
نوجوان ،هم جشنواره فیلم کودک ،در نتیج ه مدیریت این فعالیتهای جنبی جشنواره به من دادهشد که بتوانم
پتانسیلهای شهر را شناسایی کنم ،از جمله خانمها پرویزی ،زمانی و آقای انتخابی .هنرمندانی که میتوانستند
در تولید و شکلگیری فضای قشنگ جشنواره به من کمک کنند .در زمین ه موسیقی ،باله آن موقع تحت عنوان
حرکات موزون راه اندازی شد .من برای ادای دین و احترام به دوستانی که در این فضا به من کمککردند ،از
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جمله در زمینه موسیقی آقای رضایی نژاد ،آقای ملکی در زمین ه ارف ،در زمین ه باله هم خود خان ه کودک که
خانم پرویزی مربی ما بودند و در حوز ه تئاتر و شروع سینما که آن موقع بحثی به اسم سینما نداشتیم و همکاری
داشتند و خوشبختانه فضا مهیا بود برای حضور بچهها .مهمترین کاری که من کردم این بود که به نوجوانان فکر
کردم چیزی که به کودک بیشتر در سطح شهر فکر شده بود .ما آمدیم نوجوانان را خیلی جذبکردیم و بعد
فکر کردیم که باید یک کار هدفمند بکنیم .اینها را با آدمهایی که در آن حوزهها کار کردهاند و تحصیل کرده
این رشته هستند بتوانیم آموزش بدهیم ،هدایت کنیم و در این فضا مرحوم استاد زاون قوکاسیان خیلی با من
همراهیکردند .جا دارد به روزهای آخر حیات ایشان که من و آقای عقیلی که االن خودشان در بستر بیماری
هستند به بیمارستان رفتیم عیادت و من آنجا گفتم که دوستدارم صدایتان را ضبطکنم و با شما صحبتی
داشتهباشم .این مرد بزرگ از روی محبت از پانزده دقیقه زمانی که ما داشتیم ،ده دقیقه از کار بزرگی که در
خانه کودک و نوجوان برای تربیت و پرورش این بچهها به نوعی من انجامدادهبودم ،صحبت کردند و گفتند شما
نمیدانید که چه کاری با این جوانها کردید و امروز بخشی از آنها در این حوزه کار میکنند و بخشی دیگر
نگاه خوبی به سینما دارند.
ما فکر کردیم جنب ه نمادین برنامه را؛ و اینکه برای شهرداری یک فرصتیبود که بتواند افتتاحیه و اختتامیه
جشنواره را بهدست بگیرد ،از آن روز شهرداری احساسکرد که خودش هم کننده است ،چون خان ه کودک و
نوجوان تأسیسشده و فضایی در شهر مرتبط با بچهها و هنرمندانی که میتوانستند در این زمینه کمککنند را
من جذبشان کردهبودم و یک حوز ه مدیرتی برای این قضیه تعریفشد .در حقیقت به نوعی احساس خوشایندی
به شهرداری میداد که فقط مسؤل تشریفات ،پذیرایی و هزینه کردن نیست ،لذا در جشنوار ه شانزدهم خیلی
برنامههای جالبی برای افتتاحیه داشتیم از جمله موسیقی کودکان با حضور شخصیتهای سینمایی و فرهنگی
هنری بهخصوص خود شهر اصفهان ،مرحوم استاد کسایی که صحبتکردند و این تمرینها با بچهها در خود
خان ه کودک انجام میشد .تمام آن پتانسیل آنجا بود و از مقام اساتید خود خان ه کودک و نوجوان بود .استاد
نصیریان ،مرحوم انتظامی و تمام این بزرگان از اینکه اصفهان توانسته بود بچهها را جذبکند و کار بچهها را روی
صحنه بیاورد و برنامهای که مربوط به خود بچهها بود ،بسیار اظهار خوشحالی میکردند .من برنامه را در چند
جهت دیدم :یکی در جهت نمادین افتتاحیه و اختتامیه ،یکی اینکه ما میخواهیم به کجا برویم .در جنبههای
نمادین بحث هنری ما میتوانست کمککند ،از جمله جنبههای نمایشگاهی ،جنبههای اجرایی ،حرکات موزون،
نمایشگاهی از عروسکهایی که لباس اقوام مختلف را درحقیقت معرفیمیکرد که خانم ملکی زحمت آن را
کشیدند و ما آن سال چهقدر هم مغموم شدیم که بخش عمدهاش دزدیدهشد .هم ه آن برنامهها پیشبینی نشده
بود ،برای شهرداری و برای همین تمهیداتی هم برای مسائل امنیتی برای آن در نظر گرفته نشدهبود .واقعا که
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مثل یک انفجار بسیار غریبی بود که به نوعی صدای آیند ه سینما شهر شنیده میشد.کارناوالهایی که دوستان
هنری ما راهاندازی کردهبودند در سطح شهر ،برنامه را من مینوشتم ،اجرا میرفت در حوز ه اجرایی ،دوستان
هنرمند فعالیت میکردند از جمله برمیگردم به کمی عقبتر که من باغ نور را میخواستم تبدیلکنم به یک
فضایی که از بین آن بتوانیم برای فضای سینمایی و نمایشی استفاده کنیم .استاد غریبپور را دعوتکردم برای
افتتاحیه سالنی که خودم در خان ه کودک تأسیس کردهبودم .بهعنوان اولین تماشاخانه کودک و نوجوان ،آقای
غریبپور افتتاح کردند و به دنبال آن در کنار آن بهعنوان زمینههای ایجاد فضاهای تئاتری سینما در باغنور ،آقای
غریبپور به من پیشنهاد دادند که شما بیایید این کارگاه عروسکسازی را راه بیاندازید .خوشحالم که کارگاه
عروسکسازی که آن روز راه انداختیم با حضور آقای حبیب ا ...شفیعی همچنان در شهرداری فعال است و این
عزیز دوستان دیگری را تربیت و پرورش دادند .دوستان دیگر مثل آقای موسوی در حوزه عروسکی کار کردند.
آقای افشار یکی از دانشجوهای هنری از اصفهان که در تهران درس میخوانند .آن دو عروسک بزرگ دارا و سارا
را درستکردند .سعیکردیم از تمام نیروهایی که ایدههای خالق داشتند در جهت این موضوع استفاده کنیم.
فرآیند جشنواره در رشد داوران بسیار تأثیر داشت ،یک بخش آن نمادین بود برای اینکه ما بتوانیم پایههای
این جریان را در شهرداری و شهر محکم نماییم چون برای شهرداری بسیار مهم بود ،یک بخش که من بهعنوان
یک مربی و کارشناس کودک به آن توجه داشتم ،اینکه چه خواهد شد ،این بچهها را ما به کجا میخواهیم
ببریم ،بنابراین بخش آموزش را مطرحکردیم .از آقای زاون تقاضاکردم که همچنان در طول سالها بچهها را رها
نکند و شرایط آموزش این بچهها را درحقیقت در خان ه کودک و نوجوان در طول سالها در زمین ه سینمایی فراهم
ثوگفتگوی بچهها.
پ وگفتگو برای باال بردن روحیه بح 
کردیم ،جلسات نقد و بررسی ،جلسات پخش فیلم ،گ 
اینها همه بچههایی بودند که بهعنوان داور با حضور خانم پرویزی و چند تن از عزیزان دیگر انتخابشدهبودند
که نتایج آن را میبینیم ،شیرین صمدی ،پونه خامین ،فرزندان خود من که بچههای جشنواره هستند ،به قول
مسعود کوهیان یکی از بچههای داور که االن خودش مسؤلیتی در زمینه بانکداری در تهران دارد ،برای اینکه
بعضی اسمها میتواند اثرگذار باشد به من گفتند خانم عقیلی شما کاری با ما کردین که اگرچه ما نرفتیم در
حوز ه سینما هم بهعنوان یک منتقد ،فیلم خوب را واقعاً میشناسیم و هم اینکه در هر جایی هستیم یک نگاه
متفاوتی نسبت به زندگی داریم .بعدها که من مؤسسهی «دیگر» را تأسیسکردم ،خانم پرویزی را بهعنوان مدیر
هنرهای نمایشی و سینمایی مؤسسه دعوت به همکاریکردم و علی عطار را بهعنوان مجری برنامههای سینمایی
دعوتکردم ،درست است که من مدیر و حامی این جریان بودم و افتخارم این هست که بچهای را که سیزده
ـ چهارده ساله بود آمد خان ه کودک در سن هجده ـ نوزده ـ بیستسالگی بهعنوان مدیر اجرایی مؤسسه خودم
دعوت به همکاریکردم و دوتا از حرکتهای بسیار بزرگش ،یکی این بود که فیلم «سگکشی» را با حضور بهرام
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بیضایی و بقیه دوستان آورد در سینما ساحل که آن هم اتفاق بسیار بزرگی بود و جلس ه نقد و بررسی بعد از
آن؛ و یکی هم فیلم «نان عشق و موتور هزار» با همه عوامل سینمایی آورد به سینما ایران .خانم خیراندیش،
خانم رهنما در ص دویکمین سالگرد سینمای ایران ،بچهها میخواستند و من جلسه میگذاشتم با آنها .یک
شورا تشکیلداده بودم متشکل از هیات مدیره ،من و دوستان دیگری که با آنها کار میکردم .بچهها پیشنهاد
دادند که ما میخواهیم جشن بگیریم آنقدر جرأت پیدا کرده بودند و آنقدر قوی بودند که من هم حمایتشان
میکردم .ما آمدیم و این برنامه را درسینما قدس برگزار کردیم .به صدسالگی نتوانستیم ،به صدویک سالگی این
اتفاق افتاد .اولین بار که کودک و نوجوان داشتند به پیشکسوتان جایزه میدادند و تقدیر میکردند .این یک
اتفاق بزرگ در اصفهان بود که زاون حامی این قضیه بود و عزیزانی را از تهران دعوتکردهبود ،جمعیت زیادی
از هنرمندان بودند :خسرو شکیبایی ،علی نصیریان ،خانم درخشنده و باران کوثری ،خانم ریاحی؛ یک جمیعت
زیادی که بلوایی شد در اصفهان که ما دیگر نمیتوانستیم کنترلکنیم ،عوامل سینما آنجا بودند و این باعثشد
که شهرداری بهعنوان میزبان هزینهکند و لذت ببرد و برایش پذیرفتنی باشد.آقای فقیهان پشتیبان این قضیه
بود ،من ظرافت کارم این بود چیدمان خوبی داشتیم .میدانستم چه کسی میتواند در چه زمینه و چه جهتی
به ما کمککند و این چیدمانها راه را برای ما خیلی هموار کرد و برای من افتخار بود که این بچهها یک روز
فقط بهعنوان اینکه جشنوارهای هست و میتوانیم برویم و یک هفتهای باشیم ،منجر به این قضیه شد .آنقدر
قوامگرفت که خودشان را بهعنوان عوامل سینمایی شهر میدانستند باید حساسیتهایی نسبت به سینما در
شهر و سینمای کودک ایجادکند ،از آن طرف هم جنبههای نمادین آنقدر قویشدهبود ،به نوعی ما حمایت
میکردیم از هنرمندانی که ایده و خالقیتی در زمینههای سینمایی داشتند .مث ً
ال در جشنوار ه دور ه هفدهم کار
قشنگی که ما کردیم هفدهتا پروانه درست کردیم وآموزش دادیم که هر کدام نماد یک سال از جشنواره بودند
و اینها هر کدام آموزشدیدهبودند که دختر من ،خانم پرویزی و خانم زمانی و خیلیها بودند که با بچهها کار
میکردند و حاال یک سال بودند مینشستند و با اینها مرور میکردند؛ صحبت میکردند .اینها؛ در هتل راه
ی رفتند ،در همه جا بودند .میگفتند :من جشنوار ه اول بودم و این جایزهها را گرفتم و این کارها را کردم ،بعد
م
ترکیب پروانهها و لباسهای قشنگی بود که شوکی برای تهران بود که چه اتفاق قوی در اصفهان دارد میافتد،
منجر به این شد که من یک کارگاه عروسکسازی از شهرداری بگیرم .چون خانه کودک دیگر فضای کوچکی
بود برای این کار ،این جنبهاش برای من ارزش داشت و منجر به این شد که بچهها بزرگداشت علی حاتمی را
با حضور مرحوم ارحامصدر برگزار کنند .ما این افراد را نمیشناختیم از کانال زاون میآمدند ،اما وقتی میآمدند
این کار را آنقدر جدی میدیدند که این جریان به نوعی جریان تثبیتمیشد که در اصفهان یک اتفاقی دارد
میافتد .از آن طرف من بخاطر کار خودم چون عضو چهارسال ه شورای کتاب هم هستم؛ همایش «کودک مربی
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خالقیت» را در اصفهان راهاندازیکردم .برای اینکه درحوزههای مختلف یک مربی باید چگونه باشد که بتواند
یک مربی خالق باشد .بتواند پرورش خوب بدهد از جمله بحث سینما و پرداختن به بحث نمایشنامهنویسی،
مسائل پیرامون این هم در جلسات مطرحمیشد یک جوری انگار همه چیز داشت به هم گره میخورد .اتفاقهای
زیادی بعد از آن افتاد.
من کانون خبرنگاران نوجوان را تأسیسکردهبودم ،این را وصلکردم به جشنواره و خانم طالبی عزیز یکی از
مربیان ما با تیمی از بچههای کانون خبرنگاران که آقای گلناری با بچهها کار میکردند ،اگرچه فضای فکریشان
خیلی فضاهای جشنوارهای نبود اما من گفتم میخواهم این بچههایمان مجل ه حاشیهای داشتهباشند .هنوز هم
این مجله توسط دیگران از تهران کار میشد که یک دفتری در هتل داشتند و من رفتم صحبتکردم ،گفتم
من انتظار ندارم کار بچههای ما جایگزین کار شما شود اما میخواهم حمایت شود و ما مجل ه خان ه کودک را که
ویژ ه جشنواره بود ،راهاندازی کردیم که سالهای بعد خودش جزو نشریات خود جشنواره شد و در کنار کاری
که آقای انتخابی داشتند به حیات خود ادامهداد.

تا انتهای حضور
[داوران]
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علیرضا آبآب

همشترک
اید 

من علیرضا آبآب ،متولد  1365هستم .از دور ه چهارده تا نوزده به صورت مستقیم بهنحوی در جشنواره
کودک فعالیتداشتم .قدیمیترین خاطر های که از جشنواره داشتم آتشبازی بود که همیشه در مراسم افتتاحیه
و اختتامیه در باغ نور اصفهان برگزار میشد .جشنواره دو تا سه سال اصفهان نبود ،بعد که برگشت دور ه چهارده،
ما در یک دفتر کوچک رفتیم ،یک آزمونی دادیم بعد صد نفر داور کودک و نوجوان انتخاب شدند .آن سال
سیاسی بحثهای فرهنگ اصفهان؛ داورها ،در مسیر سینما رفتن
بهخاطر شرایط روحی و از لحاظ موقعیت
ِ
سختیهای زیادی کشیدند؛ اتفاقهایی افتاد که شاید برای بچههای آن موقع دریافتش ،درکش ،چرایی آن و
تحمل آن سخت بود.
بعد از جشنوار ه چهارده کمکم ما به پنج ـ شش نفر رسیدیم که در واقع اید ه مشترکی داشتیم بهعنوان کانون
فیلم کودک و نوجوان در اصفهان .ما در همان سن و سال بهعنوان هیاتموسس آن قرار گرفتیم .جشنواره
پانزدهم بحث انتخاب داورها به عهد ه همان کانون قرار گرفت و ما گزینش را در خان ه کودک ،وابسته به شهرداری
انجام دادیم .یکسری کالس نقد فیلم میگذاشتیم برای بچههای هم سن سال خودمان؛ مرحوم زاون هم خیلی
به ما کمککرد و آن موقع شدیم کسانی که میخواهند هم سن و سالهای خودشان را آماده کنند برای داور
شدن؛ برای حضور در جشنوار ه سال آینده .در جشنوار ه پانزدهم امتحان ورودی داوران کودک و نوجوان بهعهده
ما بود .سال بعد بهعنوان این که از جشنواره کودک یک فیلم مستند خود بچهها بسازند؛ بچهها دو ـ سه نفری
شدیم و یک فیلم در مورد جشنوار ه کودک ساختیم.
جشنواره هفدهم ،داورهای جنبی اضافهشدند؛ من از طرف شهرداری و خان ه کودک در بخش بینالملل داوری

میکردم .کمکم چون مدیریت اجرا و سبک اجرای جشنواره تغییر کرد و حضور ما کمرنگتر شد آن گروهی که
از جشنواره چهاردهم با هم بودیم فعالیت سینمایی را شروع کردیم.
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من و چند نفر دیگر که از جشنوارهها با هم بودیم قبل از حضور در جشنوار ه کودک ،بهواسط ه خانواده ،سینما
پدید ه مبهمی برای ما نبود؛ ما سینما را میشناخیتم و آمدیم در حوز ه داوری جشنواره کودک اقدام کردیم منتها
تأثیر بزرگ و عمد ه آن که در زندگی من مشهود است که من در سن سیزده و چهارده سالگی وارد اجتماعی
شدم که از همسنهای من بودند؛ روابطی که ایجاد شد؛ این که شب بشینیم آدمهای مختلف باهم صحبتکنند
و دیدگاهها را به اشتراک بگذارند؛ مسئولیتپذیری نسبت به اینکه رأی ما و مجموع نظرات ما باعث برندهشدن
آدمی در جشنواره میشود .این روحی ه همدلی ،همکاری ،نقدپذیری و نظرخواهی از همدیگر از پررنگترین
تأثیراتی است که محیط جشنوار ه کودک و نوجوان میتواند در زندگی آن داوران داشتهباشد.
بعدها آن کانون فیلم کودک و نوجوان به دالیلی که هنوز برای خود من هم مبهم است ،منحل شد و هر کدام
از هیأت مؤسسها به یک گوشهای پرت شدند .از اعضای آنجا که شش ـ هفت نفر بودیم عم ً
ال سه یا چهار نفر
در حوز ه سینما و فیلم هستند :من ،خانم هاج شیرین صمدی ،پونه خامین و آقای علی عطار .ما چهار نفر در
بحث فیلم و سینما ماندیم و بقیه هرکدام به یک سمت ،خبرنگاری و ...رفتند و کار خودشان را انجام دادند .من
بعد از پنج ـ شش سال مدیر تولید شدم و شروع کردم به تهیهکنندگی ،مدیر تولیدیِ فیلمهای بلند سینمایی،
تله فیلم ،فیلم کوتاه ،سریالهای تلویزیونی تا حدود سال نود و یک و از آن به بعد در حوزه عکاسی صنعتی و
تبلیغاتی و فیلمسازی دارم فعالیتمیکنم.
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شاهد احمدلو
ضدکلیشه
شاهد احمدلو هستم .آن زمان به ما اعالمشد که دوستان گروه ما باران کوثری ،آیدا محمدخانی ،رضا داودنژاد
و مهدی باقربیگی که در عرص ه بازیگری در سینما فعالیت حرفهای کردیم ،داور باشیم .کودکان و نوجوانان
شاید زمانی که سینمای کودک و نوجوان فروغ بیشتری داشت و ستارهاش درخشانتر بود و شاید هم آن
سالها نفسهای آخرش را برای تولیدات حرفهای و مستقل با سمت و سوی کودک و نوجوان تجربهمیکرد؛
خیلی برای ما جالب بود چرا که برای اولین بار به صورت رسمی پنج نفر هیاتداوران بخش مسابق ه جشنواره
بینالمللی فیلمهای کودکان و نوجوانان انتخاب شدیم که برای ما جذابیت زیادی داشت به چند دلیل :یکی
آنکه جشنواره حاال آمده تعدادی از کودکان و نوجوانان با سابق ه سینما را که در عرص ه بازیگری فعالیتمیکنند،
انتخابمیکند و این برای ما خیلی خوشایند بود؛ هم تجرب ه داوری زیبا بود و هم این اتفاق؛ به دلیل اینکه ُخب
ما حسمیکردیم که بین مخاطبان کودک و نوجوان و نسلی از داوران که خیلی نزدیک به خون ،جریان روح
و زندگی سینمای کودک و نوجوان بودند ـ نه عوامل و دستاندرکاران فیلم ـ فاصل ه حداقلی وجود داشت که
این فاصله میان مخاطب و فیلمسازان آن موقع از جشنواره را کمتر میکرد .بخاطر اینکه ما داورانی بودیم که
بدون حب و بغضهایی که میتواند وجود داشتهباشد و بدون نقطههایی چه مثبت و چه منفی ،به قضاوت آثار
میپرداختیم که آن آثار دنیای ما و هم نسالن خودمان و قبل و بعدش را رقم میزد .از این نظر دوتا اتفاق خوب
افتاد که هیچوقت دیگر هم به این شکل تکرار نشد .شاید برای خیلیها خوشایند نبود .این اتفاقها جسارتی
باید پشتش باشد که جسارت در آن دوره از مدیریت وجود داشت؛ خیلیها هم نه .ولی اینکه ضدکلیشه رفتار
شدهبود که داوری فیلمها به عهد ه نسلی باشد که اص ً
ال جشنواره و فیلمهای جشنواره برای آنها و بر عهده
آنهاست؛ و بدون هیچ گونه چشمداشت و گوشهچشمی به قضاوت آثار میپرداختند .این هم رویایی برای ما
بود و هم اتفاق خوبی برای آن جشنواره و فیلمها که نتایج خوبی هم گرفتیم .متنها این تداوم پیدا نکرد؛ به این
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شکل و به صورت رسمی ،شاید هم بخاطر این بود که کودک و نوجوانی هم به آن صورت در عرص ه سینمای
حرفهای نبود که بخواهد این نوع داوریها تداوم داشته باشد .شاید ما تعداد انگشت شماری بودیم و هستند که
بتوانند آن جایگاه و آن مقام و تجربه قضاوت فیلمهای نسل خودشان را داشته باشند.
بهخاطر اینکه آن تعداد دو یا سه نفر از ما از بدو کودکی با سینمای حرفهای و در عرصه بازیگری حرفهای
چه کودک و چه بزرگسال درآمیخته بودیم و این فقط خود ما نبودیم بلکه پدران و مادران ما هم در عرصه
سینما ،قدیمی و پیشکسوت بودند و تجربیات آنها به ما هم منتقلشدهبود و ما یاد گرفتهبودیم فیلم خوب،
بد ومتوسط چیست؟ چون تجربیات جشنواره هم داشتیم همه اینها باعثشد که اتفاقات خوبی رقمزدهشود.
یکی از دالیل اینکه دیگر تکرار نشد این بود که به مذاق خیلیها خوبنبود که با این جمله شاید که :چندتا
بچه بیایند قضاوت و داوری را برعهده بگیرند؟! یا دوم اینکه تعداد زیادتری نبودند که بعد داوریهای بعدی را
جشنواره جیفونی ایتالیا یا جشنوارههای کودک و نوجوانی

بهعهده بگیرند .در هر شکل در جشنوارههایی مثل
که در دنیا وجود دارند ،اینجوری نگاه میشود .شاید خیلی وقتها ایرانی نگاهنکنند که چندتا بچه آمدهاند
داوری و قضاوتکنند .اص ً
ال بلد هستند؟ میتوانند؟ اینها وجود ندارند .آنها سعیمیکنند برای شعلهور کردن
و درخشانکردن این عرصه ،فاصل ه خود را با مخاطب کمتر و کمتر کنند که این اتفاق هم میتوانست شروع
کمکردن فاصل ه مخاطبان و یا عوامل و دستاندرکاران باشد؛ که هم باید اعتماد متقابل وجود میداشت که در آن
موقع صورتگرفت و شاید در دوره های بعدی این اتفاق وجود نداشته که بتوانند این اتفاق را دوباره تکرار کنند.
در سالهای بعد ،جشنواره به این سمت رفت که گروههای داوری کودک و نوجوان را تشکیلداد همراه با یک
آموزش مختصر .شروع خوبی است ،اگر بخواهیم این فرآیند را یک جریانسازی فرهنگی ـ اجتماعی لقب بدهیم.
باید تداوم وجود داشته باشد و فرهنگسازی؛ احتیاج به ممارست ،خواستگاه و زمان دارد .اگر این سه عامل وجود
نداشته باشد فرهنگسازی بوجود نمیآید.
داوری جشنواره دو بخش دارد :یک بخش رسمی که ترکیب داوران از همین رده نیست و در کنار اتفاقهای
دیگر شکلمیگیرد که در سالهای آینده ،تکرار و تکرارش بتواند فرهنگسازیکندکه هم پذیرش آن برای
کسانی که در جشنواره حضور دارند راحتتر شود و هم برای جامعه .در هر صورت مگر غیر از این است که
سینمای کودک و نوجوان باید تربیت و پرورش را بهعنوان فرهنگ فیلم و سینما و سه نقطههایی که در این
عرصه هستند ،داشته باشد؛ اینها احتیاج به این حرکتها دارند؛ هر چند که من اعتقاد دارم که االن جشنواره
کودک و نوجوان رونق آنچنانی ندارد بهخاطر اینکه عرص ه این نوع سینما فیلمهای پر رونقی ندارد؛ چند نفر
تالشمیکنند که فقط فیلمبسازند که در جشنواره حضور داشته باشد .در صورتی که در آن زمان فیلمها آنقدر
ساخته میشد که برای جشنواره از بین آنها انتخاب میشد .االن هر فیلم کودک و نوجوان که ساختهشود در
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جشنواره وجود دارد برای همین کیفیت آثار از کیفیت جشنواره کممیکند و به مرور کمرنگتر هم شدهاست.
من یادم هست آن زمان بعد از جشنوار ه فجر ،حضور در جشنوار ه کودک و نوجوان افتخاری بود .االن در یک
هفته میرویم اصفهان با هم ،یک سرگرمی است؛ چهار تا فیلم هم میبینیم که یک اتفاقی هست که تمام
میشود میرود؛ بهعنوان یک اتفاق .من که از آن سینما ریشه دارم و از آن سینما شروع کردم و از عالقهمندان
آن عرصه هستم چه در دیدن آثار چه در ساخت آثار .خوب این ،انرژی را به من نمیدهد که همچنان طرفدار
آن باشم چون آن جدیت را ندارد و گاهی شوخی هم هست.
یادمهست آن سال که ما داور بودیم ،فیلمی بود به نام «پروانهها را بدرقه کنیم» یک دیپلم افتخار به آن
دادیم و فیلم «کالهقرمزی» هم بود شاید کاله قرمزی دو و ما یک نگاه آرت داشتیم و میخواستیم فیلمهایی
بیشتر نگاهشود که ...البته کاله قرمزی کار خود را میکرد و اصوالً جشنواره فیلمهایی را باید جایزه بدهند
و حمایتکنندکه میدانند این فیلمها؛ در ذهنها میماند و یا کمککنند جوری که آن فیلمساز گامهای
بهتری را در آینده بردارد .ما با این هدف داوریمیکردیم ولی االن جشنوارههای داخلی ما به فیلمهایی که
مشخصهستند رأی میدهند .چه فجر ،چه کودک .به فیلمسازهایی که معلوم و مشخصهستند جایزهمیدهند؛
این حداقل در دنیا کمتر اتفاق میافتد .فیلمهایی در جشنواره باید مشخص و معلوم باشند و باید جایزهبگیرند و
انگشت رویش گذاشتهشود که باعث رشد و تعالی آن فیلم و گروه سازند ه آن فیلم باشد و رشد و تعالی در فیلم
آنها دیدهشود و در ذهنها بماند و خاطرهشود .فیلمهایی که شاید فرصت دیدن آن نباشد یا شاید اکران آن
هیچوقت نشود .اما همهچیز اینجا بر عکس است.
آن سال ما پروان ه زرین را به آقایان مسعودکرامتی در سینمای ایران برای فیلم «روز کارنامه» و در آثار ویدئویی
به فیلم «نان» به حسین قناعت دادیم .من یادمهست که حس مثبتی داشت؛ اینکه بدون هیچ فشاری ،بدون
هیچ واسطهای این اتفاق افتاده و هر چه هست برای همان دوره باید رقم میخورده است .آقای قناعت االن جزو
فیلمسازهای کودک و نوجوان همچنان فعالیتدارند .شاید اگر آن اتفاق ،آن سال نمیافتاد حسین قناعت االن
تشویقنمیشد .آن جایزه عزمش را جزمنمیکرد و هم اتفاقی که برای دیگران افتاد .من آرزومند پرفروغ شدن
ستار ه عرصه کودک و نوجوان در سینمای ایران هستم .کودک و نوجوان یعنی آیند ه هر فرزندی؛ هر چیزی
که بخواهد آن را تحت شعاع قرار دهد یعنی آیند ه آن فرزندان را تحتشعاع قراردادهاست .امیدوارم بتوانیم
دستاندازها ،موانع و فراز و نشیبهایی که وجود دارد را در این بین ،با عشق و عالقه و امید برداریم و کاری برای
کودکان این سرزمین به صورت حقیقی انجامدهیم.
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ساحل احمدی
صفحهای دیگر...
قلم در میان انگشتان ظریفش میرقصید و روزمرگیهایش را جاودانهمیکرد .ساحل پس از داوریکردن و
حضور در کارگاههای بیستوهفتمین جشنوارهی بینالمللی فیلمهای کودکان و نوجوانان اصفهان ،استعدادش
را در نویسندگی پیدا کرد .او در جشنوارهی «خوارزمی» و «مهرغدیر» در دو بخش استانی و ناحیهای موفق به
کسب رتب ه در زمینهی داستاننویسی و در «لیگ علمی» مقالههایش موفق به کسب رتبهی سه کشوری شد.
ساحل احمدی که متولد  1381است عالو ه بر دورهی بیستوهفتم ،در بیستوهشتمین دوره هم در
کارگاههای انیمیشن شرکتکرد .او در سیامین جشنواره بهعنوان داور نوجوان بینالملل و در جشنوارهی سیو
یکم و سیودوم بهعنوان خبرنگار نوجوان حضورداشت .ساحل میگوید :در جشنوارهی سیودوم یک صفحه در
بولتن برای دستنوشتههای خبرنگاران نوجوان اختصاصیافت و او اعتمادبهنفس برای نوشتن و بیان نظراتش و
حس هویت را از همان دوران یادگار دارد .ساحل یادآور میشود افتخار حضور در کالس اساتیدی چون «زاون
قوکاسیان» امکانی بود که جشنواره برایش فراهمکرده که در زندگی حرفهایاش بسیار مؤثر و کارآمد بودهاست.
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سارا و حورا اروانه
سارا و حورا
حورا به عکسهای داوران کودک و نوجوان چشممیدوزد و به کودکی خودش و خواهرش لبخند میزند.
ساراسادات اروانه و خواهرش حوراسادات در بخش کودک و در بخش نوجوان بیستوهشتمین جشنوارهی
بینالمللی فیلمهای کودکان ونوجوانان اصفهان حضور داشتند ،سارا متولد هفتا دونه و حورا دختر برگریزان
هشتا دودو است.
سارا فضای شعر ،فرهنگ و هنر را با جشنواره تجربهکرد و بعدها مطالعه پیرامون آن را ادامهداد .او در دورههای
فیلمسازی جشنواره شرکتکرد و پس از آن به آموختن و تولید انیمیشن پرداخت .حاصل این تالش ساخت
انیمیشن «ضربالمثلهای ایرانی» است که در مسابقات فرهنگی ـ هنری بین مدرسهای استان موفق به کسب
رتبهی دوم شد .عالوه بر آن پس از شرکت در کالسهای فیلمسازی «فرزان معظم» دو فیلم کوتاه به نامهای
«یونس» و «فرجام» ساخت که در مسابقات فیلمسازی مدارس استان موفق به کسب رتبهی اول شد.
او ادامهمیدهد وقتی داور بودم استرس فیلمساز را نمیتوانستم درککنم .ولی وقتی خودم فیلم میساختم
نگرانی از اینکه آیا فیلم من مورد تایید هست؟ و آیا دیگران با آن ارتباط برقرار میکنند؟ استرس زیادی برایم
داشت .سارا میگوید من قبل از جشنواره جرأت و جسارت شرکت در فعالیتهای فرهنگی مدرسه را نداشتم و
جشنواره به من این اعتمادبهنفس را داد.
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آتوسا افخمی
نوستالژیهای یک کارگزار اوراق بهادار
من آتوسا افخمی ،متولد  ،1357بهخاطر اینکه به مسائل فرهنگی عالقهمند بودم و یکی از سرگرمیهایم
خواندن ضمیم ه کودکان روزنام ه همشهری بود؛ برای اولین بار ،آنجا ،تبلیغ برای انتخاب داور در جشنواره
را دیدم .از ده یا یازده سالگی عضو کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان بودم .ک ً
ال دنبال چیزهایی که
دوستداشتم میرفتم ،فعالبودم و کارهای جانبی زیادی انجامدادم .رفتم به دفتر جشنواره در دو مرحله انتخاب
شدم که از قشنگترین تجربیات نوجوانیام بود؛ اگر شانزد ه سالم تماممیشد نمیتوانستم دیگر شرکتکنم .آن
سالی که ما داور بودیم .داوران «کاله قرمزی» را انتخابکردند .آن زمان ،سه رد ه سنی برای داورن وجود داشت.
االن هم حاضر هستم به صورت داوطلبانه اگر کاری هست انجام دهم .چون گفتم از بچگی عاشق این فضاها
بودم .از تأثیرات جشنواره این بود که زندگی من را عوضکرد ،نسبت به زندگی پدر و مادرهایی که ما االن باشیم؛
بچههای دوره پنجاه و دهه شصت ،بچههایی بودند که درگیر توقعهای والدین برای درسخواندن بودند؛ برای
رشتههای پزشکی و مهندسی .درس حرف اول را میزد .من خودم دلممیخواست بروم انسانی و وکیلشوم ولی
اص ً
ال نشد پدر و مادرم را مجابکنم .فشارهایی که روی نسلهای ما بود باعثشد که دید ما حاال کمی عوضشود.
ارشد مدیریتمالی گرفتم ،وارد بازار کار شدم .کارگزار اوراق بهادار هستم؛ کارم خوبه و جذابه .ولی همیشه در
پسزمین ه ذهن من آرزوی کارهای اجتماعی و هنری بیشتری بوده است .برای همین االن که دوتا دختر دارم،
دختر بزرگم که یازد ه سال دارد بیشتر تمرکز من روی کارهای هنریاش است .از سه یا چهار سالگی کالس
تئاتر ،پیانو و نقاشی میره؛ بیشتر دوستدارم در کارهای هنری باشد تا اینکه فقط علمیباشد و در مسیری
که عالقهدارد برود.
وقتی که داور جشنواره بودم یکی از مسیرهایی که برای من باز کرد ،این بود که بعد از فعالیتهای آنجا ،من
یکمدت مقاله مینوشتم برای روزنامه همشهری ،خبرنگار نوجوان ،خبرنگار جوان و یک مدت زیاد هم خبرنگار
روزنام ه همشهری بودم .تا وقتی دانشگاه بودم خبر تهیهمیکردم ،میفرستادم و خیلی برام جالب بود و فکر
میکنم اگر همان زمانها در رشتهای که دوستداشتم ادام ه تحصیل میدادم شاید شرایط االنم فرقمیکرد و
از آنجایی که میدانم هیچ اتفاقی در دنیا بیحکمت نیست ،باعث شد که به این نگرش برسم که برای بچههای
خودم و اطرافیانم طرز فکرم متفاوتباشد و االن هم از هم ه پدر و مادرها میخواهم که اجازهدهند بچههایشان
در مسیری که دوستدارند باشند حتی اگر مورد پسند شما نیست .چون وقتی عالقه دارند بیشتر تالشمیکنند
و بیشتر موفقمیشوند؛ خوشحالتر هستند و میتوانند زندگی بهتری داشته باشند .موفقیت این نیست که
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ما اینقدر مطالعات داشتهباشیم و آنقدر درآمد داشتهباشیم .مهم این است که خودمان از زندگی خودمان
راضیباشیم و کاری کنیم که بچهها در اجتماع حضور داشته باشند؛ کار گروهی کنند ،کارهایی که تجرب ه جدید
داشتهباشند هم استقالل میدهد.
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محمدپارسا اکبری
کم اما خوب
ی جابهجا میشود؛ نگاهی به باال میاندازد؛ خاطرهای را مرور میکند و لبخند میزند؛ میگوید:
پارسا در صندل 
حضورم در جشنواره یکی از تأثیرگذارترین اتفاقهای زندگیام بود و راه پیشرفت را نشانم داد؛ بستری را
فراهمکرد تا تخصصیتر به کارم نگاهشود و از طرفی موقعیتی را پدید آورد تا بتوانم با افراد متخصص ارتباط
برقرار کنم.
محمدپارسا اکبری در دورهی بیستوهشتم جشنوارهی بینالمللی فیلمهای کودکان و نوجوانان اصفهان
بهعنوان داور حضور داشت؛ او خبرنگار نوجوان جشنوارهی سیام هم بود و در دوره سیویکم بهعنوان عکاس
و همچنین در دوره سیودوم بهعنوان تصویربردار فعالیتداشت .او یادآور میشود که کارگاههای آموزشی با
عکاسی «فرزان معظم» برایش بسیار مفید بوده و
اساتیدی چون «غالمرضا مهیمن» برای کارگردانی یا کالس
ِ
هماکنون نیز پس از چند سال همچنان از آموختههایش استفادهمیکند.
پارسا متولد هشتادویک و هنرآموز رشتهی انیمیشن هنرستان هنرهایزیبا است؛ در حال حاضر با خبرگزاری
شهرداری همکاری میکند و با ساخت چند تیزر در مجموعهی سیتیسنتر اصفهان فعالیتکردهاست .محمد
پارسا میگوید :من در آینده کم کار میسازم اما خوب میسازم.
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مهرزاد و مهرو انصاریپور
مهر مانا
کودکی خودش ،در شهرستانی که زندگیمیکردند حتی یک سینما هم
اپیزود مادر :مادر میگوید در زمان
ِ
وجودنداشت و حاال پس از گذشت چند سال با حضور فرزندانش در این فضا حسوحال مثبتی در خاطرشان
نقشبستهاست .خانم انصاریپور مادر مهرزاد و مهرو دربارهی حضور فرزندانش در جشنوارهی کودک چنین
میگوید :جشنواره باعث شد بچهها در آن گروه سنی به واسطهی آنکه در فضایی مستقل و دور از خانواده
حضور دارند مسئولیتپذیرتر شوند و وابستگیشان به والدین هم کاهش یابد .واگذاری مسئولیت به آنها
باعثشد منظمتر شوند و برنامهریزی دقیقتر را یادبگیرند.
اپیزود مهرزاد :مهرزاد انصاریپور پسر زمستان هشتادودو است .او که حاال  16سال دارد در دورههای بیستوششم
و بیستوهشتم داور کودک جشنوارهی بینالمللی فیلمهای کودکان و نوجوانان اصفهان بودهاست وی در دورهی
بیستوهفتم بهعنوان خبرنگار نوجوان در این رویداد حضورداشت .مهرزاد معتقداست که پس ازحضور در
جشنواره نوع نگاهش به فیلمها عمیقتر و تخصصیتر شد؛ او خود را همیشه ملزم میداند که پس از پایان فیلم
در سینما بماند و به تیتراژ آن توجهکند .مهرزاد این عادت را به خانواده هم انتقالدادهاست.
اپیزود مهرو :خواهرش مهرو که داور دورهی سیام جشنواره بوده ،به واسطهی حضور برادر بزرگترش در
دورههای پیشین با این فضا تا حدودی آشنایی داشت ،او که متولد سال هشتا دوپنج است  ،زمانی که برای
شناسایی داوری جشنوارهی کودک ،امتیاز
ثبتنام در مدرسهی جدیدش که امتیازبندی داشت شرکتکرد،کارت
ِ
کامل را برایش به ارمغان آورد.
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مهدی باقر بیگی
قصههای مهدی

به نام خدا من مهدی باقر بیگی متولد  21دی ماه  ،1356بازیگر سریال «قصههای مجید» و چند سریال
دیگر که مهمترین آنها همین «قصههای مجید» بود .در دور ه هفدهم جشنوار ه بینالمللی فیلمهای کودکان
و نوجوانان اصفهان در سال هشتاد و یک ،من به همراه خانمها باران کوثری ،آیدا محمدخانی و آقایان رضا
داوودنژاد و شاهد احمدلو برای داوری بخش اصلی جشنواره انتخابشدیم؛ چون در کودکی و نوجوانی در
فیلمبازیکردهبودیم و چند سالی بود که با حال و هوای سینما و فیلمسازی آشناییداشتیم و خیلی راحتتر
میتوانستیم بگوییم چه فیلمی حرف دل بچهها را میگوید و چه فیلمی میتواند با کودک و نوجوان ارتباط
برقرار کند .ما واقعاً خیلی برای این کار وقت گذاشتیم و دور ه خیلی خوبی بود.
کار خیلی قشنگی بود زیرا بدون سیاسیکاری و بدون در نظرگرفتن جوانب کار انجام شد .ما کسانی بودیم
که در کودکی و نوجوانی بازیگری را تجربهکردهبودیم و بعد از گذشت چند سال که اطالعات علمی و سینمایی
ما بیشتر شدهبود ،داوری منصفانهاي انجامشد؛ چون آدمهایی که بزرگسال هستند وقتی برای داوری میروند
مسلماً ارتباطهای کاری را در نظر میگیرند؛ رودربایستیهای اداری و صنفی هست و این موارد ،در داوری آنها
اثر دارد که البته این اتفاق برای گروه ما نیافتاد.
شاید بگویم جشنوار ه کودک اگرچه برای مردم عامی ،هیچ سودی ندارد و استفادهای که ما از برگزاری این
برنامه باید ببریم در اصفهان هیچوقت عملینشد؛ هر سال دست یک نفر با سلیقههای مختلف است؛ این باعث
کمرنگ شدن و ضعیفشدن جشنواره میشود ولی بهنظر من اصلش باید همیشه باشد چون امیدواریم روزی
برسد که ضعفهایش برطرفشود و آن سود واقعی که جشنوار ه بینالمللی فیلم میتواند برایمان داشتهباشد را
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پیدا کنیم .شهرهای دیگر مثل «کن» با برگزاری جشنوارهها میتوانند ،هم از نظر تبلیغاتی ،هم از نظر فرهنگی
و هر چیزی که در نظر بگیرید ،یک سودی از آن رویداد میبرند.
من قبل از جشنواره کار هنری انجاممیدادم؛ مسلماً بعد هم به صورت کم یا زیاد با این مقوله بیارتباط نبودم و
فکر میکنم بچههایی که هر سال بهعنوان داور کودک و نوجوان انتخابمیشوند؛ وقتی در آن جو قرارمیگیرند،
اگر در طول سال ،برای آنها هر چند وقت یک بار کارگاههایی برگزار شود و تا سال آینده یک چیزی به
معلوماتشان اضافه بشود که با دید علمیتری فیلمها را قضاوتکنند و میتواند موجی اثرگذار برایشان پیدا شود.
سالی که این ایده در نظر گرفتهشد که بچههای کودک و نوجوانی که بازیگر بودند داوریکنند به نظرم
نمیتوانستند از شاهد احمدلو یا باران کوثری یا  ...چشمپوشیکنند؛ چون اینقدر به ژانر کودک و نوجوان
توجهنشده و اینقدر ضعیف است که چهره در آن خیلی کم است بهعنوان مثال مهدی باقر بیگی ،ده تا نداریم،
فقط یکی بود یا آیدا محمدخانی همینطور و تعداد آدمهایی که میدرخشند خیلی کم هستند.
بهخاطر رأیی که مردم به من دادند وارد شورای شهراصفهان شدم و در آن کمیت ه سیاستگذاری قرارگرفتم
و اگر شورا نبودم این اتفاق نمیافتاد .اگر من بهعنوان بازیگر یا کسی که در نوجوانی کاری کرده ،دعوت میشدم
این خیلی ارزشمند بود ولی در شورای شهر نمیتوانستند من را دعوت نکنند ،چون در آن اعضا  21نفری که
بودیم تنها کسی که در فیلم و سینما بود من بودم و به هر حال اتفاق خوبی بود و در همان شورای سیاستگذاری
خیلی سعیکردم با زبانهای مختلف ،میگفتم که به اصل کار بچسبید؛ یعنی جشنوار ه فیلم کودک ونوجوان و از
برنامههای جنبی کمکنید اگر برنام هجنبی گذاشتهمیشود ،برنامهای باشد که به جشنوار ه فیلم کمککند و آن
بُعد بینالمللی را پر رنگتر کنید و از همه مهمتر این که اگر میخواهید ما بهعنوان اصفهان حرفی برای گفتن
داشتهباشیم ما باید مواد خام این جشنواره را هم یک مقدار تأمین کنیم ،یعنی اگر این جشنواره را به یک ماشین
تشبیهکنیم در نظر بگیرید ماشین خریدن هزار براب ِر بنزین زدن هزینهدارد و ما آن ماشین با آن هزین ه زیاد را
خریدهایم و در اصفهان گذاشتیم ولی بنزینش را نداریم که بریزیم داخلش که راهبیافتد یعنی بنزینش را باید
تهرانیها بیاورند ،یعنی فیلمش را؛ و اگر ما بتوانیم در کنار آن فیلمهایی که آنها میآورند خودمان هم چهار تا
فیلم بسازیم پس ما میشویم یک پای ه اصلی جشنواره برای تصمیمگیری تا وقتی که فیلم نسازیم و تا وقتی که
مواداولیه و مواد خام این جشنواره را تأمین نکنیم مسلماً آنها میآیند و حرفشان را به کرسی مینشانند و تهران
اگر میآید و نظراتش را به ما میقبوالند به این خاطر است که ما فیلمی نداریم یعنی اگر آنها فیلم نیاورند ما
چهطور میخواهیم جشنوار ه کودک برگزارکنیم و در این سالها هم هرچه برنامههای جنبی زیادتر شده بهخاطر
این بوده که فیلم نبوده و حواسها به برنامههای جنبی پرتشده ،بخاطر اینکه اصل کار معلوم نشود که چهقدر
ف است .همین پارسال من در هیاتانتخاب جشنواره بودم شاید بیش از پانصد فیلم برای بازبینی بود که
ضعی 
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شاید ده تا فیلم به درد بخور در آن پیدا نمیشد در صورتی که ژانر کودک و نوجوان بهشدت پولساز است و
یک فیلم خوب اگر ساخته شود ،بچه ،پدر و مادرش را وادار میکند به سینما بروند یا فیلم را تهیهکنند؛ یعنی
یک بچه حداقل میتواند سه تا بلیط بفروشد و ما فیلمی که برای کودک و نوجوان ساختهمیشود را نمیبینیم
که شکستخورده باشد یا ضرر دیده باشد .همین فیلم سینمایی«قصههای مجید» که ساختهشد ،صف خرید
بلیط از سینما قدس تا نزدیکیهای میدان انقالب کشیدهشد که فیلم را ببینند؛ «کالهقرمزی» چهقدر سود کرد،
«ماهپیشونی» همینطور؛ با این که هزینهای برایشان نشدهبود .نمیدانم چرا با این ژانر فیلم و تهیهکنندههای
کودک و نوجوان جدی رفتار نمیشود ،یعنی طرف میگوید من پول دارم ،این هم طرح خوب ،کارگردان خوب،
بازیگر خوب و همه چیز آماده ولی آن متولی اصلی فیلم و سینمای ما مثل این که این کار را سرسری میگیرد
و انگار بازی است و مثل بچه با آن برخورد میکنند ،برای همین طرف میگوید من که قرار است ده میلیارد
هزینه کنم ،ترجیح میدهم یک فیلم بزرگسال بسازم که هم یک اسمی برایم داشتهباشد و همین که جدی به
من توجهشود و امیدوارم که یکجوری این قضیه حلبشود.
من وقتی در موقعیت داوری قرار گرفتم ،سعیکردم آنچیزی را که در ذهنم از فیلم کودک و نوجوان و فیلمی
ب و با کیفیتباشد ،را در نظر بگیرم .چون خودم یکی از انتخابکنندههایش بودم؛ مسلماً فیلمی که
که مناس 
از طرف ما جایزهمیگرفت ،موردتوجه قرار میگرفت؛ پس ما سعیمیکردیم یک فیلمی را انتخابکنیم؛ واقعی
خوب باشد .بعد هم که آمدم در شورا و هیات سیاستگذاری باز بهخاطر آن قدرت مدیریتی که در آن سال
داشتم میتوانستم یک اثری بگذارم روی تصمیمگیریها که فیلمها واقعاً برای کودک و نوجوان باشد.
من یک زمانی هیچ سررشتهای از فیلم و سینما نداشتم و این حالت را تجربهکردم ،بعد آمدم شدم بازیگر آن
فیلمها؛ بعد شدم داور آن فیلمها و بعد تصمیمگیرنده برای آن فیلمها شدم و مسلماً این خیلی مؤثر است :از
بچه عادی بودن تا آن مدیری که میتوانست تصمیمگیرنده باشد.
انشاءاهلل یکروزی بشود که مملکت ما بهجاییبرسد که امکانات برای همه افراد به یک نسبت باشد یعنی من
سینماگر اگر بخواهم رشدکنم مجبورنباشم به تهران بروم وآنجا ادام ه فعالیت بدهم؛ چیزی که خیلیها به من
گفتتند که من اگر بعد از اولین تجرب ه بازیگریم به تهران میرفتم بخاطر گستردگی کار هر چهقدر هم کار به من
پیشنهاد نمیشد مسلم ،صد برابر االن کار کردهبودم .انشاءاهلل کسانی که شهر خودشان را دوست دارند مثل
من ،در شهر خودشان بتوانند به آنجایی برسند که جای پیشرفت برایشان باشد و هر کس هم بتواند در این راه
کمکی بکند من دعاگویش هستم و کاری هم اگر از دست من برمیآید حاضرم که انجام بدهم.
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پویا پاکنژاد
پویای پویانما
پویا پاکنژاد تنها  14سال دارد و به شکل تخصصی در حوزهی پویانمایی فعالیتمیکند .او بهواسطهی
حرفهی پدرش که کارگردانی و ساخت پویانمایی است با این فضا آشناییداشت اما به گفتهی مادرش حضور
پویا در جشنوارهی بیستوهشتم بهعنوان داور و همچنین گذراندن کارگاههای آموزشی باعثشد به عالقمندی
و استعدادش در این حرفه پیببرد.
او که متولد هشتادوچهار است بعد از جشنواره همکاری خود را با کانونپرورشفکری کودکان و نوجوانان
در زمینهی پویانمایی آغازکرد و استاپموشنی را با عنوان «بز و طوطی» به جشنوارهی کانون فرستاد که موفق
به کسب رتبهی اول شد .همچنین در سیودومین جشنوارهی بینالمللی فیلمهای کودکان ونوجوانان اصفهان
ِ
ساخت پویا با نام «اکوان دیو» به بخش المپیاد فیلمسازی نوجوانان راه یافت.
پویانمایی
ِ
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نیما پیراسته
آمدم داور شوم
من نیما پیراسته ،متولد یک ،یک ،پنجاهنه؛ طراح وگرافیست هستم در هنرستان و دانشگاه هم تدریس
میکنم ،عالقهام به سینما باعث شد که به گرافیک عالقمند شوم.
برمیگردم به دور ه ششم ،من یک برادر دارم که دوازده سال از من بزرگتر است و آن موقع با او برای دیدن
فیلمها میرفتیم و این را واقعاً میگویم خیلی از خاطرات آن دوره برای من زنده است؛ فکر میکنم آن موقع
پنجم دبستان بودم و تا دوازده یا یک شب با برادرم در سینما بودیم و سانسهای اکران ویژه را میدیدیم و
دقیقاً یادم هست ،یک فیلم آلمانی بود به اسم «داستان بیپایان» که آن موقع جلوههای سینمایی فوقالعادهای
داشت و مث ً
ال آقای نوذری یکی از دوبلورهای هم زمان بودند و در یکی از این سکانسها یکی از هیوالها آمد پسر
قهرمان را بخورد و پسر پرسید :برای چی میخواهی من را بخوری؟ و آقای نوذری گفت« :نگاه کن االن ساعت
یآید ،من گرسنهام و میخوام تو را بخورم» آن لحظه را کام ً
ال بهخاطر دارم که
یک شبه ...من دیگه نفسم باال نم 
هیچکس به پرده سینما نگاهنمیکرد؛ همه برگشته بودند و به ایشان نگاه میکردند و میخندیدند.
آن موقع همانطور که گفتم در جشنواره ششم من یک بچه پنجم دبستانی بودم و حسم این بود که اصفهان
تعطیل بود و همه سینما میرفتند و همه برنامه دستشان بود و صفهای طوالنی کنار سینماها بود .چیزی
که یادمهست جشنواره برایمان شده بود یک ایونت فوقالعاده؛ یک هفت ه بینظیر و حس و حال ما خیلی فرق
میکرد .من از قبلش سینما را دوست داشتم و واقعاً جشنواره عالقه من را به سینما دوچندان کرد .سال بعد
من مدرسه تیزهوشان قبول شدم؛ آن موقع مدارس غیرانتفاعی نبود؛ خانه ما چهارباغ باال بود؛ مدرس ه ما چهاراه
تختی و ما با سرویس میرفتیم و میآمدیم .روز سوم ـ چهارم مدرسه بود که به یکی از بچههایی که با من در
یک سرویس بود گفتم :کسری بیا با هم بریم سوار سرویس شویم و گفت :من نمیآیم ،وقتی پرسیدم چهطور؟
گفت :من یکی از داورهای کودک جشنوار ه فیلم کودکان و نوجوانان شدم و وقتی از شرایطش پرسیدم ،برایم
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توضیح داد و پرسیدم حاال باید چهکار کرد؟ گفت :االن باید برویم سینما حافظ یک جلسه توجیهی برایمان
گذاشتند .گفتم :من هم میآیم و دوستم گفت :نمیشود باید اول برای ثبتنام بروی و گفتم دفترش کجاست؟
گفت :هتل پل .و حاال شما فکر کنید هنوز سه یا چهار روز بیشتر از اینکه منزل ما از مدرسه دورشده بود
نگذشته بود ولی من هم سوار سرویس نشدم؛ بدو ،بدو آمدم سوار اتوبوس شدم به میدان انقالب رسیدم بعد از
روی پل رفتم آنطرف و رفتم دفتر جشنواره؛ یک خانم آنجا بود و من گفتم :آمدم داور شوم  .گفت :گذشته و
نمیشود ،من گفتم من خیلی فیلم میبینم ،خیلی کتاب میخوانم و میتوانم خیلی کمکتان کنم .گفت :نه ،ما
دیگر ثبتنامهامان تمام شده و من فقط ناخودآگاه نشستم آنجا زار زار گریهکردم و همانموقع آقای شجاعنوری
از آنجا رد شد و از آن خانم پرسید این پسر برای چی گریه میکند؟ آن خانم گفت :االن جلس ه توجیهی گذشته
و ما چند جلسه هم تاکنون گذاشتیم برای بچهها و ...هیچ وقت یادم نمیرود آقای شجاعنوری گفت :ما داریم
ن بچههایی که اینقدر سینما را دوست دارند برگزار میکنیم و چه کسی بهتر از این .خانم
جشنواره را برای ای 
گفت :این مصاحبه نشده! و آقای شجاعنوری گفت :این اشکها خودش بهترین مصاحبه است و به من گفتند:
برو سینما حافظ و االن که دارم فکر میکنم یادممیآید من فقط بلیط اتوبوس داشتم که خودم را به دروازهدولت
برسانم و بقیه راه را تا سینما پیاده رفتم و به یکی از مسئوالن آنجا گفتم ،من را آقای شجاعنوری فرستادند
وگفتند بیایم اینجا؛ من را فرستادند در گروه خانم برومند و آن جلسه که تمام شد به خانم برومند گفتم من
هیچ پولی ندارم که برگردم خانه و یک پولی به من بدهید تا فردا به شما برگردانم و این نحو ه داور شدن من بود.
آن سال یا شاید سال بعد بود که آقای داریوش فرهنگ فیلمی داشت به نام «بهترین بابای دنیا» و یک روز
مانده به اختتامیه ما معموال یک جلسهای داشتیم با یک سری از کارگردانها؛ نشست مطبوعاتی بود و بجای
اینکه خبرنگارها سؤال کنند ،داورهای کودک سؤال میپرسیدند؛ چیزی که جالب بود این بود که گروه سنی
بچهها ده تا چهارده ساله بود و صحبتی که به آقای فرهنگ گفتند این بود که فیلم شما مربوط به آن سال بود
و پژو  405که شما در فیلم استفاده کردید در آن سال هنوز به بازار نیامده بود ،وآقای فرهنگ گفت :اینقدر که
شما بچهها به این ماجرا فکر کردین ما بزرگترها که دغدغه داریم که این ماشین را بخریم یا نخریم ،به آن فکر
نکردهبودیم و هیچ کدام از عوامل فیلم متوجه این موضوع نشدند؛ نگاهی که ما داشتیم اینطور بود.
اتفاق دیگری که بود ،آدم از دور میگوید چهقدر هیجانانگیز که از ده صبح تا ده شب بکوب فیلم میدیدیم
اما واقعاً فیلم سوم یا چهارم همه خستهمیشدند .چون داریم درباره یک سری کودک صحبت میکنیم و
یک شب .آخرین فیلمی که به ما نشان دادند فیلم «نیاز» بود از آقای داوودنژاد ،فیلم که تمام شد من خودم
گریهام گرفت؛ بعد فکر میکردم که این ماجرا را فقط من فهمیدم و بقیه بچههای اطرافم با آن ارتباط نگرفتند
نوسالهای خودم پیدا باشه که گریه میکنم؛ سرم را پایین انداخته بودم و
و من نمیخواستم جلوی همس 
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گریه میکردم؛ بعد متوجه شدم کلی از بچهها هم دارند گریهمیکنند .حتی با آن فیلم آخر شبی که تو بعضی
از دیالوگهایش را از فرط خستگی نمیفهمیدی ،اینقدر حس خوبی برقرار کرده بودیم .از سینما که آمدیم
بیرون دیدیم خانم برومند هم گریه میکند ،بهخاطر همان گریهکردن ،ما دیرتر از سینما بیرون آمدیم و ما فکر
میکردیم خانم برومند از دست ما ناراحتند یا کسی چیزی گفته و گذشت.
بولتن جشنواره که درآمد دیدیم با سرپرستان گروه داوران صحبت کرده بودند و یکی از آنها خانم برومند بود
و اتفاقی که افتاده بود بعد از دیدن آن فیلم بخاطر بغضی که داشت و نمیخواست بچهها تحتتأثیر قرار بگیرند
برونریزی نکرده بود و بعد از اینکه متوج ه گری ه بچهها شدهبود ،بیرون از سینما شروع به گریه میکند که ما
متوجه نشویم ،و درآن متنی که نوشته بود این بحث را مطرح کرده بود که این بچهها اینقدر با دقت به این
فیلم نگاهکردهبودند و با این فیلم ارتباط برقرار کردند که با این سن کم برای این فیلم گریهکردند چیز عجیبی
است ولی بخش زیادی از بچهها این ارتباط را با فیلم برقرار کردند .من االن خودم یک دختر هفت ساله دارم
و وقتی مقایسه میکنم ،میبینم که چه اتفاقها و حسهای عجیب و غریبی در این سالنهای سینما میافتاد.
زندهترین ارتباطی که ما با هنرمندها داشتیم در واقع همان جلسات پرسش و پاسخ بود و آن تالش و تکاپوی
کارگردانها ،برای دفاع از اثرشان فراموش نشدنی است .من کامل یادم هست اول هر جلسه این حس که ما
داریم با یک سری بچه صحبت میکنیم ،خندههاشان و نگاههای باال به پایینشان در خیلیهاشان وجود داشت
حتی میتوانم اسم هم ببرم ولی آخر جلسه خیلی جدی و حتی یکیشان تالش میکرد خودش را از دست ما
نجات بدهد ،البته قصد ما هم اذیتکردن نبود شاید بعضی جاها سؤاالت با لحن تند پرسیدهمیشدکه البته چون
تجربههای اولمان بود و بچه بودیم ولی همان کارگردان که نگاه از باال به پایین داشت ،به تکاپو میافتاد تا به
سؤاالت ما پاسخ دهد .نکت ه مهمی که ما در سیستم آموزشیمان نداریم ،نگاه انتقادی است ،ما ُغر خوب میزنیم
ولی بلد نیستیم انتقاد کنیم؛ من هر سه دورهای که بودم سرپرستها و سرگروههای خیلی خوبی داشتیم اما
مث ً
ال یکی از ویژگیهای خانم برومند این بود که میآمد نقد را برای ما توضیح میداد .یعنی نقد فقط این نیست
که شما بدیها را ببینید و بعد از هر فیلم که تمام میشد گروههای بیست یا سی نفره مینشستیم و درباره فیلم
حرف میزدیم و حاال هر کس با نگاهی که داشت صحبت میکرد و بعد خانم برومند از نظر تکنیکی یا داستان
فیلم حرفهای ما را تکمیل میکرد و یک سری اشکاالت یا حسنهای فیلم را برایمان میگفت .در واقع درآن
جلسات بعد از هر فیلم ،یکی با آن گفتگویی که با سایر بچهها داشتیم و یکی هم با صحبتهای سرگروهمان
پختهتر میشدیم .من االن دقیقاً از همین روش در کالسهایم استفاده میکنم یعنی کارهای بچهها را به دیوار
میزنیم و اول بچهها خودشان صحبتمیکنند ،کما اینکه ممکن است حرف دو نفر ص دوهشتاد درجه با هم
تفاوتداشتهباشد اما با همان گفتگو پیشمیبریم و من در حد یک کنترلکنند ه جلسه هستم یا یک سری جاها
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برای اینکه بحث پختهتر و کاملتر شود وارد میشوم .جالب اینکه من االن تازه متوجهشدم طبق دستفرمان
بیست سال پیش جلو میروم.
بیتعارف اگر خانواده من حمایت نمیکردند این اتفاقها نمیافتاد ،من هم از یک مقطع وارد یک مقطع دیگر
شده و در ضمن وارد مدرس ه تیزهوشان هم شده بودم؛ مسلماً خانواده میخواستند که من بیشتر درس بخوانم؛
شرایط درس خواندنم هم سخت شدهبود؛ و اگر خانوادهام اجازه نمیدادند من وارد جشنواره شوم ،هیچ کدام از
این اتفاقها نمیافتاد.
بزرگترین کاری که ما بهعنوان معلم میتوانیم انجام دهیم و یا بهتر بگویم بهترین اتفاقی که میتواند در
سیستم آموزشی ما بیافتد ،بار آوردن نسلی است که مسئولیتپذیر باشند .االن من دختر هفت سالهام را هر
سال به جشنواره میآورم و دوست دارم حسهای خوبی که من تجربهکردم را دخترم هم داشته باشد ولی
متأسفانه ما االن فیلم خوب نداریم و امسال از اینستاگرا ِم جشنواره ،برنام ه فیلمها را فالو کردم ،در سایتها و
روزنامهها سرچ کردم و آخر چهار ،پنج تا فیلم را دیدیم ولی هیچ کدام دختر من را تا پایان فیلم در سینما نگه
نداشت و من مقایسهمیکنم با زمان خودمان ،مثال ً همان «داستان بی پایان» با اینکه یک فیلم آلمانی بود در
آمریکا هم فروش خوبی کرده بود ،ولی رخدادهایی که در سطح چهارباغ بود برای دختر من خیلی جذابتر بود،
روی یک میز نقاشی میکرد ،روی یک میز کاردستی درستمیکرد.
زمانی که سینما ساحل را بازسازیکردند با اینکه نمای خیلی خوبی پیدا کرد ولی برای من خیلی دردناک
تونه فکر میکردم که تا یک یا دوی شب سنگهای مرمر سفید یا
بود ،چرا؟ چون برای من که به آن سال شص 
نرد ه های آبی و کاشیهای آبی که در نمایَش بود در حس من درطول این بیست سال؛ گاهی وقتها مث ً
ال هم
سینما سپاهان و هم سینما ساحل یک فیلم را داشت با اینکه میدانستم سیستم صدای سینما سپاهان بهتر
است؛ من با عالقه سینما ساحل را انتخابمیکردم؛ این سینما برایم یک جای مقدس بود و آنجا فیلم را تماشا
میکردم ،بهخاطر حسهای خوبی که من در آن ایام داشتم .یکی از ویژگیهای سینماهای اصفهان این است
که بیشتر نزدیک رودخانه است و میتوانی بعد از دیدن فیلم از کنار رودخانه قدم بزنی و به فیلم فکر کنی و
تکمیلش کنی .من یکی از مالکهایم برای رفتن به سینما این است که اذان مغرب باشد و روز به سینما بروم
و وقتی از سینما بیرونمیآیم ،شب باشد و تغییر فضا را ببینم و متوجه تغییر خودم هم بشوم ،بعد کنار آب راه
بروم و به فیلم فکر کنم .اتفاقی که جشنواره برای ما داشت تمام مسیر از سینما قدس گرفته تا سینما ساحل و
چهارباغ  ،یک گذر فرهنگی شده بود و تمام این جاها ،ما خاطره داریم و تمام این مسیرها برای من تداعی یک
خاطره خوب است و آن حس مسئولیتپذیری برای آنجاها برای من وجود دارد ولی االن چهقدر برای نسل
خودمان ایجاد خاطره میکنیم .مشکل بزرگی که هست ما بهراحتی خاطرات را از بین میبریم.

پروانههای فیروزهای ()2

تا انتهای حضور 161

فقط صحبتی که هست وقتی قرار است جشنوار ه فیلم در اصفهان برگزار شود خیلی خوشحالید .من خودم
همین امسال طوری برنامهریزی کردم حتی هفته قبلش کمی بیشتر در دفتر ماندم برای اینکه بتوانم در
قو
روزهای جشنواره آزادتر باشم و با دخترم بتوانم در چهارباغ بتابیم و فیلم ببینیم و اینها و این همه ذو 
شوق از سمت من بود و وقتی آمدم فیلمها را دیدم ،نتوانستم فیلم خوبی ببینم و آن لحظه آدم دچار تردید
میشود که آیا این هزینه درسته؟ نیست؟ ما بزرگ شدیم دیگر نمیتوانیم با فیلمها ارتباط برقرار کنیم؟ آقای
نبوی یک مطلبی داشت که خیلی قشنگ بود ،میگوید :دلم لکزده برای اینکه بروم سینما و در یک دستم
پفیال باشد و دست دیگرم تخمه و برای قهرمان فیلم دست بزنم ،تخمه بخورم و ...االن طوری شدیم که وقتی
یک فیلم را میبینیم به میزانسن ،بازیها ،کارگردانی و ...فکر میکنیم و من وقتی به دفترجشنواره رفتم و
گفتم من برای دختر هفت سالهام چه فیلمی را بروم؟ هیچ فیلمی را بهطور قطعی معرفینمیکردند .مشکل ما
این است که اص ً
ال سینمای کودک وجود ندارد ،امسال چند فیلم کودک اکران شد؟ فکر کنم هیچی ،درنهایت
یک «ماهپیشونی» بود که آن هم بیشتر در حد شبکههای خانگی آمد و یکی از اتفاقهای خوب امسال نمایش
فیلمهای ده ه شصت در سینمای آخر آبشار دوم بود که من با دخترم رفتیم ،ما آنجا «کالهقرمزی» را دیدیم،
«شهر موشها» را دیدیم ،بماند که  CDشهر موشها را در خانه دیده بود ولی بههرحال سینما حس دیگری
دارد و جالب است که دختر من با اینکه چندین بار این فیلم را دیده از گربه سیاهه(اسمشو نبر) میترسد و
رویش را برمیگرداند و چشمهایش را میبندد و میگوید االن اسمشرو نبر میاد!!! و این تاثیر سینما است ،که
بدون هیچ جلو ه ویژه فقط با یک تنپوش توانسته این اثر را بگذارد و جالب بود که بعد از گذشت حدود سیوچهار
سال من هنوز دیالوگهای فیلم را بهیاد دارم و دختر من که «آنا ،السا» و «بتمن» و ...را هر روز میبیند هم با
این فیلم ارتباط میگیرد ،مثال «گربههای آوازخوان» را اص ً
ال دوست نداشت و البته من در کودکی این فیلم را
دوستداشتم ولی االن که نگاه میکنم میبینم چهقدر عروسکهایش زشت و بد ساخت است.
یک اتفاقی که بود من همان سال اول جشنواره که تمام شد ،شروع کردم نقد را به صورت جدی خواندن تا
قبل از آن من مجل ه فیلم که میخریدم فقط خالص ه فیلمها را میخواندم ولی بعد که داور شدم گفتم من باید
نقد درست بلد باشم که اگر یکبار دیگر جلوی کیومرث پوراحمد یا کیارستمی نشستم بتوانم درست حرف بزنم.
من یادم هست بعد از اینکه بولتن جشنواره که گزارش جلس ه ما در آن بود را دیدم ،دور صحبتهایی که از من
شده بود را خط کشیدم و بعد حرفهای اصلی خودم را هم نوشتم و طبیعی است که ویراستار و خبرنگار پر و
بالی به نوشتهها میدهند و من تا آنجا که بخاطرم هست حرفهای خودم را نوشتم و بعد فیلم که اکران شد
دوباره رفتم و حرفهایی که زده بودم را دیدم و این حس را داشتم که صحبتهای من قرار است در مجلهای
چاپ شود و برای یک بچه ده ـ دوازده ساله خیلی اتفاق مهمی بود؛ پس من اگر سال دیگر هم داور شدم باید
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حرفی برای زدن داشته باشم و درست بتوانم حرف بزنم.
جشنواره به ما یاد داد که تو میتوانی از شهرخودت لذت ببری ،نقد کردن را یاد بگیری .من یک دفترچهای
دارم که در اختتامیه از آدمهایی که میشناختم امضای یادگاری گرفتم ،دیدم زندهیاد کیارستمی ایستادهاند
گفتم لطفا این را برای من امضاء کنید .ایشان امضاء کردند ،یک آدم سیبیلو که یک شکم بزرگی داشت کنار
ایشان ایستاده بود ،آقای کیارستمی گفتند :به استاد نمیدهی امضاءکنند؟ یک کم از هیبت آن مرد ترسیدم،
گفتم شما هم لطفاً امضاءکنید ،او در دفتر من یک خطخطی کشید ،به من برخورد ،گفتم عجب آدم نامردی
است چون به او اول نگفتم برای من امضاءکن ،شاید به او برخورده و یک خطخطی کرد .گذشت سالی که استاد
ممیز فوتکرد ،تازه برای اولین بار با امضای دستخطی استاد ممیز آشناشدم ،چون استاد دو امضاء داشت ،یکی
برای پوسترها و یکی برای قراردادها ،بعد دیدم این خطخطی مربوط به استاد ممیز است.
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محمدامینجمشیدیان
فرشی با نقش پروانه
نقش خاطره میبافد .او هماکنون دانشجوی رشتهی فرش
دوتا آبی ،ششتا سفید ،هفت تا قرمز  ...محمدامین ِ
ترنج شهریور هفتادونه ،محمدامین جمشیدیان ،داور نوجوان بخش ملی و
دانشگاه هنر اصفهان است .نقش ِ
بینالملل در بیستوششمین و بیستوهفتمین جشنوارهی بینالمللی فیلمهای کودکان و نوجوانان اصفهان
است .حضور در خانوادهای هنری و قرارگرفتن در سنین نوجوانی در جو فرهنگی و صمیمانهی جشنواره او را
در این مسیر ماندگار کرد.
سه .دو .یک .لبخند  ...حضور در کالسهای عکاسی «فرزان معظم» و تاریخسینمای «زاون قوکاسیان»
موجب عالقهمندی او و پیگیریاش پساز جشنواره شد تا جایی که اکنون به صورت تخصصی تصویربرداری
وعکاسی میکند.
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هوشنگجمشیدیان
دنیاهای متفاوت
من هوشنگ جمشیدیان پدر محمدامین جمشیدیان هستم .از نوجوانی کار سینما میکردم .مستندساز
بودم .کارشناسارشد پژوهش و هنر و ادبیات نمایشی هستم ،و سالها مسئول انجمن سینمای جوان اصفهان
بودم و در بخشهای نمایشی و هنری کارکردم ،با بچهها هم در کار مستندسازی ،هم در کار آموزش و هنر
سینماُ .خب بچهها هم بهتبع در کنار ما با مسائل سینما و تئاتر آشنابودند ،همین باعثشد که به این مقوله
عالقه بیشتری داشته و به صورت جدی کارکنند.
من تشکرمیکنم از عزیزانی که با همت و آرامش با بچهها کارکردند ،بهخصوص روح بلند آقای قوکاسیان
که واقعاً ارزشمند بود و جای خالیش برای هنرمندان اصفهان زبانزد است .بههرحال وقتیکه بستری آمادهشد
بهعنوان جشنواره کودک و نوجوان با توجه به حس کنجکاوی و جستجوگری که این بچهها داشتند میتوانم
بگویم با آن شرایط سنی که تقریباً یک بستری برای رشد جسمی و فکری آنها آمادهشد که بتوانند با دنیای
اطرافشان ارتباط برقرارکنند و ناشناختههایی که در ذهنشان بود را بهتر بشناسند .این حس جستجوگری
را جشنواره ایجادکرد .جشنواره یک نمای بیرونی دارد و یک ویترینی برای اجتماع ما ،ولی آن چیزی که
در درون این بچهها بهوجودآورد یک شناخت دنیای پر رمز وراز و شگفتانگیز اطرافشان بود .دنیایی که در
وجود کودکان بود ،که ما کمتر شاید به اینها پرداختهایم .من فکر میکنم این کنجکاوی کودکانهای که در
این بچهها داشتند کمکم آنها را بزرگ کرد و زندگی را برایشان تغییرداد .حاال غیرازاینکه میل به گروهی
بودن و اجتماعی بودن را در این بچهها و انگیزههایی درست که میتوانم بگویم جشنواره به آنها داد در
کنار راهنماییهای اطرافیانی مثل حضرتعالی و دوستان بزرگواری که کمککردند که این بچهها سره را از
ناسره تشخیصبدهند و راه را پیداکنند .مخصوصاً با اساتید بزرگواری که در کنارشان بودند و آن هیجانی که
جشنوار ه فیلم داشت برایشان ،که وصفناپذیر بود و باألخره میشد دنیای سینما را در چهره واقعی این بچهها
دید و آنچه که امروزه بیشتر دغدغه آن را داریم ،که درباره کودک یا برای کودک اینها از دوران کودکی
بهترین لذت را بردند .چون در کنار دوستانشان به داوری آثاری میپرداختند که درباره آنها سخنگفتهبودند
یا برای آنها سخنگفتهبودند و میتوانم بگویم بخصوص که کار جمعی بود با حضور و نگاه غیر مادی که
کودکان و نوجوانان به این جریان دارند ،خیلی زیباست ،حاال ممکناست که یک نگاه ارزشی یا گزارشکاری
داشتهباشند ،ولی دنیایی که برای بچهها بوجودآوردند یک دنیایی بود که این دنیا میتوانست بههرحال در
آینده آنها تأثیرگذار باشد .کما اینکه در بچههای خودم دیدم رشد بهتری داشتند و پسرم ،محمدامین
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که حاال دانشجوی رشته هنر است و در همه کارهایش موفقبوده ،مخصوصاً حضوری که در آن جشنواره
در بخش سینمای ایران و بینالملل و ارتباطی که با دوستانش داشت و ارتباطی که با بچههای دیگردارد،
یک دنیایی دیگر را جلوی رویشان بازکرده ،که خانوادهها کمتر میتوانستند این امکان را ایجادکنند و این
از برکتهای جشنواره است .میل به اکتشاف توصیفی که از محیطشان داشتند و یک ابراز وجودشان همه،
اینها را جوابداد و یک قدرت همسانی با مفاهیم اجتماعی به اینها داد که این خیلی ارزشمند بود هم برای
خانواده ما هم برای جشنواره.
اص ً
ال همزیستی که این بچهها با هم داشتند در روزهای اول مثل دنیاهای متفاوتی بود که انتظارش را
داشتند اما وقتی به همدیگر رسیدند دیدند که دنیای کودک ونوجوان همه جای دنیا ،دنیای یکسانی است
و آنها فطرتاً به آزادی ،انسانیت به اینکه بههرحال روح بلند همه ارزشها را با همدیگر جمع بکنند ،اینها
یک ،یکسانی دارد و توانستند تقریباً با همدیگر ارتباطات عاطفی برقرار کنند .حتی بچههای کشورهای
دیگر را بچهها میگفتند وقتی در نگاه اول نگاهی به کشور ما ،به ایران به مسائل هنر نگاه خیلی گنگ و
گمراهکنندهای داشتند .وقتی میآمدند با دنیای واقعی مواجه میشدند میدیدند واقعاً آن چیزی که برایشان
گفتند نیست و با واقعیتهایی مواجهمیشدند که برای روح بلند آنها هم مفیدبود .چه برسد به بچههای
ما که با دنیای متفاوت آنها آشنا میشدند و عالوهبر اینکه دنیایشان با هم یکسان است ولی این تفاوتها
را میتوانستند خودشان با هم تعاملکنند ،کنار بیایند و شاید با بعضی از آنها هنوز ارتباطدارند که این
ارتباطات ،ارتباطات نیرومند و قابل دفاع هستند که احساسهای درونی آنها را برای آینده بهتر رقممیزند.
دیگر آن نگاه فرضکنیم ،خشمآلود و نگاه بزرگترهایی که تفسیر میکنند را ندارند و نگاهی است که خودشان
دارند به دنیاشون و توانستند خودشان اعمالنظرکنند روی دنیای زیبایی که کودکان و نوجوانان دارند و خوب
منشأ خیر فکرکنم برای آنها هم شد که آنها هم سفیران کشورهایی هستند با تمدن بسیار عالی کشور ما
ایران و برای این هم اثرپذیری داشت که با بچههایی از دنیای دیگر آشناشدند که کمتر ممکنبود برایشان
اتفاق بیافتد ولی این بستر فرهنگی ایجادشد توسط جشنواره و دوستانی که دعوتکردند در بخش بینالملل.
حاال هرچند بچههای خودمان در کشور از قومیتهای مختلف این هم باعثشد که اینها یک تمرین و یک
فعالیت ذهنی و گروهی را برایشان در جامعه رقمبزند.
پنجرهای روبه...
وسال آن روزهایِ خودش توصیهمیکند که حتماً در رویدادهایی
مجتبی جبروتیان ،به بچههای همسن ِ
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چون جشنوارهی کودک شرکتکنند ،شاید مسیرشان عوضشد و استعداد و عالقهشان را در این مسیر یافتند.
مجتبی نوجوانی است که از سن دهسالگی در جشنواره فعالبود و به دلیل عالقه و استعدادش در زمان
جشنوارهی بیستوهشتم در چهار فیلم کوتاه نقشآفرینی کرد؛ اولین تجربهی بازیگری او ،بازی در فیلم
«هستی ،نیستی ،رهایی» بود و پسازآن در فیلمهای «اسمشو چی میذاری»« ،یادگار کودکی»و «پنجرهای
روبه  »...ایفاینقشکرد.
اوکه متولد هشتادودو است در دورههای بیستوششم و بیستو هفتم بهعنوان داور نوجوان با جشنواره
یویکم بهعنوان خبرنگار
همکاریداشت و پساز تجربهی داوری و بازیگری در جشنوارهی سیام و س 
کودکی نوجوان برومندی است که قدم به قدم
نوجوان در فضای جشنواره حضورداشت .اینها همه یادگار
ِ
پیشخواهدرفت.
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پریساحاجیمحمدی
کسب و کار حرفهای یک هنرمند

دل نو شته

نامهی یک داو ِر بزرگشدة کودک و نوجوان جشنوارهی بینالمللی کودکان و نوجوانان :
جشنواره جان سالم
دوست قدیمی من سالم ،دوست ِ
خوب دوران کودکی و نوجوانیام سالم
حالِــت چطــوره؟ دوسـ ِ
ـت خوبــم ببخشــید کــه درگیریهــای روزمــره و مشــغلههای عــادی و همیشــگی باعثشــده کــه خیلــی دیــر احوالــت
رو بپرســم امــا بایــد بدونــی کــه خیلــی دوسـتِتدارم چــون رفیــق روزهــای کودکــی و نوجوانـیام هســتی و بــا تــو خیلــی چیزهــا رو یادگرفتــم.
بایــد اعترافکنــم کــه حضــور تــو بــود کــه باعثشــد بــه آفریـ ِ
ـدن نقشهــای زیبــا در زندگـیام فکــر کنــم و حضــور زیبــای ســالهای متمــادی
تــو در زندگــی مــن شــروع یــک مســیر پــر پیــچ و خـ ِـم ماجراجویانــه بــود.
تــو بــودی کــه توانســتم روایتهــای مختلــف زتدگــی را در قــاب ســینماهایت ببینــم و بــا قصـهی کــودکان ســرزمینهای دیگــر آشــنا
شــوم ،تــو جشــنواره جــان مثــل آبــی بــودی کــه پــای درخــت زندگ ـیام جــاری شــدی تــا ببینــم چهطــور میشــود قدکشــید و کودکــی و
خاطراتــش را از یــاد نبــرد.
جشــنواره جــان بــا تــو یادگرفتــم کــه نــگاه عمیــق بــه مسـ ِ
ـائل حتــی خیلــی پیشپاافتــاده زندگـیام را چقــدر زیبــا میتوانــم در قالــب یــک
نوســالم را دیــدم و خــودم را جــای نقشهــای فیلمهایــت
قص ـهی مصــور تعریفکنــم .مــن بــا تــو قص ـهی هم ـهی دوســتان همس 
میگذاشــتم و شــاد میزیســتم و میاندیشــیدم.
بــا تــو یادگرفتــم کــه عروسـکهایی کــه روی کمــد اتاقــم چیــده شــدهبود و مــن گاهگاهــی فقــط اونهــا رو گردگیــری میکــردم ،میتواننــد
نوســالهای مــن همیــن حــاال
لوجانشــان حرفبزننــد و نقشهــای زیبایــی را در ذهنــم بازیکننــد و میدانــم کــه همــه همس 
بــا د 
دلشــان میتپــد حتــی شــده یــک لحظــه خودشــان را تــوی اتــاق کودکــی و نوجوانیشــان تصــور کننــد و بــرای همیــن هــم هســت کــه دیــدن
فیلمهــای عروســکی حــس و حـ ِ
ـال خوبــی بــه همــه مــا میدهــد چــون خاطراتمــان را مــرور میکنــد.
قصههــای عروســکی از ســرزمینم و راویانــی کــه چــه زیبــا آنهــا را بــه تصویــر کشــیدهبودند ،یادتــه جشــنواره جــان چقــدر بچههــا
همتکردنــد تــا خُمــره مدرسهشــان را دوبــاره سـ ِر پاکننــد؟ یادتــه چقــدر گشــتیم تــا لنگــه دیگــر «چکمــه» دو پیــدا کنیــم؟ یادتــه بــا اون دو تــا
عروسـ ِ
ـک «کار و اندیشــه» چــه چیزهــا کــه نســاختیم؟ یادتــه دلــم میخواســت شــاپرک خانــم بشــم و چقــدر اون نقــش رو دوستداشــتم؟
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یادتــه اون وقتهــا تیــم دوبــاژ رو بــرای اولیــن بــار میدیــدم کــه قصههــای ســرزمینهای دور رو کــه تــو بــا خــودت همــراه داشــتی،
بــه زبــان مــادریام همزمــان بــرام تعریفکننــد؟ یادتــه قبــل از اومدنــت چقــدر تــاش میکردیــم تــا شــهر رو آمادهکنیــم؟ یادتــه وقتــی
میآمــدی شــاپرکهات بــه همهجــا پــر میکشــیدند و همــه رو خبــر میکردنــد؟
جشــنواره جــان تــو بــرام اونقــدر زیبــا تعریــف میکــردی کــه یــادم میرفــت خســتهام و در دوران داوریام روزهــا چندیــن فیلــم را
میدیــدم و چندیــن جلســه نقــد و بررســی هــم شــرکت میکــردم کــه بــا کلــی ذوق آخــر شـبها بــه پــدر و مــادرم میگفتــم میشــه بریــم
بــا اونهایــی کــه بــرام ایــن خاطــرات خــوب رو ســاختهاند و ایــن نقشهــای زیبــا را بازیکردهانــد عکــس بگیریــم؟
هنوز آلبوم خاطراتم با تو کُنج اتاق لبهی کتابخان ه من رو به اون دوران میبره.
جشــنواره جــان بــا تــو یادگرفتــم کــه مــوش و گربــه انیمیشــنی کــه هــر روز عصــر مینشســتم تــا شــروع بشــه ببینــم و بخنــدم میخواهنــد
بــا کارهــا و جنــگ و دعواهایشــان چیزهــای زیــادی بهــم یادمیدهنــد تــا وقتــی بــزرگ شــدم قــوی باشــم و زود جــا نزنــم.
بــا تــو یادگرفتــم نقدکــردن یعنــی چــه یادگرفتــم نقدکــردن کلمــه خوشــایندیه اگــر بجــا و بموقــع باشــه و وقتــی تــوی جلس ـههای نقــد و
نوســالهای
بررســی فیلمهــا میرفتــم میفهمیــدم چقــدر زوایــای مختلفــی هســت بــرای دیــدن و چقــدر زیبــا بیــان میکردنــد همس 
مــن کــه یــک فیلــم را میشــود از ابعــاد مختلــف بررسـیکرد و چــه زیباســت کــه بتوانــی درک کامــل از موضــوع پیــدا کنــی.
اینها رو تو یادمدادی
و یادگرفتــم نکتهبیــن باشــم یادگرفتــم وقتــی فیلــم میبینمــم بتوانــم یــک نتیجـهی خــوب بگیــرم و فهمیــدم کــه همـهی آنچــه پیرامــون
ماســت دلیلــی داره و ایــن مــن هســتم کــه بایــد بتوانــم بهتریــن بهــره را بــرایِ رشــد و تعالــیِ خــودم ازش ببــرم.
وای یادتــه جشــنواره جــان شــبهایی کــه از داوری فیلمهــای کــودک و نوجــوان برمیگشــتم خانــه تــازه مینشســتم و حــرف و
خاطــرات همــان روز رامینوشــتم .چقــدر کیــف میکــردم و چقــدر دوستداشــتم سالهایســال باهــات همراهیکنــم .یادتــه مــادرم
میآمــد و میگفــت از صبــح تــا حــاال جشــنواره بــودی و فیلــم دیــدی چشـمهایت خستهاســت بخــواب امــا مــن یواشــکی مینشســتم و
آنچــه آموختهبــودم را مینوشــتم و بعدهــا خیلــی از نوشــتههایم را بــه نشــریهی روزان ـهی خــودت جشــنواره جــان هدیهکــردم.
یادته جشنواره جان هر سال که میآمدی چقدر منتظرت ماندهبودم؟
ت ســال لحظهشــماری میکــردم شــهر بــوی پروانههــای تــو را بگیــرد و وقتــی میدیــدم کــه نشــانههای آمدنــت ،شــهر
ل مــد 
در ک 
را زیبــا کــرده از ذوق در پوســت خــودم نمیگنجیــدم ...
جشــنواره جــان همــان یــک هفت ـهای کــه بــا تــو بــودم را آنقــدر ،قــدر میدانســتم کــه تمــام تالشــم را میکــردم ســال دیگــر بــا
اطالعــات کاملتــر و بیــش تــر و بهتــری بــرای امتحــان ورودی و مصاحبــه داوریات اقدامکنــم  .حــس خیلــی خوبــی بــود.
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جشــنواره جــان سالهایســال را بــا تــو و خاطراتــت گذرانــدم و وقتــی دیگــه ســنم بهقــدری شــدهبود کــه نمیتوانســتم جــزو گــروه
داورانــت باشــم بهدلیــل ذوق و شــوری کــه از دیدنــت در مــن وجودداشــت و اســتعدادی کــه بهخاطـ ِر بــا عالقــه دنبالکـ ِ
ـردن فیلمهایــت
در مــن متبلــور شــدهبود ،توانســتم افتخــار سرپرســتی داورهایــت را داشتهباشــم و همـهی آنهــا را بــا عشــق و عالقــه وافــری هدایتکنــم
و البتــه کــه تــو اون دوران کــه هرگــز فراموشــش نمیکنــم از محضــر اســاتید خوبــم از جملــه اســتاد عزیــز آقــای انتخابــی هــم فیضبــردم.
مطمئنــم اگــر بازهــم بــه اون دوران برگــردم عاشــقانهتر شــاپرک کوچولوهــای داورت را راهنمایــی خواهمکــرد.
جشــنواره جــان بهــت تبریــک میگــم تــو دیگــه واســه خــودت جـ ِ
ـوان رعنایــی شــدهای ،امســال دیگــر تــو ســی و دو ســاله شــدهای،
بوکار هــم کلــی مشــغول شــدهام باألخــره در کنــار
راســتش جشــنواره جــان االن دیگــه مــن هــم دانشــجوی دکتــری هســتم و تــوی کس ـ 
دوســت خوبــی مثــل تــو بزرگشــدن غنیمتاســت و خــدارا ســپاس میگویــم کــه نعمــت اســتفاده از دوســتان خوبــی کــه مــرا بــا جامعــه
ا ُخــت میدهنــد مثــل تــو و سرپرســتانی کــه هدایتمکردنــد و پرورش ـمدادند را بــه مــن عطاکــرد.
جشنواره جان ما در مدرسه و دانشگاه آموزش میبینیم اما با همچون تویی است که پرورشمیبابیم.
جشــنواره جــان خیلــی مشـ ِ
ـغول دنیــای جدیــد و عصــر دیجیتــال و در ِدســرهایش شــدهام ولــی تــو را یــادم هســت چــون راه درسـتدیدن
و درستاندیشــیدن و درنگکــردن و ســپس پاس ـخدادن را بــا تــو یادگرفتــم و خیلــی دوس ـتدارم بــه هم ـهی کــودکان و نوجوانانــی کــه
االن میتواننــد از وجــود تــو بهرهمنــد شــوند بگویــم و فریــاد بزنــم کــه تــو چقــدر ماهــی!
یــادم هســت وقتــی اولینبــار میخواســتم ببینمــت روزگار زیبایــی برایــم مصورکــردی و دیگــر وقتــی قدکشــیدهبودم و همراهــت بــودن
را نمیتوانســتم در گــروه داوری تجربهکنــم بازهــم خواســتم در کنــار دوســتان کــودک و نوجوانــت بمانــم ،حــاال هــم بــا اینکــه از تــو گاه دور
هســتم امــا فیلمهایــت را هــر ســال بــه نظــاره مینشــینم و حتمـا ً بــه تمــام کودکانــی کــه میشناسمشــان تــو را معرقیمیکنــم.
جشــنواره جــان از خــدای بــزرگ میخواهــم آنهایــی کــه بــرای پُــر بــار شــدنت میکوشــند را یاریکنــد تــا کــودکان ســرزمینم بفهنــد
فرقهــا در دنیــا بــرای چیســت و چگونــه بایــد بیندیشــند و عملکننــد تــا کــودکان ســرزمینم بــا دیــدن فیلمهــای تــو بــرای گرفتــن تصمیمــات
بزرگــی کــه میخواهنــد درآینــده بــرای وطنمــان بگیرنــد خــوب الهــام بگیرنــد .جشــنواره جــان سالهایســال زنــده باشــی و پــر ماجــرا!
پریســا حاجــی محمــدی هســتم .متولــد شــهریور  .1358بهعنــوان داور در دورههــای مختلــف جشــنواره شــرکتکردم .در کانــون پــرورش
فکــری نوجوانــان هــم فعالیتهایــی داشــتم ،از زمـ ِ
ـان مصاحبـ ه آزمــون داوری فیلمهــا مطلعمیشــدم ،شــرکت میکــردم و تجربـ ه خوبــی
برایــم بــود .بهخاطــر اینکــه در آن فضایــی کــه قــرار گرفتــم بــا توجــه بــه ســن و ســالی کــه داشــتم افقهــای جدیــد فکــری را برایــم بــاز
میکــرد .دیــد بچـ ه آن ســنو ســال را نســبت بــه جهــان اطــراف بیشتــر میکنــد و خــوب بــه هــر حــال هدایتهایــی کــه از طــرف
مربیهایــی کــه بــا گــروه بودنــد میشــد .جلســات نقــد و بررســی کــه برگــزار میشــد و شــرکت مــا در جلســات بزرگترهــا باعثمیشــد
کــه یــک افتخــاری بــرای مــا بهوجــود بیایــد و احســاس بکنیــم مــا میتوانیــم خیلــی کارهــای بزرگتــر از سـنمان را هــم بفهمیــم و هــم
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انجامدهیــم؛ در آن جمــع قــرار میگرفتیــم ،نقــد و بررســی میکردیــم نســبت بــه نقــد و بررسـیهای مــا یکســری آدمهــای فرهیختـهای
کــه آن جــا حضــور داشــتند بــاز کامنتهــای خودشــان را میگذاشــتند و همــه اینهــا باعــث میشــد کــه مــا دفعــه بعــد پختهتــر و کاملتــر
بتوانیــم صحبتکنیــم و اصـا ً ایــن بحثــی کــه مــن بتوانــم یــک فیلــم را ببینــم بعــد دقیــق بشــوم بعــد نکتــه ســنجی کنــم و بیایــم آن را نقــد
و بررســی بکنــم و پاســخگویی کســانی باشــم کــه بگوینــد چــرا اینجــوری صحبــت میکنــی یــا از ایــن جنبــه بــه نظــر تــو چهجــوری بــود خــوب
همــه اینهــا باعــث میشــود کــه آدم دقــت عملــش بیشــتر شــود و نگرشــش بــه اطرافــش کاملتــر باشــد.
در مدیریــت اجرایــی فــوق لیســانس گرفتــم و دانشــجوی دکتــرای کســب و کار حرف ـهای هســتم .مدیــر بازرگانــی شــرکت نفــت و
پتروشــیمی هســتم و خــدا را شــکر بــا توجــه بــه شــرایطی کــه گذشــت و موقعیتهــای مختلفــی کــه داشــتم فکــر میکنــم االن در وضعیــت
خــوب اجتماعــی فعالیتمیکنــم .کار میکنــم و راضــی هســتم از زندگیــم .اینکــه مــن بتوانــم بگویــم در آن مقطــع تأثیرگــذاری ایــن رخــداد
چهقــدر بــوده ،قطعـا ً تأثیــر زیــادی داشــته امــا اینکــه مســتقیما ً مرتبـطاش بکنــم نــه .مــا در روش تحقیــق در رســان ه میگوییــم کــه بعضــی
عوامــل روی هــم تأثیرگــذار هســتند ولــی عوامــل دیگــری هــم هســت :مــن در خانــوادهای بــزرگ شــدم کــه مطالعــات اجتماعــی ،شــرکت
در موقعیتهــا و جمعهــای اجتماعــی بــرام خیلــی مهمبــود و مــن را ســوق داد تــا بــروم بهســمت کانــون پــرورش فکــری .از همــان
شــش ســالگی بتوانــم در گروههــای مختلــف طبیعتگــردی ،ســرود ،کانــون فیلــم ،کالسهــای نقــد و بررســی فیلــم یــا تشــکلهای جمعــی
دیگــر بــا همســن ســاالنم باشــم کــه ثمــرهاش عضویــت در هیــات داوران کــودک و نوجــوان در جشــنواره بــود .اینهــا همـهاش بــرای
فرزنــد یــک خانــواده مفیــد خواهــد بــود؛ در مســیر متعالــی کــه در آینــده انتخــاب خواهــد کــرد؛ یعنــی اینهــا خــودش ســوقدهنده یــک فکــر
اســت و ارزش دارد .بــه هــر حــال؛ بــه دلیــل اینکــه مــا در جامعـ ه داریــم زندگیمیکنیــم ،بــه هــم وابســته هســتیم و بایــد بتوانیــم از ایــن
روزهــای زندگیمــان بــه بهتریــن نحــو اســتفادهکنیم .بهتریــن نحــو اســتفاده کــردن عمــر آدم یعنــی از لحظههــای آن ،بتوانــد ثمــر ببینــد،
در جامعــه باشــد و بتوانــد یــک اثــر از خــودش بهجــا بگــذارد.
بــا توجــه بــه اینکــه چنــد ســال پشتســرهم ایــن افتخــار نصیبــم شــد کــه توانســتم عضــو داورهــا باشــم ،بعــد از اینکــه ســنم یکقــدری
بیشتــر شــد ،توانســتم بــا توجــه بــه تجربیاتــی کــه داشــتم مســئول گــروه باشــم یعنــی مســئول بچههایــی کــه داور میشــوند و در جلســات
مشــاوره شــرکتکنم بهعنــوان مصاحبهگــر .آن لحظــه بــود کــه احســاسمیکردم االن ایــن بچــه کــه جلــوی مــن نشســته ،ایــن فرزنــد خانــواده،
بــا تمــام آمــال و آرزوهایــش اســت .چــه حســی دارد؟ چــه نیــازی دارد؟ مــن چهطــوری میتوانــم بــه او کمککنــم .احســاسمیکنم
مســیری کــه در آن قدمگذاشــتم ،مســیری کــه مــن را بــه ســمت مثبــت مــی بــرد همــان کارهایــی اســت کــه از بچگــی انجــام دادهام و حــاال
چــه طــوری میتوانــم یــک نفــر را عالقهمنــد کنــم کــه بیایــد و ایــن ارزش را بپســندند .مــن بــرای خواهــر خــودم ایــن کار را کــردم .یــادم
هســت کــه میگفتــم اینهــا را بخــوان ایــن اطالعــات عمومیهــا را ،ایــن مطالــب در مــورد فیلمهــا را .بــه فیلــم بــرداری عالقهمنــد
بــود ولــی میگفــت چــرا مــن بایــد ایــن قــدر مطالعــه بکنــم .بــه چــه دردی میخــورد .گفتــم حــاال خــودت میآیــی میبینــی .بعــد از اینکــه
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داور شــد؛ میگفــت پریســا تــو گفتــی خــودت میآیــی میبینــی و االن میفهمــم کــه یــک چیزهایــی بدس ـتآوردم کــه تــا قبــل از آن
نمیدانســتم؛ ایــن قــدر ایــن محیــط خوباســت و ایــن قــدر بــرای مــن عایــدی داشــته ،عایــدی مذهبــی.
فیلــم یــک زندگــی مصــور اســت .حتــی فیلــم کوتــاه و مســتند بــرای مــن یــک زندگــی اســت .یــک ابتــدا دارد و یــک انتهــا ،یــک مســیر؛
هرکــدام از ایــن فیلمهایــی کــه فــرد میبینــد .حــاال یــک بچــه یــا بــزرگ فرقــی نــدارد؛ میتوانــد یــک زندگــی را تصــور و نتیجهگیریکنــد.
اینهــا همــه یــاد دهنــده هســت .مــن در کســب وکارم کــه صحبــت میکنــم جلســاتی کــه میرویــم یــه وقتهایــی یــک مثالهایــی از
فیلــم بــه نظــرم میرســد .بهتریــن چیــزی کــه بــرای آمــوزش و یــادآوری مناســب اســت ،تصویــر اســت و فیلــم میتوانــد بهتریــن راه
باشــد بــرای اینکــه مــن مثالهــای خــودم را بزنــم؛ آموزههایــم را در ذهنــم نگــه دارم یــا اینکــه مســیر کس ـبوکارم را در آن بیابــم،
حتــی مثالهایــی کــه میخواهــم بزنــم از آن زندگیهــا و فیلمهایــی کــه دیــدهام باشــد .واقع ـا ً مــن میدانــم یــک کارگــردان و فیلمســاز
خیلــی تالشمیکنــد تــا مــن را در مســیر فیلــم قــرار دهــد؛ مــن حسمیکنــم کــه دارم بــا ایــن بازیگــر م ـیروم و زندگیایــن شــخصیت
را درک میکنــم.
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مهساحاجیمحمدی
چهلستون
من مهسا حاجیمحمدی ،از دور ه چهاردهم تا دور ه هفدهم داورجشنواره فیلم کودک و نوجوان بودهام .االن که
فکر میکنم به تجرب ه خودم طی برگزاری این چهار دوره از جشنواره ،میبینم که بدون شک شرکت در اجتماع و
گردهمایی این چنینی برای نوجوانها یک چالش خوبی بود ،برای کسب تجربه برای آیندهشان .من االن میبینم
که یک تعدادی از داوران آن دوره هستند که در حال حاضر مشغول کار اجرا ،فیلمسازی ،کارگردانی یا بازیگری
هستند و مسلماً تجربهشان از داوری در جشنواره فیلم کودک و نوجوان در سن نوجوانی بود که باعث شد مسیر
زندگیشان در آینده این چنین شکلبگیرد .جشنوار ه فیلم کودکان و نوجوانان به نظر من یک چندتا نکته بارز
داشت .بعد از دیدن فیلمها ،نقد و بررسی داورها با حضور مسئولین داورها برگزار میشد .یک نکته اعتمادبهنفس
بود که در بچهها شکلمیگرفت .بچهها با یک اعتمادبهنفس خوبی بعد از تماشای فیلمها نظرخود را میگفتند،
همین که در جمع صحبتمیکردند باعث اجتماعیتر شدندشان میشد .اینکه نظرشان را میگویند ،رأیشان،
و از انتخابشان دفاعمیکنند یک نکت ه مثتبی بود چون معموالً میدانید دیگر شالود ه شخصیت نوجوانها در این
مقطع سنی شکلمیگیرد؛ و فکر میکنم یکی دیگر از خالقیتهای بچهها بود .حاال بچهها چه داورهای سنهای
پایینتر چه نوجوانها وقتی فیلمها را تحلیل میکردند بهخوبی میتوانستیم ببینیم که از چه زاویهای دارند به
آن فیلم نگاه میکنند و در نهایت یکی از مهمترین نکتهها فکر میکنم مسئولیتپذیری بود که جشنواره باعث
شد این حس مسئولیتپذیری و متحدبودن را به بچههای داور بدهند که بتوانند بهترین قضاوت را داشته باشند
و در نهایت بهترین انتخابشان را انجام بدهند.
هم رشد شخصیت و هم آنکه از نظر شخصیتی خیلی به آنها بهادادهمیشد .آن حس اعتماد به نفس و
مسئولیتپذیری که در بچهها ایجاد میشد ،باعثشد که بدانند که در اجتماع چهطور باید صحبت کنند ،چه
کار باید بکنند؛ هم از نظر شخصیتی بچهها رشد کردند و هم حاال میتوانند آیندهشان را ،مسیر زندگیشان را
مشخص کنند و حرفهشان ،شغلشان را انتخاب کنند .من تحصیالتم در دانشگاه هنر بود ،هنر خواندم و توی این
مدت هم خیلی دور نبودم .در این فضا که داور جشنواره بودم خب یک کارهایی در کنار تحصیالتم انجاممیدادم.
قطعاً بیتأثیر نبود .من ،همچنان هم پدر و مادرم خیلی همیشه در جمعها بیانمیکنیم این نکته را که ما
داور چند دوره از جشنواره بودیم .توی جمع خانوادگی فیلممیبینیم و شروعمیکنیم به صحبت کردن .با هم
تحلیل میکنیم ،یا حاال در جمعهای دیگر فیلمهای خوبی را پیشنهاد میدهیم .این که بتوانیم دربار ه یک فیلم
صحبت کنیم ،این که نظرمان را بیان بکنیم و فیلم خوب را انتخاب بکنیم ،هنوز هم یک مقداری از آن دوره
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داوری اثراتش هست و مانده.
قطعاً وقتی که سالها میگذشت ،هم سطح فیلمها رشد میکرد ،تفاوت پیدا میکرد ،بهتر میشد و هم ما از
نظر فکری رشد میکردیم ،خوب یک جورایی بهتر میتوانستیم تحلیلکنیم .تجربهمان بیشتر شد .میدانستم
که از چه زاویههایی به فیلم نگاهکنیم؛ چه نکتههای مثبتی را با هم در نظر بگیریم؛ و ُخب خودمان هم
میتوانستیم بهتر و بیشتر فکر کنیم در این مورد؛ و هر چه سال به سال رشد میکردیم ،بزرگتر میشدیم؛
سال به سال دورهها بیشتر میشد باعثمیشد که خودمان هم یک مقدار فیلمها را بهتر ببینیم.
برای هنرمندها و فیلمسازها خیلی حس خوبی است که بدانند فیلمشان ،فیلمی را که در مورد بچهها نبود!
برای بچهها ساختهاند؛ دارند حاال جایز ه فیلمشان را از همان بچهها میگیرند .یک سال یکی از دورههای
اختتامی ه جشنواره ،بیانی ه هیأتداوران را من قرائتکردم .تنها سالی که اختتامی ه در چهلستون برگزار شد؛
وقتی من جایز ه هیأت داوران را قرائت میکردم و جایزه را خودم به آن هنرمند تقدیم کردم خیلی حس خوبی
بود؛ آنها میدیدند که چهقدر خوب که االن ما این جایزه را از خود بچهها میگیریم؛ به انتخاب خود بچهها
بوده نظرشان و رأی آنها بودهاست.
میتوانم بگوییم یکی از بهترین تجربههای من در زندگیام همان دورانی بود که جزو داوران جشنواره کودک
و نوجوان بودم .خیلی تجربههای خوبی برای من داشت ،هم برای آن دوره هم برای آیندهام و هم اینکه االن
چهطور فکر میکنم و حرف میزنم .فکر میکنم بیتأثیر نبود....
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فاطمه حامدیان
متولد ماه مهر
فصل فاطمه :فاطمه حامدیان متولد هشتادویک است .بعد از جشنواره مسیر هنر را درپیشگرفت و در
کارگاههای متفاوتی همچون کارگاه فیلمنامهنویسی ،انیمیشن و ...شرکتکرد .او برای ساخت انیمیشن
در ارتباط با مصرف آب همکاری داشته و برای دانشجویان تدوین ،فیلمنامهای نوشت که درنهایت به
ساخت فیلم کوتاه مستند «بابابزرگ» منتهیشد .فاطمه که داور بیستوهفتمین و بیستوهشتمین
جشنوارهی بینالمللی فیلمهای کودکان و نوجوانان اصفهان بودهاست ،آرزودارد که بتواند در آینده پزشک
و فیلمنامهنویس موفقی شود.
فصل مادر :مادرفاطمه میگوید :او بسیار دختر خجالتی و کمرویی بود و به توصیه دوستان و آشنایان و با
تحقیق خودمان در جمع بزرگتری مانند جشنوارهی کودک قرارگرفت .زمانی که من فضای خوب جشنواره و
فعالیتهای دلسوزانهی تیم را دیدم خیالم برای حضور دخترم راحتشد ،با ذهنی آسوده او را به چنین فضایی
ت میکنم و معتقدم حضور در جشنواره بر باالرفتن اعتمادبهنفس فاطمه
س رضای 
سپردم؛ امروز از آن تجربه احسا 
و هدفمندشدن عالقمندیهایش تأثیر بهسزایی داشتهاست.

پروانههای فیروزهای ()2

تا انتهای حضور 175

مهدی حشمتی

دل نو شته

بعضــی وقتــا آدم تــو زندگیــش بــرای اینکــه تــو مســیری کــه آرزوش بــوده قــرار بگیــره نیــاز بــه تلنگرهایــی دارد بعضــی وقتــا بعضــی
اتفاقــات چنــان بــه تــو ســرعت میدهنــد کــه بــه ســمت اون آرزو و مســیرت حرکتکنــی کــه اصـاً باورکردنــی نیســت وقتیکــه درگیــر
اون اتفاقــی هیچــی نمیفهمــی ،کافیــه کــه چنــد ســال ازش فاصلــه بگیــری و بعــد بــه واســطه یــک یــادآوری بشــینی فکــر کنــی و ببینــی کــه
ایــن اتفــاق چقــدر در زندگیــت تاثیرداشــته و تــو ازش بیخبــری.
مــن عالقمنــد بــه فرهنــگ و هنــر بــودم و ســالی کــه جشــنواره برگزارمیشــد مــن یــک نوجــوان چهــارده ســاله بــودم کــه درس
میخونــدم ،امــا خــب همیشــه در رویاهــام ای ـنرو میدیــدم کــه یــک روزی آدمــی بشــم کــه همــه منــو بشناســند؛ شــاید اون موقــع
اینجــوری بهــش نــگاه میکــردم .تــو جشــنوارهی بینالمللــی فیلمهــای کــودکان و نوجوانــان وقتــی کــه داور شــدم اولــش یـهذره همــه
چیــز بــرام شــکل یــک فضــای اکسپرسیونیســتی داشــت در فضایــی کــه همهچیــز تــوش یــه ذرهای غلــو شدهاســت انــگار کــه عینکــی زدی
کــه نمــرهاش از نمــره چشــم تــو خیلــی بیشتراســت .همــه چیــز اینجــوری بــود ولــی کمکــم کــه چشــم بــاز کــردم دیــدم مــن نشســتم دارم
داوری میکنــم و هــر فیلمــی را کــه دوســت داشتهباشــم بهــش س ـهتا پروانــه میــدم و فیلمهایــی کــه خیلــی دوس ـتندارم یــه دونــه
پروانــه بهشــون میــدم .
یکــی از بزرگتریــن اتفاقاتــی کــه در جشــنواره ســال  ۷۵بــرای مــن افتــاد ایــن بــود کــه بــا لبــاس داوری رفتــم پیــش مرحــوم
اســتاد عــزت اهلل انتظامــی ،بــه مــن گفتنــد کــه داوری بابــا جــون؟ گفتــم بلــه ،میشــه یــه امضایــی بــه مــن بدیــد؟ گفتنــد اســمت چیــه؟
گفتــم اســم مهــدی و نوشــت مهــدی جــون پســرم فقــط درس بخــون .مــن هنــوزم امضــای اســتاد را دارم.
بعــد مــن در مســیری قــرار گرفتــم؛ در زمــان جشــنواره تنــم بــه تــن خیلــی از بــزرگان ســینما خــورد ،تــوی محوطـهای ،تــوی ســالنی نفــس
کشــیدم کــه اونهــا هــم نفــس میکشــیدند؛ بــزرگان خیلــی زیــادی مثــل مرحــوم آقــای داوود رشــیدی ،اســتاد احمــد نجفــی ،خانــوم لیلــی
رشــیدی و آقــای فــردوس کاویانــی کــه هنــوز عکسهــای یــادگاری اونهــا را دارم.
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لیســانس رشــتهی بازیگــری و فوقلیســانس کارگردانــی دارم و در مســیری کــه آرزوشــو داشــتم قــرارگرفتــم .مــن در حــال حاضــر مجــری
شــبکه کرمــان هســتم و در شــهر کرمــان بــه لطــف خــدا خیلیهــا منــو میشناســند و در کنــار کار اجــرا یکــی دوتــا مجموعــه ســریال و مجموعــه
گوهنــر تولیدکــردم؛ در کنــار ایــن فعالیتهــای
نمایشــی را بــرای شــبکه کرمــان ســاختم؛ برنامههــای در حیطــه نوجــوان ،جــوان و فرهن 
تلویزیونــی یــک انیمیشــن رو بــا تیمــی داریــم کار میکنیــم تحــت عنــوان «مســترالنگ» کــه ایــن انیمیشــن نــه تنهــا از کرمــان پایــش را
فراتــر گذاشــت کــه شــهرت کشــوری و شــهرت جهانــی پیداکــرد .
مــن امــروزه دنبالکنندههــای خیلــی زیــادی در فضــای مجــازی دارم کــه خــب ایــن ســیر خیلــی قشــنگ و جالبــی بــرای مــن بــود از
یــک نقطــه شــروع شــد ،وقتــی بــه یــک مســیر رســید ســرعت گرفــت و هنــوز در حــال اوجگرفتــن اســت و امیــدوارم لطــف خــدا همیشــه
شــامل حــال مــن باشــه و هیچوقــت هواپیمــای آرزوهــای مــن کــه در حــال اوجگرفتــن هســت مجبــور نشــه تــو هیــچ فرودگاهــی فــرود
اضطــراری داشتهباشــه و همینجــوری بــره بــاال و باالتــر و دیــوار صوتــی اتمســفر و فضــا را بشــکنه و حرکــت کنــه.
ممنــون از یادآوریتــون حداقــل اگــر ایــن مطلــب حتــی چــاپ هــم نشــه ارزشــش بــرای مــن ایــن اســت کــه منــو یــاد خیلــی چیــزا
انداخت.
دمتون گرم
مهدی حشمتی متولد  1362اهل کرمان
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کیارش حشمتی
نوای قلم
اکتاو اول :پسر تابستان هشتادوچهار پس از جشنواره ،نواختن سهتار را آغاز و همچنین خوشنویسی و
داستاننویسی را به صورت تخصصی پیگیریکرد .کیارش حشمتی میگوید در مدرسه ،شرکتداشتن
در جشنوارهی بینالمللی فیلمهای کودکان و نوجوانان برایش امتیاز مثبتی محسوبمیشود و در هر کار
ی ـ هنری سراغ اولین کسی را که میگیرند اوست و این برایش غرورآفرین است.
فرهنگ 
کیارش که در بیستوششمین دوره بهعنوان داور کودک حضورداشت از مفیدبودن کارگاه انیمیشن دورهی
سیام هم یاد میکند و حتی معتقداست حضور دو مدرس سوئدی کارگا ه بر انگیزهاش برای تقویت زبان دوم
بسیار مؤثربودهاست.
اکتاو دوم :مادر کیارش معتقداست بعد از جشنواره کیارش فیلمها را با دید موشکافانهتری میبیند؛ بهصورت
تخصصی به نقدشان میپردازد و بسیاری از دوستانش را هم با فضای فرهنگ و سینما آشنا کردهاست.
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پونه خامین
و این ما را خیلی بزرگ کرد

دل نو شته

«بین خودمان باشد ...
من هنوز هم با جشنواره ،کودکي میکنم ...
کودك میشوم اصال ً  ...دلم کیف و کتاب و دفتر و مداد نو ميخواهد ...
خنكاي مهر و روپوش و مقنعه بيريخت مدرسه ...
لقمههاي از گلو پایین نرفتهی نان و پنیر و بوق ممتد و سرویس مدرسه ...
يك مشت پسته و بادام مادربزرگي که دیگر نیست تا دعاهاي زير لبش ،بدرقهی راهم باشد ...
تصمیم کبري و موضوع انشاي هميشگي علم بهتر است یا ثروت؟
معلم نه چندان مهرباني که با لحن خشكاش بپرسد تابستان خود را چگونه گذراندید؟
ِ
و من از ته دل بگویم عااااالي ،کيفکردم از روزهایی که هنوز هم میشد کیفکردن را بلد بود ...
من هنوز هم در جشنواره ،کودک میشوم و به دنبال کودکیهایم میگردم »...
و من ...من پونه خامین هستم متولد  .1361دور ه چهاردهم و پانزدهم داور کودک و نوجوان بودهام .از اون اول
برامون خیلی مهمبود با هم بحثمیکردیم و قضیه خیلی جدی بود .ما بخش ویدئویی ،بلند و کوتاه را میدیدیم
و خیلی زیاد و سخت بود مث ً
ال در هر سانس شش تا فیلم پشت سر هم میدیدیم ،بعد جلسات نقدش آخر شب
برگزارمیشد و گاهی وقتها قاطی میکردیم؛ یک اثر باید خیلی شاخص میبود که توی ذهن ما میماند که
البته این کار ،یک انیمیشن متفاوت بود؛ یک کار نو و جزو کارهایی بود که خیلی دربارهاش بحث شد .ما معموالً

پروانههای فیروزهای ()2

تا انتهای حضور 179

بعد از اتمام کار خودمان میرفتیم و فیلمهای سینمای ایران را هم میدیدیم .دور ه شانزدهم یک کانون فیلم
بین داوران چهارده و پانزده به همت زاون تشکیلشد :خروجی کانون داوران بودند و یکی از جوایز مهمی که در
اختتامیه خواندهشد ،این جایزه بود.
درستترین جایز ه من :آن سال که جایزه کانون را ما در جشنواره دادیم  ،فکر کنم به آقای بهمن قبادی برای
فیلم «زمانی برا مستی اسبها» .ایشان سالهای بعد که ما با هم جایی همکار شدهبودیم گفتند :زمان دریافت
جایزه خودشان حضور نداشتند ولی هنوز این جایزه برایشان خیلی مهم است و این جایزه را داخل دکور
گذاشتهاند و پوستر جشنواره را که امضاء کردیم و به ایشون دادیم را به یاد داشتند و گفتند :اینقدر برایم بامزه
و جالببود که یکسری بچه اینقدر توانستند با فیلم من ارتباط برقرار کنند ،پس من درست ساختم واین
درستترین جایزهای است که من گرفتم.
دوره هفدهم و هجدهم عضو طراحان سوال برای داوران بودم .سالهای بعدش بهعنوان خبرنگار در جشنواره
حضور داشتم و وقتی بزرگتر شدم یکسال طراحلباس داورها بودم .بعد وارد سینمای حرفهای شدم و کارهایی
که کار کرده بودم به جشنواره رفت و بهعنوان مهمان میآمدم .فیلمهای مختلفی که آخریش «اردکلی» کار
دکتر بهروز غریبپور بود و امسال هم دبیر بخش سینمایی جلوهگاه امید و مسئول داورها ،طراح و کارگردان
هنری اختتامی ه این بخش بودم.
از سال هشتاد وارد سینمای حرفهای شدم؛ با منشیگریصحنه کارم را شروعکردم .ممکنبود این اتفاق به
ک و نوجوان باعثشد که من خودم وارد شوم و از طریق
واسط ه شغل پدرم برای من بیافتد ولی جشنوار ه کود 
پدرم نباشد.
دوره چهاردهم بهطور اتفاقی در چهارباغ برگ ه فراخوان را دیدم ،بعد که داور شدیم شرایط فرق کرد چون این
اولین باری بود که در شرایط قضاوت قرارمیگرفتیم .با کسانی که فیلمها را ساخته بودند حرفمیزدیم ،ازآنها
سوال میپرسیدیم و سوالهایمان شنیدهمیشد .فضای بسیار جذابیبود و همیشه اولینها خاطرهانگیزترند.
تعدادمون خیلی زیاد بود و در دور ه چهارده اولین و آخرین باری بود که جشنواره صد داور کودک و نوجوان
داشت و یک تیم خیلی عالی شکلگرفت.
و این ما را خیلی بزرگ کرد :بعد به همت زاون بطوری که بچهها را برای کانون فیلم انتخاب کردند؛ ما با زاون
ال اص ً
یک جور دیگهای رشدکردیم ،چیزهایی را دیدیم و خواندیم که قب ً
ال به آن فکر هم نمیکردیم .خیلی از
سن ما بیشتر بود .او به ما میگفت :کتاب «تنگسیر» را بخوانید و بعد هفت ه بعد فیلمش را میدیدیم و این ما
را خیلی بزرگ کرد.

پروانههای فیروزهای ()2

 180مهربانتر از پرواز

بعد یادم میآید دور هم جمعشدیم و فیلم کوتاه ساختیم ولی همان فیلم کوتاه باعثشد که من خیلی
راحتتر بتوانم وارد سینما بشوم حاال دیگر الکی نبود .از سال هشتاد کارم را به صورت حرفهای شروعکردم و
هنوز هم ادامه دارد .خیلی جالبه که سال هفتاد و هشت که داور بودم مسئول داورهامون از دانشجویان سوره
بودند و مسئول ما آقای امین موسوی بود .امسال بعد از بیست سال تهران سر فیلم «دیدن این فیلم جرم است»
من و آقای موسوی همکار شدیم و ایشون فیلمبردار ما بودند و من منشیصحنه ،این خیلی جذاب بود بعد از
بیست سال  ...ایشان چهقدر خوشحالشدند که بچهها به اینجا رسیدند .او میگفت ما از دانشگاه اومدیم و شما
از یک مسیر دیگر وارد شدید.
به ما اعتماد میکردند :ما بعد از هر فیلم جلسهمیگذاشتیم و موافقها و مخالفها راجعبه فیلمها حرف میزدند
البته در یک زمان بهخصوص و بعد به صورت مخفیانه رأیهایمان را میدادیم و ...توی اون کانون فیلم کارهای
خیلی بزرگی انجاممیشد ،مث ً
ال جلساتی برگزار میشد مثل «جشن سینمای آزاد» که تمام اعضای سینمای
آزاد ایران را جمعکردیم در موزه هنرهای معاصر و واقعاً همه را هم پیدا کردیم به جز آنهایی که فوتکردهبودند؛
شب بسیار شکیلی برگزار شد؛ یا «جشن صدسالگی سینمای ایران»که توی سینما قدس برگزار شد و این همه
بزرگان سینما را هیچ کس نمیتوانست کنار هم جمعکند؛ بهمن فرمانآرا ،خسرو سینایی ،رخشان بنیاعتماد
و ...یک جمع هفتاد ـ هشتاد نفره از بزرگان سینما جمعشدند و هیچکس باورش نمیشد پشت این جریان
یک عده نوجوان هستند ،ما یک گروه داوری از اعضای کانون بودیم و چند نفر که زاون معرفیکرد مثل مجید
صدیقی ،مجید آزادمنش ،غزل کوشان و ....داوری کردیم برای سالهای سینمای ایران و جوایز متفاوتی دادیم،
بهترین کارگردانی را به محمدرضا هنرمند دادیم بهخاطر «مومیایی » 3و....
زلزل ه بم که آمد ،کانون به نفع زلزلهزدهها جمعی از سینماگران را آورد و گلریزانکرد و با کمک آنها مبلغ
قابلتوجهی جمعآوریکردیم و فرستادهشد؛ چون آنها به ما اعتماد میکردند ،میآمدند.
به یاد دارم سه نفر بودیم که با تشویق و اصرار زاون یک کتاب با عنوان «صد سال سینمای ایران ،صد نام»
را شروعکردیم و صد چهر ه تاثیرگذار را پیداکردیم ،رفتیم سراغشون ،ازشون بیوگرافی گرفتیم ،همه با قلم
خودشون به جز کسانی که در قید حیات نبودند .یک مقدمه آقای طالبینژاد نوشت ،یک مقدمه دکتر بهشتی و
تا حدی هم داشت پیش میرفت ،قرار بود آقای عقیلی آن را چاپکند که یک نفر زودتر کتابش با همین مضمون
درآمد و کار همان جا متوقفشد .البته زحمت زیادی برای این کار کشیدهبودیم ،برای پیدا کردن عکسها به
منزل اصغر بیچاره رفتیم و از گنجهاش عکسها را بیرونکشیدیم و تمام این کارها توسط نوجوانهای شانزده
ـ هفده ساله انجام شد ...
باقابلیتهای فراوان :قطعاً من با یک شناسنامه وارد شدهبودم و در واقع برای بسترسازی ،این قضیه خیلی مؤثر
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بود .ولی واقعاً برای ورودم به سینما ،اینقدر که زاون را مؤثر میدانم ،پدرم مؤثر نبود .در دور ه شانزدهم که قرار
بود زاون داور معرفیکند ،یک امتحان تحلیلی بسیار سخت از ما گرفت و البته نمره نداد ،اسامی را براساس رتبه
نوشت و جلوی اسم من که اولین اسم بود ،نوشتهبود با قابلیتهای فراوان و این جمله هنوز توی ذهن من هست
و فکر میکنم خیلی اتفاقها با اون جمله افتاد؛ و هنگامیکه پدرم میخواست فیلم «باالی شهر پایین شهر»
را کلیدبزند من میخواستم باشم ولی پدر موافقت نمیکردند و میگفتند همه حرفهای هستند ،تا اینکه مجله
فیلم ،شناسنام ه فیلم را زد و اسم من بهعنوان منشیصحنه نوشتهشده بود و من اسم خودم را دیدم و ...من با
اون فیلم پابهپای کامران قدکچیان حضور داشتم ،تدوین با موویال را یادگرفتم و  ...دو تا کار با اسحاق خانزادی
کار کردم که دستیارش بودم ،تدوین را از کامران قدکچیان یاد گرفتم .کنار آرش معیریان تدوین کارکردم .یک
منشیصحنه تا وقتی که پای میز تدوین ننشیند نمیتواند بفهمد چه چیزهایی مهم و چه چیزایی مهم نیست،
من بخاطر پدرم این موقعیتها را میتوانستم تجربهکنم و شاید برای خیلیها این امکان نیست و در هم ه اینها
پدرم تاثیرگذار بوده و...
جشنواره برای من بُعد اجتماعیش خیلی مؤثرتر بود تا فرهنگی ـ هنری چون یک جرأتی به ما داد ،به نوعی
جرأت حضور ما دهه شصتیها که نهایت حرف زدنمان باالی صف موقع برنامه صبحگاهی بود ،حاال جشنواره
بستری را برای ما ایجاد کرد تا حرفبزنیم و من بتوانم دستم را باال ببرم و با بهمن قبادی درباره فیلمش بحث
کنم .وقتی بعد از چند سال من بهمن قبادی را سر تدوین یکی از فیلمهایش دیدم و گفتم من همان دختری
هستم که توی جشنوار ه کودک با شما بحث کردم ،برایش خیلی جالب بود.
این فرصت برای من خیلی ارزشمند است که بیشتر از اینکه من را به سمت سینما سوقبدهد به سمت
خبرنگاری سوقداد و از همان موقع روزنامهنگاری جرقههایش برایم خورد ،حاال نقدی که زاون با ما کار میکرد
به شکل مکتوب درآمد و تالش کردیم که ادامهدار بشود.
من آن را خیلی دوستداشتم و شاید اگر من جشنواره نرفته بودم این عشقی که به سینما داشتم همیشه درونم
میماند و من االن همون خانم دکتر میشدم و مسیر درس را ادامهمیدادم و هیچ وقت به پدرم اصرار نمیکردم باید
توی فیلمش باشم و در واقع جسارتی که جشنواره به ما داد و این دست بلند کردن را از جشنواره دارم.
یک فرصت :امیدوارم مردم به جشنواره واقعاً به چشم یک فرصت نگاهکنند ،چون وقتی یک اثری را میبینند
خالق آن اثر را هم میبینند .ممکناست در سینما کاری را ببینی و با خودت بگویی اینجایش بد بود یا اینطوری
بود و ...فقط همین ،ولی در جشنواره شما فرصت این را دارید کنارخالق آن اثر نشسته و با او حرف بزنید یا
انتقاد کنید ،یا تو او را قانع میکنی یا او تو را؛ حاال بحث سلیقه را اگر در نظر نگیریم ،بحث دانش است و بحث
سواد علمی و آنجا تو میتوانی او را امتحانش کنی .در دور ه االن ممکن است صفح ه اینستاگرام هر کارگردانی
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را پیدا کنی و بتوانی با او ارتباط بگیری ولی ما این امکان را نداشتیم .من خانم برومند را در جشنواره برای
اولین بار دیدم ،البته قبل از این که من داور باشم ،ولی اینقدر ذوقزده شدهبودم که نمیتوانستم بروم با ایشان
حرفبزنم .اینکه من خالق اثر مورد عالقهام را میدیدم برایم خیلی بزرگ بود .ما این آدمها را فقط در تلوزیون
دیدهبودیم .درسته که فضاهای مجازی ارتباطها را خیلی نزدیککرده اما این نباید باعث بشودکه فرصتهای
دیگرشان را ازدست بدهند.
خیلی از آدمهایی که باریبههرجهت به جشنواره آمدند؛ دیدند که آن نیست که فکر میکردند ،برای آنها هم
اتفاق درستی میافتد و دیگر مسیر غلط را نمیروند .فرصت کانکتشدن اینجا اتفاقمیافتد بهخصوص برای
بچههای شهرستان .بچههای تهرانی این امکان را بیشتر دارند به اختتامیهها یا به دفاتر فیلمسازی میروند و
خالق آثار را میبینند؛ برای شهرستان از این امکان بهتر [جشنواره]!  ...و به شهرهایی فکر کنید که این فرصت
را هم ندارند .دوست دارم این فرصت را بچههای اصفهان قدر بدانند.
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محمدحسین خشوعی
نما به نما
برداشت اول« :راه بیپایان» عنوان فیلم کوتاهی است که محمدحسین خشوعی پس از جشنوارهی بینالمللی
فیلمهای کودکان و نوجوانان ساخت .او در سریال «خاتون» به کارگردانی مرتضی آتشزمزم و فیلم سینمایی
«همیشه راهی هست» به کارگردانی اکبر منصورفالح بهعنوان بازیگر حضورداشت وی همچنین در تئاترهای
مذهبی ،طنز و  ...نیز بازیکردهاست.
برداشت دوم :محمدحسین پیشاز جشنواره ،پنجسال بهعنوان بازیگر تئاتر استان و یک سال هم به عنوان
بهترین کارگردان ،در جشنوارهی دانشآموزی انتخابشد اما بهگفتهی خودش تجربهی حضورش در
جشنوارهی فیلم کودک عاملیبود که به صورت علمیتر و تخصصیتر این حرفه را پیگیریکند .او که متولد
سال هفتادوهشت است ،در بیستوهفتمین جشنوارهی بینالمللی فیلمهای کودکان و نوجوانان اصفهان به
عنوان داور نوجوان حضورداشت .به عقیدهی محمدحسین آموزههایی که در کارگاههای آموزشی به آنها
دادهمیشد وحضور درکالسهای اساتید بزرگی چون «زاون قوکاسیان»« ،غالمرضا مهیمن» و  ...در پیشرفت
کاریاش بسیار مؤثر بوده و هنوز هم پس از چند سال نوشتهها و جزواتی که از آن دوران جمعآوری کرده
را بهکار میگیرد.
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یاسمین دادخواه
مرمت بناهای تاریخی
من یاسمین دادخواه هستم .متولد چهارم مرداد شصتوچهار .هفدهمین دوره از جشنواره فیلم
کودک ،داور بودم .در آن سالهایی که ما داور بودیم و چند دهه قبل از آن فیلمهایی که ساختهمیشد
واقعاً دغدغه کودک داشت .من یادم هست زمانی که خودم در دوره دبستان بودم؛ هر سال خیلی
ذوق و شوق داشتم و خانواده خودشان را موظفمیدانستند که ما را ببرند سینما تا ما این فیلمها را
ببینیم اما احساسمیکنم هر چه از آن زمان میگذرد و به سالهای اخیر میرسیم به آن صورت دیگر
کودک مطرح نیست .امسال من با چندتا از مهمانهای جشنواره که صحبت میکردم از زبان آنها هم
میشنیدم که برای کودک دیگر فیلمی ساخته نمیشود.
میتوانم بگویم در زندگی خو ِد من آن مقطعی که داور شدم و حضور داشتم در جشنواره ،فیلمها
خیلی در زندگیام تأثیرگذاشت .با توجه به اینکه رشته تحصیلی من هنر بود و داشتم همان راه را
ادامه میدادم ،خیلی برایم راههای بزرگی را باز کرد و باعثشد انگیزهام بیشتر شود؛ هدفم مشخصتر
شود؛ همان مسیر را ادامه دادم و فکر میکنم تعامالت کاری که االن هم دارم شاید کمی پایهگذاریاش
از همان زمان برای من بوجود آمده است.
من االن فارغالتحصیل کارشناسیارشد مرمت بناهای تاریخی هستم ولی تجربه خبرنگاری هم
دارم ضمن اینکه االن در کنار فعالیتهایی که دارم با انجمن اُتیسم اصفهان همکاری دارم و پیرامون
فعالیتهایی که دارم یک ارتباطی هم دارم برقرار میکنم .کودکانی که مبتال به سندرم دان و اُتیسم
بودند را ما به موزهها آوردیم؛ اجرای موسیقی و نقاشی هم داریم در موزهها.
در آن دوره ما با چندتا از عزیزان همراه بودیم .مث ً
ال آقای باقربیگی نه! قصههای مجی ِد که همراه ماست و
در ذهن ماست؛ یعنی واقعاً یک خاطرهای برای هم سنهای من دارد که فکر میکنم در ذهن هم ه ما مانده
و حاال من با شخصیت ایشان آشنایی بیشتری دارم .البته یادم هست آنزمان در سینما قدس نشستهایی
بود؛ بزرگداشت برگزار میشد .من یادم هست آن عزیزان هم بودند و آشنایی پیشآمد ولی آقای باقربیگی
برای من یک ذره پر رنگتر است.
آن زمان در سنی که من بودم و همان مقطع که داور بودم ،یکمرتبه تصمیمگرفتم شرایط تحصیلی
خودم را تغییر بدهم یعنی از محیط دبیرستان وارد هنرستان شدم .در آن زمان در خانوادهها نگرش
مثبتی به رشته های هنر نبود نسبت به االن ،مخالفت میکردند و هشدار میدادند و می گفتند شاید
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در روند تحصیلی تو تأثیربگذارد؛ فرصت نکنی به درسهایت رسیدگی کنی اما وقتی دیدند فعالیتها
چه سمتوسویی دارد خود خانواده خیلی جاها مشوق شدند .پدرم از من تعریف میکرد و باعث انگیزه
بیشتری برای من میشد.
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سارا داوری
دختر  ...لبخند  ...پیانو
انگشتهای تُرد و نوجوانش روی کلیدهای سیاه و سپید پیانو میرقصید؛ روزی در البی هتل استقالل
تهران ،درست در زمان داوریاش در بخش بینالملل جشنوارهی بیستو پنجم ،زمانی که همهی مهمانهای
خارجی و داخلی آنجا جمعشدهبودند «خوابهایطالیی» را نواخت .این اجرا شگفتی و تحسین مهمانان
را برانگیخت .یک دختر ایرانی ،در فضایی آزاد ،پیانو مینوازد؟! سارا امروز لبخندی میزند و ادامهمیدهد
که این تحسینها ،نگاهها ،همهمهها و پچپچههای شیرین نشان از شکلگیری حسی مثبت در منظر
بینالمللی نسبت به جامعهی ما بود.
لبخندها هویت اجتماعی سارای نوجوان را تقویتکرد و اعتمادبهنفسش را برای پیمودن جادهی پر فراز
توپنجم و
و نشیب زندگی باال برد .او در دورهی بیستوششم داور بخش ملی جشنوار ه و در دورهی بیس 
بیستوهفتم داور نوجوان در بخش بینالملل بود.
بعد از جشنواره «سارا داوری» در رشتهی انیمیشن هنرجوی هنرستان هنرهایزیبا شد .این روزها سارا در
دانشگاه هنر اصفهان مشغول تحصیل در رشتهی مرمت آثار باستانی است و تصمیمدارد در مقطع کارشناسیارشد،
رشته طراحیصحنه ،تدوین یا هنرهای دیجیتال را برگزیند .او یک نماهنگ انیمیشن برای آهنگ «علیرضا
قربانی» تولیدکرد که موفق به کسب رتبهی برتر در جشنوارهی نیشابور شد ...دختری که زادهی اواخر تابستان
هفتادو هفت است.
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شیرین دانشگر
چرا فکر میکنید بچهاید؟
من شیرین دانشگر ،متولد اردیبهشت شصتو یکم و االن  10سال است که در فوالد مبارکه مشغول به
کار هستم .تا آنجایی که یادم میآید سالی که بهعنوان داور در جشنواره بودم ،فکر میکنم سال هفتاد
و شش بود یا سال هفتاد و هفت؛ و بعد از آن هم یک تعدادی ماندیم و دو سال بعد هم به شکل متوالی
مسئولیت انتخاب داورها و قسمت داوران را داشتیم یعنی سهسال با جشنواره همکاری داشتم .با اینکه
مدتزمان طوالنی از آن گذشته ولی هنوز که هنوزه وقتی که میخواهم خودم را ارزیابی کنم بهخصوص از
بُعد شخصیتی ،میتوانم بگویم اولین و مهمترین تجربهای بود که من داشتم؛ چون در آن سن مسئولیتی به
ما دادند که من برای دیگران از آن بهعنوان نقطهعطف عجیب و غریبی در زندگیام یادمیکنم؛ چون فقط
قضی ه وارد فرآیند اجتماعی شدن و مسئولیتپذیری نبود؛ غیر از آن دوستانی پیدا کردیم که همسلیق ه ما
بودند؛ بخصوص آن دوران که فضای دوستیابی کم بود .غیر از زمان مدرسه معموالً دوستان زیادی نمیدیدم
و لزوماً همهشان هم همفکر نبودند .باز مثل االن نبود که تکنولوژی وجود داشته باشد ،از این لحاظ خیلی
تأثیرداشت؛ مخصوصاً زمانی که داور بودیم فقط میرفتیم فیلم میدیدیم و رأی میدادیم ولی آن سال
بعدش که ما ماندیم :کیوان برجیان ،علی عطار ،پونه خامین ،اسالمیان ،شیرین صمدی ،احسان خانی و...
این ها همه ،کسانی بودند که بعد از این که ما داوریمان تمامشد؛ ماندیم و کانون فیلم کودک و نوجوان را
تشکیلدادیم .بعد از آن هم دو سال متوالی همچنان با جشنواره همکاری داشتیم .دوستانی پیدا کردم که
هنوز با هم در ارتباطیم .زندگی از هم جدا شده و هر کس مسیر زندگی خودش را رفته ولی دوستی عمیقی
بین ما شکلگرفت که خیلی وقتها هم به داد هم میرسیم.
از طرفی یکی از مهمترین چیزها ،حس مسئولیتپذیری در جشنواره بود .البته باید یادکنم از خانم عقیلی
و زاون قوکاسیان این دو نفر کسانی بودند که در این فرآیند خیلی به ما کمککردند بهخصوص خانم عقیلی
به ما اعتماد میکرد .ما آن موقع دوم و سوم دبیرستان بودیم .من یادمه که ما یک برنامهای میخواستیم
اجرا کنیم ،آن زمان آقای جوادی شهردار بود ،خانم عقیلی به ما میگفت میتوانید ،چرا فکر میکنید بچهاید
نمیتوانید بروید با آقای جوادی حرف بزنید؟ خیلی چیز عجیب و غریبی برای ما بود؛ شاید االن به من بگویند
شهردار ،میگویم خوب چیز عجیب و غریبی نیست ،میروم وقتمیگیرم باهاش حرفمیزنم ولی آن زمان
شهردار در حد رئیسجمهور بود واسه ما .فکر میکردیم مگه میشود؟ ما بچهایم برویم با شهردار حرفبزنیم!؟
ولی این باور را در ما بهوجودآورد که ما میتوانیم فقط کافیاست هوش و صداقتش را داشتهباشیم و
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مسئولیتپذیر باشیم؛ اینها کافی است .لزوماً عدد سنی باعثنمیشود که شما بتوانید خیلی کارها را انجام
دهید .بعدها در زندگی همیشه یکی از چیزهایی که وقتی ناامید میشدم با خودم میگفتم ،این بود که :ببین
تو در آن سن توانستی؛ بهت اعتماد کردند ،االن هم میتوانی .این باورپذیری را در ما بهوجود آورده بود که
ما میتوانیم و مشکلمان چیز عجیب و غریبی نیست و کافی است که مسئولیتپذیر باشیم و این در خیلیها
م بود و تجربه ما هم کمتر .آن قضی ه آن دوران را توانستیم رد کنیم ،پس دیگه
نهادینه شدهبود .سنمان ک 
سختتر از آنرا هم میتوانیم رد کنیم.
من خانوادهام اول خیلی پنجاهپنجاه بودند و به نظرشان مث ً
ال یک چیزی مثل کالس نقاشی میآمد؛ دارد
میرود کالس نقاشی و میآید؛ حاال هم دارد میرود جشنواره و میآید .حقیقتش اوایلش اینجوری نبودند.
البته من از بچگی به سینما عالقه داشتم و مادرم هر هفته مرا میبرد به سینما و فیلم میدیدم ولی نگاهشان
به سینما یک چیز فان بود .مث ً
ال یکهفته جشنواره میرود ،یک چیز فانی است ،میرود بهش خوشمیگذرد
و تمام میشود ولی بعدها مامانم به من گفت :من فکر نمیکردم یک جشنواره اینقدر روی تو تأثیر بگذارد.
چون آن زمان ما هیچ مسئولیتی نداشتیم و مهمترین مسئولیتمان این بود که برویم نان بخریم ،رب بخریم
یا میوه .غمش اینبودکه مدرسه میریم؟ سالم بریم ،سالم بیاییم و نمرات خوب بگیریم ولی بعد از آن خانواده
احساسشان این بود که تو داری متفاوتمیشوی؟ یک بار مادرم به من گفت :جشنواره به تو فهماند که
مسئولیت فقط نانخریدن نیست و مسئولیت چیزی است که شاید شکل مادی ندارد و بعد از آن خیلی
حمایتکردند .علیرغم اینکه سال آخر که ما در انتخاب داورها بودیم ،سال کنکور بود ،مقابله نمیکردند.
مادرم خیلی حمایتمیکرد .یکبار به او گفتم :نروم و بنشینم درسم را بخوانم .به من گفت :میتوانی
برنامهریزیکنی و حتماً برو؛ چون هم ه زندگیت این کنکور نیست و چیزی که برایت میماند اینه .معتقد بود
تأثیری که من از این قضیه ،مسئولیتپذیری و این فرآیند اجتماعی میگیرم حتی مهمتر از کنکور هست.
آن لحظه که جایزهها را میدادند انگار این جایزه را ما درست میکردیم .درست که ما فقط انتخاب
میکردیم و من احساسم این بود که من رفتم و خانه کاردستی درست کردم آوردم .خیلی احساس داشتم
که این جایزه که دارند به این آدم میدهند را من دادهام .اص ً
ال یادم نمیآید فیلمهای آنزمان را ولی حس
آنزمان را خیلی خوب یادم هست .این قضیه که ما اثرگذاشتیم که این انتخابشد؛ بعدها در انتخابات سیاسی
من تاثیر گذاشت .در دوره های بعد که میگفتند نروید رأی بدهید آن احساسی که من داشتم که رأی
من بهعنوان یک داور جشنواره اثرگذار است؟ این تا بعدها با من بود حتی اگر سر کوچهمان یک رأیگیری
بگذارند که نان تافتون بپزند یا نان سنگک؟ من میروم رأی میدهم .چون احساس من این است که این رأی
من تأثیرگذار است .خودم را بیاثر نمی بینم.
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ما بعدها دو سال متوالی مسئول داورها بودیم .خیلی احساس بزرگبودن میکردم .یادم هست پیروز
انتخابی بهعنوان داور انتخاب شد .آن سال ،سال اول بود .آن موقع خیلی کوچیک بود پسر آقای انتخابی
اولین سالی بود که انتخابش کرده بودیم .احساس میکردم خیلی مسئولیت بزرگی به ما داده شده ،یک
جاهایی که به ما میگفتند این دختر فالنی هست؟ پسر فالنی هست؟ خیلی سعیمیکردیم اص ً
ال اهمیت
ندهیم .به آنها میگفتیم به ما نگین کی بچه کی هست .بگذارید کارمان را بکنیم .جایی که این مسئولیت
به ما دادهشده ،سوءاستفاده نکنیم؛ کسی که حقش نیست را انتخاب نکنیم .بماند که باألخره تعالیم خانم
عقیلی هم بود که آن زمان خیلی با ما حرف میزد و خیلی وقتها به ما مشاوره میداد .خیلی حواسمان بود
همه حواسمان را جمعکنیم.
بعدها نمیدانم آدم وارد جامعه میشود یک مقداری از حسها مات و کدر میشود و در آن سن شفاف
بود .من بعدها بچ ه خواهرم هم بهعنوان داور انتخاب شد و خودم پیشنهادکردم که برود؛ خیلی از اطرافیان
را به سمت فعالیتهای اجتماعی سوق میدادم ،نه فقط جشنواره ...اینکه اینها تأثیرش زیاد است خیلیها
به شکل سرگرمی نگاهمیکنند و میروند چهار تا فیلم میبینینند و میآیند .اص ً
ال این نیست ،این فقط
پوسته بیرونی است؛ تأثیری که این فیلم روی این بچهها میگذارد تا آخر عمر همراهشان است؛ بخصوص
که در دوران کودکی این اتفاقمیافتد ،اثرش خیلی بیشتر است .جزو مهمترین و تأثیرگزارترین فعالیتهای
اجتماعپذیری است که ممکن است برای یک بچه اتفاق بیافتد ،مطمئناً تأثیرش را میگذارد.
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سوگل دیگاری
یادگار کودکی
پردهی اول :سوگل دیگاری 16ساله است و به گفتهی خودش«حس خوب ده سالگی» را با داوری در
بیستوهفتمین جشنوارهی بینالمللی فیلمهای کودکان و نوجوانان اصفهان چشید .برای این دختر متولد
هشتا دودو جشنواره به همانجا ختمنشد و هر سال با مسئولیتهای مختلف مانند خبرنگاری نوجوان و
فیلمسازی در این رویداد حضورداشت .او در سیو دومین جشنوارهی بینالمللی فیلمهای کودکان و نوجوانان به
عنوان خبرنگار برنامهی «رخداد» در شبکهی  2سیما فعالیتداشتهاست.
پرد ه 
ی دوم :پساز روزهای شاد و پر جنبوجوش جشنوارهی بیستوهفتم در فیلم کوتاه «یادگار کودکی»
ساختهی «سعید صادقی» و چند فیلم کوتاه دیگر به ایفای نقش پرداخت .سوگل میگوید از همان جشنواره
بیستوهفتم که گامهای نخستینش را در این عرصه برداشت دلشمیخواست که فیلمساز شود و بتواند از
آموختههایش استفادهکند چرا که از نظر سوگل فیلمهای کودک جشنواره ،اغلب فقط بازیگر کودک داشتند؛
اما فیلمهایی که مخاطب اصلیاش کودکان باشند کمبودند و این مسئله شد محرک او برای شروع فیلمسازی
کودک.

پردهی سوم :سوگل در اولین المپیاد فیلمسازی استان اصفهان با کارگردانی فیلم «شب شادی مادربزرگ»
حضورداشت و در سال  1393از سوی شهردار وقت اصفهان جایزهی ویژه دریافتکرد« .پارک و پفک» فیلم
کوتاه دیگری بود که او کارگردانیاش را برعهدهداشت .دغدغهی این دختر نوجوان کسب تجربهی جدید و رشد
هرچه بیش تر در این زمینه است.
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سحر رشیدیانی
فانتزی کودکانه
آرزوی سحر این است که در آینده بهترین انیماتور خانم باشد و همهی کودکان دنیا را در هر نقطه از جهان
به جشنواره دعوتکند .او پس از گذراندن دورههای آموزشی داوری به استعدادش در انیمیشن پیبرد و با شرکت
در کالسهای کانونپرورشفکری کودکان و نوجوانان دو فیلم انیمیشن بهنامهای «چشمهای تمیز و چشمهای
کثیف» و «داستان گل» را ساخت که موفق به کسب جوایزی شد.
توهفتمین و بیستوهشتمین جشنوارهی بینالمللی
سحر رشیدیانی که متولد هشتا دودو است در بیس 
فیلمهای کودکان و نوجوانان بهعنوان داور کودک فعالیتداشت .به گفتهی سحر دنیای بچهها یک دنیای فانتزی
کودکانه است و با ورود به این فضاها میتوان به آن دنیای رنگی ،جهتداد و استعداد بچه ها را شناساییکرد.

پروانههای فیروزهای ()2

 192مهربانتر از پرواز

محمدجواد رسولی
پنجرهای بهنام سینما
خود 14 :ساله بود که بهفضای جشنواره راهپیداکرد؛ در کالسهای آموزشی با حضور اساتید بزرگی چون
«زاون» اصول اولیهی سینما را شناخت و توانست با دستان کوچکش قاببندی را یاد بگیرد .او معتقد است قاب
سینما برایش مکانی شدهبود برای تخلیهی خودش چه بهصورت تخصصی و چه بهصورت تفننی و این تجربه
برای اوکه تا آن زمان سینما برایش مفهومی مبهم بود بسیار جذابیت داشت .با ورودش به جشنواره پنجرهای
بهنام سینما به صورت شگفتانگیزی در مقابلش گشودهشد همانطور که آسمان پنجرهی دیگری در زندگی
شخصیاش ابری شد چرا که این رویداد همزمان بود با شروع بیماری محمدجواد.
فراخود :محمدجواد رسولی فرزند تابستان هفتادوشش است .او در بیستوپنجمین و بیستوششمین
جشنوارهی فیلمهای کودکانو نوجوانان بهعنوان داور نوجوان و در دورهای دیگ ر بهعنوان خبرنگار نوجوان حضور
داشت .در سیامین جشنواره با کمیتهی سینمایی تولیدات اصفهان در دبیرخانه؛ در دورهی سیویکم در کمیتهی
یودوم جشنواره بهعنوان مسئول امور داوطلبان با جشنواره همکاریکرد .محمدجواد
امورمخاطبین و در پلهی س 
در هر بخشی از جشنواره که فعالبود ابعاد مختلف سینما را کشفمیکر د و به فیلمسازی و فیلمنامهنویسی
عالقمندشد .سپس به انجمن سینمای جوانان پیوست که در اولین المپیاد فیلمسازی ،فیلمنامهاش برگزیدهشد.
او میگوید در زمان داوری شاید خیلیها انتظار داشتند بچهها فیلمی سرگرمکننده را انتخابکنند ،اما آنها
با آموزشهایی که دیدهبودند نگاهشان نسبت به این فضا جدیتر و تخصصیتر شدهبود و برای برگزیدن یک اثر
به تمام جزئیات آن توجهداشتند .از نظر محمدجواد بسیار ارزشمند است که بتوان نگاه کودکان و نوجوانان را
نسبت به قاب سینما تغییرداد و به آنها آموخت که در سینما باید از تصویر لذتببرند نه از خوراکی! و برای او
جشنواره بستر مناسبی است که میتواند دیدگاه بچهها را نسبت به هنر و سینما تغییر دهد و آنها را با این فضا
بهدرستی آشنا کند؛ از نظر محمدجواد این امر آرامآرام در بچهها و فرهنگ تاثیر میگذارد.
جواد :او در حال حاضر دانشجوی رشتهی روانشناسی و مسئول کانون فیلم و عکس دانشگاه است و سعیدارد
آثاری که در کانون اکران میشود را نقد روانشناسانه کند .محمدجواد رسولی میگوید :آدمهای زیادی وجود
دارند که میتوانند از آنچه در ذهنشان میگذرد اثری ماندگار بیافرینند؛ من هم همیشه میکوشم تصورات
ذهنیام را با قلمم به اثری جاودانه تبدیلکنم تا سایرین هم از آن لذتببرند.
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عرشیا رهایی
دوچرخه  ...مونوپد  ...رهایی
تیتراژ :عرشیا رهایی ،پسر متولد هشتاد ،در دورههای بیستوششم و بیستوهفتم ،داور جشنوارهی بینالمللی
فیلمهای کودکان و نوجوانان اصفهان بود.
پالن یک :فیلمسازی را بالفاصله پساز جشنواره ،با استفاده از دوربینهایی که در بیستوهفتمین دوره،
یونیسف به آنها هدیهدادهبود آغازکرد؛ عرشیا با حداقل امکانات ،تالشکرد که فیلمش را با نام «حق با کیست»
به المپیاد فیلمسازی همدان برساند که به عقیدهی خودش بهعنوان اولین تجربهی فیلمسازی بسیار ارزشمند
بوده چرا که در آن از دوچرخه به عنوان تراولینگ و از مونوپد به جای بو ِم صدا استفادهکرد .سپس فیلم کوتاه
«فرهنگسوزی» را ساخت که به مسابقات ناحیه راهیافت و موفق به کسب رتبهی سوم شد .عرشیا در گروه تئاتر
مدرسه هم حضورداشت ،که نمایششان موفق به کسب رتبهی برتر استان شد .پالن دو :در کنکور هنر سال
نودوهشت عرشیا رتبهی  76را بهدستآورد و در مصاحبهی ورودی دانشگاه ،پیشینهی حضورش در جشنوارهی
بینالمللی فیلمهای کودکان و نوجوانان از طرف داوران دانشکدهی صدا و سیما مورد تحسین قرار گرفت.
پالن سه :او معتقداست که باید از کارهای کوچک شروعکرد و برای ماندگارشدن میبایست پلهپله مسیر را
طینمود .خودباوری که در زمان داوری به آنها دادهشد ،انگیزهبخش او برای ادامهی این راه و تصور مهمقلمداد
شدن در این عرصه شد .عرشیا هماکنون مشغول نوشتن نمایشنامه و فیلمنامهی بلند نیز هست.
پالن چهار و تیتراژ :به گفته پدرش تمام فکر و ذهن عرشیا سینما و هنر شده و بسیار جدی آن را
پیگیریمیکند .او میگوید من از زمانی که پسرم خیلی کوچک بود راههای مختلفی را پیش رویش میگذاشتم
و تا حد ممکن آگاهی الزم را به او میدادم تا بتواند عالقه و استعداد واقعیاش را بیابد؛ فرصت حضور در جشنواره
برای ما و عرشیا نقطهعطفی بود که او با آن توانست به طور صحیح سینما را بشناسد تا جایی که رشتهی
دانشگاهیاش را هم در این عرصه انتخابکرد .من از این بابت بسیار خوشحالم که موقعیتی فراهمشد تا فرزندم
راهش را پیدا کند و امیدوارم با تالش و پشتکاری که از او سراغدارم بتواند در این راه موفق و سربلند باشد.
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محمدرضا رهبری
رفرنس
من محمدرضا رهبری ،فعال عرص ه ادبیات داستانی و ادبیات نمایشی و کارمند بخش فرهنگی شهرداری
اصفهان ،بیش از دو دهه و تقریباً نزدیک به سه دهه است که در این عرصه فعالیت میکنم.
فریدالدین رهبری فرزند من دو دوره بهعنوان داور کودک در جشنواره حضور داشت .دوره سوم هم
میخواست شرکتکند که با مشکل مواجهشد .با توجه به فضایی که فریدالدین در آن رشد کردهبود،
فضای فرهنگی -هنری بود بهویژه هنر نمایش و طبیعتاً با سینما هم بیگانه نبود ،فیلمهای خوبی دیدهبود،
ولی وقتی در جشنواره حضور پیداکرد ،سه اتفاق ویژه برای او افتاد :یکی فضای جمعی را تجربهکرد ،دوم
کالسهای هنری را در دورههای آموزشی که با دوستان بود و کالسهایی میآمد و فضای کالسهای متفاوتی
را تجربهکرد به دلیل اینکه نه شبیه کالسهای مدرسه بودند و نه شبیه کالسهای آموزشگاههای آزاد بود.
فضای متفاوتی بود و سه اینکه با توجه به وضعیت سنی که این بچهها در آن قرارداشتند از نظر هویتبخشی
و عزتنفس برایشان بسیار مفید بود .طبیعتاً اینها موجبشد که کمی آمال و آرزو و چشمانداز براشون
تعریفشود .کما اینکه بعدا ً فریدالدین یک فیلمبین کام ً
ال حرفهای شد .زباندومش تقویتشد ،فیلمهای روز
جهان را به زبان اصلی میدید و میبیند و امروزه عالوه بر یک دانشجوی متخصص در برنامهنویسی ،در فضای
سینما ،مطالعه و بطور جدی این فضا را دنبال میکند .از این نظر جشنواره مفید بود .کالسهایی که بود،
فیلمهایی که دیدند برخالف بسیاری از تصورات ،که آدمها هم که میآمدند بهعنوان سینماگر ،صرفاً آنها
یعنی بچهها دوستداشتند ببینند .اما من فکر میکنم خود کالسها ،جلسات و گپ و گفتگو و برنامههای
جنبی که وجودداشت برای این بچهها مفیدتر و جذابتر بود.
چون این بچهها اینقدر سنی نداشتند که چهرهها برایشان مسئله باشد ،آن محتوا و فرم و رفتار مهم بود.
بخاطر همین من تأثیرش را در فضای زندگی پسرم میبیننم .حال اگر خانوادهای فرهنگی نبود؛ نمیتوانم
بگویم که احتمال این نبود که اگر در این فضای خانواده این بستر را فراهمنمیکرد ،ممکنبود ادامهندهد.
بهدلیل اینکه ممکنبود یکی از این مربیها ،خو ِد شما یا مرحوم قوکاسیان ،چون رصدبکند یک بچهای را
و آنرا به یک فضا یا یک سمتی هدایتبکند ،ولی خوب بستر فرهنگی خانواده خیلی کمککنندهاست .به
دلیل اینکه آن بستر فراهماست ،یکسری مقدمات را آن بچه دیگر نیاز است بداند .تجربه این فضاها را دارد،
ال درباره فیلم و تئاتر حرفزده ،قب ً
ال در سالن بوده ،قب ً
تجربه زیستهاش در این فضاها خیلی غنی است ،قب ً
ال
تجربهکرده که در یک فضای فرهنگی چه رفتاری داشتهباشد ،قب ً
ال تجربهکرده که با آدمهایی که در این
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پ و گفتگو کند .این تجربهها کمکمیکند ضمن اینکه
فضا زندگیمیکنند و کارمیکنند باید چه جور گ 
خانواده هم راحتتر ارتباطبرقرارمیکند ،مث ً
ال وقتی فریدالدین مطرح میکرد ،من برای مطالعه رفرنسهای
اصلی سینمایی را در اختیارش قرارمیدادم؛ یا آدمهای مطرحی که دلش میخواست دربارشان بداند ،به
او معرفی میکردم ،یا اساتید را معرفیمیکردم .تماس میگرفت و از آنها اطالعات میگرفت .خوب اینها
کمککنندهاست ولی از آنطرف هم یک نکته وجوددارد که کسانی که این وضعیت را خانوادشان ندارد ولی
عالقهدارند .خوبه که بچههایشان به این جمعها اضافهشوند به دلیل اینکه تعداد عالقهمندان به هنر و فعاالن
هنر را افزایشمیدهد.
دو نکته ویژه وجوددارد :یکی اینکه اگر جشنواره قراراست ادامهداشتهباشد ،آن چیزی که شهر را تحتتأثیر
قرارمیدهد صرفاً نمایش فیلمها نیست ،بلکه این است که آدمهای دیگری نیز برای آینده در این جشنواره
تربیت شوند .بخاطر همین اگر قرار است داورها باشند خیلی مهم است که-1 :کسانی بهعنوان مربی و مدرس
و سرپرست داور کودک باشند که کار با کودک را بلد باشند ،تعهد نسبت به کودک را تجربهکردهباشند .از
طرفدیگر مدرسین هم کسانی باشند که واقعاً بدانند به بچهها چه میخواهند بگویند و بچهها قراراست از
سینما چه تصویر و تصوری داشتهباشند و چه توقعی داشتهباشند و آینده خودشان را با سینما چطوری بتوانند
تنظیمکنند .خیلی مدرسین مهم هستند ،اینکه صرفاً طرف فارغالتحصیل سینمایی یا تئاتر باشد و به بچهها
آموزش بدهد کفایت نمیکند .خیلیخیلی مهم است و دستاندرکارها عالقه به اینکه آدم ،به این جمع
هنرمندان اصفهان و ایران اضافهشود ،درونشان باشد ،یعنی مدیری که هست عالقه داشتهباشد که چهار تا آدم
دیگر اضافهکند.

پروانههای فیروزهای ()2

 196مهربانتر از پرواز

فریدالدین رهبری
هفتمین هنر و موالنا
فریدالدین رهبری که متولد بهار هشتاد است تجربهی داوری در دورههای بیستوپنجم ،بیستوششم و
بیستوهفتم جشنوارهی بینالمللی فیلمهای کودکان و نوجوانان را دارد .نشستن بر صندلی داوری ،انگیزهای
شد تا مطالعاتش را پیرامون مبانی سینما ،شعر و ادبیات باالخص موالنا آغازکند که حاصلش شد ساخت
 2فیلم کوتاه به نامهای«صحرا» و«شب» .حاال فرید دانشآموختهی مجمع فرهنگی تیزهوشان شهید اژهای
است و بهعنوان نویسنده و سرپرست نشریهی مجمع فعالیتمیکند .او همچنین به کارگردانی تئاتر هم
مشغول است.
حضور در جشنواره برای فریدالدین تغییر جهانبینی و انتخاب مسیر آینده را بههمراه داشت که
پایههای آن در باالرفتن اعتمادبهنفس و تقویت توان مشارکت در کار گروهی بود .فرید میگوید نکتهی
ارزشمند این تجربهی شیرین ،مورد توجه قرارگرفتن نوجوانانی بود که حداقل استعداد هنری و اندک
عالقهای به سینما داشتند و یکی دیگر از نقاط قوت آن شرکت در دورههای آموزشی اساتید بزرگی
همچون زندهیاد «زاون» بود .به عقیدهی او تأثیر خانواده در این مسیر بسیار مهم است بهطوری که
میتواند بستر مناسبی را برای ادامهیراه چه از طریق در اختیار گذاشتن منابع و کتب مختلف و چه به
صورت حمایت معنوی فراهمکند.
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یاسمین سبطاحمدی
عضو کوچک سینما
من یاسمین سبطاحمدی ،نوزده سالمه .وقتی که چهاردهسال داشتم ،در سال  ،1392در جشنوار ه کودک
و نوجوان بهعنوان داور شرکتکردم .خیلی تجرب ه جالبی بود ،بهخاطر اینکه اولینبار بود که وارد یک محیط
اجتماعیتر میشدم؛ همین اجتماعیشدن را در همسنوسالهای خودم که با من همدوره بودند بهوضوح
میدیدم.
از طرفی به محیطهای هنری عالقهمند شدم .رفتن فیلمهای مختلف را دیدم .برای هر نوجوان و هر کودکی
خودش یک مرحل ه پختگی میآورد .آخ ِر هر فیلمی بچهها راجعبه مسائل مختلفی که در فیلم مطرح میشد،
بحثمیکردند و خود این بحثکردن و اشتراکگذاشتن افکار و عقیدهها میتواند خیلی آموزندهباشد؛ چون به
هر حال داورها از شهرهای مختلف ،خانوادههای مختلف آنجا دور هم جمعمیشدند و میتوانم بگویم اینکه
برداشتشان را از فیلمها با هم مبادله میکنند و به اشتراک میگذارند ،خودش خیلی برای رشد فکری بچهها
کمککننده است.
فاید ه دیگرش هم ایناست که وارد شدن به هر محیط اجتماعی یکسری دستاورد دارد .اینکه حاال بچهها
آمدند و داوطلبانه وارد شدند ،خودش یک فرصتی است که با محیط سینما آشنا شوند که اگر واقعاً استعداد
و توانایش را داشتهباشند ،میتوانند در آینده وارد دنیای سینما شوند و از این طریق بتوانند یک عضو کوچک
از سینما شوند .مث ً
ال من یادمه جشنواره زمان ما ،مهر و آبان بود؛ باالخره کسی که از مدرسهاش میزند؛ صبح
و شب وقتش را پای فیلم میگذارد؛ بیستوچهار ساعته همکاریمیکند یعنی عالقه دارد به سینما و همین
باعثمیشود که بتواند سرنوشتش را رقمبزند.
من االن دانشجوی رشت ه علوم ارتباطات اجتماعی در دانشگاه عالمهطباطبایی هستم و رشت ه من خیلی
مربوط میشود به فضای سینما .سینما به نوعی جزئی از وسایل ارتباطجمعی است یعنی یک فضایی است که
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فیلمسازها میتوانند از این طریق عقایدشان و دغدغههایشان را بهاشتراکبگذارند و از این طریق با مخاطبی 
ن
ارتباطبرقرارکنند .برای همین مثل خیلی از عوامل دیگر که در دنیای ارتباطات حضور دارند مثل تلویزیون،
روزنامه و کتاب .سینما هم یکی از عناصر اصلی است و خوب از این جهت ،جشنوار ه فیلم کودک در واقع این
دیدگاه را به من بخشید .از رشتهای که انتخاب کردم راضیام و این را مدیون همون تجربهای میدانم که در
توهفتمین جشنوار ه بینالمللی فیلمهای کودکان و نوجوانان اصفهان بهدستآوردم.
بیس 
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سید مهدی سجادزاده
ه همشهری
در روزنام 
من سید مهدی سجادزاده هستم متولد  .1364تحصیالتم لیسانس مهندسی زمینشناسی و کارشناسی
ارشد مدیریت فرهنگی است .از دوران نوجوانی با جشنواره آشنا شدم .وقتی که دوم ـ سوم دبستان بودم
بهواسطه مرحوم مادرم .از سنین راهنمایی که جشنواره را شناختم اون رنگ سبز برگه کنداکتور برنامهها
هیچوقت از ذهنم نمیرود .جشنواره چندتا با زه زمانی در اصفهان دارد :دوره اول که از سال  1369تا 1374
است و سال بعد میرودکرمان و سپس تهران و دوباره برمیگردد اصفهان .البته از سال  1375تا  1378به
مدت چهار سال اصفهان نیست که در حقیقت دو دوره نیست و دو دوره هم برگزار نمیشود .آن دوره اول
فقط در جشنواره به تماشای فیلم میگذراندم و البته سن من هم خیلی اقتضای این مسئله که وارد بشوم
را نداشت؛ ولی از دوره چهاردهم به بعد که جشنواره برگشت ،من سعی میکنم هرسال خودم را درگیر کنم
و در جشنواره باشم.
داستان من در سری دوم از یک اطالعیه در روزنامه همشهری شروع شد .در صفحاتش که ورق میزدم
اطالعیه را دیدم؛ یک طرف آرم شهرداری و یک طرف آرم جشنواره کودک ،چون آن موقع هیچ فضای
مجازی نبود .برای دوره سیزدهم که اول قرار بود اصفهان برگزار بشود و دقیقه نود جشنواره به تهران رفت و
همزمان با جشنواره فجر برگزار شد .آن موقع دفتر جشنواره خیابان چهارباغعباسی بود .دفعه اول که امتحان
دادم قبول نشدم ،فکر میکنم دوستان از تهران آزمون میگرفتند و تنها سؤالی که یادم هست ،درباره فیلم
«چکمه» بود که تصویر چکمه روی پوستر بود و از من پرسیدند :میدانی این مربوط به چه فیلمی است؟
و ...دور ه بعد و بعدترش بهعنوان عضو خانه کودک و نوجوان آمدم و باز انتخاب نشدم تا دوره هفدهم این
دوره بواسطه برادرم که کارمند صداسیما بود و دوست زاون هم بود ،رفتم آزمون دادم و آزمونمان در موز ه
هنرهای معاصر برگزار شد .بعد یکی دو جلسه توجیهی برایمان برگزار کردند و بعد هم خانم عقیلی که باید
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به نیکی از ایشان یاد کنم ادامهدادند؛ یعنی بعد از جشنواره ما را رها نکردند .کنار خان ه کودک یک سالن بود
که هر هفته نمایش فیلمهای هفتگی را آنجا داشتیم و بعد از جشنواره یک کانون فیلم کوچکی برایمان راه
انداختند ،که این شیرازه از هم گسسته نشود و همان تیم خیلیهاشون در سالهای بعد ادامهدهند ه جشنواره
شدند .یکی دیگر از کارهایی که خانم عقیلی کردند ،این بود که یک کانون خبرنگاران تشکیلدادند؛ ما آن
موقع خبرنگار نوجوان نداشتیم ،کسانی که سنشان باال میرفت میتوانستند در آن کانون عضو بشوند و در
کنارش کارهای روزنامهنگاری آماتوری به صورت غیرحرفهای برگزارمیشد .آن موقع فرهنگسرای رسانه،
فرهنگسرای نوجوان نداشتیم و ایشان این خأل را پر میکردند .ما کانونی داشتیم که بچههای روزنامهنگار
حرفهای از آن درآمدند ،بچههایی که بعضاً رفتند روابطعمومی سازمانها و مؤسسات شدند و روابطعمومی
اتاق بازرگانی :خانم دانشور که مجموع ه فوالدمبارکه هستند یا شیرین صمدی که االن کار اجرا میکند و یا
خانم مینوخالقی که چند سال پیش از اصفهان رأی آورد و...
شروع یک فصل جدید

سن داوری آن موقع سقفش شانزده سال بود و من هم فقط یک دوره داور بودم .بعد سراغ کانون
خبرنگاری رفتم و دیگر آلود ه سینما شدم و این شروع یک فصل جدید در زندگی من بود .من به جشنواره
کودک آمدم و پس از آن مسئله من سینما ،کارگردانی و فیلمسازی شدهبود .از دوره هجدهم در بولتن
اصفهان کار میکردم چون ما آن موقع دوتا بولتن داشتیم یکی مربوط به تهران که خیلی حرفهای و خوشگل
کار میشد و بولتن اصفهان ،که کار بچههای نوجوان کانون خبرنگاران بود .شهردار وقت اصفهان برای اینکه
میخواست به نوجوانها بها دهد ،ترتیبیدادهبود که بولتن اصفهان نسبت به تهران تیراژش باالتر باشد و
خواهناخواه بیشتر دیدهمیشد .این بولتن تا جشنواره بیستم چاپ شد .این دوره پرونده بسته شد ،تا شش
سال بعد ،سال نود ،که دوره معاصرش شکل میگیرد که طبیعتاً ما سنمان به خبرنگار نوجوان نمیخورد.
در این فاصله زمانی من به دانشگاه رفتم و لیسانس گرفتم .در سینمای جوان یک دوره یکساله گذراندم
و مدرک گرفتم .یکسری کالسهای فیلمنامهنویسی ،کالس کارگردانی را گذراندم و یک نیروی تخصصی در
حوزه سینما شدم.
درضمن ما یک کانون فیلمی داشتیم در راستای همان جریانات فکری که ایجاد شده بود ،این کانون فیلم
و عکس در دانشگاه خوراسگان بود و جزو قدیمیترین کانونهای فیلم و عکس کشور بود که سال 1372
تأسیس شدهبود .آقای مهدی کوهیان ،سیاوش گلشیری و بعدتر خانم جنتیان که اینها همه عضو این کانون
بودند و بعد رسیدهبود به من که از خانم رضایی تحویل گرفتم .یکی از کارهایی که ما در آن کانون انجام
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دادیم سال  1386یک طومار برای مدیر وقت فارابی امضاء کردیم ،یک طومار حدود سی متر که این جشنواره
باید به اصفهان برگردد .آن دوره تنها کاری که از دست ما برمیآمد ،بهعنوان یک دانشجوی فعال فرهنگی
همین بودکه البته بازهم با همه تالشها ،برگشت جشنواره به اصفهان چند سالی طولکشید تا اینکه سال
1390آمد اصفهان که من آن موقع در سینمای جوان بودم و از این حوزه میخواستم به جشنواره کمککنم.
اینجا بخش آرای مردمی بود که مسئولیت این بخش به اصرار آقای طباطبایی ،مدیرعامل سینمای جوان
اصفهان ،قرار شد که به بچههای اصفهان دادهبشود .یک فراخوان از بچههای قدیم جشنواره دادیم و رفتیم
برای جمعآوری آرای مردمی که جایز ه نسبتاً معتبری هم دراختتامیه جشنواره بحساب میآمد .در کنارش
مبحث جلوهگاه امید هم با من بود که آن هم یک بحث نوپایی بود ،از این نظر که بعد از شش سال که
جشنواره به اصفهان آمده ،این بخش هنوز متولی نداشت و البته از قبل از آن هم به شکل حمایت سازمانها
و نهادها در یک محیط خیلی کوچک مثل هتل کوثر با سیـ چهل نفر برگزار میشد که آن دوره یکی از
اسپانسرهای بزرگی که جایزه میداد ،ایران خودرو بود؛ غیر از اینکه در اختتامیه به برگزیدشان ،یک خودرو
میدادند .بحث حمایت مادی از نظر تولید اثر بعدی هم بود؛ و یا هواپیمایی هما که حتی آرماش هم کنار
پوستر جشنواره بود .تا دوره بیستو هشتم هم جلوهگاه امید و هم آرای مردمی را داشتیم.
دوره بیستونه که کار رفت همدان و باز کمک فعالین سینما وکنشگرهای فرهنگی را داشتیم ،برای اینکه
تالشکنیم جشنواره به اصفهان برگردد .دوره سیام بخش بینالملل و بعد هم در مدیریت جدید شهری
بهعنوان مسئول دبیرخانه مشغول به فعالیت شدم.
کاتالیزور :اگر در جشنواره حضورنداشتم مسلماً ادامه نمیدادم و حتی یک درصد هم اگر این مسیر را میرفتم،
به احتمال زیاد به بیراهه میرفتم .در واقع جشنواره یک جوری مثل کاتالیزور عملمیکند و حتی میبینیم
که خیلیها میگویند با فالن مسئول سینما یا فالن کارگردان میتوانی ساعتها براحتی صحبتکنی ،چون
ک هفته ـ ده روزی و یا حتی بیشتر بخاطر جشنواره ممکن است به اصفهان سفر داشته باشند.
ی 
اندرسون و زاگرب :کارگاههای آموزشی که قب ً
ال نبود .از دوره بیستوپنجم به بعد یک کمی منسجمشد اما در
عوض بزرگداشتهای قدیم که خیلی هم مؤثر بودند ،مثل دوره بیستم ،بزرگداشت هانسکریستین اندرسن
که خیلی خوببود و من همیشه دوستداشتم برای شخصیتهای بینالمللی ،هم از نظر سینمایی و هم از
نظر ادبیات کودکان ،بزرگداشت گرفتهبشود .ما بیشتر مرور روی آثار را داریم که بیشتر بدون حضور خود
اشخاص است .ما دور ه نوزدهم بررسی مکتب زاگرب گذاشتیم؛ سینمای انیمیشن بود که فوقالعاده بود و
امسال در جشنواره سیو دوم مخصوصاً مدیر بازار «جشنواره کن» که آمد خیلی استقبال شد؛ بهعنوان کسی
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که به دید یک صنعت دارد به جشنواره نگاه می کند نه صرفا بحث هنر...
سفر جادویی :خیلی خوشحالم که اینها ثبت و ضبط میشود و االن میبینم چهقدر بچههای این دوره با
بچگی من فاصلهدارند که البته اشکالی در آن نمیبینم .باالخره خیلی چیزها قب ً
ال نبود که االن هست اما
حد اقل ما آن موقع سینمای کودک داشتیم ،االن متاسفأنه سینمای کودک نداریم .االن داریم خودمان را
هالکمیکنیم برای اینکه بگوییم ما جشنوار ه بینالمللی فیلمهای کودکان و نوجوانان داریم که فقط حسرت
گذشته را میخوریم؛ «کالهقرمزی« برایش صفکشیدهمیشد« ،پاتال»« ،سفر جادویی» و...
انارهای نارس :یکی از پوسترها مربوط به بزرگداشتی بود که بعد از برنام ه جشنواره ،برگزار شد توی سینما
قدس .فکر میکنم سال هشتادویک بود و خود بچهها برگزارکردند که یکی از قشنگترین برنامههایی بود
که اون سال برگزار شد .خانم باران کوثری را آوردند و چند نفر دیگر که اینها همهاش در اثر آن ارتباطی
بود که در جشنواره شکلگرفتهبود و این ادامه پیدا کرد و آن جمع مث ً
ال شیرین صمدی رفت ،تئاتری شد یا
علی عطار فیلمسازی را ادامهداد؛ علیرضا آبآب همینطور؛ حتی فکر میکنم این آقای مصطفوی کارگردان
«انارهای نارس» هم داور جشنواره بوده؛ اینها از دل این مجموعه در آمدند.
نگرانی من برای آینده است :یک مثال از دانشگاه برای شما میزنم ،روز اول که رفتم سر کالس در رشته
کارشناسی زمینشناسی ،یک رشته خشک ،حدود پنجاه دانشجو سرکالس بودیم و استاد به ما گفت:
درنهایت شاید سه نفر شما یک چیزی بشوید .آن روز این حرف برای ما ،بهعنوان کسی که تازه رفته دانشگاه
خیلی گران تمامشد .خالصه این سوزنه را زد و بادکنک ترکید و من بعدها در سینمای جوان این را دقیقاً
لمسکردم یعنی هم درکمپوزیسیون یک هنرجو و هم در کمپوزیسین مسئول آموزش سینمای جوان.
سالی حدودا ً صد و چهل نفر ثبتنام میکنند؛ از این تعداد ـکه آخر کالس ،از دوتا کالس شده ،یک نصفه
کالس ،یعنی عم ً
ال بشود حدود بیست نفرـ وارد پروژه پایان دوره میشوند و ده سال بعد وقتی آمارشان را
میگیرید همان سه نفر ماندند و بقیه رفتند .خوشبینانهترین حالت ایناست که به روابطعمومی سازمانها
و مراکز رفتند و کار تدوین و تصویر و خبرنگاری میکنند یا اص ً
ال نیستند .نگرانی من بیشتر برای گذشته
نیست بیشتر برای آینده است .ما چند ماه پیش بچههای سینمای جوان دهه شصت دور هم جمع شدیم
و اگر این سرمایه نبود هیچ وقت سینمای جوان در اصفهان پابرجا نبود و از آن جمع اصغر فرهادیها و...
بیرون نمیآمدند و همین دغدغه را من برای جشنواره کودک و نوجوان دارم یعنی بچهها دیگر خیلی آن
دغدغه را برای سینما ندارند؛ بیشتر دغدغ ه فان دارند که البته از دید جامعهشناسی قابل بحث است که
شاید بگویید و به این نتیجهبرسید که شرایطاجتماعی ما این طوریاست که سینما از درجه اعتبار زیادی
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برخوردار نباشد .ولی ماهایی که آن دوره بودیم یک تعصبی نسبت به سینما داشتیم ،یک تعصبی نسبت به
کار خوب یا وظیفهشناسی داشتیم اما حس من این است که بچههایی که امروز دارند کار میکنند ،آن حس
را ندارند .االن فیلمها برای بچهها هیچ جذابیتی ندارد؛ عالقهای به زدن کانون فیلم نشان نمیدهند .ما در آن
زمان کانون فیلم حوز ه هنری برایمان جالب شد؛ عصرهای سه شنبه ،با امکانات همانموقع ،فیلمهای VHS
میدیدیم .آن زمان برنامه هنر و تجربه هم نبود ،در واقع مثل یک ریشهای بود یا یک درختی که الجرم
باید در این فضا به سمت باال حرکتکند ،به رشد میرسیدیم؛ حاال این مسیر رشد نیست و خیلی کم رنگتر
شده است .البته هنوز نفراتی پیدا میشوند که تعصب خاصی روی سینما دارند .االن هم در چند سال اخیر
خیلی از بچههای جشنوارهای هستند که کارها را دارند پیشمیبرند ،مث ً
ال امسال پسر آقای صلواتی که یک
روز داور بود ،سرگروه داورها بود؛ یا خانم علیزاده از دل همین مجموعه بیرون آمدند و بهترین حالت همین
است که نفراتی که میآورید رهاشان نکنید ،خانم عقیلی ما را رها نکردند به هر ضرب و زوری بود.
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حسامالدین سماوات
آهنگهای یک نوجوان پانزدهساله
من حسامالدین سماوات هستم؛ متولد  9آبان . 72در جشنواره کودک و نوجوان همدان در دوره بیستویک
داور بخش فیلمهای ایران بودم .در دوره بیستودو داور بخش بینالملل بودم؛ من دو دوره داور بودم ،دوره سوم در
آزمون بهنحوی قبولنشدم که ناراحتشدم چون دو سال بودم و دوست داشتم این داستان ادامهداشتهباشد ،در دوره
بیستوسه مشاوره مدیر اجرایی جشنواره بودم و در دوره بیستوچهارم داور بخش فیلمهای بینالملل بودم.
خبر نداشتم داستان چی هست؛ یکی از معلمهای زبان انگلیسی ما آمد در کالس و اسم یکسری از ما را نوشت و
رفتیم برای کالسهای داوری ،قبل از آن هم یکسری آزمونها دادیم .دوره اول بین چند هزار نفر ،چهل نفر انتخاب
شدیم؛ فیلم را نگاهمیکردیم و دوستداشتیم در سن پایین وارد فضای فرهنگی هنری شویم و دید من را نسبت به
مسئل ه هنر ک ً
ال عوضکرد .خیلی احساسکردم دید من و افرادی که آنجا بودند از آن نگاه سطحی فراتر برود و یک
نگاه حرفهای را برای ما القا میکرد .کالسهایی که برای ما گذاشتند خیلی کالسهای خوبی بود .غالبا استادهای
همدانی ولی در بین آنها اساتید سرشناس کشوری هم حضور داشتند .هنر و الفبای هنر و فیلم را خیلی آکادمیک و
خوب به ما یاد دادند .االن هم یادم هست .میتوانم بشینم و راجع به ریتم و تم صحبت کنم .قدرت نقدی که ما یاد
گرفتیم خیلی فراتر از فیلم در زندگی شخصی خودم به کارم آمد .نگاه نقادی ک ً
ال در نگرش ما تأثیرگذار بود.
برای بخش بینالملل ما رفتیم تهران ،مناسبات مربوط به جشنواره در تهران انجام میشد ،توی هتلهای
تهران ساکن بودیم؛ توی سینما سمت باغ فردوس؛ فیلمها را میدیدیم .تجرب ه جالبی بود .قسمت جالب این بود
که من بهعنوان نوجوانی که خارج از کشور نرفتهام ،مجالی داشتم با یکسری افراد در سن خودم از کشورهای
دیگه همصحبت میشدم؛ میشد بشناسمشان دغدغههای زندگیشان ،نوع نگرش و نوع دیدگاهشان را نسبت
به فیلمها ببینم چی هست .خود این خیلی تجرب ه خوبی بود و پر از اتفاقهای غافلگیرکننده .مث ً
ال میدیدم
که من یک نوجوان پانزدهساله یکسری دغدغهدارم که با یک نوجوان ایتالیایی ،یک نوجوان تونسی کسی که از
جنوبشرق آسیا آمده ،دغدغ های یکسان است که در زندگی تاثیرش یکسان است و این خیلی نکات جالبی بود
که من دوست داشتم و ما آنجا بهعنوان سفیران فرهنگی ایران بودیم .تیم ما هم خیلی تیم خوبی بود و من هر
وقت به این موضوع فکر میکردم ،میدیدم که ما نمایندههای خوبی بودیم چون آنها فهمیدند که آن اتفاقهایی
که در ایران دارد میافتد همه چیز منطبق با زمان آن است؛ مثال سادهاش آهنگی که یک جوان اروپایی االن
دارد گوش میدهد؛ آن موقع به هم نشان میدادیم؛ مسائل فرهنگی ما جالب بود و خیلی چیزهای جالبی از ما
یاد گرفتند هم فرهنگی ،هم مذهبی.
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پرستش رضوانیان
پزشک چنگ نواز
نت سفید :دختر چنگنواز هماکنون دانشجوی رشتهی پزشکی دانشگاه اصفهان است .پرستش رضوانیان آن
روزها در بیستوهفتمین و بیستوهشتمین جشنوارهی فیلمهای کودکانو نوجوانان در بخش بینالملل داور
نوجوان بود .او میگوید عالقهاش به دنیای پر رمز و راز هنر از زمان حضور در جشنواره شکلگرفت و محرکی
بود برای نواختن ساز در کنار طبابت.
یکال چنگ:
پرستش بیستساله ،امروز به این موضوع اشارهمیکند که حضور آنها در بخش بینالملل باعثشد
ِ
بهعنوان نوجوان ایرانی تأثیر مثبتی بر داوران خارجی گذاشته و بتوانند دوستانشان در دیگر کشورها را با
فرهنگ و تمدن ایران اسالمی آشناکنند .همچنین او میگوید روزی که بیانیهی هیأت داوران بخش بینالملل
را خواندم باعثشد تا امروز در سمینارهای بزرگ دیگر هم با اعتمادبهنفس حاضر شوم و باورکنم که من هم
میتوانم...

دوالچنگ :حاال از گذشته تا کنون ،از روزهای جشنواره تا امروز ،مادر پرستش به همه اطرافیان توصیهمیکند،
دقتکنید اگر فراخوان داوران جشنواره را دیدید امکان حضور فرزندتان را فراهمکنید چراکه تأثیر مثبتی در
زندگی و رشد شخصیت آنها خواهدداشت.
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حمیدرضا سیدی
حمیدرضای جدید ...
حمیدرضا سیدی بعد از حضور در جشنوارهی بینالمللی فیلمهای کودکان و نوجوانان ،خودش را پیداکرد
و توانست با اعتمادبهنفس بیشتری در جامعهی هنری حضوریابد .او تا پیش از این هم در فعالیتهای هنری
گوناگون حضورداشت؛ او درجشنواره تئاتر «آفتاب»بهعنوان بازیگر خردسال برتر شناخته و موفق به کسب
جایزه شد؛ اما برگزاری جشنوارهی کودک و نوجوان بستری را برایش فراهمکرد تا بتواند در کنار دیگر
دوستانش بهقضاوتبپردازد.
حمیدرضا میگوید :وقتی میدیدم من هم میتوانم مانند بقیه رأیبدهم و در این برنامه مثل بقیهی همسن
و ساالنم شرکتکنم احساس خوبی داشتم و به تعبیری معلولیت برایم محدودیت به همراه نداشت .حمیدرضا
که خود را قبل از جشنواره منزوی و گوشهگیر میبیند ،اضافهمیکند که دوستان و دیگر همراهانی که در
کنارش برای داوری به جشنواره آمدهبودند چهقدر با او انسگرفتند و در کنارشان چه لحظات مفرح و شادی
را گذراندهاست.
او که متولد هشتادویک است؛ در بیستوهفتمین و بیستوهشتمین جشنوارهی بینالمللی فیلمهای کودکان
و نوجوانان اصفهان به عنوان داور توانخواه نوجوان حضورداشت .وی پس از جشنواره برای نقشآفرینی در دو
فیلم کوتاه «توپ» و «هستی ،نیستی ،رهایی» دعوتشد .حمیدرضا بهصورت تخصصی نقاشی هم میکند؛
بهتازگی در خانهی هنرمندان استان اصفهان نمایشگاهی از آثارش برگزارشد و تمام این آثار بهفروش رسید.
عالوهبرآن به آموختن موسیقی و آواز هم مشغولاست و با دیگر دوستان توانخواهش گروه سرودی را برپا
کردهاند.
در پایان حمیدرضای هفدهساله دوباره به آن جملهی معروفش اشارهمیکندکه در جشنواره یک حمیدرضای
جدید متولد شد و حمیدرضای قبلی مرد ...
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حنانه شریعتی
حنا  ...دختری در جشنواره
سکانس حنا :او را حنا صدا میزنند؛ حنانه شریعتی دختر خزان طالیی هشتادودو ،در بیستوپنجمین،
بیستوششمین و بیستوهفتمین جشنوارهی بینالمللی فیلمهای کودکان و نوجوانان اصفهان داور کودک
بود .او که در زمان ورودش به این رویداد ،کودکی دهساله بود میگوید :کالسهای آموزشی دورهی داوری
برایش بسیار مفید بوده و باعثشده عالقهاش به سینما افزایشیابد .او امروز با نگاهی ژرف به تماشای فیلمها
مینشیند و مطالعاتش در این زمینه بیشتر شدهاست.
سکانس مریم :مریم وفایی ،مادر حنانه هم در زمان نوجوانی داور جشنوارهی بینالمللی فیلمهای کودکان
و نوجوانان بوده؛ او هماکنون در زمینهی رسانه فعالیتدارد و عضو عوامل اجرایی دورههای مختلف
جشنواره است .خانم وفایی میگوید :چون در آن زمان آموزشهای مفیدی دیده ،دخترش را به این فضا
هدایتکردهاست.
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دل نو شته

اشکان شکوری
فارابی
کلمهای درهمتنیدهشده با دوران متبلور نوجوانی

نوســالهای مــن هــم داور داشــتند ،بایــد داشتهباشــند مث ـا ً
دورهای جشــنوارهی فیلــم کــودک و نوجــوان در همــدان بــود؛ از هــم س 
جشــنواره کــودک اســت.
یاد جملهی استاد کالسهای داوری میافتم که میگفت فیلم کودک یا برای کودک باید باشد یا دربارهی او
هنوز هم پساز گذشت  ۲۵سالگیام کلمهی فیلم کودک برایم جذاب است.
چهکسی دوست ندارد کودک درونش فعال باشد ،نباشد دلخوشیها جذاب نیستند
چهقدر خوشگذشت
سالهای دور ،خاطرات نزدیک
ِ
پردیس سینمایی به موزه ،چه افتخاری جل ِو خارجیها خریدیم چه بهرخکشیدیم ،چهقدر کیفکردیم.
از فارابی به هتل ،از
هنــوز ارتبــاط داریــم ،یکــی عــکاس شــده ،یکــی کارگــردان ،یکــی بازیگــر ولــی نقطـهی مشــترک همـهی کــودکان اون دوران نــگاه منتقدانــه
بــه فیلم.
جوان شدیم اما ِ
کودک منتق ِد داو ِر درون هنوز زندهاست.
اشکان شکوری متولد 1373
توسه و داور بخش سینمای ایران
تودو و بیس 
داور بخش بینالملل دورههای بیس 
توچهار جشنوارهی بینالمللی فیلمهای کودکان و نوجوانان
دوره بیس 
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محبوبه شمس
مخصوص بچهها
من محبوبه شمس هستم ،متولد  .1357دکترای کامپیوتر دارم و عضو هیأتعلمی دانشگاه صنعتی قم هستم.
جشنوار ه هفتم ،هشتم و نهم داور جشنواره بودم که معموالً زمان آن بین یازده تا هفدهم مهر ماه بود .سال
هفتاد ،هفتادو یک و هفتادو دو؛ بین گروهبندی سنی چهارده تا شانزده سال شرکت میکردم .در واقع راهنمای
ما آقای افشین اعال ،خانم گیتی خامنه ،علیرضا خمسه ،منوچهر نوذری و خانم مرضیه برومند بودند.
جشنواره به ما خیلی کمک میکرد .آن موقع در خانواده و اجتماع فقط تحصیالت ،درس و کتاب خیلی مهم
بود .جشنواره یک جنب ه فرعی در نظرگرفته میشد که اعتمادبهنفس ما را باال میبرد .حس خوبی بود ،این
که میدانستی نظرات تو میتواند خیلی تأثیر گذار باشد برای یک دسته ،جمعی از جامعه ،که درواقع همان
کارگردانها بودند.
من عضو کتابخانه کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان بودم .یادم هست که در آن کانون یک خانمی به
اسم خانم دبیری بود .من از سال اول دبستان آنجا عضوشدم حتی تا سال آخر دبیرستان .روی شناختی که از
من داشتند ،من را معرفیکردند برای جشنواره ،یک مصاحبه انجامشد.
منتخبین ما در جشنوار ه هفتم «مدرس ه پیرمردها» بود؛ در جشنوار ه هشتم «در ه شاپرکها» در جشنوار ه نهم
یادم هست که از خود جمع داوری بزرگسال هم استفادهمیشد و بچهها متعرضبودند روی اینکه تا سال قبل
نظر ما مهم بود االن نظر افراد بزرگسال هم دخیل شده ،مگه فیلمها مخصوص بچهها نیست؟ فیلم برای بچهها
است ،چرا آنها داوری میکنند و نظر ما دیگر خیلی مهم نیست.
بعد از آن زمان فعالیتهای فرهنگی و اجتماعی باب شد :نقاشی ،موسیقی و خطاطی؛ اینهایی که تا قبلش
مورد توجه من نبود چون من فقط در خط درس بودم .بعد هم که دانشگاه قبولشدم در انجمنهای مختلف
موسیقی و نقاشی شرکتو عضو گروه تئاتر هم شدم.
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پانتهآ صادقی
خواستن ...توانستن
دخترکی با چشمان سیاه ،خیره به آینده  ...او از روزهای پرهیاهوی کودکی پیگیر حضور در جشنوارهی
بینالمللی فیلمهای کودکان و نوجوانان بود تا باألخره در سیامین جشنواره بر صندلی داوری تکیهزد.
پانتهآ صادقی که دختر خزان طالیی هشتادوسه است ارتباطش را با جشنواره حفظکرد؛ در جشنوارهی
سیویکم بهعنوان خبرنگار نوجوان و در سیودومین دوره به عنوان عکاس خبری با جشنواره همکاریداشت.
پانتهآ معتقداست که جشنواره باعثشد بتواند استعدادش را در عکاسی کشفکند و آن را پرورشدهد .او سعی
در پیگیری تخصصی این هنر دارد.
میگوید جشنواره حس بزرگشدن به او دادهاست .به گفتهی پدر پانتهآ جشنواره مقدمهای بود برای دخترش
و همسنوساالن او تا بتوانند خود را بشناسند و راهشان را بیابند و متوجهشوند که خواستن توانستن است.
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سپهر صادقی
صدا /دوربین /حرکت
ی زندگیاش را تعیینمیکنند؛ یک نفر
سپهر میگوید :در زندگی هر آدمی تجربیاتی هست که مسیرهای بعد 
این تجربه را بعد از یکسال بهدست میآورد یکی ده سال و دیگری ممکناست یک روزه  ...پستی و بلندیهایی
که خیلیها در سنین باالتر به آن میرسند را من در البهالی روزهای نوجوانیام تجربهکردم؛ صحبت در جمع،
دغدغه برای ادامهی هدف ،ماندن در گروه و اجتماعیشدن .برایم شد آیینگذار از کودکی به نوجوانی .حضور در
فضای جشنواره به عنوان اولین تجربهی مستقلام اعتماد به نفسم را باال برد؛ شد اولین گام شناختم از آدمها
و موقعیتها.
پسر متولد زمستان هفتادونه ،داور نوجوان دوره بیستوهفتم و بیستوهشتم جشنوارهی بینالمللی فیلمهای
کودکان و نوجوانان؛ پس از اتمام جشنواره بهواسطهی دورههای آموزشی آن روزها ،مسیر سینما و تئاتر را
درپیشگرفت؛ به زودی سرپرست و مربی گروه تئاتر مدرسه شد و رتبه سه ناحیه را دریافتکرد .سپس تحت
نظر مجموعهی فرهنگی هنری استاد فرشچیان بهعنوان کارگردان نوجوان به تهیهی فیلم کوتاه پرداخت.
سپهر دستی هم بر قلم دارد و با هدف چاپ کتاب ،فیلمنامه و داستان مینویسد؛ او به صورت تخصصیتر
گویندهی رادیو نیز هست .سپهر صادقی میگوید :قطعاً داشتن خانوادهای هنری هم بر انتخاب این راه تأثیر
نوسالهایم جلوتر باشم.
داشته و جشنواره و خانواده باعثشده که حداقل یک گام از همس 
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فرشته عالمشاه
دوتا بال
مامان سپهر صادقی .فعال هنری ،هنرمند محیطزیست و ویدئوآرتیست که کار
فرشته عالمشاه هستم،
ِ
سینما هم کردم .اول تشکر میکنم بابت این جریانی که برای بچهها راهاندازی کردند .بُعد مثبتش این
بود که به بچهها اعتمادبهنفس میداد ،بچههایی که عالقهمند به سینما بودند یا هستند و یک موقعیتی را
برای آنها فراهممیکند که مثل یک آرزو است و در یک جریانی قرار میگیرند که باورشانمیشود که از
این طریق هم میتوانند خودشان را نشاندهند .دیگران باورشان میکنند و اگر ادامهپیداکند ،فکرمیکنم به
نتایج مثبتی حتماً برسند.
من روی نکات مثبت بیشتر صحبتمیکنم که کسی مثل سپهر یکدفعه وارد یک جریان جدید شد؛
یک دنیای جدید برایش باز شد .در زمان داوری خیلی به این بچهها توجهمیشد ،یک نگاه ویژه؛ مورد
توجه قرار میگیرند و بزرگ میشوند .یکدفعه این جشواره داوری بچهها را میبرد باال باال؛ به یک اوجی
میرساندشان ولی بعد همانجا یکدفعه رها میشوند ،مثل این است که دوتا بال به آنها دادهمیشود؛
بعد یکدفعه این بالها از کار میافتد .برای ما این اتفاقافتاد تا یک مدتی بعد از جشنواره سردرگم بود
و نمیدانست دنیای واقعی کدام است .این که در مدرسه میدید که به تواناییهایش بها دادهنمیشود
و خیلی جریان چیز دیگری میشود .در جشنواره بود و اینقدر موردتوجهقرارگرفت؛ بعد دو ـ سه ماهی
طولکشید تا دوباره به زندگی عادی برگشت ،سردرگم بود .یک خاطره خوب برایش ماند و یکدفعه
رها شد؛ بهش خیلی آسیبزد از نظر روحی ،توقعاتش عوضشدهبود ما را هم دچار سردرگمی میکرد.
یکدفعه این بچهای را که اینقدر تغییر کرده با یک دنیای جدید روبرو شد و آن دنیا یکدفعه و ناگهانی
ازش گرفتهشد .حاال ما باید با آن چهکار کنیم؟
یک خبر خوب :سپهر در ویدئوها و کارهای من شرکتکرده بود .نسبت به دوربین و جلو دوربین ناآشنا
نبود ولی این محیط جدید و این همه توجه به آنها براش جدید بود ،بهش یک اعتمادبهنفس داد که تو
مدرسه دیگه خیلی راحت میرفت روی سن مدرسه میایستاد ،تئاتر اجرا میکرد .گروه راه میانداخت .بچهها
اخالق و روحیاتشان با هم فرقمیکند .نمیشود یک نسخه کلی برایشان پیچید .پسر من روحیات خاص
خودش را دارد؛ در این مسیر که قرارگرفت؛ نتایج شخصی خودش را گرفت و بچههای دیگر ،شرایط خاص
خودشان را دارند .سپهر همیشه فیلم دوست داشت ،کارتون نگاهمیکرد؛ بچه که بود فیلم بازی میکرد؛
فیلم کوتاه با دوستانش ،ولی بعدش خیلی قضیه براش فرقکرد و جدیتر شد .من خیلی دلممیخواست که
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اینجوری بشه؛ در این مسیر ،خیلی هم همراهیش کردم .یک مدت با دوستانش شروعکرد به فیلم ساختن،
رادیو کار کردن ،خیلی هم موفقبود .این کارها را انجامداد اما نتیجهای که ازش گرفت این بود که االن فقط
فیلم میبیند.
وقتی از طرف جشواره به او زنگزده میشود مثل همانروزی که شما زنگزدید و گفتید بیایین اینجا
یک جلسه هست ،اینقدر خوشحالشد که به من زنگ زد «یک خبر خوب ،یک خبر خوب» فکر کرد یک
دورهمی است و قراره بچهها همه دور هم جمعشوند و خیلی خوشحال شد.
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سروش صادقینژاد
و این حکایت ماست
مادرش معتقداست که دیدگاه فرزندم پس ازحضور در جشنواره ،بسیار دقیقتر شده و هر چیزی را با منطق
و استدالل میپذیرد.
سروش صادقینژاد نوجوان  15سالهای است که پس از حضور در بیستوهفتمین جشنوارهی بینالمللی
فیلمهای کودکان و نوجوانان اصفهان بهعنوان داور ،با توجه به عالقهاش به سینما و نمایشنامهنویسی در گروه
نمایش مدرسه شرکتکرد و در همان سال موفق به کسب رتبهی سوم استانی شد؛ سال بعد آنها با نمایش «و
این حکایت ماست» رتبهی برتر استان را بهدستآوردند.
او بهخاطر عالقهای که بهفضای جشنواره داشت ،در جشنوارهی سیام هم با شرکت درکارگاههای انیمیشن با
تکنیک استاپموشن آشنا شد و در مدرسه این آموزهها را در درس انیمیشنسازی به دوستانش آموزشداد .او
به بچههای همسنوسال خودش پیشنهادمیکند وقتی بنرها و بیلبوردهای جشنواره رادر سطح شهر میبینند
حتماً شرکتکنند؛ مطمئناً خیلی عالقهمند خواهندشد.
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شیرین صمدی
باغنور
من شیرین صمدی هستم؛ از دور ه پانزدهم وارد جشنواره بین المللی فیلمهای کودکان ونوجوانان شدم ،در این
دوره من داور جشنواره بودم .در دور ه شانزدهم بهعنوان داور شورایشهر فعالیتکردم و در دور ه هفدهم بهعنوان
داور سازمان ملی جوانان ،در دور ه هجدهم در مجمع سینمای کودک داوری کردم و همینطور دورههای بعد
در بولتن جشنواره فعالبودهام .سال نود و هشت مجری مراسم افتتاحیه بودم ،برای خودم خیلی جالب بود چون
همیشه افتتاحیه با آقای پاکدل برای من رقممیخورد و افتتاحیه یعنی آقای پاکدل .برای من خیلی جذاببود
که خودم یک بار افتتاحیه را برگزارکنم .در واقع یک اتفاق خیلی خوب بهواسط ه جشنوار ه فیلم کودک نوجوان
برای بچههای اصفهان رقمخوردهبود و برگزارکنندههای خوبی داشت.
ما بچههایی بودیم که در خان ه کودک و نوجوان اصفهان فعالیتمیکردیم .در واقع با حضور دوستداشتنی
زاون ،ما اولین گروهی بودیم که پای ه کانون فیلم کودک و نوجوان اصفهان را گذاشتیم .بهواسط ه خانم عقیلی و
خانم پرویزی ،اولین گروه تئاتر و اولین گروه خبرنگار کودک و نوجوان اصفهان را پایهگذاری کردیم.
دوران نوجوانی ما میتوانست بهگونهای دیگر بگذرد .ما این دوران را در فرهنگ و هنر گذراندیم و من فکر
میکنم این تأثیر زیادی در زندگی من و سایر دوستانم داشت .حاال داره اتفاقهای دیگری برای نوجوانهای
ما میافته .آنموقع فضای مجازی این قدر پیشرفتنکرده بود و ما مجبور بودیم بخونیم و بخونیم وتحقیقکنیم
برای یک تست ساده که برای ما خیلی هم سخت بود .خود من زمانی که قرار بود برای اولین بار تست بدهم
ق و مطالعهکردم؛ سینما خواندم ،تئاتر خواندم در چهارده ـ پانزده سالگی؛ تا
بهعنوان داور کودک ،کلی تحقی 
قبولشوم .بسیار در زندگی من تاثیرگذار بود و چه خوب بود که با این اتفاقات بزرگ گذشت .ای کاش برای
بچههای االن هم اتفاقبیافتد.
من فکر میکنم در جریان زندگی هم ه ما تاثیرگذار بودهاست ،چه بچههایی که فیلمساز شدند و چه من که
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در تلویزیون اجرا میکنم و مستند هم میسازم .فکر میکنم آن دوران بیتأثیر نبوده ....یادمهست که ما پنجاه
دختر و پنجاه پسر کنار زایندهرود میرفتیم و میخواندیم جشنواره ،جشنواره ،چهاردهمین دور ه جشنواره
کودک و نوجوان .هیچوقت این را فراموش نمیکنم .من از دوره چهاردهم درجشنواره بودم با کاورهای زرد ،ما
فیلم «دختری با کفشهای کتانی» آقای رسول صدرعاملی را انتخابکردیم و من یادم هست در سینمای روباز
باغنور اکران شد و چهقدر ما خوشحالبودیم.
یادم هست یک سال ما کوچک بودیم با آقای عادل بزدوده برای افتتاحیه ،دوسال بعد از جشنوار ه چهاردهم،
یک تئاتر عروسکی سایهای اجرا کردیم .برای خود من جذاببود با عادل بهخاطر جشنواره کارکنم و من فهمیدم
که هنر سقف ندارد و تو باید هی باالتر و باالتر بروی و این بهواسط ه دیدن آدمبزرگهایی بود که به اصفهان
میآمدند و شاید ما میدیدیم.
در دل همین جشنواره ،صد دختر و پسر ،بهواسط ه کار فرهنگی با هم آشنا شدند و بهواسط ه آدم خوبهایی
که به ما کمکمیکردند ـکه در خان ه کودک و نوجوان با آنها آشنا شدیمـ و پدر مادرهای ما که به آنها
اعتمادداشتند؛ نسل ما گفتگو کردن را یادگرفت؛ ما گفتگوی فرهنگی را یادگرفتیم .یادمهست آنروزها عضو
انجمن گفتگوی تمدنها شدهبودم که آقای خاتمی راهاندازی کردهبودند .ما با هم گفتگو میکردیم در پانزده ـ
شانزده سالگی؛ با آقای قوکاسیان نقد فیلم میکردیم و قطعاً بیتأثیر نیست در زندگی ما .خیلی فیلمها که االن
دوستانم میبینند من در شانزده سالگی دیدم و نقدکردم .آرزو میکنم جشنواره به همان دوران درخشان خود
برگردد .من دوستان خیلی خیلی خوبی در آن زمان پیدا کردم که هنوز هم دوستی ما ادامه دارد.
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عرفان صیفیکار
خاکِ صحنه
عرفان صیفیکار ،لیسانس مهندسی شهرسازی از دانشگاه بوعلیسینا هستم .در جشنوار ه بیستویکم ،حدودا ً

سیزدهساله بودم و در جشنوار ه بیستوچهارم ،شانزدهساله .برای جشنوار ه بیستویک ،بعد از آزمون کتبی اولیه،
دو دوره کالس برگزارشد؛که آخر هرکالس آزمون برگزارمیشد و نفرات برتر انتخاب میشدندکه خدا را شکر
من هم جزو اون نفرات بودم.
سال اول جشنواره در همدان با تغییرات زیادی همراهبود و همچنین با حضور مهمانانی که سالها بود حضور
پررنگی نداشتند اما با تغییر شهر برگزارکننده جشنواره ،استقبال خوبی شد و فکر میکنم نتایج خوبی هم
داشت؛ بهجز تغییرات زیربنایی در حوز ه هنر علیالخصوص سینما ،تغییرات فرهنگی زیادی در همدان داشت و
تأثیراتش هنوز هم دیدهمیشود.
جان دوباره
همدان خواستگاه جشنوار ه تئاتر کودک بود؛ اما با آمدن جشنوار ه فیلم به شهر ،انگار هن ِر همدان ِ
گرفتهبود .افرادی که تا اون لحظه سینما نرفته بودند ،پاشون به دنیای جدیدی بازشد و شهری که فقط سه
سینمای فعال داشت ،با گذشت هرسال ،به تعداد اونها افزود ه میشد.
اتفاق جالبی که در جشنوار ه بیستویکم افتاد ،شباهت آرای داوران کودک بخش ایران به داوران بخش اصلی
جشنواره بود ؛ بهطوریکه هردو گروه داوران به فیلم «بچههای ابدی» ساخته خانم پوران درخشنده پروانه
زرین دادند و این از آن منظر جالبتوجهبود که کودکان و نوجوانانی که تازه وارد عرص ه فیلم و شناخت فیلم
و زیباییشناسی سینما شدهبودند ،نظری مشابه با داورانی کارکشته در عرصه سینما داشتند ،داورانی که به
اصطالح ،سالها ِ
خاک صحنه خوردهبودند...
داورشدن در سن سیزده سالگی و در آغاز دوران نوجوانی تأثیر زیادی در روند زندگی من در اون سنین داشت
و باعث شکلگیری هرچه بهتر روابط اجتماعی بنده شد .البته ناگفته نماند که پیگیری نکردن مسئولین و رها
شدن داوران و دیگر فعاالن در جشنواره تا دور ه بعدیِ اون ،باعث میشد که انگیزهها تا سال بعد کاهش پیداکنه.
جشنوار ه بیستوسوم که دبیر جشنواره تصمیمگرفتند از نوجوانان باتجربه در دورههای قبلی برای مشاوره
استفاده کنند و بنده هم یکی از اعضای گروه مشاوران شدم .تجرب ه متفاوتی بود؛ جناب زمردیان از ما خواستند
که به صورت ناشناس از تمام بخشهای جشنواره ،از جمله بخشهای اصلی و جنبی و جشنها و اقامتگاهها و
سینماها و ...بازدیدکنیم .از چند روز قبل از جشنواره تا روز اختتامیه و گزارشهامون رو به صورت مکتوب و
شفاهی به اطالع مدیران و معاونین جشنواره برسونیم و ما هم سعیکردیم که بهنحواحسن این کار را انجامبدیم
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و تغییرات را هم مشاهد ه میکردیم.
در دور ه بیستوچهارم که از نظر سنی ،به شرایط بهتری رسیدهبودم و تجرب ه دو دوره همکاری با جشنواره را
داشتم ،از چند ماه قبل پیگیر داوری شدم و توی آزمونها شرکتکردم و در نهایت قبولشدم و بهعنوان داور
نوجوان بخش ایران برای باردوم انتخابشدم.
توچهارم ،فیلمها به نسبت افت کردهبودند ،هم از نظر کیفیت و هم از نظر کمیت ولی بههرحال
در دور ه بیس 
با توجه به شرایط موجود ،فیلم «دختران» که ژانر اجتماعی داشت و محدودیت سنی هم داشت بهعنوان فیلم
برتر انتخابشد.
توچهارم خانم ترالن پروانه هم بهعنوان داور کودک و نوجوان ما را همراهی میکردند که میتونه
در دور ه بیس 
جزو اتفاقات جالب جشنوار ه اون سال باشه.
توچهارم هم مثل سه دور ه قبلی برگزارشد و تجربیات زیادی برای من و داوران دیگه داشت اما
جشنوار ه بیس 
با انتقال جشنواره به شهری بهجز همدان و رها شدن همه فعاالن کودک و نوجوان حوز ه سینما ،میتونم بگم که
ساحل آرامش نرسید و نتیجهای که میتونست بده را نداد .هم ه داوران و دستاندرکاران بعد
این موج مثبت به
ِ
توچهارم پراکندهشدند و دیگه تا امروز حرفی از اون روزها نشدهبود؛ پتانسیلی که ازبینرفت.
از جشنوار ه بیس 
شاید بیش از پانصدکودک و نوجوان آموزشدیده در مراحل انتخاب داوران که میشد منتقدان و فعاالن
سینمایی خوبی از بینشان استعدادیابی کرد ،دیگه کام ً
ال دلسرد و فراموششده بودند و نه کسی پیگیر حال
اونها بود ،نه اونها تونستند به خواستههاشون برسند.
دربار ه تأثیر جشنواره در زندگی امروز من هم ،واقعاً نمیتونم چیزی بگم جز تأثیر مثبتش بر روابطاجتماعی
و شناخت محدودی از هن ِرهفتم.
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اویس طوفانی
شیرینترین آلبوم
من اویس طوفانی هستم .در دور ه یازدهم جشنواره که میشود سال هفتادوسه ،در گروه داوران نوجوان
بودم .آنموقع یک روزنام ه آفتابگردان بود که ویژ ه بچهها بود .من فراخوان را دیدم .خیلی خوب یادمهست؛
سیزدهسالم بود با اتوبوس یا تاکسی رفتم خیابان آفریقا که آن روزها ساختمان روزنام ه همشهری بود .آقای
فریدون عموزاده با من مصاحبهکرد و بیشتر مصاحبه در مورد فیلمی که من خیلی دوستش داشتم یعنی فیلم
«نیاز» بود .بعدشهم که دیگر اعالم نتایج کردند و ما رفتیم جشنواره.
من دورادور بقی ه بچههایی که در این فضاها بودهاند را میشناسم .به نظرم حضور در این فضاها دو وجه دارد:
یک بخش موضوع ،آثار مستقیم یعنی فعالیت فرهنگی و اجتماعی است .یک بخش ،آثار غیرمستقیم است.
الزامیندارد حتماً بچهای که داور جشنواره بوده یا فعالیتهای نظیر این راداشته (مسابقههای نقاشی ،گروههای
موسیقی و )...در بزرگسالی هم به سمت این کارها برود اما به نظر من آثار غیرمستقیم آن مثل افزایش اعتماد
بهنفس ،اجتماعیشدن ،تقویت هوشاجتماعی و ...حتماً اتفاقمیافتد و تأثیرش میشود اینکه آن آدم بعدا ً یک
پزشک موفق باشد یا یک اتفاقهایی از این دست برایش بیافتد.
در مورد خو ِد من؛ خیلی اتفاق هیجانانگیزی است برای یک نوجوان سیزدهساله که تا اندازهای هم به سینما
عالقهمند است .من جشنواره را خیلی دوستداشتم .بهخاطر یک تیزر خاطرهانگیز و یک موسیقی خاطرهانگیز
که اتفاقاً تا همین سالهای اخیر بعضی وقتها پخشمیشد .به همین دلیل هم در این فراخوان شرکتکردم.
اینقدر این تیزر را دوست داشتم ،فکر کردم ببینم جشنوارهای که این شکلی است چه حرفی دارد و حتماً آن
حالوهواس مث ً
ال در هتل عباسی اصفهان ...من نوجوان سیزدهسال ه عالقهمند به سینما ،آنموقع یادممیآید که
آقای انتظامی در اتاقی نزدیک به اتاق ما بود؛ آقای طهماسب ،آقای کیانیان ،خیلیهای دیگه...
آنموقع هفتتا نوجوان داور بودیم و جایزه یک بخش ویدئویی را میدادیم .آنسال ما اولین جایزه را به
«بهمن قبادی» دادیم .یک فیلمی به اسم «آن مرد در باران آمد» یا یک همچنین چیزی و او هم خیلی
جوانتر بود .اص ً
ال فراموشنشدنی نیست برای یک نوجوان و حتماً یک اتفاق مؤثر و جدی در زندگی آینده
او میتواند باشد.
البته من این را کنار اتفاقهای دیگری که در کودکیامافتاده میگذارم .همه را در یک رشته میبینم .مث ً
ال
حضور تمام وقت من در کتابخانههای کانون پرورش فکری ،کتابخان ه شمار ه پانزده تهران .میخواهم بگویم یک
مسیری بود که یک ذائق ه سینمایی در آن شکلگرفت و منجر به حضور در جشنواره شد.
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من االن فکر میکنم تا امروز حق هرچه خوراکفرهنگی در زندگیام دارم یا اگر ذائقهای برای من ساخته شده
یا سلیقهفرهنگی دارم از همان روزها ،از همان ماجراهاست ،از همان اتفاقهاست .در کنارش البته من خیلی
بهطور مستقیم وارد حرفههایی که مرتب با فرهنگ و هنر است ،شدم ولی به هر حال همان فضا را دنبالمیکردم
و حتماً تأثیر آن ماجرا انکارناپذیر است .به اضاف ه اینکه بهنظر م میرسد که خیلی وقتها ممکن است این تأثیر
آگاهانه اتفاق نیوفتد .آن آموزش که در کودکی اتفاقمیافتد ،در نوجوانی اتفاقمیافتد همراه با یک لذت و
اشتیاق است و حتماً تأثیرات بعدش خیلی جدی است .هر آنچه که شدم یا نشدم در این وضع موجودی که
قرار گرفتم ،همهاش خوراکش مال همان روزهاست .البته از نظر خانوادگی شرایط من یککم متفاوت بود؛ به
جهت اینکه خانواد ه ما در همین فضاها بود خودش؛ و اتفاق جالب این بود .البته شکل انتخاب من هیچ ربطی
به پدرم نداشت ولی هم من ،هم پدرم در آن دوره با هم داور بودیم .یعنی پدر من در جشنواره در همان دوره
داور یک بخش بود که اتفاقی هم بود.
شیرینترین بخش آلبوم من ،عکسهای جشنواره است .البته من در یک مدرسهای درس میخواندم (مدرسه
مفید) که در آن سالها به نسبت امروز خیلی بستهتر بود؛ جشنواره اول سال تحصیلی بود .فکر کنید در یک
مدرسه سنتی ،مذهبی من میخواهم یک هفته مرخصی بگیرم ،مدرسهای که یک دقیقه هم نمیشود از آن
گذشت؛ من تا پای اخراجشدن باید بروم تا چنین اتفاقی بیافتد .اما به نظرم نه فقط جشنواره بلکه مجموعه
اتفاقها ،هنوز هم میتواند برای نوجوانهای امروز بینظیر باشد .ما در جنوب تهران زندگی میکردیم و من از
پنج ـ شش سالگی در کتابخان ه کانون بودم .زندگیام آنجا بود .اینکه من در یک ذائق ه سینمایی شکل بگیرم؛
یک فیلم را بپسندم و ببینم؛ آثار روزنامه را دنبال کنم؛ مجموع ه آن اتفاقها خیلی تأثیر تربیت جدی دارد برای
اتفاقهای بعدی و هنوز هم بچههای نوجوان برایشان اینها جذاب است.
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دل نو شته

بنیامین عباسزاده

تجرب ـهی بســیار خوبــی بــود .بــا دوســتان زیــادی ارتبــاط برقرارکــردم .مــن از بچگــی بــه رباتســازی و انیمیشنســازی عالقهداشــتم و
بــه پیشــنهاد و هـمکاری پــدرم ایــن کارهــا را انجــام مـیدادم و یــک فیلــم کوتــاه و یــک فیلــم انیمیشــن ســاختهام و در فیلــم کوتــاه جایــزه
هــم گرفتـهام ولــی تجربــه داوری ،یــک تجربـهی خاصــی بــود و دوســت دارم بازهــم برایــم تکرارشــود.
بنیامین عباسزاده
داور کودک و نوجوان
اردبیل

پروانههای فیروزهای ()2

 222مهربانتر از پرواز

کیمیا عجمی
ایران و ایرانی
کیمیا عجمی دانشجوی مدیریتجهانگردی دانشگاه شیراز است و در بخش خارجی آژانسهواپیمایی مشغول
به فعالیت .او معتقداست چمدان عالقهاش به این حرفه را در روزهای پر هیاهوی جشنوارهی کودک بسته و هنوز
ن روزها ارتباط دارد که این ارتباطات بر
هم پس از گذشت چندین سال با داوران بینالملل کودک و نوجوان آ 
استواری گامهایش در مسیر حرفهایاش نقش بهسزایی داشتهاست.
او داور دورهی بیستوششم جشنوارهی فیلمهای کودکان و نوجوانان در بخش بینالملل بوده؛ به عقیدهی
کیمیا حضور آنها بهعنوان سفیران فرهنگی ایران در ایجاد ذهنیتی مثبت بر افراد خارجی نسبت به ایران و
ایرانی بسیار مؤثر بوده؛ دوستان خارجیاش هنوز پساز گذشت چند سال یادآور خاطرات خوبشان از ایران و
جشنواره هستند و تمایلشان برای سفر به ایران را بارها بیانکردهاند .او میگوید که ما با حضورمان بهعنوان
نوجوانان موفق ایرانی و با ایجاد ارتباط صمیمی با دیگران در مجامع بینالملل ،دوستانی را در سراسر جهان
داریم که از ایران و ایرانی به نیکی یاد میکنند.
کیمیا متولد هفتادوشش و در آستانهی بیستو دو سالگی است اما هنوز بهیادمیآورد که در زمان ثبتنامش
در نوجوانی از او خواستهشدهبود که فرم را خودش تکمیل و امضاء کند و او چنان احساسمسئولیتی داشته که
هنوز هم امضایش را حفظکرده و این در تقویت اعتمادبهنفسش خیلی مؤثر بودهاست.
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دل نو شته

امیرمحمد عالیی

تجربـهای بســیار عالــی بــود .چــون مقایسـهی بیــن فیلمهــا را یادگرفتــم و آشــنایی بــا داوری پیداکــردم .االن احســاسمیکنم کــه دقتــم
در دیــدن فیلمهــا زیــاد شــده و آرزو دارم کــه ســالهای آینــده هــم بتوانــم بــاز هــم فیلمهــای جشــنوارهی کــودک و نوجــوان را ببینــم.
امیرمحمد عالیی
داور کودک و نوجوان
اردبیل
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عالیه عقیلی
قصهی زندگی خودمان
من عالیه عقیلی متولد بیستهشت مرداد  ۱۳۶۱در دوره نوجوانی در دورههای سیزدهم و چهاردهم داور
جشنواره بینالمللی فیلمهای کودکان و نوجوانان بودم ،مثل همه بچه ها ما هم امتحان کتبی و شفاهی دادیم،
اینکه چه اتفاقی برای شخص خود من افتاد خیلی برایم لذتبخش و آموزنده بود که در اوج دوران نوجوانی
بتوانی فضایی را برای خودت ایجاد کنی که بتواند جهت بدهد که این حس همچنان با من باقی ماند؛ دوره
دبیرستان مجبورشدم تجربی بخوانم و در نهایت شاخه تحصیلیام را تغییر دادم و به سمت هنر رفتم ،لیسانسم
را نقاشی خواندم و بعد در این فرصت تحصیلی خیلی کارهای دانشجویی انجام دادم ،طراحی صحنه تئاتر
درجشنواره هنرهای سنتی انجام دادم و نمایشگاه و گالری و تدریس هنر را از سال  ۸۰شروع کردم ،بعد رفتم
آلمان رشتهعلومتربیتی هنر خواندم برای ارشدم و بعد برگشتم ایران و برای ارشد دومم فلسفه هنر خواندم،
االن هم دکترای فلسفه هنر میخوانم ،بههرحال رشته من و فضای خانوادگی ما و فضای آن سال ها بود که
یک جهتی به من دادند و یک راه را به من نشان داد که راه اصلی زندگی من شد ،از آن سال ها خاطرات زیادی
با بچه ها دارم ،یکبار استاد ارحام صدر با بچه ها در هتل عباسی جلسه نقد فیلم بود ،ایشان از ما پرسیدند
این فیلم چه کمکی به شما کرد ،چه چیزی از این فیلم یاد گرفتید  ،من گفتم این فیلم خیلی لذتبخش بود
ولی برای کودک ساخته شده بود ،خود کودک در آن نقشی نداشت و کودکانه نبود ،و از نگاه یک بزرگسال
برای یک کودک بود ،و آقای ارحامصدر آن سال از صحبت من خیلی خوششان آمد و گفتند دقیقاً همینطور
است و با هم بحث کردیم ،و چیز دیگری که از آن سالها به یاد دارم آشنا شدن با خیلی کسانی که قب ً
ال با
من در خانه کودک بودند با توجه به اینکه می دانیم ،مدیریت خانه کودک با مادرم بود و ایشان در آن سالها
مسئولیتهایی داشتند برای برگزاری جشنواره کودک ،بچه هایی که آن سال بودند االن خیلی هاشان به جاهایی
رسیدند مثل آقای علی عطار و خانم شیرین صمدی اینها بچه هایی بودند که همه به نوعی وارد عرصه هنر
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شدند و بهخصوص در عرصه سینمایی و آن زمان که ما مؤسسه «دیگر» را سال هشتاد تأسیس کردیم ،آقای
علی عطار با خانم شیرین صمدی در ادامهی همان کا ر آمدند وبا هم جشن سینما را برگزارکردیم ،که تصاویرش
هم موجود است .یک گروه نقدفیلم تشکیل دادیم ،نقد فیلم «سگکشی» بود و این کار همچنان هم در مؤسسه
ادامه دارد و کار نقد فیلم را همچنان داریم که از اساتید هنر در این این زمینه کمک میگیریم و نقد فیلمها،
به نوعی برای خود من برای این که بتوانم بهتر صحبت کنم ،تکلمم بهتر شود و خجالتم از بین برود؛ خیلی
خوب بود برای یک نوجوانی که خیلی هم خجالتی بودم ،برای کسی که فقط مشغول درس بود این بحث ها،
میتوانست خیلی کمک کند ،میتوانستی فیلم ها را نقد کنی و ایده بدهی ،هرچند خیلی کوچک باشد ولی
همین که میتوانی حرف بزنی خیلی جذاب و جالب بود.
من خوشبختانه در خانوادهای که در آن همیشه بحث راجع به ادبیات و هنر و ادبیات نمایشی بوده بزرگ
شدهام ،ولی اینکه من بهعنوان یک نوجوان و یک شخص می توانستم به تنهایی با نظر خودم رأی بدهم با
اینکه در یک گروه بودم ولی به تنهایی رأیم مؤثر بود ،پس من نباید از روی احساسم تصمیم میگرفتم و رأی
میدادم پس من باید خیلی چیزها رو با دقت ببینم .به یاد دارم که افراد خیلی معروفی برای دوبله به اصفهان
میآمدند و به یاد دارم طبقه باالی سینما ساحل دوبلورها کنار ما داورها نشسته بودند و همزمان فیلمهای
خارجی را دوبله میکردند و تجربه این چیزها برای من خیلی جالب بود و اینکه بهعنوان یک داور میتوانم در
آن سالها قضاوت کنم و قضاوت درست انجام بدهم و به یاد دارم که روی صحبتهای کودکانهای که بچهها
باهم میکردند به هم میگفتند به این فیلم رای بده ،همین پسری که کنار کارگردان نشسته همین است ،ولی
به نظر من مث ً
ال اون فیلم خیلی ترسناک بود ،سعی میکردم با همان ذهنیت کودکانه یا نوجوانانه که داشتم
قضاوت درستی انجام دهم در انتخاب فیلمها که مسلماً خیلی کمک کرد.
قطعاً فقط دوران داوری باعث رفتن من و جهت دادن من به رشته هنر نبود ،مجموعهای از همه اینها بودند،
در خانوادهای فرهنگی بودن ،در فضای هنری قرار گرفتن و بودن در همین فضای جشنواره ،همهی اینها
تأثیرگذار بود و درست است که من رشته تحصیلیام نقاشی و هنر تجسمی بود ولی از موسیقی در در کارهایم
زیاد استفاده کردهام هنوز هم استفاده میکنم و یا به یاد دارم در آلمان جشنوارهای بود به نام « فستیوال کتاب
خواندن برای کودکان» و یادم هست که داستانهای شاهنامه را حتی به صورت نمایشی اجرا کردم و با تئاتر
شروع کردم با بچهها صحبت کردن و فضایی شاهنامه را و داستان زال و سیمرغ را با آنها کار کردم و چقدر
بچهها نقاشیهای زیبایی کشیدند و ما نمایشگاه تشکیل دادیم به هر حال درست است که فیلد کاری من
هنرهای تجسمی شد ولی از تئاتر و موسیقی و سینما زیاد استفاده کردم و خیلی دخیل بودن در آن و هنوز که
هنوز است به دانشجوهایم سر کالس میگویم فیلم خوب دیدن و کتاب خوب خواندن در هنرتان بسیار مؤثر
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است در همین هنر تجسمیتان.
زمانهایی که ما با هنرمند ها نشست داشتیم ،ما خیلی از هنرمندها را از طریق تلویزیون میشناختیم با
سینما خیلی با آنها آشنایی نداشتیم وقتی ما در آن فضا قرار میگرفتیم چون ما در آن سن قهرمان پروری
هم داریم در پیشزمینهی فرهنگی خودمان و وقتی به مدرسه میرفتیم و به دوستانمان گفتیم ما این اشخاص
یا این هنرمندها را دیده ایم آنها باور نمیکردند و میگفتیم این هم امضایش ،که هنوز هم آن دفتر خاطرات
با امضاها را دارم و اینها برای ما خیلی جالب بود واین که من هنوز این ها را نگه داشتهام و شاید من با توجه به
تکنولوژی زمانه ،میتوانستم یک عکس از این اسناد بگیرم و وارد کامپیوتر بکنم و کاغذهای اضافی را از زندگی
آپارتمانی حذف کنم ولی باز آنها را نگه می دارم ،چون احساس میکنم لمس کردن اینها برایم لذتبخش بود
تا اینصرفاً فقط داوری باشد و از طریق اینترنت با آنها ارتباط گرفته شود.
به یاد دارم مراقبینی که داشتیم ،هیچکدام اعمال نظری نمیکردند و یا حتی تحمیل نمیکردند به ما که این
رأی را حتماً بدهید ،نگاه ما داور ها ،با بزرگترها و داوران بزرگسال متفاوت بود چون جشنواره برای کودکان
ساخته شده نه برای بزرگساالن و نگاه و انتخاب کودکان و نوجوانان خیلی مهم است ،فکر میکنم آن سالها
این اتفاق افتاد که کودکان و نوجوانان خودشان انتخاب کنند و نگاه بزرگساالن نبود.
کانون فیلم که البته من در آن سالها کمتر میتوانستم شرکت کنم چون تهران بودم ،خانم صمدی و آقای
عطار از قبل از جشنواره وارد خانه کودک شده بودند ،حدودا ً  ۱۱یا  ۱۲ساله بودیم ،از آن سالها همدیگر را
میشناسیم و به یاد دارم در جلسات نشست بعد از فیلمها این ما بودیم که به بچهها راههای نقد فیلم را یاد
میدادیم و میگفتیم چگونه باید نقد کنند و خودمان میتوانستیم بهگونهای آموزش هم بدهیم و البته در حد
خودمان نه پیشرفته و نه از روی مطالعه ،از روی تجاربی که در آن سالها داشتیم و بعدها این کانون بزرگتر
شد تا جایی که جشن خانه سینما را این جا گرفتیم.
اینکه هنوز بهعنوان یک دوست ،یاد این عزیزان ،آقای قوکاسیان ،مادر عزیزم یا خانم پرویزی به این دلیل که
فضای بسیار صمیمی داشتیم و آموزشها از صمیم قلب بود به ما نگاه درست میدادند ،بعضی وقتها راجعبه
قصه فیلم با هم صحبت میکردیم ،چه به ما خیلی کمک میکرد شاید در ساختن زندگی قصه زندگی خودمان.

پروانههای فیروزهای ()2

تا انتهای حضور 227

علی عطار
سرنوشت ما جذاب بود
من علی عطار هستم .در حال حاضر دکترای بازاریابی دارم از دانشگاه تهران .حوزهای که در حال حاضر کار
میکنم حوز ه تدریس ،بازاریابی و مارکتینگ هست .همچنان دستی در فیلمسازی تبلیغاتی دارم .االن هم دارم
یک رستوران ایرانی راهمیاندازم.
دور ه سال هفتادوهفت و هفتادوهشت و بعدش درگیر راهاندازی کانون فیلم شدیم .مرحوم زاون بخشی از
دوستان را انتخابکرد و ما با هم یک گروهی تشکیلدادیم ،در خان ه کودکونوجوان و مباحث مربوط به کانون
فیلم نوجوان را تدریسکردیم .دو یا سه سال بعد دیگر سن ما به سن داورها نمیخورد ولی در انتخاب داورها و
امتحانگرفتن همراه داورها بودیم که تا سال هشتاد ادامه داشت .ما دیگر نوزده ساله شدهبودیم و با تغییراتی که
در شهرداری و خانه کودک و نوجوان اصفهان انجام شد ،مجبور شدیم که کانون فیلم را رها کنیم.
یک شورای مرکزی بود که من هم یکی از آن پنج نفر بودم که آن کانون را راهانداخت و همان کانون باعثشد
که مسیر ارتباطی با تهران بگیریم و جشن صدویک سال سینما را برگزارکنیم .بودن ما کنار زاون باعثشد
یکسری ارتباطات بگیریم که منجر شد به اینکه من از سال هشتادو یک دستیار دوم کارگردان شوم ،در
سریالی به اسم «بچههای خیابانی» به کارگردانی همایون اسعدیان .در واقع جذابترین بخش این بود که در
این سریال مرضیه برومند بازی میکرد .ایشان قهرمان تمام سالهایی بود که من به جشنواره میرفتم؛ یعنی از
سال شصتو نه که یادم میآید در جشنواره داور نبودم ولی میرفتم جشنواره ،خیلی مرتب و خیلی زیاد .بعضی
وقتها شاید سه یا چهار سانس ،بعضی وقتها تا پنج سانس هم فیلم میدیدم .خانم برومند به نظرم خیلی آدم
بزرگی بود و قهرمان آن سنوسال ما بود« .الو الو من جوجوام» مال دوران کودکی ما و «مربای شیرین» مال
شروع دور ه نوجوانی ما بود .این ارتباط سر آن فیلم که ایشان بازیگر سریال ما بودند؛ باعث شد که سالها بعد
من بهعنوان دستیار خو ِد خانم برومند در سریال ،فیلمها و کارهای ایشان همراهباشم و برای امیرحسین صدیق،

پروانههای فیروزهای ()2

 228مهربانتر از پرواز

کار دستیار کارگردانی و برنامهریزی کنم؛ تا سال هشتادو هشت که بهطور مرتب شغلم دستیاری کارگردان بود.
فیلمسازی را آرام آرام شروع کردم .سال  2009یک فیلم کوتاه ساختهبودم که منتخب جشنواره بینالمللی
فیلم کوتاه ایران شد .جایز ه آمریکا را گرفت .در جشنوار ه بینالمللی فیلم کیش دیپلم افتخار گرفت و در جشنواره
فیلمهای ایرانی لندن هم ،بهترین فیلم ایرانی یعنی بهترین فیلم کوتاه انتخابشد .سالها فیلم کوتاه ساختم.
شش یا هفت فیلم کوتاه حرفهای با بازیگر حرفهای ساختم .از سال هشتادو هشت بهخاطر یکسری مالحظات
کارم در سینما کمرنگ شد و چون هیچکار دیگری جز فیلمسازی بلد نبودم ،رفتم در شرکتهای تبلیغاتی
شروعکردم تیزرهای تبلیغاتی ساختن؛ فیلمسازی از جنس تبلیغات تا سال نود که احساس کردم سوادم کم
است .رفتم دانشگاه تهران فوقلیسانس و دکترای حرفهای گرفتم در همین حوزه و بعد کشیدهشد به ماجرای
اینکه بیشتر حاال کارم تبلیغات است .فیلمسازی همچنان دارد با من میآید ،کاری که ما سال شصتونه با
خودمان کردیم آن سیبی که گاز زدیم و آن سال رفتیم جشنواره هنوز ادامه دارد.
اگر رشدی قابل تشخیص باشد ،قطعاً همین است ولی به نظرم بخشی از سرنوشت من را تغییر داد .االن
صمیمیترین دوستان ما همچنان آدمهایی هستند که ما در آن دوران با آنها فیلم میدیدیم و داور شدیم .من
فکر میکنم جشنواره ،ما را فیلمبین کرد .یک تأثیری گذاشت که خیلی زیاد است .االن من هجده سال است که
در این زمینه کارمیکنم .یک مدتی از سینما فاصلهگرفتم ولی ارتباطات ما با سینما بود .چند باری هم مرتکب
بازی در سریال شدم و فیلم بازی کردم .این ارتباط قطعنشده و با اینکه شغل حرفهای من مستقیماً سینما
نیست ولی همچنان خودم را متعلق به سینما میدانم و ارزشمندترین کارتی که بیشتر وقتها دنبالم میبردم؛
بیشتر از کارت ملی ،کارت گواهینامه ،کارت بانکی ،این کارت خانه سینما همراه من است و حس خوب نسبت
به آن دارم.
حداقل به دوره ما ،خیلی قصهها جذاب بود .کنار هم بودن ،آقای زاون و وجود خانم عقیلی ،ترکیبی که در
شهرداری اصفهان بود؛ به نظرم زندگی خیلی از ماها را تغییر داد؛ آن نسل داورهای سال هفتاد و هشت .االن
دوستان ما خیلیهاشون کار حرفهای سینما میکنند؛ یک جوری ما رو برد در آن وادی.
درست است که من علوم سیاسی خواندهام ولی هیچوقت هیچجا نمیگویم که من لیسانس علومسیاسی
دارم .افکار ،ما را از جایی بلند کرد و برد گذاشت در فضایی دیگر .حتی محل سکونتم را بهخاطر این موضوع
تغییر دادم .من اسم این را میگذارم سرنوشت .دیگر نمیگویم حتی راه و تغییر؛ دیگر وقتی محل سکونتت را
بهخاطر سینما عوضمیکنی؛ در مسیری تحصیلمیکنی و در مسیری کار میکنی؛ کارهایی که قب ً
ال نمیکردی
را میکنی؛ معاشرت تغییر میکند؛ یک کم بیشتر از تغییر؛ تغییر سرنوشت است .من اینجور فکر میکنم
تأثیرگذارترین چیز خارجی در زندگی من ،آمدن من در جشنواره بود.
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سال نود و دو ـ نود و سه بود شاید نود و چهار بود چون آقای معلم همچنان در قید حیات بودند ،دعوت
فیلم خوب کودک دیگر ساخته نشد .فیلم
شدم به جشنواره .رفتم خیلی دلمسوخت ،از این بابت سوخت که ِ
خوب کودک آن چیزهایی که ما قب ً
ال بهعنوان فیلم خوب کودک میدیدیم .شاید هم من بزرگشدم .شاید
ما خیلی خوششانس بودیم ،ما خوششانسترین نسل این مملکت بودیم که پوراحمد ،برومند و صدرعاملی
برای ما فیلم ساختند و ما عاشق سینما شدیم .ما خیلی خوششانس هستیم که تمام بزرگان سینما برای نسل
ما ،فیلم کودک ساختند .امیدوارم این مسئله حل شود .برگردیم و بگوییم آقای پوراحمد ،آقای طالبی ،آقای
صدرعاملی فیلم کودک بسازید ولی امیدوارم از فیلمسازهای کودک االن ،آقای صدرعاملی و طالبی در بیایند و
فیلم کودک بسازند.
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ی عسگری
ن عل 
سیمی 
فریم به فریم
ی
از فیلمهایی که کمی حالت علمی ـ تخیلی دارد و کمی سورئالتر است بیشتر خوشممیآید .من سیمینعل 
عسگری ،متولد مهر پنجاهوهشت؛ مدرس رشته انیمیشن در آموزش و پرورش هستم؛ البته زمانی هم دانشگاه
تدریس میکردم .در کارگاههای جشنواره یکسری از تکنیکهای انیمیشن را شناختم؛ آن زمان در فیلمهای
ت استفاده میشد .با چه زحمتی این فیلمها کار میشدند؛
خارجی از فناوریهای جدیدکه برای ما تازگی داش 
فکر کنم فیلم  ۳۵میلیمتری بود که االن در آموزش خودم به بچهها میگویم که شما اینقدر راحت با یک
کلید کامپیوتر کاری را انجام میدهید؛ فکر نکنید این خیلی دور بوده که اینها را فریم به فریم درستمیکردند
و بچهها فکر میکنند مربوط به زمانهای خیلی دور بوده؛ حداقل من در زمان خودم دیدم که چگونه با نگاتیو،
ظهور و این چیزها ...کار میکردند .االن همهچیز شده تکنیکهای کامپیوتری و دیجیتال .من تصمیم برای
انتخاب شغل آیندهام را آنموقع در زمان جشنواره نگرفتم ولی چون خودم خیلی اجتماعی بودم دوست داشتم
کار ،کار دست باشد؛ کار گروهی باشد و تعامل در جامعه را خیلی دوستداشتم.
سال هفتاد عضو هیأت داوران کودک و نوجوان جشنوار ه بودم؛ به پیشنهاد پدرم داور جشنواره شدم .ایشان کار
فرهنگی میکردند ،انتشاراتی داشتند و با جامع ه فرهنگی در ارتباط بودند .در آن دوره هم جزو طراحان پوستر
جشنواره بودند .البته خانواده همیشه در بطن هنر بود .پدرم یک شخصیتی بودند که همیشه به من میگفتند
تو متوجه نشدی که چهقدر استعداد داری چون زمانی که من مدرسه بودم بهواسط ه اینکه ما دوقلو بودیم من
همیشه قل پیرو بودم و این حرف رو نفهمیدم تا زمانی که وارد دانشگاه شدم.
از بچگی به طراحیکردن و خیالپردازی عالقهداشتم مخصوصاً با خواهر دوقلویم که خودم را مقایسه میکنم
میبینم حتی زمان راهنمایی ،دبیر هنرمان تابلو را دو قسمت میکرد و به من میگفت :نقاشی درسبده؛ خواهرم
خیلی خوشخط بود .به خواهرم میگفت :تو خوشنویسی درس بده .در نهایت پیشدانشگاهی که بودم این
رشته را انتخاب کردم؛ چند ماهی کالسهای حوزه هنری را رفتم و وارد رشت ه گرافیک شدم و بعد چون خیلی
عالقه داشتم به شخصیتپردازی انیمیشن ،فوقلیسانس انیمیشن خواندم.
یکی دوتا پروژه در زمان دانشجویی ساختم و بالفاصله وارد سیستم آموزشو پرورش شدم .چند سال اول
رشت ه انیمیشن نبود؛ چند تا مدرسه در اصفهان کار میکردم و کارهایی که بچهها ساختند خیلی خوب بود؛ االن
انیمیشن اصفهان خیلی حرف برای گفتن دارد؛ چند بار هم به تهران رفتیم و بچهها رتبه آوردند و من بهعنوان
یکی از مؤلفهای کتابهای عروسکسازی آموزش و پرورش انتخاب شدم .فکر کنم االن سه سال است که
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انیمیشن کتاب درسی دارد و ما کار می کنیم .به یاد تجرب ه آن زمان ،هر موقع زمان جشنواره میشود میخواهم
بچ ه خودم را ببرم چون یک حس استقالل به آدم میدهد .در جشنواره در جلساتی که با کارگردانها حرف
میزدیم؛ بعد از اینکه فیلمها را میدیدیم ،یکجا جمعمیشدیم و دربار ه آن حرفمیزدیم .من حرفهای بقیه
را میشنیدیم و غیرممکن است که بگویم این اتفاقها تاثیری در روند کاری من نداشتهاند.
یکی از چیزهایی که از آن جشنواره برایم خیلی خوشایند بود و االن بهیا د میآورم؛ جمعی بود که بعد از فیلم
با هم گفتگو میکردیم؛ چون ما در سیستم آموزشیمان نداریم .خوشبهحال آنهایی که در یک مقطع زمانی
در یک جای خاصی قرار بگیرند؛ جشنوار ه کودک و نوجوان که زندگی تو را تحت تاثیر قرار بدهد و این یک
شانس است برای کسانی که میتوانند وارد شوند .فکر میکنم امسال حدود پانصدـ ششصد نفر متقاضی بودند
و کاشمیشد که یککمی هم جا بیشتر بود؛ یعنی بچههای بیشتری استفادهمیکردند چرا که حتماً برایشان
تاثیرگذار است؛ مخصوصا االن که بچهها روابطعمومی ضعیفی دارند؛ تعاملکردن بلد نیستند؛ حرفشنیدن از
همدیگر را نمیدانند؛ با هم کنار نمیآیند و در جشنواره این خیلی خوب است که کنار هم مینشینند و در مورد
یک فیلم صحبتمیکنند .یک آدم بزرگ ،یک کارگردان سرشناس که شاید یک سال یا دو سال زحمتکشیده
و فیلمی را ساخته حاال راحت فیلمش را در معرض انتقاد میگذارد و به حرفهای بقیه گوشمیدهد.
االن تخصصی باالتر از ساخت کار عروسکی نیست و مواد متریال است و به بچهها میگویم هرکدام بتوانید غیر
از روشهایی که من سر کالس گفتم روشهای دیگری ارائه دهید برای ساختن؛ دست ،مفاصل و ...یک نمره
ویژه دارد .حتی اگر وسط کالس متوجه شدیم که این کار اشتباه است و به نتیجه نمیرسد .همیشه سعی کردم
در معرض قضاوتباشم و با هنرجوهایم همیشه رابطهای داشتم و بچههایم بدون ترس نظرشان را میگویند.
من ک ً
ال از تخیل و خیالپردازی و تصویرسازی خوشممیآید و بهخاطر همین در بچگی ترسهای زیادی
ال برعکس است مث ً
داشتم؛ بر عکس خواهر دوقلویم که مغز خیلی منطقی دارد .من مغزم کام ً
ال از ترک دیوار از
سایه یا هر چیزی برای خودم یک چیزهای وحشتناکی میسازم و از چیزهایی که بوجود میآورند ،لذتمیبرم.
چیزی که مهمه این است که چیزهایی که در بچگی هست در بزرگی نیست.
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دل نو شته

کسرا علیزاده

مــن قبـلاز ایــن برنامــه دوســتان خیلــی کمــی داشــتم و ارتباطــم در حــد دوســتان خانوادگــی و مدرســه بــود و چــون خــودم در یــک فضــای
هنــری بــزرگ شــدهام ،دوســتانم نمیتوانســتند مــرا درککننــد .ولــی ایــن جشــنواره باعثشــد تــا دوســتان هنرمنــد زیــادی پیداکنــم و
توگــو کنیــم.
بتوانیــم باهــم در مــورد فیلــم و ســینما بحــث و گف 
تجربـهی داوری بــرای مــن خیلــی عالــی بــود و از آن موقــع بــا دقــت بیشتــری بــه فیلمهــا نــگاه میکنــم و از طرفــی یادگرفتـهام
کــه قضــاوت عادالنــه در مــورد چیزهــای دیگــر هــم داشتهباشــم .کالً قضــاوت و داوری کار ســختی اســت و اگــر بخواهیــم بیــن چنــد فیلــم یــا
هــر چیــز دیگــری بهترینهــا را انتخابکنیــم ،بایــد خیلــی دقتداشتهباشــیم تــا بعــدا ً دچــار عذابوجــدان نشــویم.
من دوست دارم بازهم این تجربه را تکرارکنم و میخواهم در آینده بهعنوان کارگردان در همین جشنوارهها شرکتکنم.
داور کودک و نوجوان
دوره سی و دوم جشنواره
اردبیل
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دل نو شته

سلدا فرمانی

مــن قبـلاز اینکــه داور جشــنواره یــا مســابقهای شــوم ،فکــر میکــردم قضاوتکــردن خیلــی آســان اســت ولــی وقتــی کــه داور شــدم،
دیــدم کــه بایــد بــه هرچیــزی کــه در یــک فیلــم هســت ،توجــه کــرد مثــل فیلمنامــه ،کاگــردان ،بازیگــر ،تصویربــردار ،عنــوان فیلــم ،موســیقی،
نورپــردازی ،صداگــذاری ،طراحیصحنــه ،طراحیلبــاس ،گریــم ،تدویــن ،تهیهکننــده و  ...تــا ببینیــم در همـهی ایــن مــوارد آیــا اشــکالی هســت
یــا نــه ؟
مثالً آیا بازیگر میتواند دیالوگی که در فیلمنامه هست را با احساس خود دیالوگ بگوید ؟
من خیلی دوستدارم در آینده یک بازیگر موفق و یک فیلمساز موفق شوم .
داور کودک و نوجوان
دوره سی و دوم جشنواره
اردبیل
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محمد فتحنجات
یک پروانه  ...و ...لباس سفید
کرمان امروز هستم .در مهر ماه سال هفتادوپنج که
محمد فتحنجات مدیرمسئول و صاحبامتیاز روزنام ه
ِ
جشنوار ه فیلم کودک و نوجوان در کرمان برگزارشد ،من یازده سالم بود ،متولد  67 / 6 / 25هستم و بهدلیل
فعالیتهای روزنامهنگاری پدرم ،با سیستم اجرایی این جشنواره آشناشدم و بعد به پیشنهاد سید جواد جعفری
که آن زمان مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان بودند ،در روابط عمومی این جشنواره مشغول به کار شدم
که البته فعالیتم افتخاری بود ،این جور نبود که صددرصد موثر باشد .بگونهای حضور کودکان و نوجوانان در این
جشنواره بیشتر افتخاری بود؛ بهغیر از آن مراحل داوری به نوعی ابراز سلیقهبود در بین نوجوانها که بهنظر من
رفتار خوبی است.
اتفاقی که آن سالها افتاد ،تا چند سال بعد هم کرمان تحت تأثیر بود .بسیاری از کودکان که تا آن زمان اص ً
ال
با سینما به دالیل فرهنگی و شاید اقتصادی آشنایینداشتند در این جشنواره توانستند بیایند سینما و فیلمها را
ببینند؛ این اتفاق خوبی بود .از طرفی محلی که جشنواره در آن برگزارشد خانه شهر کرمان بود ـکه حاال چند
وقت هست نیمهفعال است و در راهاندازی مجددش اختالفنظر بسیار استـ اما آن زمان بسیار فضای خوبی
بود؛ هم موقعیت جغرافیاییاش وسط شهر بود؛ هم اینکه فضای پارک ماشین و فضای سبز داشت و اطرافش
تماماً پارک بود .فکر میکنم تأثیرگذار بود تا حدی که بعضی بچهها که برای بازی به پارک میآمدند یکدفعه
متوجه برگزاری این اتفاق و جشنواره میشدند.
یقیناً جشنواره برای من مؤثربوده ،االن در متدهای روانشناسی و روانشناختی که ما داریم بیشتر بعد از
گذشت بیست سال متوجهمیشویم که ایجاد مسئولیت برای کودکان و نوجوانان بسیار سرنوشتساز است
برای آینده .این یقیناً برای من تأثیرگذار بوده با وجود اینکه ما متوجهبودیم که آن زمان این رفتار یک رفتار
افتخاری است و ما عاملیت صددرصد نداریم در موضوعها؛ اما برای اولینبار بود که یک مسئولیت با شمایل
رسمی داشتیم .لباس فرم میپوشیدیم ،یک لباس سفید رنگ بود یادم هست که متأسفانه عکس هم ندارم
مگر اینکه خود آرشیو جشنواره از ما داشته باشد .یک لباسهای سفیدرنگ بود؛ زیبا .یادمهست :آستین سبز
داشت و یک پروانهسفید رنگ هم داشت .خیلی غرورآفرین بود برای ما که لباس فرم داشتیم .یک مقداری
سازماندهی شدهبود.
ما بعد از مدرسه میرفتیم .اتفاقهای خیلی خوب جشنواره :اول همانکه در ابتدا گفتم آشنایی ناگهانی
بعضی از کودکان که اص ً
ال نمیدانستند سینما چی هست .دوم ،بهخاطردارم سوپراستارهای آنزمان ،افرادی مثل
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علیرضا خمسه ،اکبر عبدی که آن زمان حرف اول را میزدند .سریال «کارگاه علوی» پخشمیشد ،نقش اولش؛
افرادی مثل رامبد جوان که در سریال «خان ه سبز» بازیمیکرد؛ خیلی مشهور بودند .من و دیگر بچهها یک
دفترچه داشتیم از آنها امضاء میگرفتیم .برای ما یک متنهایی را مینوشتند ،شعر مینوشتند .لیلی رشیدی
و پدرشان آمدند و رفتارهای خیلی خوبی داشتند .آقای علی مصفا خودش ما را جمع میکرد و میگفت من
بازیگرم بیاید با من عکس بگیرید و متنهای امیدوارکننده مینوشت« :به افق پیشرو باید نگریست »...این یک
اتفاق بود که از نزدیک خیلی تأثیرگذار بود .تفکرات گوناگون وارد شهر کرمان شدند آن هم در غالب هنرمندانی
جریانساز؛ تفکرات هنرمندانه داشتند و نگاه هنرمندانه به شهر میکردند و تا سالها بعد تأثیرگذار بود و این
یکی از فایدههای جشنواره بود.
خاطرات من از آنزمان مربوط به آن سطح از اطالعات آنزمان من بود؛ احتماالً هدایت داوران کودک و
نوجوان آن زمان بهعهدهی کانون پرورش فکری بود ،ارشاد که تأثیری داشت .آموزش و پرورش را نمیدانم اما
یادم هست بعضی از مدارس بچهها را برای تماشای فیلم میآوردند .یادم هست که بیرون یک تلویزیون بزرگ
گذاشتهبودند تا بیرون هم از این طریق پیگیری کنند .یعنی بچههایی که بدسرپرست یا بیسرپرست بودند
هم در خیابان جمع میشدند و فیلم را نگاهمیکردند؛ این اتفاق جالبی بود .من االن نمیدانم با این حجم از
مواج ه کودکان با فضای مجازی ،هنوز هم تأثیرگذار هست؟ اما احساسم هست که با همانها هم میتوان کار
کرد .شبکههایی باشد که اکران فیلم داشتهباشد برای بچههایی که بیشتر سرشان در گوشی و تبلت است .من
میدانم که هنوز در شهر کرمان یا شهرهای این کشور هستند بچههایی که توان سینما رفتن ندارند و هیچ
فضای مجازی هم در اختیارشان نیست .شاید بتوان فیلمها را برای آنها هم نمایش داد.
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فاطمه فرنام
هیجان شیرین
فاطمه محجوبانه میگوید شاید یک نوجوان خجالتبکشد که روی صحنه برود ،جایی که هنرمندان
بزرگ حضوردارند ،اما این یک هیجان شیرین است .فاطمه فرنا ِم پانزده ساله در آن ایام بهواسطهی
خانوادهاش با فضای فرهنگ و سینما بیگانه نبود اما استعدادش را در این زمینه نمیشناخت .او پساز
تجربهی داوری در سیامین دورهی جشنواره بینالمللی فیلمهای کودکان و نوجوانان ،نقاشی و عکاسی را
دنبالکرد و به عالقهاش در زمینهی نویسندگی و نقد فیلم هم پیبرد .عالوه بر آن با عضویت در انجمن
فانوس به سرپرستی استاد داستانپور ارتباطش را با فضای فرهنگی ـ مذهبی نیز حفظکرد.
او معتقداست که حضور در جشنواره باعث باالرفتن اعتمادبهنفسش شد و توانست در تصمیمگیریهایش
از آن بهدرستی استفادهکند .فاطمه میگوید دورهی نوجوانی دورهی رشد جسمی و فکری است و حضور
در جشنواره به رشد فکری آنها کمکمیکند.
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غزل فلک
دیافراگم باز
دوربینهایی که یونیسف در دورهی بیستوهفتم جشنواره بینالمللی فیلمهای کودکان و نوجوانان به غزل
و دوستانش هدیهداد؛ محرکیبود برای شرکت در کالسهای تخصصی عکاسی .او بعد از جشنواره در کانال
تلگرامی عکاسان اصفهان در مسابقهی عکاسی از طبیعت رتبهی دوم را بهدستآورد.
غزل فلک که اکنون نوجوانی  17ساله است در دورهی بیستوهفتم و بیستوهشتم داور جشنوار ه بود؛ پس
از آن شروع به نویسندگی کرد و بعدها داور فیلمنامهی کوتاه در مدرسه شد.
مادر غزل میگوید :جشنواره در رشد شخصیت بچهها بسیار مؤث ر بوده و قدرت تحلیل آنها را باالبردهاست،
امیدواریم در آینده غزل بتواند مسیر هنر را ادامهدهد.
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آال فوقی
ه عقبی هیچکاک
پنجر 
آال فوقی هستم ،سیوهشت سال سن دارم .اولینباری که داورجشنواره شدم ،سال هفتاد بود که فکرکنم کالس
چهارم دبستان بودم .خواهرم تازه وارد انجمن سینمای جوان شده بود و آقایی بودند به نام آقای جوزدانی که به
خواهرم گفتهبودند جشنواره کودک یک فراخوان زده برای داور کودک و من هم آن موقع عالقمند بودم .یک
هفتهنامهای بود که چهارشنبهها میآمد؛ میرفتم میگرفتم و عکسهای آن را میچیدم؛ آنموقع که اینترنت نبود.
من رفتم و آزمون دادم .یادم هست که یک آقایی بودند که متأسفانه اسمشان یادم نیست ،از من پرسیدند آخرین
فیلمی که دیدی چی بوده است؟ و من گفتم «پنجره عقبی» هیچکاک را دیدم و بعد لپ من را گرفت و گفت مگر
تو هیچکاک را میشناسی؟
البته آن دوره که من داور شدم فقط مصاحبه بود و کتبی امتحان نداشتیم .بعد عالقمند شدم .غیر از اینکه سینما
ن هستم و خانوادهام
را دوستداشتم یک حس استقاللی هم به من داد که یک هفته از صبح تا آخر شب با بچهها بیرو 
نیستند .سال بعد خودم پیگیرش بودم که البته فکرکنم سال بعد ،اول امتحان کتبی دادم و بعدش مصاحبه؛ دوسال
بعدش هم داور جشنواره شدم .سال دوم راهنمایی بودم و یک مقطعی هم همیشه در زمان مدرسه بود .بزرگترین
مشکل من این بود که مدرسه اجازهنمیداد؛ دوم راهنمایی که بودم ،مدیرمان میگفت نمیتوانم اجازهبدهم که هفت
روز ایشون به مدرسه نیایند و من سال هفتادوسه داور نبودم وخب سن من هم اجازه نمیداد که داور کودک باشم.
آخرین دورهای که داور بودم سال هفتادوچهار بود؛ سالی بود که فیلم «نان و شعر» بود کار آقای پوراحمد .آن سال
که اول دبیرستان با هزار مکافات من دبیرستان محبوبهدانش میرفتم یک خانم ناظمی داشتیم که اینقدر بهسختی
به من اجازه دادـ ولی به هر حال رفتم.
جشنواره که قطعاً تأثیر داشته؛ ولی ُخب خانواده من با اینکه پدرم اهل سینما نبودند ولی پدر من عاشق فیلم بود و
یک دوست یهودی داشت که هر شب از او فیلمهای ویدئو میگرفت؛ مادرم همیشه نگران بود که بابام را بگیرند .من
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فیلم زیاد میدیدم شاید بگویم تمام فیلمهای قبل از سال پنجاهوهفت ایران را دیدم و چون خواهرم هم عالقهمند
بود یکسری لیست به پدرم میداد و ما میدیدیم .راستش چیزی که من را به سینما عالقهمند کرد ،دیدن فیلم بود؛
یعنی وقتی کنکوردادم هر کس از من میپرسید ،قبول میشی یا نه؟ به همه میگفتم یا رتبهام تکرقمی میشود و
یا نمیشود یعنی من درس زیاد خواندهبودم ولی دیدن فیلم خیلی کمککرد.
برای من بار اولی که به جشنواره آمدهبودم ،دیدن بازیگرها برایمان خیلی مهمبود .بچهتر که بودیم یک برنامهای
بود به نام «هوشیار و بیدار» که آقای خمسه بازیمیکردند و یک نفر دیگر که فوت شدند .وقتی آقای خمسه را در
جشنواره دیدم برایم خیلی جذاببود و برای بقیه تعریفمیکردم.
یکدورهای که داور جشنواره بودم فیلم «بدوک» آقای مجید مجیدی را گذاشتهبودند ،که این فیلم قاچاق بچهها
بود؛ این فیلم من را به قدری ناراحتکردهبود و ترساندهبود که من فردای آن روز گفتم نمیخواهم بروم .و یک زمانی
هم فیلم را نشاندادند ،فکر میکنم هشت تا ده بود و این قاچاق بچه بود و نشان میداد بچهها را اذیتمیکنند
و میفرستند آنطرف مرز و من هنوز آقای کاسبی را که در فیلمهای طنز هم بازی می کندـ دوستش ندارم و از
آن موقع هم دیگه نخواستم فیلم را ببینم؛ شاید آن موقع من ده ـ یازده سالم بود؛ واقعاً ترسیدهبودم و فردای آن
روز یک زمان دو روزهای بود که من نمیخواستم بروم .ولی چیزی که برایم جذاب بود همان سال هفتاد و چهار
بود که من«قصههای مجید» را فکر میکنم از کالس پنجم دبستان تا دوم ـ سوم راهنمایی داشتم میدیدم و بعد
«نان وشعر» را آوردهبودند و بعد مهدی باقربیگی با ما همراهبود وخیلی برایم جذاببود که البته بعد هم در دانشگاه
خوراسگان هر دو مهندسی کشاورزی بودیم ومن میدیدمشان.
متأسفانه این چندسال اخیر جشنواره را دنبالنکردم یعنی در جایگاهی هم نیستم که بخواهم نظربدهم ولی بچه
برادرم امسال داور بود و او هم شعور درک فیلم را دارد .وقتی از او درباره فیلمها میپرسیدم ،چون من خودم فیلم
 23نفر را در جشنواره فجر دیدم و وقتی از او پرسیدم که به نظرت فیلم خوبی بود؟ گفت فیلم خوب بود ولی برای
بچهها نبود ،این چه فیلمی بود که بچهها را کتکمیزدند و ...پس همان «بدوکی» که من دیدم شاید بیست سال
پیش ،هنوز فیلمی بوده در جشنواره که فرضاً بچ ه برادر من را هم اذیتکرده ،و میگفت :فیلمی بود که من با مامان
و بابام میرفتم در سینما میدیدیم ولی در جشنواره که دیدهبود اذیتشکردهبود .البته من در جایگاهی نیستم که
بخواهم نظربدهم ولی به هر حال فکرمیکنم این یک ایراد است .به یاد دارم خودم بچه که بودم یک فیلمی بود به
نام «پاتال و آرزوهای کوچک» که شاید من ده بار اصرارمیکردم من را ببرید سینما و این فیلم را دیدم ولی مث ً
ال
«دز د عروسکها» بهخاطر آزیتا حاجیان یا اکبر عبدی که با اون شمایل میآمدند میترسیدم؛ یا از گربه در «شهر
موشها» من خیلی میترسیدم؛ ولی مثال یک فیلمی بود به نام «گلنار» در جنگل که هنوزهم دوست دارم ،چون
یک فیلم لطیفی بود .آن موقع کودکی ما که فیلمها زیادتر بود باز هم فیلمهایی بود که اذیتبکنه و البته االن هم
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فیلم کودک ندیدم که در سینما اکرانشود؛ شاید فقط این فیلم که از سید جواد هاشمی است .یا فیلم «پدر دیگری»
که چند تا جایزه گرفت که به نظر من آن فیلم هم برای بچهها نیست.
هنر و تجربه :اول دبیرستان که بودم و میخواستم انتخابرشتهکنم ،یک طوری بود که هنرستان دوتا رشته داشت:
یکی گرافیک و یکی خیاطی و خانواده .میگفتند این رشته برای بچه تنبلهاست و من رفتم رشته تجربی و دانشگاه
دولتی ،مدیریت قبول شدم که یزد بود؛ چون نمیخواستم یزد بروم و مهندسیکشاورزی هم قبول شدم؛ مجبور شدم
بروم همان مهندسیکشاورزی دانشگاه خوراسگان؛ ولی از همان موقع آمدم و انجمن سینمایجوان اسمم را نوشتم و
همینطور که داشتم دوره لیسانس را میگذراندم به انجمن میرفتم .بعد یکسری کالسهای فیلمنامهنویسی آقای
سعید عقیقی که اصفهان آمدهبودند رفتم و یک دوره هم با آقای شهنام شکل آبادی .واقعاً هم نمیدانم لیسانسم را
چهطوری گرفتم.
بعد از لیسانسم چند سالی هم در بانک کشاورزی کارمیکردم؛ کارشناس بیم ه محصوالت کشاورزی بودم .با آنها
مستند میساختیم و یک زمانی شد که من دیدم که دیگر بانک نمیتوانم بروم .البته در بانک کشاورزی هم در همین
زمینه فعالیتمیکردم؛ زرینشهر میرفتم و باید صبح زود ساعت  7:30کارتمیزدم و دیگر عصرها به کالسهایم
نمیرسیدم و خستهبودم .با همسرم صحبتکردم و گفتم میخواهم بروم و شهریور استعفا بدهم .از طرفی چون همه
میگفتند این سابقه کار و بیمه چه میشود؟ من به تنها کسانی که گفتم همسرم و مادرم بود و استعفای خودم را
نوشتم سال هشتاد و شش.
موقعی که میخواستم امتحان فوقلیسانس بدهم آنموقع امتحان اردیبهشتماه نبود ،اسفند بود .سال هشتادو
شش از شهریور تا بهمن واقعاً درسخواندم وکنکور دادم و دانشگاه تهران فوقلیسانس قبولشدم؛ دانشکده هنرهایزیبا
رفتم؛ البته اگر دانشگاه هنرهای زیبا نمیرفتم و دانشگاه هنر میرفتم یککم بهتر بود چون بههرحال فضای دانشگاه
تهران یک فضای خشکی بود و کار عملی زیاد نداشت؛ ازدواج هم کردهبودم و خیلی هم سخت بود چون باید هفتهای
دو روز میرفتم تهران ،دوشنبهها و سهشنبهها .یعنی میرسیدم آرژانتین میرفتم انقالب ،دانشگاه؛ بعد شب خوابگاه و
فرداکه ساعت پنج دانشگاه تماممیشد میرفتم آرژانتین .چون لیسانسم مرتبط نبود درسم دوساله تمامنشد و تقریباً
سهسالونیم طولکشید چون واحدهای پیشنیاز داشتم.
بعد از اینکه درسم تمامشد یکسری کار مستند انجامدادم بعد فیلم کوتاه ساختم؛ برای چند تا مجله کار نقد
انجام دادم؛ تدریسکردم به گروه سمعیبصری فوالدمبارکه و در آموزشگاه آزاد تهران .چند بار دانشگاه سپهر به من
پیشنهاد شد که نرفتم چون هم من آدم تدریس نیستم و هم اینکه راهش برایم دور بود .بعد روی یک موضوعی
تحقیق کردم وآن موضوع را با پروپزال فرستادم دانشگاه هنرپاریس که قبولکردند و گفتند میتوانی به صورت
غیرحضوری دکتری بگیری؛ یعنی به صورت رسالهای به این صورت که هر پنج ،ششماه بیایی آنجا و برگردی،
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کالس زبان فرانسه هم به صورت فشرده رفتم که این کار را انجام بدهم ولی نشد.
یک فیلمی دارم که فکر میکنم از اواسط مهرماه به هنر و تجربه آمد و رونماییاش هم سیتیسنتر بود؛ جمعیت
زیادی هم برای رونمایی آمدهبودند .برای تهی ه این فیلم باید با کارتنخوابها میرفتم و میآمدم؛ بیشتر با موبایل
بود .خودم هر فیلمی که میبینم همه میگویند آال هر فیلمی میبیند میگویداین فیلم بد است؛ بعد رونمایی که
شد من خودم آن انتظاری که همیشه از خودم داشتم را دیگر نداشتم و فکرمیکنم باید خیلی بهتر از این میشد و
از نظر فیلمسازی به آن جایگاهی که میخواستم هنوز نرسیدهام.
البته مستندهایم را هم سعیکردم مستندهای خاصی باشد .چندتا مشکلی که داشتم مث ً
ال این کارتنخوابها قرار
بود اردیبهشت وارد هنر و تجربه شود ولی اداره ارزشیابی خیلی ممیزی رویش گذاشت چون من نمیتوانستم وسط
صحبتهایشان بوق بگذارم ،بعد یک مستند دیگری در مورد سکسوورکرهای خانم که آنها هم کارتخواب بودند،
کار کردم که ادره ارزشیابی تا حاال هشتبار اصالحیه برایم گذاشت و یک مستند هم در مورد خودم کارکردم .البته
عالقهام فقط سینمای مستند نیست ،دوست دارم سینمایی کاربکنم ولی متأسفانه پول ندارم.
فضای کودک را انتخاب نمیکنم .البته یک فیلم هم برای جشنواره کودک برای شهرداری دو ـ سه سال پیش ساختم
به نام «دوراهی» که نویسندهاش خانم علینقیان بود .به نظر من کار با کودک خیلی سخته یعنی خیلیخیلیسخته؛
شاید اگر هزین ه بیشتری داشتم و میتوانستم با آن کودک یا نوجوان بیشتر کارکنم ،مث ً
ال به جای اینکه شش روزه
این فیلم را میبستیم ،بیستروزه میبستیم این خیلی بهتر بود ولی خیلی انرژی میبرد و باید زمان بگذاری چون
کودک وسط کار میگوید :خوابم میآید و همه چیز تعطیل میشد؛ یکدفعه میگفت گرسنهام؛ یا اگر برایم پاستا
نخرید من هیچ کاری نمیکنم .با اینکه بازیگر هم بود و آماتور نبودند .من خودم کودک کار نمیکنم .استاد راهنمای
من استاد الستی همیشه به من میگفت هر کس وارد هنر میشود آدم عقدهای است؛ یعنی دغدغههایی داشته
و میخواهد آن را برون بریزد؛ نه من این طوری نیست و اگر قرار باشه فیلم بسازم ترجیح میدهم ،رئالاجتماعی
بسازم .یعنی واقعیتهای جامعه را نشانبدهم .مثل زندگیهای خودمان پایانش کسی نه قهرمان داشتهباشد و نه
اینکه همهچیز بخوبی و خوشی تمام شود و شاید در فیلمهایم کودک باشد ولی محوریت فیلم برای کودک نباشد.
از کارهای خودم یکی «زمان افقی ضربدر هیچ» را ساختم .یک فیلم «دوراهی» برای کودک ساختم ،فیلم «و ای
انسان» را ساختم .یک بار در جشنواره بزرگداشت کوروساوا برای نقد فیلم داگلین دوم شدم؛ که ژاپن برگزار شد .در
جشنواره صلح مسکو فیلم «و ای انسانم» منتخبشد .در جشنواره سالمت مستند «وتن» ،فیلمنامهاش منتخبشد.
من یک زمانی که دچار بیماری خاصی شدهبودم این فیلم را از خودم ساختم که اطرافیانم موافق نبودند؛ مادرم
در سینما فقط گریه میکرد ،من یک مشکل خونی پیداکردم و همزمان بود با اینکه داشتم سریال برکینگ بد را
میدیدم واین فیلم را ساختم.
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مهدی فوالدگر
بزرگترین فستیوال شهر من
توپنجمین و
روز ـ داخلی/خارجی ـ فستیوال :او که پسر روزهای گرم مرداد هفتادوهفت است ،در بیس 
بیستوششمین جشنوارهی بینالمللی فیلمهای کودکان و نوجوانان بهعنوان داور و در دورهی بیستوهفتم
بهعنوان خبرنگار نوجوان حضورداشت.
مهدی فوالدگر اولین تجربهی حرفهایاش در قاب تلویزیون را بعد از بیستوششمین جشنوار ه با نقشآفرینی
نوساالنش بتوانند سینما
در تلهفیلم «زنگ حساب» 1آغازکرد .به گفتهی مهدی جشنواره بستری بود تا او و همس 
ت و برخواست کنند که این امر میتواند در
را بهتر بشناسند و در مدتی هر چند محدود با هنرمندان بزرگ نشس 
سرنوشتشان بسیار مؤثر باشد .او معتقداست که پیگیری و ادامهی مسیرش به صورت حرفهای در هنر ششم
و هفتم یادگار جشنوارهی کودک است.
او دوران نوجوانیاش را در هنرستان هنرهایزیبا به آموختن رشتهی نمایش پرداخت و میگوید که پیشینهاش
در «بزرگترین فستیوال بینالمللی زادگاهش» و عالقهمندی به سینما ،در قبولی او در مصاحبهی حضوری
دانشگاه بسیار مؤثر بوده؛ مهدی فوالدگر هماکنون دانشجوی رشتهی کارگردانی تلویزیون در دانشگاه صدا و
سیما است.
روز ـ داخلی/خارجی ـ سینما/تئاتر :مهدی فعالیت حرفهایاش را ابتدا با بازیگری آغازکرد و در مراحل بعد
مشغول کار دستیاریصحنه ،مدیریتصحنه ،منشیگری صحنه و در نهایت کارگردانی شد .از فعالیتهای
او میتوان به همکاری در این آثار اشاره کرد :بازیگری در سریال «روزها و رازها» ،2مدیریتصحنه در گروه
«کاوش» در جشنوارهی کاشان 3با اجرای دو نمایش «پنج سالگی» و «ستارگان به آسمان برنمیگردند»،
کارگردانی دو نمایش «خرگوش سفید با چشمان قرمز» در سال  1396و «دعوت» 4در سال 1397؛ او همچنین
در دو نمایش «هنگامهای که آسمان شکافت» و« حرفشورخانه» هم بهعنوان دستیار کارگردان فعالیتداشت.
اولین تجربه حرفهای مهدی در هنر نمایش ،کارگردانی خیابانی نمایش «بیرق» بود .مهدی فوالدگر هم اکنون
مدرک بازیگری آکادمی تئاتر لیو 5را دارد و در تالش است تا به صورت حرفهای با این تیم همکاری کند.
 .1کارگردان« :فریدون خسروی»
 .2کارگردان« :فریدون خسروی»
 .3سرپرست گروه« :احسان جانمی»
 .4نویسنده« :غالمحسین ساعدی»
 .5سرپرست گروه« :حسن معجونی»
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مهدی قاسمی
استارت
قضاوت ،اعتیاد و کودکان کار ،موضوع سه فیلمنامهی کوتاهی است که مهدی قاسمی پساز جشنواره
نوشت و با دوستانی که در آن زمان با آنها آشنا شدهبود تصمیم به ساختشان گرفت .او که متولد هشتادودو
است ،اعتقاددارد حضور در داوری جشنوارهی سیام باعثشد با افرادی آشناشود و فضایی را تجربهکند که
حاصلش شد عمیقتر دیدن دنیای پیرامونش ،دنیای هنر و سینما.
جشنواره اما بارقهای را در ذهن مهدی روشنکرد تا او هنر را با همهی ابعادش دوست بدارد و قدم در
راه کالسهای بازیگری ،فنبیان و فیلمنامهنویسی گذارد؛ او به نواختن ساز نی نیز مشغولاست .به عقیدهی
مهدی جشنوارهی کودک برای افرادی که با این حرفه آشنایی دارند ،میتواند در حکم پلکانی بزرگ یا به
عقیده پدرش آسانسور مسیر آینده باشد اما برای برخی دیگر مانند خودش که آشنایی کمتری با سینما
داشتند در حکم استارتی قوی عملمیکند که به واسطهی آن فرد میتواند عالقه و استعدادش را در این
مسیر بیابد و آن را پرورشدهد.

پروانههای فیروزهای ()2

 244مهربانتر از پرواز

دانیال قندی
شعلهی دل آپاراتچی
حلقهی اول :شاید هیچ وقت فکرشرو نمیکردم که بشه  ...یا بهتر بگم ،بتونم فیلم را از جای دیگری باالتر از بقیه
ببینم؛ جایی که فقط خودم باشم و تاریکی سینما و یه عالم تماشاچی و  ...من از آن باال  ...نمیدونم اما شاید این
جرقه زمان داوری به ذهنم خورد که میشود طور دیگری به سینما رفت و فیلمها را دید  ...این نوجوان عالقمند
به سینما مدتی پساز جشنواره آپارتچی سینما ساحل اصفهان شد؛ به عقیدهی او تماشای فیلم از اتاقک باالی
سینما تجربهای وصفناشدنی است.
حلقهی دوم :شروع آشنایی دانیال قندی با سینما بهطور جدی ،در بیستوپنجمین تا بیستوهفتمین دوره از
جشنوارهی بینالمللی فیلمهای کودکان و نوجوانان بود .دانیال میگوید حضورش در بخش داوری بینالملل
بهعنوان یکی از نمایندگان فرهنگ ایرانی هم برای خودش ـ از نظر افزایش اعتمادبهنفس و تقویت حس استقالل
ـ و هم برای همپایگانش از ملل مختلف ـ به جهت آنکه با منش ،فرهنگ و تمدن ایرانی آشناشوندـ بسیار
مفید بوده و حتی بر سلیقهی موسیقیایی او هم تأثیرگذاشتهاست .این عالقه و تعامل تا آنجا ادامهمییابد که
در سفر دانیال به رم؛ او پولهایش را جمعمیکند تا به دیدار دوستی که در زمان جشنواره پیداکرده و در میالن
ساکن است برود؛ دانیال د و ـ سه شبی هم کنار دوستش ،آنتونیو ،میماند .آنتونیو هم که روزی داور جشنوارهی
بینالمللی فیلمهای کودکان و نوجوان در ایران بودهاست ،دوستدارد بار دیگر به ایران بیاید و در کنار ایرانیان
سفرش را خاطرهانگیز کند.
حلقهی سوم :دانیال پس از جشنواره ،فیلمنامهی دو فیلم کوتاه «بیننده» و «جنایت» را نوشت .او اعتقاد دارد
که بسیاری از ایدههایش برای نوشتن از همان کالسهای آموزشی دورههای داوری در ذهنش ایجاد شدهاست.
دانیال بهعنوان بازیگر هم ،در فیلم کوتاه «بیننده» و در دو فیلم نیمهبلندی که در حال ساخت است حضور
نوسالش بهعنوان مشاور،
دوستان همس 
دارد .او با پیگیری و عالقهمندی توانست در بسیاری از پروژههای هنری
ِ
راهنمای آنها باشد .همچنین او بهصورت حرفهای برای مجموعهی علوی تیزرهای تبلیغاتی ساختهاست .به
گفتهی این زادهی مرداد هفتادوهشت جشنواره مانند شعلهای است که در درون هر فرد روشنمیشود و هر
کس خودش را از آن پیدامیکند و به دنبال آموختههایش میرود.
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حسین قاسمیهنر
مشاور کوچک
من حسین قاسمیهنر متولد  .79/1/ 27اولین باری که با جشنوار ه فیلم کودک و نوجوان برخورد داشتم
برمیگردد به اولین بار که جشنواره از اصفهان برگشت به همدان سال هشتاد و شش بود که من هفت سال
سن داشتم که شدم کوچکترین فرد جشنوار ه فیلم .به نوعی از ارتباط با داوری شروع کردم .بعد هشتاد و هفت
بهعنوان مشاور مدیر اجرایی جشنواره بودم .سال هشتاد و هشت بهعنوان داور و هم مشاور مدیر اجرایی ،بعدها
سه دوره مشاور مدیر اجرایی شدم .اما داور نبودم و اینکه حدودا ً هفت ـ نه سال شد.
من سال هشتاد وشش که داور شدم ،سال هشتادوهفت مشاور مدیر اجرایی بودم و این باعث شد که با فیلم
کودک و نوجوان آشناشوم و همین موضوع باعثشد سال هشتادوهشت در فیلم سینمایی «پرواز مرغابیها»
به کارگردانی آقای علی شاهحاتمی بازیکنم و همان سال کاندید دریافت بهترین بازیگر در جشنوار ه کودک
و نوجوان شدم؛ جشنواره بیستو سوم بود .جشنواره بیستوپنجم هم که جشنواره آمد بود اصفهان دوباره
یک فیلم سینمایی کار کردم با آقای ابراهیم فروزش .آن سال هم کاندید بهترین بازیگر شدم و بهترین بازیگر
دانشآموز کشور هم شدم؛ از طرف آموزش و پرورش انتخاب شدم.
راستش وقتی جشنواره بعد از چند سال دوباره آمد همدان اینجوری بود که یک جو خیلی عالی در شهر
ک سال داوری که فراخواندادهبودند برای داوری
در مردم ایجاد شد و همینطور توی بچهها ،و اینکه برای ی 
نزدیک دو هزار نفر ثبتنام کردهبودند و این نشاندهند ه یک شور و حال بهواسط ه جشنوار ه فیلم بود که در
همدان شکلگرفته بود که این خیلی خوب بود و باعثشد که گروههای سینمایی بیایند همدان و استعدادیابی
کنند .اولین فیلم سینمایی تولیدشده در همدان برمیگردد به همین حضور جشنوار ه فیلم در همدان .خیلی
تأثیر داشت روی مردم همدان و بچهها ،بچههایی که تازه داشتن محیط جشنواره را تجربهمیکردند .در زندگی
من هم تأثیر داشت .یعنی جرق ه این فعالیتهای هنری در من خورده شد و دقیقاً بر میگردد به همان سالها
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وقتی که من رفتم برای داوری ثبتنام کردم و اولین تست را دادم که بازی کنم برای بازیگری .اول عالقه نداشتم
بعد که تست دادم بعد دیدم چهقدر خوب است و عالقه ایجاد شد .االن هم در حال حاضر دانشجوی کارشناسی
نمایشعروسکی در دانشگاه هنر تهران و دانشگاه سینما و تئاتر هستم .ک ً
ال همین باعث شد این روند را ادامهدهم
و بیایم سمت هنر کار کنم؛ حال چه در فیلم باشد چه تئاتر .امسال هم اردیبهشت یک فیلم سینمایی کار کردم
که ان شاءاهلل آماده شده برای جشنوار ه فجر ،اسمش «دختر ایران» با کارگردانی سید جالل دهقانی اشک زری.
آن موقع ک ً
ال طوری بود که دو دسته واکنش داشتیم :یک تعداد کمی میگفتند اینها بچهاند از تکنیکهای
فیلم سازی به نوعی چیزی بلد نیستند ،درسته آموزشهایی داده میشد اما از دید اینها ما بچهایم چیزی
بلد نیستیم و ارزش برای جایز ه کودک و نوجوان قائل نبودند ولی یک تعداد خیلی زیادی برعکس شدند که
مخاطب ما مخاطب کودک و نوجوان است و جایزه از اینها میگیریم .برای ما ارزشمند است .مهم این است
که این بچهها کار ما را دوست داشته باشند .شاید نود به ده بود .برخورد عوامل فیلم و کارگردانها اینجوری
بود به نوعی.
آن سال چون اولین سال بود که داور شده بودم ،خیلی یادم هست آن موقع که فیلم «بچههای ابدی» را دیدم
فیلم راجع به اُتیسم بود .آن سال فیلم جواب همه سوالهای بچه را میداد .من یادمه از خانم درخشنده پرسیدم
یک بچه اُتیسم چه جوری میتواند از کنار خیابان رد شود بدون اینکه تصادف کند یا ماشینی برایش بوقبزند
سوالهای بچگانه ،با دلیل قانعکننده در فیلم خانم پوران درخشنده جواب داده میشد و من کام ً
ال همذات
پنداری میکردم و این خیلی ارزش داشت.
آن موقع درآن سالها من بازیگر آقای علی شاه حاتمی بودم و آقای علی شادمان بازیگر کار آقای فروزش بود.
یکی دو دوره بعدش در جشنواره  25این عوض شد ،من شدم بازیگر آقای فروزش و علی شادمان شد بازیگر
آقای علی شاه حاتمی .در کار «شیر تو شیر» من نقش اول را داشتم.
من آن سالی که داور شدم ،سال هشتاد و شش متقاضی زیاد بود .سال بعدش که شرکت کردم متأسفانه
انتخاب نشدم .چهار و پنج مرحله تست میگرفتند و من مرحل ه سه و چهار حذفمیشدم .من اعتماد داشتم
که ناعدالتی شده و یکسری پارتیبازیها شده؛ همین باعثشد با این سن کم بروم دفتر مدیر اجرایی که آقای
زمردیان بود ،هشت سالم بود ،رفتم بهشان گفتم چرا اینجوری شده ...بعد از جسارت من خوششان آمد گفتند
تو میخواهی من را کمککنی در برگزاری جشنواره؟ چون یکسری چیزها هست ـ وقتی مخاطب کودک و
نوجوان هست ـ که بچهها آن را میبینند اما بزرگها ممکن است هیچ وقت آن را نفهمند؛ که بتواند آن پیشنهاد
را بدهد و با این رویکرد آقای زمردیان یک مشاور کودک و یک مشاور نوجوان آن سال انتخابکردند .یکسری
پیشنهاد میدادم؛ آقای زمردیان میگفتند این یا آن؟ و من میگفتم کودک با این بیشتر حالمیکند و این روند
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ادامه داشت .سال هشتادوهشت اولین سالی بود که مشاور کودک انتخاب میشد وقتی انتخاب شد و بازخورد
خوب داده شد ،این باعثشد که چند سال ادامه پیدا کند و هر سال یک تیم مشاور کودک و نوجوان باشد؛ دو
نفر بودیم در ابتدا و سالهای بعد شدیم تیم.
راستش اول خانواد ه سنتی گارد داشتند روی محیط سینما ...یعنی برداشتی که از سینما میکردند فضای
خیلی بد ،برداشت خیلی بد ،با آدمهای خیلی بد بود؛ ولی وقتی رفتم توش و محیط را دیدم ،برداشت خانواده
هم تغییر کرد و دانستند که همه اینقدر بد نیستند .اول مخالف بودند و بعد کنار آمدند و حمایت کردند .پدرم
خیلی حمایت کرد و همش میگفت :برو من پشتت هستم و این بیتأثیر نیست و من همیشه میگویم اگر
حمایتهای پدرم نبود شاید االن به اینجا نمیرسیدم.
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رضا کتیرایی
پل و پله
تند قدم برمیداشت ،ریزنقش و سبزهرو ،تیز و فلفلی ،مؤدب و موقر .پیگیریهایش بهعنوان یک نوجوان
مستقل ،آن روزها زبانزد عوامل اجرایی جشنوارهی فیلم کودک بود .پیش از حضور در این رویداد هم به
ی فعالیتش در هنر نمایش با این فضا بیگانه نبود اما به گفتهی خودش حضور در جشنواره گامی بنیادین
واسط ه 
بود تا ماندگار شود.
رضا کتیرایی متولد سال هفتا دوهفت است .در بیستوششمین و بیستوهفتمین جشنوارهی بینالمللی
فیلمهای کودکان و نوجوانان ،داور نوجوان و در جشنوارهی بیستوهشتم در بخش فیلمسازی سیار 1فعالبود .در
یودومین
یویکم با بخش جلوهگاهامید حضورداشت .در س 
جشنوارهی سیام در بخش جنبی و در جشنوارهی س 
جشنوارهی فیلم کودک بهعنوان معاون کمیتهی رویدادها و مناطق امور شهری فعالیتداشت .او هماکنون
مسئول آموزش گروه هنری «بینهایت» و مؤسسهی «ادیبان» است که این مؤسسات در زمینهی آموزشهای
هنری وسینمایی فعالیتمیکنند .وی همچنین مشاور کنکور هنر نیز هست.
گامهای بلند رضا به امور اجرایی محدودنمیشود؛ او در دو فیلم کوتاه از تولیدات جشنوارهی بیستوهشتم
نقشآفرینیکرد .رضا فیلمنامه هم مینویسد و میگوید :فیلمنامهای که در زمان نوجوانی نوشت ه موردتأیید و
حمایت «زاون قوکاسیان» و «فرزان معظم» قرارگرفتهاست .بهعقیدهی او حضورش در محضر این اساتید در
دورههای آموزشی جشنواره توانست ه روند رسیدن به اهداف حرفهای را برای او و دوستان همسنش تسریعکند.
اساتیدی که وقتمالقات گرفتن با هر کدام از آنها در طول سال دشوار بود در زمان جشنواره بیهیچ ادعایی و
خالصانه هر آنچه که میدانستند را به بچهها میآموختند؛ از نظر رضا این امر نه تنها از ارزشها کم نمیکند
بلکه ارزش وجودی آنها را چند برابر میکند چرا که هر کدام از این بچهها سرمایهها و آیندهسازان این کشور
 .1این بخش هم اکنون با عنوان المپیاد فیلمسازی شناختهمیشود.
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هستند و چه بسا افرادی که در همین جشنواره حضوری هر چند کم و کوتاه داشتهاند اما این رویداد را پلی
دیدند برای شکوفاشدن و هماکنون از افراد مطرح این حرفه بهشمارمیروند.
رضا درحال حاضر دانشجوی رشتهی برق است و عالوه بر آن به فیلمنامهنویسی ،کارگردانی و دستیار کارگردانی
و مجریگری مشغول است .تمام اینها را میوهی درخت جشنواره میداند و معتقداست شاید اگر جشنواره و
داوری نبود او هم اکنون در این جایگاه قرارنداشت؛ برای رضا کتیرایی جشنوارهی بینالمللی فیلمهای کودکان
و نوجوانان در حکم پلهی اول قلمداد میشود...
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حانیه کفعمی
کارت طالیی
حانیه کفعمی چراغ طالیی پنجرهی خانهای در دیماه هشتا دودو و داورکودک دورههای بیستوششم
وبیستوهفتم جشنوارهی فیلمهای کودکان و نوجوانان است .او هماکنون به همراه دوستانی که آنها را در
جشنواره یافته به کمک آموزشهایی که دیده مشغول ساخت فیلم کوتاه «نیاز» است .همچنین به کار خبرنگاری
در خبرگزاری تسنیم اشتغالدارد و با کانون فیلمسازی خانهی نوجوان نیز همکاری میکند.
حانیه معتقداست که یافتن هویت و شخصیت اجتماعیاش را مدیون پلهی اول و گام نخستش در جشنواره
بودهاست .او میگوید حضور در کالس درس بزرگانی همچون «زاون قوکاسیان»« ،غالمرضا مهیمن»« ،فرزان معظم»
و دیگر اساتید ،برایش غرورآفرین است .همچنین تعامالتی که در آن فضا تجربهکرد گامی استوار بود برای حضور
پررنگترش در جامعهای بزرگتر .حانیه ادامهمیدهد :شاید پیشاز جشنواره ،آرزویش که بازیگری ،فیلمسازی
و خبرنگاری بود ،محدود به ذهنش میشد اما بعد از آن توانست مسیری که بتواند به آرزوهایش جام هیعمل
بپوشاند را بیابد.
حانیه میگوید فرصت طالیی زندگیاش پدرش است که او و دو خواهرش را با این مسیر آشنا کرده؛ او بهیاد
میآورد زمانی که برای آزمون داوران ثبتنام کردهبودند پدرشان برای اینکه بتوانند در آزمون قبولشوند و به
این فضا راه پیدا کنند تمامی بروشورها و اطالعات جشنواره را جمعآوری کرده و در اختیار آنها قراردادهاست.
او با شور و حرارت تعریفمیکند :همزمان با حضور من در تیم داوری خواهرم هم به عنوان خبرنگار در
جشنواره حضو رداشت و به این خاطر شور و هیجان جشنواره به محیط خانه و خانواده هم منتقلمیشد
بهطوریکه تقریباً همه اطرافیان ما مشتاق شرکت در این فضا شدهبودند.
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حوریه کفعمی
خواهرانه
داور کودک در دورهی سیام جشنوار ه بودهاست .حاال شکوفهی خرداد هشتا دوشش به میوه نشستهاست؛
او بهواسطهی عالقهاش به سینما و حضور خواهرش در هیئت داوری نوجوان در دورههای پیشین ،به کانون
فیلمسازی نوجوانان رفت و هماکنون مشغول همکاری در تولید فیلم کوتاه «نیاز» است .همچنین حوریه که
تنها دوازدهسال دارد در حال نوشتن رمانی رئال  -فانتزی میباشد .بهعقیدهی او بهادادن به کودکان در جشنواره
باعث افزایش اعتمادبهنفس آنها و رشد شخصیت اجتماعیشان شدهاست.
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فرناز کالهدوزرحیمی
دو اپیزود  ...و  ...فرهنگ
اپیزود مادر :مادر میگوید که جشنواره فضایی فرهنگی ـ هنری است که افرادی که تفکر و دیدگاهی
فرهنگدوست و فرهنگپرور دارند را دورهم جمعمیکند؛ آدمهایی که دیدگاهشان برای انتخاب به هم نزدیکتر
است .در چنین فضایی دوستیهای سالمتر و صحیحتری شکلمیگیرند .دوستانی که انتخاب مسیر آیندهشان
بسیار برهم تأثیرگزار بود و فرناز هم از این قاعده مستثنی نیست.
اپیزود دختر :فرناز کالهدوزرحیمی ،دختر پیانیست هفتا دوهشتی ،داور بخش بینالملل در دورههای بیستوهفتم
و بیستوهشتم جشنوارهی بینالمللی فیلمهای کودکان و نوجوانان بود .او معتقداست حضورش در جشنواره و
در بخش بینالملل تأثیر زیادی در افزایش اعتمادبهنفس و تقویت حس استقالل او داشته و بهطبع دوستانی
که با آنها در آن فضا آشناشده ،اعم از ایرانی و خارجی بسیار در انتخاب مسیر آیندهاش مؤثر بودهاند و هنوز
هم با برخی از آنها درارتباطاست.

پروانههای فیروزهای ()2

تا انتهای حضور 253

مهدخت محمودآبادی

دل نو شته

«هر جا روی آسمان همین رنگ است»
ولــی داســتان مــا بــه آســمان ختمنشــد و فرشهــای قرمــز جشــنوارههای سراســر دنیــا نشــاندادند کــه گاهــی هــم میشــود روی
کــرهی خاکــی ،فــارغ از مــرز و فرهنــگ ،بــه یــک زبــان صحبتکــرد آنهــم زبــان ســینما .و چــه خرســندم کــه اولیــن تجربهرفتــن بــه
جشــنوارهی فیلــم را در زادگاهــم اصفهــان تجربهکــردم .یادگرفتــم چگونــه فیلــم ببینــم و چهگونــه روایتکنــم .لحظــات بــه یادماندنـیاش را
در چمدانــم گذاشــتم و باهــم مهاجــرت کردیــم.
بــه امیــد مانــا مانــدن همیــن یکدلــی و همزبانــی ســینمای عزیزمــان کــه هرجــا اســمش را بــه زبانــت م ـیآوری چیــزی بــه غی ـراز
تمجیــد نمیبینــی.
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مسعود کوهیان
جشنتولد سینما
من مسعود کوهیان متولد سال  1362هستم .سال هفتادوهفت ـ هفتادوهشت در گروه داوران کودک و
نوجوان فعال بودم .سالهای بعد بهعنوان سرپرست و مسئول گروه داوران فعالیت داشتم .همان سال ما داور
بودیم .روزهای آخرش من یک نامه نوشتم برای خانم عقیلی که آن زمان مسئول خانه کودک و نوجوان بودند
و خواهشکردم که یک کانون فیلم کودک و نوجوان آنجا ایجاد شود و همه دوستانمان هم امضاءکردند؛
ایشان هم موافقتکردند؛ کانون تشکیلشد و جمع پرباری بود .ایشان با هوشمندی تمام از همان بچهها که
سالگذشته در گروه داوران بودند در سالهای بعد بهعنوان فعال استفادهکردند و اتفاق بعدی اینکه جشن
تولد صد و بیست سالگی سینما در همان کانون فیلم برگزارشد که مورد استقبال قرارگرفت .بزرگان سینما از
جمله خانم بنیاعتماد و آقای کیانیان و بسیاری دیگر تشریفآوردند و خدا رحمت کند آقای زاون قوکاسیان
که در این برنامه پشتیبان بودند .در کانون نظرمیدادند و نقد فیلم و معرفی فیلمهای ارزشمند را بر عهده
داشتند .همین طور آقای اکبر خامین حضور پیدا کردند .آن سالها شناخت ما از سینما بسیار زیاد شد ،ما
آن موقع شناختی به سینما نداشتیم ،سنی نداشتیم .آقای زاون ما را باورداشتند و برای بچهها ارزش قائل
بودند .با فضای اجتماعی حاال بسیار متفاوت بود؛ این که یک عده نوجوان دور هم جمعشوند برای داوری.
یک اتفاق بود ،یک اتفاق خیلی بزرگی بود .جو فرهنگی خوبی بود من دوستان خوبی پیدا کردم .از بعد از
آن من با کانون فیلم همکاری داشتم و عم ً
ال سینما شد جدیترین هنر من که در زندگیام حضور دارد و
عالقهمند هستم به سینما و دنبالش میکنم.
ولی در دانشگاه لیسانسم را اقتصاد گرفتم و فوق لیسانسم را مدیریت .االن هم در بانک هستم و همیشه
میگویم ایکاش در فضای سینما مشغول بهکار شدهبودم یا در سازمانهایی مربوط به سینما ،مثل وزارت
فرهنگ ارشاد و بنیاد فارابی ،معاونت سینمایی و نهادهایی که با سینما درگیرهستند .ایکاش فعالبودم حتی
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اگر در حسابداری و امور مالی هم بودم برای من ارضاءکننده بود .ولی متأسفانه نشد البته یک نکته مهم هم
بگویم؛ خان ه من در تهران روبروی خانه سینما است و اگر برنامهای داشتهباشد حتماً شرکتمیکنم .آقای
کامران ملکی را میبینیم بعضی وقتها و عرضادب میکنم خدمتشان .امیدوارم ماجرای آشنایی کودک و
نوجوان با سینما ادامهداشته باشد و مهمتر از آن پدر و مادرها.
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دل نو شته

شايان گودرزي
افق روشن

جشــنوارهی فيلــم كــودك و نوجــوان؛ يكــي از جشــنوارههاي موضوعــي و ارزشــمند و قابــل تأمــل و معتبــر كشــورمان اســت كــه در ميــان
انبــوه جشــنوارههاي ري زودرشــت ،بيترديــد يــك ســروگردن باالتــر اســت.
در متــن ايــن جشــنواره ،بخــش مهــم و تاثيرگــذاري وجــود دارد كــه از ثمــرات جشــنوارهی فيلــم كــودك و نوجــوان اســت كــه بــا
جريانســازي درســت،آبرومند و ارزشــمندش توانســته درســت قضاوتكــردن ،خوبديــدن ،دقــت و ظرافــت را آموزشدهــد و افــق
روشــني را بــراي زندگــي بهتــر فــراروي داوران كــودك و نوجــوان قراردهــد.
در يك دورهاي كه داور اين جشنواره بودم جذابيت آموزش با روشهاي نوين برايم تجربهاي ماندگار و ارزشمند را رقمزد.
و نكت ـهی ديگــر اينكــه بــا وجــود ايــن بخــش و تالشهــاي جنــاب معظــم عزيــز ،دريافتيــم كــه تواناييهايــي بالقــوه خــود را بالفعــل
درآوريــم و بــا اعتمادبهنفــس ،اجــازه افــكار بديــع و خــاق را در وجودمــان آشــكاركنيم.
خوشــحالم كــه در آن دوره از ميــان ميليونهــا كــودك و نوجــوان ســرزمينم ،ايــن شــانس و شــرايط شــكوفايي برايــم مهياشــد و
اتفاقهــاي خوبــي را برايــم رقــمزد و صــد البتــه ايــن از خصوصيــات يــك حركــت فكرشــده و جريانســاز اســت.
داور نوجوان دوره بیست و هفتم جشنواره
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محمدصالح مرادی
جایزهی ماندگار
محمدصالح مرادی ،متولد هشتا دودو است؛ داور جشنوارهی بیستوهفتم و بیستوهشتم .میگوید کالسهای
جشنوارهی بینالمللی فیلمهای کودکان و نوجوانان در زمان داوری برایش بسیار مفید بوده؛ بعد از جشنواره
فیلمها را با دقت بیش تری میبیند و عالقهاش به فیلم و فیلمسازی بیشتر شده؛ به دلیل این عالقه کمکم به
سمت فیلمسازی کشیدهشده و با تدوین ،فیلم برداری ،انیمیشنسازی وکارگردانی فیلمهای کوتاه داستانی و
مستند به فعالیت ادامهدادهاست.
خود را مدیون خانواده و تشویقهایشان میداند و میگوید :در اواخر جشنواره بیستو هفتم ،در افتتاحی ه از
طرف یونیسف دوربین  canonجایزهگرفت که برای اولین بار با آن یک انیمیشن ساخته و ادامه میدهد :حال
و هوای عالی داشت ،برای بچهها دوست داشتنی بود و جایزه ای ماندگار شد.
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مهتاب مزدک
روایت مهتاب
مهتاب مزدک مینویسد؛ چند فیلمنامهی کوتاه و نمایشنامه .او باز هم خواهدنوشت .دختر پاییز طالیی
هفتادوهشت هماکنون در رشتهی هنر مشغول تحصیل است بهگفته او کارگاههای آموزشی جشنواره توانست
دید او را نسبت به دنیای هنر و سینما وسیعتر کند .مادر مهتاب میگوید حضور دخترم در جشنواره باعثشد
که تصمیمش برای ادامهی این راه جدیتر شود و با دلیل و منطق بتواند انتخابکند.
مهتاب که پس از اتمام جشنواره تاکنون مطالعات و پژوهشهایش را در زمینهی سینما ادامهداده؛ داور نوجوان
بیستوهفتمین جشنوارهی بینالمللی فیلمهای کودکان و نوجوانان بودهاست .وی عقیدهدارد که هنوز در مرحله
یادگیری است و برای ساخت و تولید اثر ،نیاز به تجربه ،دانش و مهارت بیش تری دارد.
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هادی مردانیان
پاهای همراه
سوحال
روزهایی را در کنار هم سپریکردیم که همه فقط یک دنیا داشتیم همه مشترک در کودکی ،در ح 
نوجوانی ،آن روزها نه پایرفتنداشتن مالک دوستیهامان بود و نه حتی ه م ُکفوبودنمان؛ حرف ما یکدلی بود
در عین تفاوت و این سینما بود که ما را با هم آشتیمیداد.
ماهی هفتا دوهشتی ،داور نوجوان بیستوهفتمین دورهی جشنوارهی بینالمللی فیلمهای کودکان
مرداد
ِ
و نوجوانان ،هادی مردانیان ،هماکنون در سن بیستسالگی مشغول تحصیل و تدریس نرمافزار در دانشگاه
کرمانشاه است .او در حال ساخت اپلیکیشن و طراحی صفحات وب نیز میباشد .هادی بهواسطهی حضور در
خانوادهای فرهنگی و شرکت در رویدادهایی همچون جشنوارهی کودک ،مطالعات جانبی در زمینه روانشناسی،
موسیقی و ...دارد.
او میگوید :یکی از نقاطعطفی که در جشنوارهی کودک میتوان به آن اشارهکرد حضور داوران توانخواه در
بین سایر بچهها بود؛ روحیهی باالی آنها به بقیه درس پایداری و امید میداد .آنها با وجود نقص در جسمشان
سالم جسمی پابهپای همگان حضورداشتند و نظراتشان را ابراز میکردند و قطعاً
حتی خیلی بهتر از افراد
ِ
لحظهای هم از یادگیری دست نمیکشیدند .بهقولمعروف معلولیت برایشان محدودیت نداشت.
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مریمسادات موسوی
مریم و بابا
مریمسادات موسوی دخترشکوفههای بهاری هشتادویک است .او داور نوجوان بخش داخلی و بینالملل در
بیستوهشتمین و سیامین دوره از جشنواره بود و در بیستونهمین جشنوارهی بینالمللی فیلمهای کودکان و
نوجوانان با فیلم کوتاه «بهترین دوست» در بخش المپیاد فیلمسازی شرکتکرد .از دیگر فیلمهای کوتاهی که
مریم بعد از جشنواره ساخت «رویای یک رزمیکار» بود .او فیلمنامهنویس و کارگردان مستند نیز هست؛ گاهی
کار تصویر و عکاسی هم میکند.
ی ـ هنری با این فضا بیگانهنبود اما به گفتهی
مریم بهواسطهی شغل پدرش و حضور در خانوادهای فرهنگ 
خودش در جشنواره با افراد بزرگ حرفهی مورد عالقهاش آشناشد؛ یک تجربهی مستقل از پدر .او هنوز هم
با کارگردانان و فیلمسازان بخش بینالملل درارتباطاست و از آنها برای ساخت آثارش مشاوره میگیرد .او
میگوید که حضور درکارگاهها و کالسهای آموزشی دورهی داوری برایش بسیار مفید بوده و توانسته در
فعالیتهای حرفهایاش از آن آموزهها استفادهکند .
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موسوی (پدر)
با بچههای اصفهان
من پدر مریم موسوی ،کارگردان صدا و سیما هستم .وقتی دوستان برای داوری آموزشمیدادند ،همیشه
دوستداشتم مریم هم جوری وارد این رشته شود که اصولی باشد .خدا را شکر دوستان خوب و بسیار حرفهای
در کنار او قرار گرفتند .مریم کوچک بود و من میرفتم و درگیر جلسات آموزشی میشدم ،میدیدم آقای معظم،
خانوادهشان و بقی ه دوستان چهقدر با عالقه و حرفهای کار انجام میدادند .من اگر سؤالی از دخترم میپرسیدم
میگفت :نه این محرمانه است و این برای من جالب بود .فیلمی را میدیدند ،روی کاغذ میآوردند .برای روی
کاغذ آوردن هیچ وقت نظر من یا مادرش لحاظ نمیشد و کام ً
ال از طریق آموزشهای خودش بود .من آرام آرام
در این مسیر قرار گرفتم ،خودش هم به همین صورت.
االن بچههای اصفهان را خیلی خوش فکر و خوب میبینم و آموزشهایی که بچهها دیدند در کارهایشان و
فیلمسازی آنها تاثیر خوبی دارد .کمکم جشنواره به مسیر خودش رسید و حاال که جشنواره تمام شدهاست،
انگیزههای دخترم را دیدم .اولین کار او فیلمی به اسم «بهترین دوست» بود .بعد از جشنواره المپیاد فیلمسازی
تشکیلشد و بین پنجاههفت اثر در رتب ه دوم قرارگرفت .این اثر کام ً
ال اید ه خودش بود .فیلم داستان یک ناشنوا
و یک نابینا بود که با هم دوست شده بودند.
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پرنیان مصطفوی

دل نو شته

کودکانهترین شکل
داســتان مــن ،پرنیــان مصطفــوی؛ از جایــی شروعشــد کــه بــه کودکانهتریــن شــکل ممکــن رفتــم مصاحب ـهدادم و در مصاحبــه هرچــه
میدانســتم گفتــم؛ از فیلــم موردعالق ـهی آن موق ـعام کــه «چهارشنبهســوری» بــود ،بــا بــازی هدیــه تهرانــی .دربــارهی هم ـهی اینهــا
حــرفزدم .خــوب یــادم اســت کــه در پانــزده ســالگی هرگــز توجهــی بــه نتیجــه نداشــتم ،فقــط بــا شــور و شــوق از چیــزی کــه خیلــی
دوستشداشــتم یعنــی ســینما صحبتکــردم.آن زمــان در دبیرســتان دانشــگاه صنعتــی اصفهــان درس میخواندم.کالسهــای مــالآور
فیزیــک و ریاضــی و شــیمی .قــرار بــود مثــل خیلیهــای دیگــر در یکــی از همیــن رشــتههای مــالآور ادامهتحصیلدهــم و بعــد
پیشدانشــگاهی هنــر بخوانــم ،امــا راســتش را بگویــم اص ـاً دلــم نمیخواســت ،وقتــی چیــزی بــه اســم هنرســتان وجــود دارد چــرا بایــد
ســالهای زیبــای نوجوانیــم را در دبیرســتان ،آن هــم دبیرســتانی بــه آن ســختگیری ســپریمیکردم .بــا هــزار گواهــی و قــول و قــرار و
حضــور مــادرم در مدرســه کــه بــه مدیــر اطمینانبدهــد کــه مــن ایــن یــک هفتــه غیبتــم را جبــران میکنــم ،مدرســه را راضیکــردم کــه غیبتــم
را بپذیــرد ،قلبـا ً راضــی بــودم ،امــا مغــزم مــدام میگفــت نکنــد نمراتــت افتکنــد؟ نکنــد دیگــر نتوانــی شــاگرد خــوب مدرســه باشــی؟ امــا
بگذاریــد خیالتــان را راحتکنــم مــن کــه شــاگرد بــدی نشــدم امــا اگــر هــم میشــدم واقع ـا ً بــه تجرب ـهاش میارزیــد .بــه تجرب ـهی پیــدا
توشــنودها و دیــدن فیلمهــا و مواجهـهی جــدی و حرفـهای بــا تحلیــل و نقــد
کــردن دوسـتهای رنگارنــگ از کشــورهای رنگارنــگ بــه گف 
فیلــم .بــه آشــنا شــدن بــا دنیــای نوجوانانــی از کشــورهای دیگــر میارزیــد ،از آیشــواریا کــه هــم اتاقــی خــودم در هتــل بــود گرفتــه تــا ســیتورا
دختــر تاجیکــی کــه در اولیــن برخــورد در جــواب  Helloبــه مــا گفــت ســام خوبیــن؟
زندگــی مــن در آن یــک هفتــه شــبیه بــه یــک رویــا بــود ،رویایــی کــه حتــی نمیدانــم کــی آرزویــش را کردهبــودم .مــدت زیــادی از روز
را در بــاغ فــردوس بــه تماشــای فیلمهــای جشــنواره مشــغول بودیــم ،نظراتمــان را روی کاغــذ ثبــت میکردیــم؛ ایــن اولینبــار بــود کــه
مــن موشــکافانه بــه فیلمهــا دقتمیکــردم و لذتــی را کش ـفمیکردم کــه هرگــز تــا آن زمــان کش ـفنکردهبودم.
بعــد از س ـ هـچهار روز وقتــی کــه جشــنواره تمــام شــد بــه اصفهــان بازگشــتیم و البتــه مــن تصمیمگرفتــم کــه بقی ـهی هفتــه را هــم بــا
دوســتان جدیــدی کــه پیداکردهبــودم ســپریکنم ،خاطراتــی کــه از بیس ـتو پنجمیــن جشــنوارهی بینالمللــی کــودک و نوجــوان بــا مــن
هســت از بهتریــن و تاثیرگذارتریــن خاطــرات زندگــی مــن اســت .تاثیرگــذار ،بــه ایــن دلیــل کــه از آن یــک هفتــه بــه بعــد همــان انــدک
عالق ـهای کــه بــه ریاضیــات ،فیزیــک ،شــیمی و مثلثــات داشــتم ،از بیــن رفــت چــون مــن عاشــق ســینما بــودم .عالق ـهای در مــن
شــکلگرفتهبود و حــاال هــرروز بــزرگ و بزرگتــر میشــد؛ تــازه فهمیــده بــودم کــه ســینما نــه فقــط از جنبـهی مشــاهدهی فــردی در خانــه،
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بــا تلویزیــون و یــا لــپ تــاپ و نــه فقــط از جنبـهی تفریــح و تماشــا در ســینما کــه از جنبــه ی حضــور در یــک محیــط حرفـهای و نشسـت
و برخاســت بــا آدمهایــی کــه آنهــا هــم عاشــق ســینما هســتند و زندگیشــان را براســاس ایــن عالقــه شــکلدادهاند ،بســیار جــذاب و
شــگفتانگیز اســت .مــن تصمیمــم را گرفتهبــودم و امــروز از تصمیــم آن روزهایــم خیلــی خوشــحالم.
نزدیــک امتحانــات تــرم دوم شــده بــود و مــن همـهی زورم را مـیزدم کــه نمــرات خوبــی بگیــرم ،ایــن هــم از ســر عــادت نــه از ســر
عالقــه .یــک روز کــه گــذرم بــه میــدان نقشجهــان افتــاد ،در یکــی از کوچههایــی کــه بــه میــدان ختــم میشــد ،تابلویــی را دیــدم کــه شــاید
نشــانهای بــود بــرای اینکــه مطمئــن شــوم در مســیر درســتی هســتم .اولیــن هنرســتان بــرای هنرهــای دراماتیــک یعنــی ســینما و تئاتــر
در اصفهــان دو ســالی بــود کــه افتتــاح شــده بــود و مــن بــدون معطلــی بــرای ثبتنــام اقدامکــردم .البتــه بــا همــان معــدل بیــن هجــده
و نــوزدهام بایــد میپذیرفتــم کــه ســال دوم ریاضــی را نادیــده بگیــرم و یــک بــار دیگــر در هنرســتان دوم ســینما را بگذرانم.کــه البتــه از ایــن
تصمیــم اصـاً پشــیمان نیســتم.
هنرســتان فضــای عجیبغریبــی دارد ،خصوص ـا ً اگــر از مدرس ـهای ســختگیر آمدهباشــی امــا مــن ســعیکردم بــه حواشــی هنرســتان
اهمیتــی ندهــم .در هنرســتان دروســی داشــتیم کــه بــرای مــن بســیار بســیار دلچســب بــود ،بــا اشــتیاق بــه حــرف معلمهایــم گوشمـیدادم؛
بــه تاریــخ ســینما ،تحلیــل فیلــم ،تاریــخ هنــر ،فــن ســینما .نمیدانیــد کــه حتــی بــا تعریــف کردنــش چــه شــعفی وجــودم را دربرمیگیــرد ،حتــی
یادممیآیــد کــه یــک بــار ســر امتحــان گزارشنویســی بــا خــودم گفتــم ،پرنیــان درســت همــان جایــی کــه هســتی کــه میخواســتی باشــی
و بــا عالقــه بــه ســواالت امتحــان پاســخ دادم ،تــازه میفهمیــدم کــه چــه عــذاب بیهــودهای در مانــدن در رشــتهایی اســت کــه عالقـهای
بــه آن نــداری.
بــرای پیشدانشــگاهی در هنرســتان هنرهــای زیبــا ثبتنــام کــردم ،یــک محیــط فوقالعــاده بــرای یادگیــری هنــر .در ســال کنکــور بــا
عالقــه درس خوانــدم و کنجکاوانــه آثــار هنرمنــدان دورههــای مختلــف را یادگرفتــم و البتــه عالقـهی مــن نتیجــه بخــش بود .در کنــار درسهای
هنــری جــذاب بایــد دروس عمومــی غیــر جــذاب را هــم میخوانــدم ،امــا هم ـهی تالشــم را میکــردم کــه چاشــنی عالقــه ،از درس
خواندنــم حــذف نشــود .بــا رتبـهی  23وارد دانشــگاه شــدم ،دانشــگاهی کــه یــک ســال تمــام عامــل همـهی سختکوشـیهایم بــود .دانشــگاه
هنــر تهــران بــا همـهی کوچکـیاش جــای خیلــی بزرگــی در قلــب مــن دارد ،چهــار ســال بســیار مفیــد و دوســت داشــتنی را در دانشــکدهی
ســینما تئاتــر ســپریکردم؛ تجربــه کسـبکردم؛ آدمهــای جدیــد را دیــدم؛ کســانی کــه مثــل خــودم آنهــا هــم عاشــق ســینما بودنــد.
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امیر مظاهری
نمک نوشابه
جشنواره شاید بهروی من هم تأثیر گذاشتهباشد و دارم ازش فرار میکنم .اما االن همه دارند در دنیای مجازی
فعالیت میکنند .در واقع نیستند! در دنیای مجازی هستند .االن کاری که دارم بهعنوان کار دوم میکنم؛ کافه
بازی دارم؛ بازی رومیزی است؛ بازی فکری ،که روی میز میچینم و به آنها یاد میدهم .در واقع میخواهم
ارتباط برقرار کنم بینشان .خیلی فراتر و قویتر از شطرنج .خانوادهها از سنین کوچک تا نود سال کنار هم
مینشینند و بازی میکنند .بازی یک نوع هنر است؛ جشنواره هم یک هنر است که همه را به هم وصل میکرد.
مشکل بزرگ دهه هشتادیها هم این است که بلد نیستند با هم باشند .مدت طوالنی نمیتوانند با هم باشند؛
با هم حرف بزنند .در حد اینترنت؛ در حد الیک دوست دارند با هم باشند.
در جشنواره در نوشابهها نمک میریختیم و میپاشیدیم در رستوران .من امیر مظاهری هستم متولد
 .66/03/03دوره دهم ،یازدهم و چهاردهم جشنواره ،داور کودک و نوجوان بودم .جشنواره برای ما دهه
شصتیها یک افتخار بود؛ حتی در همان سن ،وقتی از نفرات دیگر جدا میشدیم و یک حق رأی پیدا میکردیم
در آن شرایط که آدم خیلی خجالتمیکشد حرف بزند ،خیلی تاثیرگذار بود در روحیه من .به شخصه که
اجتماعیتر شدم .آن گروه و شیطنتهای کوچک و بزرگ آن سالها ،سه سال گروهبندی میکردند با سرپرست
دو سال بزرگتر که با هم میرفتیم پیاده و فیلم میدیدیم و این سینما را برای من جذابتر؛ و منرا دقیقبین
کرد .همین حاال من یک فیلم را دو ـ سه بار میبینم؛ فیلم را فقط به دید سرگرمی نمیبینم.
جشنواره در زمینه کار هنری من را درگیر کرد به صورت تخصصی؛ یک تفریح مازاد نبود .یک تفریح هدفمند
بود ولی متاسفانه دنبالش را نگرفتم .عالقه من به سینما از همان موقع شروعشد و خوب خیلی خوببود؛
مخصوصا گروهی کار کردن .چون بچههای دهه شصت با تیمی کارکردن مشکلدارند .جشنواره خیلی تاثیر
داشت نه تنها در زمینه کاری بلکه در شرایط زندگی .این که بتوانی هدفمند شوی و کارت را به آن نتیجه که
میخواهی برسانی را مدیون جشنواره هستم.
مادرم بسیار به هنر عالقه داشت .خودش هنرمندبود؛ نقاشبود و به من فشار میآورد که برو .سال بعد من
فشار میآوردم که جشنواره کی هست ،من میخواهم بروم .جشنواره آن سال دفترش روبروی سیو سه پل در
یک ساختمان بود .شاید االن خراب شده باشد .پله میخورد می رفت باال .مصاحبهها همیشه آخر تابستان بود
و من همیشه آخر شهریور هر روز از آنجا رد میشدم که اگر پوستری اعالمیهای هست ببینم .شروع جشنواره
اول مهر بود که ما هفته اول مهر را مدرسه نمیرفتیم .جشنواره باعث شد من در یک فیلم هم بازیکنم که
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آقای قاسمی کارگردان بودند و آقای عزیزی تهیهکننده؛ من هشت یا نه سالم بود .اولین جشنواره که بود سال
بعدش از من دعوتکردند.
االن با موبایل عکسمیگیرم و فیلممیسازم برای کارم؛ در حد فیلم کوتاه ،ولی با خالقیتهای خاص خودم
که از جشنواره دارم .یک آقایی بود همدوره من بود ،فامیلش جالب بود در ذهن من مانده علیرضا آب-آب که
در فیلمی که بازی کردم او هم بود .من نقش اول بودم ،اسمم محسن بود و او نقش دوم و همیشه با هم دعوا
داشتیم .خانم پریوش داوری بود که هم دوره ما بود و االن در زمینه گلآرایی فوقالعاده موفق است .گل پریوش.
دوران خیلی قشنگ و خوبی بود .حدودا بیستسه سال از آن دوران گذشته است.
زمان ما خیلی خوب بود .پیادهروی داشتیم ،از این سینما تا آن سینما .خیلی خوب بود؛ همه را راهنمایی
میکنم که بچههای خودشان را ببرند .خاطرات جشنواره حتی در باب آشنایی ما با همسرم نیز تاثیر گذاشت.
کلی کالس گذاشتیم و بله گرفتیم .هرسال هم که جشنواره اتفاق میافتد خاطرات را تکرار میکنیم.
مدرسه هم محمد باقر میرفتم ،بعد عدل  ...دانشگاه اصفهان .در مدرسه مث ً
ال سردبیری روزنامه را به من
میدادند و میگفتند :تجربهدارتر است .بعد که من تیزهوشان میرفتم همچنان پیگیر بودم .حتی یک جلسه
بهعنوان دبیر رفتم بچهها را میبردم اینور آنور .اتفاق تکرارناپذیری در زندگی آدم هست که هیچگاه تکرار
نمیشود.
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سپیدهمظاهریتهرانی
یک فصل جدیدی
من سپیده مظاهریتهرانی ،متولد یک بهمنماه پنجا هونه درشهر زیبای اصفهان هستم .فرزند یک خانواد ه
فرهنگی هستم که اولویتش درس و مدرسه و البته هنر در کنار درس است .اگر بخواهم از عالقهام به بازیگری
بگویم و فعالیتم در این زمینه ،میتوانم به زمان سه یا چهار سالگیام که جلوی آیینه میایستادم و با آن
شخصیت داخل آیینه صحبتمیکردم ،برگردم .آن موقع من شخصیت اصلی بودم و آن شخصیت داخل آیینه
نقشمقابل من بود .این را کوتاه و کوچک گفتم که بگویم از کی و چهطوری به بازیگری عالقمند شدم و حاال
اینکه چرخ چطورچرخید و چطور گشت ،قصهای است که االن دربارهاش حرفمیزنیم.
قصه برای من از آنجایی شروعشد که چند روز پیش در مراسم قدردانی از عوامل فعال در جشنواره سیودوم
دعوتشدیم و من کمی زودتر به مراسم رسیدم و داشتم در حیاط هنرسرای خورشید قدم میزدم که یک تابلو
توجه من را جلبکرد ،رفتم جلوتر و دیدم  ...ا ِ  ...این منم! داورپرچم به دست نوجوان جشنواره یازدهم ،سال
هفتادچهار ،درست باالی سر آقای کیومرث پوراحمد نشستهبودم .یکدفعه کلی خاطره برای من زندهشد و من
غرق در دوران کودکی و مسیرهایی که گذراندم شدم .یادممیآید آن موقع اطالعات سینمایی و ک ً
ال اطالعات
فرهنگی در روزنامهای به نام آفتابگردان منتشرمیشد .من چند سالی بود که مترصد این بودم که داور
جشنواره شوم ،مشکلی که بود برای اینکه جشنواره در مهر ماه برگزارمیشد و همیشه خانواده این نگرانی را
داشتند که من از درس و مدرسه عقب بیافتم ولی من باألخره کا ِر خودم را کردم و آن سال وقتی که فراخوان
انتخاب داور دادند ،پُر کردم و فرستادم و جوابش آمد که انتخابشدم .ما یک مصاحبه حضوری داشتیم در
یوسهپل و رفتم مصاحبه عملیام را هم انجامدادم و انتخابشدم و یک فصل جدیدی
دفتر جشنواره ،سر س 
در زندگی من رقمخورد.
خالصه جشنواره و یکی دو هفتهای که ما مدرسه نرفتیم ،گذشت و ما برگشتیم به زندگی عادیمان ولی این
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بازیگری همیشه برای من دغدغه بود و من همیشه دوست داشتم بروم دانشکد ه صداوسیما و آنموقع اصفهان
نداشتیم .خانوادهام هم بهخاطر کارشان و هم بهخاطر اینکه دختر بودم ،اجازه ندادند که من به تهران بروم.
درسم را خواندم و زود ازدواج کردم ،حدود هجده سالگی .بعد هم دانشگاه ،حسابداری خواندم و یکسالی هم
رفتم سر کار ولی بعد دیدم حسابداری کار من نیست ،حالم را خوب نمیکند و من دلم میخواهد برگردم به
آن دنیایی که حال من را خوب میکند .دختر اولم ترانه چهار ماهه بود که من مصمم شدم و قطعی که دوباره
به بازیگری رو بیاورم و شروع کردم کالسهای بازیگری حوزههنری اصفهان را شرکتکردم و استارت بازیگری
را دوباره رقمزدم و تا سال هشتاد ونه دورههای بازیگری را گذراندم .بعد برای تست بازی در سریال «پشت
کوههای بلند» به کارگردانی آقای امراهلل احمدجو شرکتکردم و انتخاب شدم .آنموقع ترنمم را هم داشتم
که هنوز یکسال هم نداشت و یادم هست سر سریال پشتکوههای بلند که میرفتم ،ترنم پرستار داشت جا
دارد از همسرم خیلی تشکر کنم که اگر همراهیهای او نبود ،با توجه به انگیزه و عالقهام هرگز نمیتوانستم
با دوتا بچه ،یکی چهارساله و یکی حدود یک ساله ادامهبدهم .خالصه اولین تجربه تصویری من با آقای امراهلل
احمدجو یکسال و خوردهای بهطول کشید که تجربه خوبی بود .بعد از آن برای کار خارج از اصفهان کمی
صبر کردم تا بچهها بزرگ شوند و از آب و گل دربیایند ولی دورادور آموزشهایم را همچنان ادامهمیدادم .از
کالسها یا مطالعات مختلف ،تا کمکم بچهها بزرگ شدند و من بیشتر وارد دنیای کار شدم .مث ً
الیک تله فیلم
به کارگردانی آقای احسان اکلیلی در سال نود کار کردم ،بعد تله فیلم «یحیی» به کارگردانی آقای مرتضی
آتشزمزم ،تئاتر«نامهای به دوست مریخی» را کار کردم ،بعد سعیکردم بیشتر در حوزه تهران کار کنم و
بخاطر شغل همسرم ما آنجا اقامت کردیم و کالسهای آقای سیامک صفری ،آقای رضا بهبودی را رفتم.
فن بیان باآقای آبساالن را گذراندم و توانستم با یکسری کارگردانهای مطرح مثل آقای
یکسری دورههای ِ
محسن عبدالوهاب در سینمایی «به دنیا آمدم» ،آقای کمال تبریزی در سینمایی «امکان مینا» کار کنم .هر
چندنقشهای کوتاهی بود ولی به من کمکشد تا به جلو بروم .توانستم با آقای مهدویان در سینمایی «ماجرای
نیمروز» همکاری کنم ،دوباره با آقای مرتضی آتش زمزم همکاری کردم؛ در سینمایی «مالیخولیا» و «سیمین»
و یکی دوتا سریال «رنج پنهان» با آقای بیژن میرباقری و یکی «پرستاران» با آقای شهرام شاهحسینی کار
کردم .حاال یک چیزی که برای من مهمبوده ،این است که ضمیر ناخودآگاه غنی یک بازیگر خیلی میتواند به
او کمککند .من به شخصه حسمیکنم همان بودن درجشنواره کودک در آن سالها یکسری پایهریزی بود در
شخصیت من و مثل یک فونداسیون محکم بود در وجود من که خشتهایی را که قرار است ان شاءاهلل تا ثریا
باال رود را کج نگذارم .کار کودک هم خوشبختانه خوب انجامدادم یعنی در این کارها هفت ـ هشتای آن ،کار
کودک بوده که از این بابت خیلی خوشحالم.
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به یاد دارم آنسال داوران کودک ونوجوان فیلم «بهخاطر هانیه» کیومرث پوراحمد را انتخابکردند و جایز ه
«شاخ گاو» آقای کیانوش عیاری دریافتکردند و چیزی که جالببود تعاملیبود که در
اصلی جشنواره را فیلم
ِ
آن مدت با این افراد داشتیم .برای من خیلی این اتفاق ،انگیزهبخش و جالب بود .وقتی بچهها شخصیتهای
محبوب خودشان را ـکه آن زمان برای من آقای طهماسب ،آقای انتظامی ،خانم معتمد آریا ،نگار استخر و...
بودند ـ صورت به صورت میدیدیم و بعد از جلسات نقد و بررسی در حیاط هتل عباسی فرصتی بود برای
گپ زدن با آنها ،اینها خودش به ما یک نگاه و یک جهانبینی میداد .بههر حال آن زمان امکانات اندازه
االن نبود ،اینترنت و اینکه هر چیز میخواهی سرچ کنی و اطالعات بگیری .اطالعات ما با مصاحبت با آنها
بهدستمیآمد .مخصوصاً بودن جشنواره در اصفهان که شهر خیلی عزیزی است ولی بههرحال یک شهرستان
بود و این امکانات و حضور این افراد خیلی میتوانست به ما احساس ارزشمندی بدهد .اینکه من کنار آقای
انتظامی دارم عکس میگیرم و من هم میتوانم در این جایگاه قرار بگیرم و اینها چیزهایی است که شاید من
آنموقع کلمههایش را پیدا نمیکردم ولی روی ضمیر ناخودآگاه من اثرمیگذارد و از یک منظر دیگری به رشد
نگاه میکنم ،به صورت عملی نه فقط به صورت دیکته و کتابی.
بر حسب زمان و آگاهی که به خانوادهها تزریق میشود ،انتظارات و نگاه خانواده به فرزندانشان فرق میکند.
ارزشها هر زمانی یکطور تعریفمیشوند .شاید زمان بچگی من ارزش به پزشک یا مهندس بودن بود و من
نمیتوانم خانوادهام را مقصر بدانم که چرا صددرصد به آن بازیگری که من عالقهمند بودم ،آنقدر بها ندادند
که مث ً
ال به جای اینکه چهار سال حسابداری بخوانم ،چهار سال بازیگری بخوانم .من نمیتوانم آنها را مقصر
بدانم چون ارزشهای تعریفشده در جامعه گاهی ممکناست اشتباهباشد ولی همینکه خانوادهام این امکان را
برای من فراهمکرد که بههرحال در جشنواره کودک شرکتکنم و این آگاهی ،این مطالعه و این همراهی بود،
این برای من ارزشمند است.
متولیان جامعه هستند برای فرهنگسازی کردن ،برای حمایت کردن .وقتی میشنوی یک بچهای با سطح
پایین خانواده و با داشتن پدر و مادری خاص ،االن در جایگاهی قرارگرفته ،میپرسیم در اثر چه چیزی
اتفاقافتاده؟ قطعاً کمکهای اجتماعی بوده که صورتگرفته که این فرد را به اینجا برساند و طبعاً جشنواره
میتواند مؤثر باشد .مثل اتفاقی که همین امسال برای مناطق کمبرخوردار با پخش فیلمها پیشآمد ،جرقههایی
است که میتواند اتفاق بیافتد.
در آن زمان آموزشها برای داور شدن آنقدر قوی نبود ،که بگویم ما خیلی تکنیکی پخته میشدیم .کمی از
اطالعات شخصیمان استفادهمیشد .یادم میآید آن زمان فیلمها را که نگاهمیکردم ،میدیدم که چهقدر به دل من
نشست ،چهقدر باورش کردم ،چهقدر توانستم با آن ارتباط بگیرم و اینها در تصمیمگیری من بهشخصه مؤثر بود.
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حضور من به عنوان یکی از عوامل اجرایی جشنواره هم علت شخصی دارد و هم علتهای فرهنگی و
اجتماعی .از نظر شخصی ،من یک مدت تهران زندگیکردم و بعد که به اصفهان برگشتم ،احساسمیکردم از
این دنیا [سینما] دارم دورمیشوم ،چون بههرحال تهران قطب فعالیت است ،و از آن طرف آدمی هستم که
معتقدم جلوی مشکالت نباید کم آورد .باید همراهی و خالقیت کرد .تصمیمگرفتم که ُخب االن من چهکار
میتوانم انجامدهم ،آیا خودم را عقب بکشم یا بیشتر در میدان باشم و آن چیزهایی که برایم ارزش است
و فعالیتهایم را ادامهبدهم .این شد که یکی دو سال بود که به فکر فعالیت در جشنواره افتادم ،چون هم
کودکان برایم ارزشمند هستند و هم خودم .یک مادرم و از طرفی یک موقعیت خوبی که در اصفهان است.
چرا هنرمندهای اصفهانی در آن فعال نباشند و یکی از دالیل فعالیتم معرفی خودم توسط خودم به افراد بود.
بههرحال بخاطر سوابق ملی و سینمایی که دارم ،چرا که نه؟چرا از این نیروی اصفهانی استفادهنشود و چرا
همکاری نکنم؟ دوستان هم لطف کردند ،دعوتکردند و من آمدم .من امسال در سینمای رسانه با آقای
هامون شیرازی ،مسئولیت مواجهه و همراهی با میهمانان و کارگردانان و بازیگرانی را داشتیم که فیلمهایشان
پخشمیشد .با داشتن یکسری اطالعات سینمایی و اینکه با یکسری از این افراد کارکرده بودم ،میتوانستیم
با هم ،همصحبت شویم .این یک اتفاق خوبی بود و در کنار اینکه من هم یک بازیگر اصفهانی هستم ،یعنی
یک شهرستان هم توانسته آدمی پرورش دهد که االن در این جایگاه قرار دارد و با دیگر هنرمندان کشورش
ارتباطبرقرارمیکند.
دختران من هردو برای داوری شرکتکردند ،که البته در مصاحبه عملی قبول نشدند ،ولی هر دو در
کارگاههای فیلم سازی شرکتکردند ،هم مستند و هم داستانی .واقعاً تأثیر مثبت برای بچههایم داشت و
شرکتشان در این کارگاهها باعثشد که اوالً من را بیشتر درککنند و صمیمیت بیشتری بینمان بهوجودآمد؛
همچنین شرکت در این کارگاهها باعثشد که به صورت تکنیکیتر با زی ر وبم این کار آشناشوند و جدیبگیرند
و ببینند چهقدر سخت و مهم است و البته به مطالعه و فیلم دیدن بیشتر تشویقشدند.
امیدوارم جشنواره همچنان در اصفهان فعالبماند و از نیروهای خود اصفهان در برپایی جشنواره استفادهشود.
هرچند با هرچه پرشورتر برگزاری جشنواره در این یک هفته موافق هستم ولی این هم ضروریاست که این
خدمات ،این امکانات و این پایهریزی فرهنگی محدود به این یک هفته نشود ،و اینها یک کار مستمر و
مداوم باشد ،مثل همان پخش فیلم در مناطق کمبرخوردار ،فقط به ایام جشنواره ختم نشود و بهصورت مداوم
انجامشود تا یک فرهنگسازی اتفاق بیافتد.
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زهره معتمدی
میخندم ...
من زهره معتمدی هستم .لیسانس کارگردانی سینما دارم و ارشد ادبیاتنمایشی .به صورت تخصصی سینما
کارمیکنم .عضو انجمن مستندسازان سینمای ایران هستم .بیشتر کار تدوین میکنم .شاخ ه تحصیلیام کارگردانی
بوده اما سالها تدوین کردم و االن من را بیشتر بهعنوان تدوینگر میشناسند ولی برای صداوسیما؛ مستند
داستانی هم کار کردهام.
من متولد  59 / 9 / 25هستم .آن زمان من فکر میکنم سوم راهنمایی یا اول دبیرستان بودم .یک دوره هم
در دوران آقای خلیلی خبرنگار همین روزنامه آفتابگردان بودم و از طریق همین روزنامه اسم ما را در روزنامه زدند
و ما رفتیم مصاحبه کردیم و داور بودیم.
من خودم از اول عاشق سینما بودم ،تئاتر ،سینما ،فیلم دیدن .یک چیزی که خیلی یادمهست این است که
خیلی اصرارداشتم دراین محیط باشم مخصوصاً جوی که در اصفهان وجود داشت .پدر و مادرم اص ً
ال ذهنیتی
راجعبه این قضیه نداشتند و چون عاشق فرآیند فیلم دیدن بودم ،فکرمیکنم جشنواره خیلی به من کمککرد که
خانوادهام قبولکنند که من در این مسیر که دوستدارم بروم .یک برنامهای بود که روی من تأثیر گذاشت ،این که
دیگران را با ذهنیت من آشنا کرد .دیگران قبولکردند.
االن هم که بخواهم در موردش حرف بزنم هیجان زدهام .االن که بچهها را میبینم که دارند میروند امتحان
بدهند و شرکتکنند؛ من هنوزم آن هیجان را دارم .میگفتم کاشمیشد من هم با این بچهها بروم در فضا باشم
و با آنها امتحان بدهم .یادم هست که آن موقع این اتفاق داوری خیلی مهم بود .االن که بهش فکر میکنم خودم
میخندم .به شما امتیاز میدهند راجعبه چیزی نظردهی؛ به خودت میگویی به من اعتماد کردند؛ من را قبول
کردهاند و از من مصاحبهگرفتهاند و بین صد نفر تو را هم پذیرفتند .تو یک حداقلها ،یک استانداردهایی داری که
در جمع شرکتکنی و از تو هم نظرخواهی میشود .به خودت ثابتمیشود مسیری که میروی درست است .به
نظرم آن موقع این من را تثبیتکرد که این مسیری که میخواهم بروم مسیری است که دور از ذهن هم نیست.
خیلیها یک مسیر را میروند بعد متوجه میشوند که استعدادش و عالقهاش را ندارند؛ یا پشتکارش را ندارند اما
به نظر من آن دارویها به خودم و خانوادهام ثابت کرد که من دارم یک مسیر را میروم که در آن استعداد دارم و
یک گروهی من را پذیرفتهاند؛ در یک جمعی که مهم هم هست.
بعد سینما خواندم و بعد هم ارشد نمایش خواندم .االن هم در تالش هستم که اولین فیلم سینماییام را
کارکنم .فیلمنامه آمادهاست دنبال تهیهکننده و سرمایهگذار هستیم .جدا ازآن هم حدود  2سال است در زمینه
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تخصصی کودک در یک زمین ه دیگر فعالیتمیکنم با همسرم .یک پورتال کودک راه انداختیم؛ بهصورت خیلی
خیلی تخصصی در زمین ه کودک فعالیت جدی میکنم .ما یک سایتی زدیم یک پورتالی به اسم زراف ه جادویی
که دو نفر با هم داریم کار میکنیم .االن داره دیدهمیشه؛ کام ً
ال در مورد کودک است ،خالقیت کودک و هوش
کودک ،روانشناسی کودک .تالشمان این است که این را به یک پورتال جامع کودک تبدیلش کنیم و صبح تا
شب در این زمینه کارمیکنم.
چیزی که در سینمای کودک اذیتم میکند ،این رویاپردازی است که ماها نداریم و جایش خیلی خالی است.
اص ً
ال کاش کالس میگذاشتیم آدمها را تربیتکنیم که رویاپرداز باشیم و به بچههایمان هم انتقال بدهیم .این
متأسفانه چیزی است که کاش میتوانستم ،تنهایی از پس آن بر نمیآیم .اینکه به آدمها یاددهیم که رویاپرداز
هم باشند همه چیز اینقدر رئال؛ و اینقدر  ...رئالزده شدیم .مخصوصاً در سینمای کودک؛ یکی از دغدغههایم این
است که این رویاپردازی در سینمای کودک را من انجامش بدهم و نترسم ...جاش خالی است در متنها و فیلمها.
یادم هست که بحث جمیل رستمی آن سالها بود و ماها به «برف» جایزه دادیم.
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کیمیاساداتمیرصادقی
گوشهی کیمیا با پیشدرآمد چیلیک
گوشهی کیمیا :کیمیاسادات میرصادقی از سن  11سالگی در جشنوارهی فیلم کودک به عناوین مختلف
حضورداشته و معتقداست  ٪70راهی که امروز در آن قرارگرفته را مدیون جشنواره است .او که دختر تابستان گرم
و دلگشای هشتاد است در بیستوپنجمین ،بیستوششمین و بیستوهفتمین جشنوارهی بینالمللی فیلمهای
کودکان و نوجوانان به عنوان داور فعالبود؛ در جشنوارهی سیام بهعنوان خبرنگار نوجوان و در سیو دومین دوره
در کمیته صداوسیما حضورداشت .کیمیا یادآورمیشود که حتی در دورههایی از جشنواره که در آن مسئولیتی
نداشتم هم به صورت آزاد پیگیر تمامی رویدادها بودم و از این فضا لذت میبردم چون بهقدری جشنواره در
انتخاب مسیر حرفهای من مؤثر بوده که لحظهای از آن غافلنمیشوم.
در جشنوارهی بیس 
توششم بود که او برای بازی در فیلم سینمایی «لباسی برای خدمت» 1انتخابشد؛ این فیلم
بارها از شبکههای مختلف سیما پخششدهاست .از دیگر تجربههای بازیگری کیمیا میتوان به بازی در فیلم کوتاه
«هستی ،نیستی ،رهایی» اشارهکرد.
پیشدرآمد چیلیک :عالقه و تخصص اصلی کیمیا عکاسی است و در کارگاهها و ورکشاپهای عکاسی در سراسر
کشور شرکتکردهاست که از جمله میتوان به کالسهای آقای «جواهری»2و آقای «نورانی» 3اشارهکرد .وی
اعتقاددارد جرقهی اصلی عالقهی او به این حرفه از همان کالسهای آموزشی جشنواره زدهشده و اضافهمیکند
حضورم در این رویداد باعثشد با بسیاری از هنرمندان بزرگ آشنا شوم که این آشنایی بعدا ً در فضای کار
تخصصیام ،عکاسی کنسرت ،کمک بسیاری به من کرد به عالوه اعتمادبهنفس باالیی را برای حضورم در مجامع
بزرگتر به من داد.

 .1کارگردان« :هادی شریعتی»
 .2استاد دانشگاه هنر اصفهان
 .3عکاس تخصصی کنسرت در تهران
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نیلوفر میراثی
میراث ماندگار
در حال حاضر دانشجوی داروسازی دانشگاهاصفهان است .نیلوفر میراثی دستی هم بر قلم دارد؛ یکی از آثارش
در جشنوارهی «شکرانه» 1موفق به کسب مقام دوم کشوری شد .وی هماکنون عضو انجمن ادبی اصفهان نیز هست
و در این راه موفق به کسب افتخارات فراوانی شدهاست.
نیلوفر معتقداست یک نویسنده برای بهتر نوشتن نیاز به دیدی وسیع و نگاهی ژرف دارد که جشنوارهی
بینالمللی فیلمهای کودکان و نوجوانان این دیدگاه را به او داده؛ باعثشده بیشتر با فضای هنر و فرهنگ آشناشود
و بهتر بتواند بنویسد .نیلوفر در بیستوهفتمین جشنوارهی بینالمللی فیلمهای کودکان و نوجوانان داور نوجوان
بخش بینالملل بودهاست.

 .1جشنوارهای مربوط به نوشتهها و متون ادبی است.
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متین نصر اصفهانی
کیفریم آوازهخوان
نوسال شرایط به صورتی بود که هر جا میرفتیم ،همراهی بزرگترها را از ما میخواستند ،اما جشنواره
در آن س 
این بستر را فراهمکرد تا در نوجوانی استقالل را تجربهکنیم و همین امر به باالرفتن اعتمادبهنفس ما بسیار
کمککرد.
فریم کلیدی اول :متین نصراصفهانی در بیستوپنجمین و بیستوششمین جشنوارهی بینالمللی فیلمهای
کودکان و نوجوانان به عنوان داور نوجوان ،در بیستوهفتمین و بیستوهشتمین دوره بهعنوان خبرنگار نوجوان
خبرنگاران نوجوان با جشنواره همکاریکرد؛ همچنین در
حضورداشت ،او در سیامین دوره بهعنوان سرپرست
ِ
یودومین دوره در کمیتهی کارگاهها و نشستها مشغول به فعالیت
سیو یکمین دوره در کمیتهی نظارت و در س 
بودهاست.
کلیدهای میانی :از اولین تجربههای او میتوان به ساخت انیمیشن «ویروس» اشارهکرد .متین از کالسها و
کارگاههای آموزشی و تأثیر بهسزایی که «فرزان معظم» در روند آشنایی او با سینما داشتند بسیار سخنمیگوید و
معتقداست اگر جشنواره نبود با این مسیر آشنا نمیشد و قطعاً خیلی دیرتر به جایگاه فعلیاش میرسید.
متین متولد سال هفتا دوهفت است؛ هماکنون به حرفهی تصویربرداری به صورت تخصصی اشتغالدارد و
دانشجوی رشتهی مدیریت تبلیغات نیز میباشد؛ او میگوید برای اینکه بتواند در کارش پیشرفت بیشتری
داشتهباشد این رشته را انتخابکردهاست .او در کنار فعالیت فیلمسازی و تصویربرداری به هنر موسیقی و خوانندگی
و ترانهسرائی هم مشغول است.
ش و جهشی را بههمراهدارد؛
فریم کلیدی آخر :متین اعتقاد دارد هر لحظهای که در جشنواره است برای او آموز 
با افراد متخصص آشنا میشود و میتواند در کارش از تجربیات آنها نهایت استفاده را ببرد .او ادامهمیدهد که
البته اگر حمایتهای خانواده را نداشتیم هم نمیتوانستیم در این حرفه ماندگارشویم.
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رامتین نصراصفهانی
فرکانس مثبت
رامتین به واسطهی عالقهی خودش و حضور برادرش متین ،جشنواره را شناخت و پیوستنش به این رویداد
فرهنگی موج این عالقه را بهاوجرساند .بهگفتهی او ،جشنواره باعثشد که عالقمندیهایش جهتدهیشوند و
توانست بهواسطهی آن به یک نظمذهنی برسد .او اضافهمیکند :تا پیش از این اطرافیان میگفتند استعداد داری
اما باید جهتدار شود و جشنواره برای من همان موج مثبت و فرکانس درست زندگیام یعنی سینما ،دنیای تصویر،
خبر و رسانه بود.
رامتین نصراصفهانی متولد هشتا دودو داور بیستوهشتمین جشنوارهی بینالمللی فیلمهای کودکان و نوجوانان
بودهاست .او در جشنوارهی سیام بهعنوان خبرنگار نوجوان ،در جشنوارهی سیویکم بهعنوان فیلمبردار خبری و در
سیودومین دوره درکارگاههای فیلمسازی حضورداشتهاست که حاصل این تجربیات ،گویندگی حرفهای در رادیو
و ساخت فیلم کوتاه است...
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امین نقیئی

دل نو شته

گاهــی اوقــات بــه ایــن فکــر میکنــم کــه اگــر مســیر زندگـیام بــه ســمت ســینما و ایــن حرفــه کشیدهنمیشــد ،بایــد چـهکار میکــردم؟
حقیقتــش را بخواهیــد جوابــی نــدارم.
اما میدانم چهشد که قدم در این مسیر گذاشتم.
اوایل مهرماه سال  ۸۹بود ،حدودا ً یازدهساله بودم و کالس پنجم دبستان
که دو یا سه روزی از طرف مدرسه کالسها تعطیلشد و به سالنهای سینما رفتیم برای دیدن فیلم!
اولین موضوعی که خوشحالمکرد تعطیلی کالس درس بود
شاید آن زمان درک درستی از سینما ،هنرهای نمایشی و عالقهام به این رشته نداشتم
اما شور و شوق و اتمسفر جشنوارهی فیلمهای کودک و نوجوان
جوان ـهای را در مــن کاشــت کــه ســالها بعــد و زمانــی کــه بعــد از چنــد ســال جشــنوارهی فیلــم نوجــوان بــه همــدان بازگشــت،
رشــدکردهبود و میتوانســت اثرگذارباشــد
حاال دیگر درک و شناخت من با آن کودک چندسال پیش متفاوت بود
دورههــای بازیگــری تئاتــر و فیلمســازی را در انجمــن ســینمای جــوان گذراندهبــودم ،بازیگــر تئاتــر و ســینما بــودم و در حــال تحصیــل
در رشــتهی هنرســتانی نمایــش بــودم کــه فرصتــی پیشآمــد بع ـداز اینکــه نتوانســتم فیلــم خــودم را در مرحل ـهی تدویــن بــه المپیــاد
فیلمســازی جشــنواره برســانم
بتوانم داوری بخش سینمای ایران را تجربه کنم
مــن و چنــد نوجــوان یــا جــوان دیگــر کــه بنــا بــه آزمونهــای بنیــاد ســینمایی فارابــی صالحیــت حضــور بهعنــوان داور بــرای تصمیمگیــری
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در یکــی از بخشهــای مهــم جشــنواره را بهدس ـتآوردهبودیم
قطع ـا ً فکــرش را هــم نمیکردیــم کــه روزی برســد کــه  ۱۹نفــر نوجــوان غریبــه بــا دنیاهــای متفــاوت خودشــان ،نتواننــد از یکدیگــر
دلبکننــد و جداشــوند
اتفاق ،اتفاق مهمی بود
شوخی نبود ،و برای هیچکس تفریح هم نبود
رفاقت و بهتر بگویم خانواده بودنمان در طول جشنواره یک امر غیرقابلانکار بود
امــا موقــع بررســی و تحلیــل فیلمهــا چنــان دقیــق و موشــکافانه بــه قضــاوت مینشســتیم کــه گاهــی خودمــان هــم از کیفیــت بحثهــا
بهوجدمیآمدیــم
در تمــام طــول ایــن مــدت یــک پــدر ،آرام و بــا تدبیــر بــاالی ســر ایــن خانــواده بــود :علــی وفایــی ،کســی کــه از اولیــن روز تــا آخریــن
ثانیــه و حتــی همیــن حــاال بعــد از گذشــت چنــد ســال نقطـهی اتصــال ایــن خانــوادهی دوستداشــتنی اســت
فیلم«دریــا و ماهــی پرنــده» کــه انصافـا ً هنــوز هــم کــه هنــوز اســت از ایــن
جایــزهی بهتریــن فیلــم آن ســال از طــرف مــا اهــدا شــد بــه ِ

انتخــاب احســاس رضایــت فراوانــی داریم

تونهم در ســال  ۹۴بــرای مــن اتفــاق مهمــی بــود کــه هنــوز هــم جریــاندارد و دسـ ِ
ـتکم  ۵نفــر از دوســتان عزیــز
جشــنوارهی بیسـ 
و نزدیکــم را از آن خانــوادهی  ۱۹نفــرهی پُرمهــر هنــوز در کنــار خــودم دارم
و با اکثر این افراد هم هنوز در ارتباطیم و مرور خاطرات میکنیم گاهی!
حــرف آخــر ایــن کــه ایــن جشــنواره و جشــنوارهها جریانســاز هســتند و ایکاش کــه همیشــه در جریــان باشــند امــا آنطــور کــه بایــد! (در
دســتان کــودکان و نوجوانهــا)
درحالحاضــر عجیبتریــن حســی کــه در مــن وجــوددارد ایــن اســت کــه کســی دارد ایــن متــن را مینویســد کــه دیگــر نــه خــود را کــودک
و نــه نوجــوان میتوانــد بنامــد امــا احساســاتش بــه انــدازهی همــان روزهــا زنــده و رقیــق روی کاغــذ جــاری میشــود.
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مهدی نیکخواه
پل .آرزو  .کارنامه
مهدی نیکخواه یکی دیگر از نوجوانان عالقمند در جشنوارهی بینالمللی فیلمهای کودکان و نوجوانان بوده ،او
یودو در بخش باشگاه مخاطبین
در دورهی سیام داور بخش بینالملل بود؛ همچنین در جشنوارهی سیویک و س 
با جشنوارهی کودک همکاریداشت.
مهدی متولد هشتادویک است و به نوشتن عالقهی زیادی دارد .او با استفاده از آموزشهای کارگاههای
نویسندگی و فیلمنامهنویسی سه فیلمنامه به نامهای «هفت»« ،آرزوی بزرگ» و «کارنامه» را نوشت؛ پساز
کارگردان
کودکانکار پرداخت و همچنین دستیار
جشنواره به ساخت یک فیلم کوتاه به نام «کارنامه» با محوریت
ِ
ِ
دو فیلم کوتاه به نام های «بادکنکآرزو» و «چکپول» نیز بود.
الملل جشنواره باعثشد که او بتواند با افراد بزرگی در سطح جهانی آشناشود
او میگوید حضور در بخش بین
ِ
و در مورد فیلمهایش نظرات آنها را بداند ،برای مهدی این خیلی جالب بود که خانوادههای داوران بینالملل
معتقدبودند بچههای ایرانی خیلی کنجکاو هستند و میخواهند نظرات دیگران و داوران خارجی را هم بدانند.
وی بر این باور است که جشنوارهی کودک توانست برای او پلهای ارتباطی فراوانی را بسازد تا بتواند در مسیری
که انتخابکرده آموزههای بزرگان را پیش رویش قراردهد .مهدی اضافهکرد از نظر من یکی از اتفاقهای مؤثر
جشنواره ،باشگاه مخاطبین بود که باعثشد تعداد زیادی کودک و نوجوان عالقهمند ،به جشنواره و کارگاههای آن
راه پیدا کنند و از آموزههای آن بهرهمند شوند.
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مهسا وحیدپور

دل نو شته

به یاد روزهای نوجوانی ،وقتی همسنوسال دخترم بودم ،به یاد روزهایی که داور جشنوارهی فیلم کودک ونوجوان بودم.
چهقدر خاطره امروز برایم مرور شد.
دستآورد من از آن روزها وسالها چیست؟
دسـتآوردم ذهنــی اســت کــه هربــار بــا دیــدن یــک فیلــم ،داور میشــود ،پروانــه امتیــاز میدهــد و خــودش را بهجــای کارگــردان فیلــم
میگــذارد تــا پایــان قشــنگتری بســازد.
دسـتآوردم شــناخت دنیایــی اســت کــه در آن آدمهــای مختلفــی زندگیمیکننــد بــا عقایــد ،فکرهــا و روشهــای مختلفــی کــه بــرای
زندگیشــان انتخابکردهانــد امــا همگــی قصـهی مشــترکی دارنــد ،اینکــه آمدهانــد تــا دنیــا را بســازند و بزرگتریــن قــدم در ســاختن ایــن
دنیــا ســاختن خویشتنشــان اســت.
هرچهقــدر تبلیغکنیــم و بیلبــورد در ســطح شــهر بــرای فرهنگســازی بچســبانیم تــا وقتــی ادبیــات درســتزندگیکردن و عاشــقانه
نگاهکــردن را بــه بچههایمــان یادندهیــم ،فردایمــان درستنمیشــود و جشــنوارهی فیلــم کــودک بــرای مــن جایــی بــود کــه الفبــای
نگاهکــردن وعمیــق نگاهکــردن را آموخــت.
حیفکــه همهچیــز در همــان ســالها تمامشــد امــا تأثیــر جشــنواره بــرای مــن چیــزی بیشتــر از یــک نقط ـهی عطــف هنــری کــه
شــرو ِع تمریــن بــرای یــک ســبک درســت زندگــی بــود.
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آرش وهوشی
نوشدارو
آرش متولد خزان هشتادویک ،در جشنوارهی بینالمللی فیلمهای کودکان و نوجوانان نحوهی قضاوت و نقدفیلم
را آموخت .او در بیستوهشتمین دوره داور نوجوان بودهاست .جشنواره سلیقهی سینمایی و انتخاب فیلمش را
پختهتر کرد؛ او بعدها سعیکرد تجربیاتش را به دوستان و اطرافیان هم انتقالدهد.
بعدها آرش وهوشی به مدت دو سال در کالسهای بازیگری شرکتکرد که در تقویت فنبیان و ارتباط اجتماعی
و سلیق هیمطالعاتیاش مؤثربود .او همچنین به عکاسی طبیعت به صورت تجربی مشغولاست .به گفتهی خودش
بنیان همهی اینها داشتن خانوادهای فرهنگی و حضور در جشنواره است.
به گفتهی پدرش نوع نگاه آرش به زندگی بعد از حضور در جشنواره بسیار متفاوتشده و این در عکسهای
او بهچشممیآید .همچنین اضافهکرد که جشنواره هم مانند هر رویداد دیگری یک زمان تأثیرگذاری دارد؛ همان
اوایل همه در اوج هستند ولی مثل تأثیر یک دارو که اثر بخشی آن به مرور کممیشود ،تأثیرگذاری حس حضور
در جشنواره هم با گذر زمان پایینمیآید؛ گرچه هنوز اثرات مثبت آن در فرزند من پابرجاست و تا پایان عمر
ِ
حیف اینهمه وقت و هزینه است که بچهها رها شوند .من دوستداشتم هر ساله تجدید شود و
هم میماند؛ اما
همچنان بچهها روی موج مثبت بمانند؛ قطعاً تأثیرگذاریاش بیشتر میشد .البته خود ما خانوادهها هم مؤثریم،
هر فیلم جدیدی که میآید آرش ما را برای دیدن ترغیبمیکند و ای کاش این استمرار داشتهباشد ،بهتراست برای
داورهای گذشته یک جلسه پخش و نقد فیلم برگزارشود ،حتی سالی یک بار تا ُدز این تأثیر همچنان باال بماند و
ک ً
ال تمام این اتفاقها منجربه داشتن جامعهای بهتر و تربیت انسانهای سالمتری شود.
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لعیا وزیری
از شنیدن تا دیدن
لعیا وزیری از سنین کودکی و پیشاز حضورش در جشنوارهی فیلمهای کودکان و نوجوانان در هوای فرهنگ،
هنر ،سینما و بازیگری تنفسمیکرد و با این فضا بیگانهنبود اما در هنگام انتخابرشته بااینکه به رشتهی هنر
خیلی عالقهمندبود از هنرچند سالی فاصلهگرفت و رشتهی تجربی را انتخابکرد .لعیا تصمیمدارد دوباره در
کوچههای هنر قدمبزند.
توپنجمین دور ه از جشنوار ه بهعنوان داور حضورداشت .او
دختر شکوفههای بهاری سال هشتاد ،در بیس 
شنیدههای تئوریاش را ،در دورههای آموزشی و فرایند داوری به صورت عملی دید و آموخت که چگونه میتواند
دنیای تازهایرا در منظر مخاطبانش بیافریند .لعیا پساز حضور در جشنواره به مدت دو سال خبرنگار خبرگزاری
پانا بود .عالوهبرآن فیلم کوتاهی به نام «از آغاز تا شروعی دوباره » را ساخت که موفق به کسب رتبهی دوم استان
شد .از دیگر فعالیتهای لعیا بازی در فیلم نیمهبلند «چتری برای رویا» و نقشآفرینی در فیلمهای «رویای آرزو»،
«عینک» و « فانوس» است .او در نمایش هم بهصورت تخصصی فعالیتمیکند.
لعیا که قبل از جشنواره ،انیمیشن را نمیشناخت با شرکت در کالسهای انیمیشن «علی مفضلی» با این حرفه
آشناشد و با ساخت انیمیشن «نادانی و پشیمانی» رتبهی اول استان را کسبکرد .او میگوید تا قبلاز جشنواره
نمیدانسته که میتواند تقلیدصدا کند؛ در جشنواره با «فریدون نجفپور» و دخترشان آشناشده و به رادیو
راهپیداکردهاست .لعیا هماکنون به صورت حرفهای کار دوبله برای انیمیشن را انجاممیدهد ...
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سایهوزیریفر
صدای سایه
سایه وزیریفر دختر زمستان هشتادوپنج یکی دیگر از داوران کودک دورهی سیام جشنوارهی بینالمللی
فیلمهای کودکان و نوجوانان است .او معموالً آرام و ساکت گوشهای مینشیند و گوشمیکند.
به گفتهی محمدرضا وزیریفر ،پدر سایه که بازیگر و کارگردان نمایش برای کودک و نوجوان هم هست وجود
چنین رویدادهای فرهنگی در شهر ،مانند جشنوارهی فیلم کودک بسیار ضروریاست چراکه حداقل میتواند
یکی دو هفته بچهها را در جوی فرهنگی ،مستقل از خانواده قراردهد که این امر به تعامالت اجتماعی آنها
کمکمیکند .او اضافهکرد سایه با آموزشهایی که در کارگاه داوری فیلم دیدهبود نگاهش به بازیگری در فیلم
عمیقترشد و یادگرفت بعد از هر فیلم در مورد آن صحبتکند و موشکافانه به نقد اثر بپردازد.
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مریم وفائی
شب باغ نور
من مریم وفائی هستم .سه دوره ،داور کودک و نوجوان جشنوار ه فیلم کودک و نوجوان بودهام .برمیگردد به
خیلی سال پیش؛ ولی نکت ه جالب اینکه من فکرمیکنم نقطهعطف زندگی من ،همان سالهای داور بودنم بود و
جرقهای زدهشد و کلیدیبود برای ورود به آیند ه من؛ چون من اص ً
ال وقتی که داور جشنواره شدم آنقدر به دنیای
ال سینما ،رسانه و تئاتر عالقهمند شدم که اص ً
ال معقول ه هنر هفتم ،ک ً
سینما و ک ً
ال همه هدفم و زندگیام روی آن
پایه و اساس جلورفت ،بهطوریکه میخواستم دانشگاه ادبیات بخوانم یا سینما؛ ترجیج دادم سینما بخوانم .سوره
تهران سینماخواندم .فیلمنامهنویسی و ک ً
ال در امور سینمایی و رسانهها فعالیتکردم .تا حاال فیلم نساختم ،غیر از
اتودهای دانشجویی ،اون هم چون گرایش من فیلمنامه نبود بیشتر کارگردانی بود .حاال به نوشتن میپردازم ،اما
زندگیام با سینما عجینشده و بعد از آن هم با تلویزیون و تئاتر و ک ً
ال این چیزها.
سعیکردم با سازمانها و مراکز سینمایی هنری همکاری داشتهباشم .ک ً
ال از سینما به دور نبودم ،همیشه یک
جورایی با سینما آمدیم جلو دیگه .بعدش هم که به یک نقطهای رسیدم که توانستم جزو عوامل اجرایی جشنواره
باشم .فکرمیکنم حدود هفت ـ هشت سال؛ از جشنوار ه بیستو پنج که آمدند اصفهان .جشنوارههای مختلفی هم
در تهران ،جشنوار ه فیلم مستقل ،جشنوار ه فیلم مستند ،جشنوار ه سینماحقیقت ،جشنوار ه بینالمللی فیلم فجر،
جشنوار ه ملی فیلم فجر ،این ها همه در امور روابطعمومی ،رسانه و متن به نوعی همکاریداشتم.
همکاری رسانهای صوتی و تصویری دارم با شهرداری اصفهان و از همان طریق کارهای رسانهای جشنوارههای
مختلف اصفهان را هم دارم .در جشنوار ه کودک و نوجوان هم مسئول امور اجرایی روابطعمومی بودم چندین سال.
جشنوار ه حسنات در روابط عمومی و مسئول امور ستادخبری بودم .ک ً
ال در جشنوارههای مختلفی که در اصفهان
برگزار میشود حضور داشتم.
حقیقت این است که آن سالها جشنواره خیلی از فیلمهای خوب پُر بود .یعنی واقعاً آن سالها جادوی خود
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سینما ما را میکشاند سمت جشنواره .یعنی فیلمهایی که ما در جشنواره میدیدیمُ .خب اکران کودک که آن
سالها وجود داشت .یعنی من یادم هست در طول سال سینما میرفتیم با خانوادهها .بگذریم از این ...متأسفانه
حاال سینمای کودک در اکران مهجور ماندهاست؛ ولی آن سالها فیلمهایی که ما میدیدیم اینقدر شور داشتیم
برای آن یک هفته جشنواره .چون ممکنبود در یک سال ،یک فیلم ببینیم در سینما ،اما در جشنواره ما پنج و
شش تا فیلم خوب میدیدیم و این خیلیخوب بود .ما با شور و ذوق میرفتیم میگفتیم حاال جشنواره میآید
ما فیلم میبینیم .مثل دورههای االن نبود که این همه کالس برای ما بگذارند با آموزش و اینها ...ما راستش را
بگویم مخصوصاً سال اول که داور شدیم ،فقط اسم ما داور بود .یک جلسه توجیهی هم گذاشتن که ما داوریم ولی
صبح تا ظهر مدرسه میرفتیم ،قشنگ سر کالس ،بعدازظهر در باغ نور ،میگفتند ساعت پنج چون هوا روشن
بود باید صبر میکردیم شب شود و هوا تاریک شود .اکران در باغ نور بود ،که دو سانس اکران داشت :یکی اکران
در سینمای ایران و آخر شب هم یک فیلم دوبله همزمان بود که خیلی برام آن اتفاق جالب بود .من یادم هست
از مدرسه میآمدیم مشق و درسهایمان را انجاممیدادیم و ساعت چهار و پنج با خانوادهها میرفتیم باغنور و
آنجا به هم میپیوستیم .نه لباس فرمی داشتیم و نه کارتخاصی مخصوصاً سال اول ،سال دوم و سوم یک چنین
اتفاقهایی داشتیم؛ تازه داشت شروع میشد .سال اول خیلی ابتدایی ولی قشنگبود برامون .اما همان سالها من
یادمه یک آییننامه داشتیم ،آییننامه جهانی بود .خیلی احساس خوبی داشتیم ،احساسمیکردیم بزرگشدهایم و
به ما احتراممیگذارند .ما نظرمان مهم است ،همه داورداور میکردند؛ خیلی حس خوبی بود .آنموقع مث ً
ال بیست
ـ بیستوپنج سال پیش یک نوجوان ده یا یازده ساله این اتفاق برایش بیافتد ،خیلی مهم بود .نه آن موقع دنیای
مجازی داشتیم نه اینترنت .نه موبایل ،بعدازظهر یک برنامهکودک تلویزیون میگذاشت .شاید چند سال یکبار،
برویم سینما فیلم ببینیم و برای ما این اتفاق خیلی هیجانانگیز بود.
جشنواره برای ما یک نقطهعطفی بود در زندگی ،برای همین برامون خیلی چیز جالب و مورد توجهی بود.
فیلمهای خوبی هم میدیدیم« .در ه شاپرکها»« ،کا ُکلی»« ،گلنار»« ،شهر در دست بچهها»« ،دزد عروسکها»،
«پاتال وآرزوهای کوچک» ... ،خیلی؛ چه فیلمهای خوبی .جالب اینکه آن فیلمها آن موقعها برای ما اینقدر جالب
بود که  ...االن بهوجد میآییم میبینیم .اما متأسفانه سینما کودک االن به جایی رسیده که بچهها خیلی به وجد
نمیآیند .چون بچهها رفتهاند جلو ولی سینما مانده همانجا .اگر سینمای کودک ما یککم به روز میشد با بچهها؛
شاید بهتر بود .چون االن بچهها اصال ً بهوجد نمیآیند؛ براشون االن خیلی پیشپا افتاده است .بچهها االن خیلی
فرق کردهاند نظراتشان ،فکرشان .شاید برای همین است که برای ما اینقدر جذاب بود برای آنها نه.
من سالهای اول در کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان عضو کتابخانه بودم .یعنی بچ ه بودم آن سالها؛
شصتونه و هفتاد ،کانون یک مکان معتبر و از نظر فرهنگی جزو مراکز درج ه یک کشور بود .حتی یادم هست
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فیلمی که از طرف کانون ساختهمیشد ،فیلمهای مطرح و ماندگار سینمای کودک و نوجوان بود .خیلی از
کارگردانهای خوب و به نام سینمای ایران فیلمهای خیلی خوبی را از همان کانون آوردند جلو .من یادم هست
ک ً
ال بچههای فعال و بچههای کتابخوان اکثرا ً عضو کانون پرورش فکری کودکان بودند .آن موقع پل فلزی بود،
میرفتیم کتاب میگرفتیم و در تئاتر عروسکها شرکتمیکردیم .آنموقع خیلی مرکز فرهنگی خوبی بود .خانم
دبیری هر جا هستند خدا سالمت نگهشون داره .ایشان به بچههای فعال پیشنهاددادند که بیایید یک آزمون هست
که یادم هست سال اول بهصورت کتبینبود فقط بهصورت حضوری بود که با ما مصاحبه شد .سالهای بعد کتبی
هم شد .ما یک امتحان تصویری و کتبی دادیم ،بعد هم مصاحبهدادیم .یادم هست رفتیم در دفتر جشنواره که
روبروی سیوسه پل بود :هتلپل .آنجا یک ساختمان قدیمی بود ،منشی آن هم یک خانم جهانبازی بودند ،رفتیم
از ما امتحان گرفتند .سالهای بعد خانم عقیلی بودند از ما امتحان میگرفتند؛ یادمهست :هر سال چند بار سینما
میروی؟ یا آخرین فیلمی که دیدین؟ تصویری که در ذهنتان هست را برای ما نقاشی کنید؟ چهقدر سینما را
میشناسید؟ اگرخودتان بخواهید فیلم بسازید چه فیلمی میسازید؟ که مبانی تصویرشناسی بود .یک تستهایی
میزدیم .حضوری هم صحبت میکردند.
ال سینمایی شدند .مث ً
آقای فیضی در گروه ما بود .االن کارگردان سینما هستند .بچههای اکیپ ما ک ً
ال مهسا
وحیدپور مینویسد خیلی هم خوب .سیما و سیمین علیعسگری ،دوقلوهایی که من یادم هست با ما در جشنواره
بودند؛ سیما هلند زندگیمیکند و سیمین همینجا هست.
من ک ً
ال فکر میکنم اگر این جریان داور فیلم کودک و نوجوان در جشنوار ه فیلم کودک یککم بهش جدیتر
پرداختهشود ـ البته در تیم آقای معظم واقعاً این داستان دیدهشد و مشهود بودـ اگر جدیتر بهش نگاهشود ،این
بچهها رها نشوند و در طول سال یک جورایی برایشان کالس گذاشتهشود و باهاشون در تعامل باشند ،خیلی
میشود نتایج مثبتی از این قضیه گرفت .خروجی خیلی خوبی دارد که قطعاً به نفع سینما ایران است؛ به نفع
جشنواره است و کسی چیزی از دست نمیدهد .حتی هزینه هم بکنند مهم چیزی است که بدستآوردهاند که
از دست ندادهاند.
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نازگل هادی
زندگی همیشه در جریان است
کلمات در دنیای سپید کاغذی بازی میکند و من با دنیای قصههایم زندگی .از نظر من یک نویسنده برای
آنکه بتواند بهتر بنویسد باید خوب ببیند و دیدی وسیع داشتهباشد که جشنوارهی بینالمللی فیلمهای کودکان و
نوجوانان این ژرفای نگاه را به من داد .جشنواره باعث شد من با آدمهای مختلف با طرز فکرها و روحیات متفاوت
آشنا شوم که در داستاننویسی برایم بسیار مفید بودهاست.
نازگل هادی متولد آذر هشتادو دو در بیستوهفتمین جشنوارهی بینالمللی فیلمهای کودکان و نوجوانان
بهعنوان داور کودک فعالیت داشت .او میگوید با مشاهدهی تیم داوران بخش بینالملل این انگیزه در من
بهوجودآمد که پیگیر یادگیری زبان دوم شوم؛ همچنین بعدها در جشنوارهی بینالمللی «فرانکوفونی» 1رتبه دوم
داستان نویسی را در نشریهای هنری به زبان فرانسه کسبکنم و لوح تقدیر را با امضای سفیر بلژیک دریافت نمایم.
مادر نازگل میگوید حضور او در جشنواره در سنین کودکی باعثشد ،نازگل و دوستان هم سن و سالش به
خودباوری برسند و همین امر برای او انگیزهای شد تا بتواند بهتر و بیش تر بنویسد و داستاننویسی را به صورت
تخصصی دنبالکند ،او به نوشتن فیلمنامه نیز مشغول است.
پیامی که نازگل برای هم سن و ساالنش دارد ،این است که شاید خیلی کوچک باشید ولی بدانید که میتوانید
کاری بزرگ انجامدهید .زندگی همیشه در جریان است ،پس ناامید بودن بیمعناست.

1. Concours de la francophonie

پروانههای فیروزهای ()2

تا انتهای حضور 287

کوثر یارمحمدی
ی بر پلکان
نویسندها 
دستانش کوچک است؛ انگشتانش دهسالهاند و آثارش در حال چاپ .میگوید در زمان ثبتنام وقتی قرارشد
خودمان قلم بهدستبگیریم و فرم داوری را پر و امضا کنیم ،من با دقت این کار را انجامدادم و دیگر نتوانستم به
آن زیبایی امضاکنم.
کوثر یارمحمدی نویسنده و شاعر کوچکی است که از کودکی شعر میسرود مدتی بود که رویاهایش به خواب
رفتهبودند تا اینکه به گفتهی خودش با حضور در جشنوارهی بینالمللی فیلمهای کودکان و نوجوانان ذهنش
دوباره بیدارشد.
کوثر هشتا دوهفتی ما ،تنها ن ُه زمستان را دید ه بود که در دورهی سیام جشنواره به عنوان داور کودک حضورداشت.
پساز جشنواره ،داستاننویسی را بهصورت تخصصیتر پیگیریکرد و با شرکت در دورههای تصویرگری و طراحی،
خودش برای داستانهایی که مینوشت تصویرسازی کرد .قدمقدم از پلههای آموزههای جشنوارهی کودک باال
رفت و در بیستو دومین جشنوارهی قصهگویی هم داور شد.
کوثر میگوید :کالسهای آموزشی باعثشد تا خالقیتم بیدارشود و با اصولی که آموختهبودم توانستم این
حرفه را بهتر بشناسم و دوباره نوشتنم گلکرد .از طرفی دیدن داوران نوجوان بخش بینالملل انگیزهای شد
برای آموختن زبان.
مادر کوثر میگوید :او از کودکی دختر مستقلیبود اما من همیشه دورادور همراهیاش میکردم اما وقتی
مسئولیتپذیری و درجهی علمی و تخصصی هرکدام از اعضای گروه را دیدم با خیال راحت دخترم را درآن ساعات
طوالنی به آنها سپردم .جشنواره برای خیلی از بچهها میتواند پلکانی باشد برای رسیدن به اهدافشان اما به
جرأت میتوانم بگویم که جشنوارهی کودک برای کوثر من در حکم یک جهش بزرگ بود چیزی فراتر از پلکان.
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علی یزدانی
رویای حضور
از سالها پیش رویای حضور در جشنوارهی بینالمللی فیلمهای کودکان و نوجوانان را درسرداشت در این راه
بسیار تالشکرد تا اینکه ایدههایش را در بیستوهشتمین دوره به ستاد جشنواره فرستاد و به مرحلهی فیلمنامه
و تولید رسید .او نام اثرش را «آرزوی بادکنکی» گذاشت.
علی یزدانی میوهی رسیدهی اواخر بهار هشتاد است و در سیامین دوره ،یعنی زمانی که بهدلیل شرط سن،
آخرین شانساش را برای حضور بهعنوان داور ِ نوجوان داشت ،توانست به رویایش جامهی عمل بپوشاند و داور شود.
او پس از جشنواره با همکاری یکی از داوران نوجوان ،علیرضا احمدی ،دو فیلم کوتاه ساخت که موفق به کسب
رتب ه در سطح مدرسه و سپس استان شد .وی هماکنون جذب کانون فیلمسازان خانهی نوجوان اصفهان شده و با
نوسالهایش به تولید فیلم کوتاه میپردازد .از دیگر آثاری که علی بعد از حضور در جشنواره ساخت میتوان
همس 
به «کنکور»« ،اعجاز» و «چکپول» اشارهکرد.

در سفر آنسوها

[داور بینالملل(غیر ایرانی)]
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مصاحبه با داور بینالملل بیست و پنجمین جشنوارهی بینالمللی
نوجوانان-اصفهان

فیلمهای کودکان و

چه زمانی در فستیوال شرکت کردی؟
۲۰۱۱
جشنواره چگونه بر زندگی تو تأثی ر گذاشت؟  خاطره ای داری که تعریف کنی؟
خیلی خوب فیلمها رو یادم نمیاد چون بیشتر کارتون بودند ولی چیزی که یادم ه این ه که اونا رو
دوستداشتم.
ولی چیزی که از همه بیشتر توی ذهنم مونده  ،فضا و انرژی جشنوارهس ،که با روی باز استقبال میکرد
و الهامبخش بود .همینطور برای کسی که سن زیادی نداره  ،تجربهی زندگیکردن در جایی خیلیخیلی
دور از خانه میتونه تاثیر زیادی روی شخصیت آیندهاش بگذاره.
شخصاً فکر میکنم که جشنواره چیزهای خیلی زیادی به من اضافهکرد و یکی از مهمترین تجربههای
زندگی بود.

و در آخر میتونم اضافهکنم که من به دنبال تجربهی چیزی بودم که به رشد من کمککنه و فرصت
شرکت در جشنواره چیزی بود که نصیبمشد.
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Giuliana Benincasa
from Italy

When did you attend to the festival? 
2011
How did these festivals impress your life? Do you have any memory?
Can you narrate?
Very positively, I don’t remember very well the movies because they
wer mostly cartoons and I remember I liked them, but mostly I remember the feeling of living the atmosphere of the festival, that was
very welcoming and truly inspiring, also because being so young and
living an experience so far away from home helps a lot with the person
you can become in future. Personally, I think that the experience gave
to me a lot, and I can say that it has been one of the most important
ones :
What was your reason for attending?
I think I answered already, but I can add that I wanted an experience
that could help me growing and that was what I found!!
Giuliana Benincasa from Italy

رویای نقرهای

[المپیادفیلمسازی]
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متینا اکبرزاده
من متینا اکبرزاده متولد سال  ۱۳۸۲هستم و رشتهی تحصیلیم تئاتر در هنرستان هنرهای
زیبای دختران تهران هست.
به دلیل رشتهی تحصیلیام و شغل پدرم و بهطورکلی محیطی که از ابتدای طفولیت تو اون
بودم بیشتر اطالعات و عالقه ام به تئاتر بوده اما داستان آشنایی من با سینما به چیزی حدود
یکسال پیش برمیگرده .این عالقه تا حدی عمیق و زیاد شده که من تصمیم به تغییر رشتهی
دبیرستان از تئاتر به سینما را داشتم اما متأسفانه به دالیلی این عمل انجامنگرفت .فع ً
ال تا بهامروز
با تکیه به عالقه و شناخت نسبی کهاز سینما پیداکردم میخوام توی دانشگاه سینما بخونم .اما
ُخب به طبع فعالیتها و تجربیات سینماییام از تئاتریام کم تره .اما همون فعالیتهای محدود

شامل یه فیلمکوتاه که سال هشتم ساختم ،نوشتن چند ایده و طرح فیلمنامه و خوندن کتابهای
مرتبط با سینما ،بررسی و تحلیل فیلمهای معتبر ایران وجهان و هنرمندانشون و بخشی از
فیلمهای درخشان نسل اول و دوم و سینمای ایران هستش .پس اعتراف میکنم که کولهبارم از
سینما هنوز خیلی خالیه.
اما اگه نخوام زیادهگوییکنم و برسم به مسئلهی جشنواره والمپیادی که امسال توش
شرکتداشتم میتونم بگم ،هیچ وقت عالقهای به کار برای بچهها یا با بچهها و بهطورکلی تولید
اثر هنری برای کودک و نوجوان رو نداشتم .اما با جشنوارهی کودک و نوجوان که سالهاست
لوهوای جشنواره همهی تصوراتم رو راجع
برگزارمیشه آشنایی داشتم .اما این یک هفته و حا 
به این مسئله عوضکرد .تا حدی که حاال شروع به تدریس نمایش خالق توی  ۲مهدکودک و
همچنین نوشتن یه نمایشنامهی کودک و تالش برای آمادهکردن یک تئاتر برای شرکت در
جشنوارهی تئاتر کودک و نوجوان رو شروع کردم.
در ضمن شایان ذکر هستش که ایدهای که من با اون توی المپیاد شرکتکردم هم موضوعش
برای کودکان بود .من در اون ایده سعیکرده بودم که فلسفه و طریقهی آفرینش آسمان و زمین
رو با زبان کودکانه و تخیلی بیانکنم.
خاطرمهست روز اولی که پدرم با من تماسگرفت و فراخوان المپیاد رو برام خوند .اول اص ً
ال
عوجوره که حتی اگر هم اینطور نباشه احتمال
جدینگرفتم ،فکرمیکردم که یه جشنوارهی جم 
اینکه ایدهی من انتخاببشه یکبهصد هستش.
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باید اعترافکنم بههیچوجه فکرشو نمیکردم پشت اون تماس تلفنی از طرف پدرم جشنوارهای
با این عظمت و برنامهریزی وجودداشتهباشه ،جشنوارهای با این میزان خرج و بودجه ،حضور
آدمهای حرفهای کاربلد ،این همه شرکتکننده و...
استاد من در تقسیمبندی گروهی کارگاههای المپیاد جناب آقای علیاکبر قاضینظام بودن که
الحقواالنصاف از آشنایی و معاشرت با ایشون هم خوشحالم و هم راضی.
ی خوبی بود اما دو تا نکته وجودداره ،اول
بهنظرم برنامهریزی که برای المپیاد شدهبود برنامهریز 
اینکه به تمامش همانگونه که اعالمشدهبود عملنشد ،که البته اص ً
ال عیب محسوبنمیشه؛ چرا
که همیشه در برنامهریزیها و پیشبینیها تغییراتی بهوجود میاد که کام ً
ال طبیعیه.
و دوم اینکه از لحاظ زمانی به شدت فشرده و خستهکنندهبود.
بهطوریکهروز دوم کارگاهها از استادان خواستهشدهبود دو ایدهی برتر گروهشون رو اعالمکنن
حالتی که ما هنوز وقتنکردهبودیم حتی همهی ایدهها رو تجزی هوتحلیل کنیم و از
و این در
ِ
بینشون بهترینها رو انتخابکنیم.
لوهراسی که به اساتید به دلیل کمبود زمان واردشدهبود ،به همون میزان فشار و
به عالوهی هو 
استرس روی بچهها هم بود ،بهطوری که گاهاً ذهنمون از یادگیری تما م و کمال گفتههای استاد
خسته میشد و به همون نسبت شبها در هتل هم تا نیمههای شب جلسات طوالنیمدت بچهها
با مربیانشون فشاری مضاعف بود.
متأسفانه بهدلیل محدودیت سنی المپیاد من سال بعد نمیتونم شرکتکنم اما پیشنهاد من
برای المپیاد سال بعد به جای چهار روز ،هفت روز و با برنامهای موزونتر و با دقت بیش تری
هستش.
توی المپیاد من مدال برنز رو برای ایدهی «آفرینش هستی» بهدستآوردم که یکی از عمده
دالیل این مدال با این سطح،کمبود زمان هستش!
گروه ما روی ایدهی یکی دیگه از دوستانم که ایدهی دوم انتخابی بود هشت ساعت ،یعنی سه
جلسه کارکرد و متأسفانه روی ایدهی من که در نهایت هم مورد انتخاب داورها قرارگرفت دو
ساعت!!
اگر بخوایم برای قیاس المپیاد و جشنواره از لحاظ کیفی اونها رو در دو کفهی ترازو قرار بدیم،
کفهی المپیاد بسیار سنگینتر از کفهی جشنواره بودش .گفتهی من با همون میزانی از
جشنواره هست که ما در اصفهان مشاهدهکردیم ،که تنها بخش افتتاحیه بود و از لحاظ کمی
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قطعاً پرهزینه و از لحاظ کیفی بسیار ضعیف بود .اما افتتاحیه واختتامیهی المپیاد تا حد زیادی
منظم و قابلقبول بود.
یکی دیگه از پیشنهاداتی که فکر میکنممیتونه به المپیاد سال بعد کمک بکنه اینه که حتماً
در برنامهریزی تحلیل آثار بچهها در بخش فیلم المیپاد به صورت جمعی و رفتن به تماشای
الاقل دو فیلم شرکتکننده در خود جشنواره رو قراربدین تا بچهها بیشتر با اصل جشنواره هم
آشنا بشن.
اگر بخوامکمی هم دربارهی خود المپیاد و تأثیرات اون بر خودم بگم ،میتونمبگم که المپیاد
اولین تجربهی شرکت من در یک جشنوارهی رسمی بود ،تجربهی متفاوت از سایر جشنوارههایی
که با شمایلی محدودتر در اونها شرکتکردهبودم که قابل ذکره اص ً
ال قابل قیاس با عظمت
المپیاد نیستن.
نهتنها که از المپیاد خاطرات بسیار خوب و بهیادماندنی در ذهنم باقیمونده ،سبب آشنایی من
با آدمهای عزیزی شد که از دوستی و معاشرت باهاشون خرسندم .آدمهایی که باهاشون وارد
ارتباط نزدیک و صمیمانهای شدم و هنوزهم باهم در ارتباطیم ،آدمایی از رنگ و فرهنگهای
مختلف که هر کدوم جدای از نقطهی مشترک همهی ما که عالقه به فیلم وفیلمسازی هستش،
سرشار از استعدادها و عالقههای منحصربهفرد هستن.
اما اگر بخوام بهعنوان کالم آخر چیزی رو بیانکنم ،باید بگم اگر کسی که ترتیبدهندهی تمام
این اتفاقات برای شکلگیری المپیاد بوده و هدفش رو تشویق نوجوانان و شناسایی استعدادهای
هنری و فیلمسازی بیانکرد میتونین بیلحظهای درنگ به ایشون بگین که موفقشدن .میتونم
با اطمینان بگم که المپیاد یکی از بهترین تجربیات و خاطراتِ شرکتکنندهها تا به امروز
زندگیشون بوده.
با سپاس از همهی زحمات هنردوستان و دستاندرکاران المپیاد.
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محمد فیروزه  
من محمد فیروزه از شهر تبریز .در بخش فیلم در المپیاد مقام سوم را کسبکردم .اولین تجربه
من بود که درالمپیاد شرکتکردم .استاد ما آقای طهماسب بود دراین چند روز که کالس داشتیم.
خیلی از تجربیات ایشون استفادهکردم.
اولین تجربهی من در زمینهی فیلمسازی بود .قب ً
ال در هنرستان شکلک ،آموزش بازیگری و
کارگردانی دیدهبودم.
مسیر فیلمسازی را دوستدارم .البته بازیگری را بیشتر دوستدارم ولی در فیلمسازی
موفقتر هستم حتماً ادامه میدهم و در دانشگاه هم همان را میخوانم.
اگر استعداد دارید و خودتان میبینید حتماً دنبالش بروید من از بچگی وقتی حس کردم این
استعداد در من است از همان بچگی اصرارکردم به والدینم؛ ولی والدینم نمیگذاشتند چون سنم
نمیخورد که بروم در هنر .ولی بعد که بزرگتر شدم رفتم .اگر استعدادی در آن هست حتماً
دنبال آن بروید .استعداد خودشان را بشناسند و دنبالش بروند تا موفق شوند.
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پرنیــا قانونی

دل نو شته

پــرواز پروانههــا ازحاشــیهی رودخانــهی زاینــدهرود امســال در ســیودومین جشــنوارهی بینالمللــی
فیلمهــای کــودکان و نوجوانــان بــه اصفهــان رنــگ و بــوی خاصــی بخشــیدهبود .رنــگ و بویــی از جنــس
لطافــت کودکــی و قــدرت نوجوانــی.
ایــدهی مــن امســال در ســومین المپیــاد فیلمســازی انتخابشــد و مــن توانســتم در المپیــاد شــرکتکنم.
المپیــاد حــس خــاص و عجیبــی داشــت از همــان روز اول اعــام گروهبندیهــا و تــا روز آخــر و برگشــت
هرکــدام از بچههــا بــه شهرشــان.
در روز اول المپیــاد کــه قــرار بــود اعــام گروهبندیهــا شــود مــن دوستداشــتم در گــروه آقــای
طهماســب باشــم چــون برایــم خیلــی هیجانانگیــز بــود کــه بتوانــم بــا مجــری کالهقرمــزی همصحبــت شــوم
.وقتــی اســامی گــروه آقــای طهماســب را خواندنــد و اســم مــن در بیــن آنهــا نبــود ناراحــت نشــدم چــون
فرقــی نداشــت در گــروه مجــری کالهقرمــزی باشــی یــا کارگــردان شــهر موشهــا یــا کارگردانــی کــه ازهــر
دغدغـهی اجتماعــی کوچــک و بــزرگ امــا مهــم ،فیلــم میســازد یــا بقیـهی اســاتید کــه همـهی اســاتید بــا تجربــه
و هنرمنــد بودنــد و بــودن در هــر گروهــی باعــث افتخــار بــود .مــن در گــروه خانــم درخشــنده بــودم و از ایــن
بابــت خوشــحال بــودم چــون نــوع نوشــتهی مــن هــم مثــل خانــم درخشــنده اجتماعــی بــود .هــر چــه بیشتــر
میگذشــت از کالسهــا چیزهــای بیشتــری یادمیگرفتــم وبــا بچههــا هــم کــه از شــهرهای مختلــف بودنــد
بیشتــر آشــنا میشــدم البتــه بایــد بگویــم کــه دوستداشــتم المپیــاد در شــهر دیگــری برگزارمیشــد و مــن
هــم مثــل بقی ـهی بچههــا مســافر شــهر دیگــری بــودم.
در یکــی از روزهــای المپیــاد بههمــراه مربــی ،بچههــا و خانــم درخشــنده بــه کاف ـه رفتیــم و بســتنی خوردیــم
آن روز برایــم خیلــی جالــب بــود چــون کنــار کســی نشســتهبودم و بســتنی میخــوردم کــه آدم معــروف و
مشــهوری اســت.تازه بایــد بگویــم کــه خانــم درخشــنده شمارهشــان را بــه مــا دادنــد چــون بههرحــال مــا
قراربــود بــا ایشــان ه ـمکار شــویم و ایدهیمــان را بــه فیلــم تبدیلکنیــم .خانــم درخشــنده و مربیمــان ایــدهی
مــن را بــرای روز ارزیابــی ایــده انتخــاب کردنــد و در طــول مــدت کالس روی ایــدهی مــن کار میکردیــم.
هرچــه بــه اختتامیــه نزدیکتــر میشــدیم انــگار کــه حــس خوبــی نداشــتم جدایــی از فضــای المپیــاد ،جدایــی
از دوســتانی کــه تــازه بــا آنهــا آشــنا شــدهبودم و البتــه بایــد بگویــم اضطــراب همداشــتم و نمیدانســتم
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گروهمــان قراراســت چنــدم شــود.
باألخــره اختتامیــه فرارســید و مــا فهمیدیــم مــدال نقــرهی المپیــاد را گرفتیــم ،البتــه دوستداشــتیم مــدال
طــا را بگیریــم امــا دریافــت مــدال نقــره و هــم چنیــن دریافــت حمایــت انجمــن ســینمای جوانــان ایــران
هــم برایمــان خیلــی هیجــان انگیــز و فوقالعــاده بــود.
المپیــاد تمامشــد و همــه چیــزش خیلــی خــوب بــود و بــه هم ـهی مــا خیلــی خوشگذشــت امــا فقــط یــک
چیــزش بــد بــود و آن هــم ایــن بــود کــه مــن میخواســتم بــا آقــای طهماســب عکــس بگیــرم امــا هروقــت
میخواســتم بــا ایشــان عکــس بگیــرم یــا ایشــان ســر کالس بودنــد یــا کال نبودند،البتــه همیــن کــه ایشــان را
دیــدم و جایــزهام را از دســت ایشــان گرفتــم خیلــی خــوب بــود.
امیــدوارم کــه مــن و هم ـهی بچههــا بــه آرزوهایمــان برســیم و بتوانیــم ایدههــای کوچــک و بزرگــی کــه
در ذهنمــان هســت را بــه فیلــم تبدیــل کنیــم.
المپیاد فیلمســازی نوجوانان ســال98
اصفهان
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اعضای اتاق فکر :فرزان معظم ،شهرزاد میکانیک ،آناهیتا معظم ،محمدمهدی یزدانی ،عطیه سلطانی
راویان بخش داوران :آناهیتا معظم ،عطیه سلطانی
ویراستار :دکتر محمدحسن ادریس
هنرمندان عکاس :میثم افتخاری ،مجید برزگر ،وحید بهخوش ،مجید حجتی ،افسانه راستقلم،

محسن سیدی ،عباس فالح

مدیر هنری :عظیم فطرتی
با سپاس از:
دکتر میالد شکرخواه

مدیر کنترل پروژه و مشاور مدیرعامل بنیاد سینمای فارابی

استاد مسعود احمدیان
با همدلی و همراهی این عزیزان این روایت آماده شد

دکتر مهدی احمدیفر ریاست حوزههنری استان اصفهان
حبیب ایل بیگی

قائم مقام بنیادسینمایی فارابی

ایمان حجتی

مدیر کل ارتباطات و امور بین الملل شهرداری اصفهان

علیرضا رضاداد

یویکمین
تویکم ،سیام و س 
دبیر دورههای نوزدهم ،بیستم ،بیس 
جشنواره بینالمللی فیلمهای کودکان و نوجوانان

مهدی سجادزاده

مسئول دبیرخانه جشنواره بینالمللی فیلمهای کودکان و نوجوانان اصفهان
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حسنعلی شهیدی

توهفتم،
توششم ،بیس 
مدیر اجرایی دورههای بیستپنجم ،بیس 
توهشتم و سیامین جشنواره بینالمللی فیلمهای کودکان و
بیس 
نوجوانان اصفهان

دکتر محمد عیدی

معاون شهردار و مدیرعامل سازمان فرهنگی اجتماعی و ورزشی شهرداری
اصفهان

جعفر گودرزی

توهفتمین
توششم و بیس 
دبیر اجرایی دورههای بیستپنجم ،بیس 
جشنواره بینالمللی فیلمهای کودکان و نوجوانان اصفهان

سید احمد میرعالیی

توهفتمین جشنواره
توششم و بیس 
دبیر دورههای بیستپنجم ،بیس 
بینالمللی فیلمهای کودکان و نوجوانان اصفهان

و سید علی الفت ،زهرا جعفرپور ،امیرشهاب رضویان ،حمید رسولی ،الهه زمانی ،سیمون سیمونیان،
حسین سیدی ،فرزاد سپهر ،شیرین شهیدی ،داوود ضامنی ،سهیال عسگری ،کیوان عسگریپور،
عزتاله علیزاده ،افسانه فدایی ،مجید قادری ،علی مفضلی ،فلورا معظم ،زیبا مصطفوی ،غالمحسین
مردانیان
آخرین روز اولین ماه پائیزیکهزار و سیصد و نود و هشت

