
نمایشگاه »شکوه ایران« در قطر برپا شد
بختیاری، رایزن فرهنگی ایران در دوحه گفت: نمایشگاه »شکوه 
ایران« به معرفی هن�ر، فرهنگ و جاذبه های کش�ورمان در قطر 
می پردازد و موضوع فروش محصوالت یا صنایع دستی مطرح نیست.

نمایشگاه صنایع دستی و محصوالت فرهنگی »شکوه ایران« با حضور 
فرشاد مهدی پور معاون مطبوعاتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی، سینا 
کلهر معاون فرهنگی و ورزش همگانی وزارت ورزش، حمیدرضا دهقانی 
سفیر کشورمان در قطر، علی بختیاری رایزن فرهنگی ایران در دوحه و 

خالد السلیطی رئیس مرکز فرهنگی کتارا افتتاح شد.
علی بختیاری، رایزن فرهنگی کشورمان در معرفی این نمایشگاه گفت: 
از سه استان اصفهان، بوشهر و فارس به صورت خاص در این نمایشگاه 
فرهنگی شرکت کرده اند و به ارائه محصوالت خود پرداخته اند. معرق، 
میناکاری، نقاش��ی و فرش های نفیس از جمله آثار ارائه ش��ده در این 
نمایشگاه است. همچنین اختصاص فضای مناسب برای ارائه موسیقی 

محلی و زورخانه ای در این مکان صورت گرفته است.
بختیاری درباره تنوع محصوالت ارائه ش��ده در نمایشگاه »شکوه ایران« 
گفت: با توجه به جمعیت پرشور و باذوقی که در ایام برگزاری مسابقات جام 
جهانی ۲۰۲۲ در کش��ور قطر حض��ور دارند، تالش کردیم متناس��ب با 
سلیقه های مختلف نسبت به معرفی توانمندی های هنری، تمدن و فرهنگ 
کش��ورمان گام برداریم. به عنوان مثال در این نمایشگاه حدود ۱۵ گروه 
مختلف هنری حضور دارند. رایزن فرهنگی کشورمان در دوحه با اشاره به 
ساعت فعالیت نمایشگاه افزود: نمایشگاه »شکوه ایران« هر روزه در طول 
یک ماه برگزاری مسابقات جام جهانی ۲۰۲۲ از س��اعت ۱۲ تا ۱۰ شب 
میزبان عالقه مندان خواهد بود. اما براساس این رویکرد که تنها قرار است 
نسبت به معرفی هنر و فرهنگ یا جاذبه های کشورمان اقدام کنیم، موضوع 

فروش محصوالت یا صنایع دستی در این نمایشگاه مطرح نیست.

حكمت

  | روزنام��ه ج��وان |  ش��ماره 6633 |   ش��نبه 5 آذر  1401 | اول جم��ادی االول 1444 |  اذان ظه��ر: 11:52 | 
غروب آفتاب: 16:52 | اذان مغرب:12: 17 | نیمه شب شرعی:23:06 |      اذان صبح فردا: 05:23 | طلوع آفتاب فردا: 06:52 |

نما |  عباس گودرزی
روزنامهسياسي،اجتماعيوفرهنگيصبحايران

صاحب امتیاز: پیام آوران نشر روز
مد    یرعامل و مد    یر مسئول: محمدجواد  اخوان

سرد    بیر: غالمرضا صاد    قیان
آد    رس: تهران، خیابان شهید     مطهري 

تقاطع میرزاي شیرازي، پالك 384
سازمان آگهی ها:  884984۵8

روابط عمومي:88498448 ، نمابر: 6 -8884۵634 
توزیع: شرکت نشر گستر امروز 88498476 

چاپ: همشهری
www.javanonline.ir

امام علی علیه السالم:

از بزرگواری انسان، گریستن او 
بر زمان سپری شده اش و عالقه 
او ب�ه میهن�ش و نگهداش�تن 

دوستان دیرینه اش است. 

سفینه البحار /ج8/ص525

واکنش جمعي از اعضاي خانه سینما به بیانیه سیاسي هیئت مدیره این نهاد
خانه سینما حزب سیاسي نیست

 خانه سینما متعلق به تك تك اعضا است و بدیهي است  هیئت مدیره و نمایندگان
  صنوف هم براي همان کاري که در اساسنامه آمده وکالت دارند  نه براي بیانیه دادن 

و کار سیاسي کردن
  در پي اتفاقات روزه�اي اخیر و بیانیه اي که به اس�م 
خانه سینما منتشر شده است، جمعي از اعضاي صنوف 
خانه سینما بیانیه اي منتشر کرده اند که به نکات مهمي 

اشاره کرده است. 
چن��د روز پیش بود ک��ه در کمال تعجب بیانی��ه اي کاماًل 
سیاسي که شباهت زیادي به لحن و ادبیات گروهک هاي 
ضد انقالب خارج نشین داشت با سربرگ خانه سینما منتشر 
شد که در آن به بهانه بازداش��ت دو تن از سینماگران زن 
که در فضاي مجازي اقدام به انتش��ار خبرهاي ضد ایراني 

مي کردند، قوه قضائیه و حاکمیت تهدید شده بود. 
این بیانیه در حالي صادر ش��د که خانه سینما تقریباً یک 
دهه بود که فضایي متعادل را به خ��ود مي دید، اما حضور 
مهدي عسگر پور در رأس هیئت مدیره این نهاد مي توانست 
عمده ترین دلیل نوش��تن آن باشد. حاال جمعي از اعضاي 
خانه سینما در قالب یک بیانیه عنوان کرده اند که به اطالع 
ملت شریف ایران مي رسانیم، بیانیه اي تحت عنوان »بیانیه 
خانه سینما« منتشر شده است که ما اعضاي خانه از نوشتن 

آن مطلع نبودیم تا انتشار عمومي. 
 در بیانیه ای��ن عده از اعضاي خانه س��ینما آمده اس��ت: 
متأس��فانه بر خالف ماده یک اساس��نامه خانه س��ینما 
سال هاس��ت چند نفر عادت کرده اند به نام اعضای خانه 
سینما، به هر بهانه و سر هر بزنگاهي بیانیه حزب سیاسي 
خودشان را منتشر کنند؛ بي  آنکه بسیاري از اعضا در جریان 

آن قرار گرفته باشند. 
   خانه سینما مؤسسه اي مستقل و غیرسیاسي است 
این بیانیه مي افزاید: در حالي که اساس��نامه تصریح دارد 
خانه سینما مؤسسه اي است مستقل غیر سیاسي که ایجاد 
امنیت ش��غلي، تأمین اجتماعي و کم��ک به فعالیت هاي 
فرهنگي، پژوهش��ي در زمینه تولید، توزیع و نمایش را بر 
عهده دارد، پس خانه سینما باید به تک تک اعضا سرویس 
اقتصادي، رفاهي ارائه و حتي کمک به مخدوش نش��دن 
حیثیت اعض��ا کند، مثاًل نبای��د یکي از اعضا از نداش��تن 
اجاره به��ا کنار خیاب��ان زندگي کند ، نه اینک��ه عده اي به 
نام اعضای خانه بیانیه حزب��ي صادر کنند. در همین جا به 
اعضاي هیئت مدیره خانه سینما با احترام عرض مي کنیم، 

اگر برخي دوستان از برخورد دستگاه قضایي با سینماگران 
که عضو سیاسي حزب آنها هس��تند  و تخلف رانندگي یا 
جرائم دیگر داشتند، ناراحت شدند، چرا اجازه مي دهند به 

نام خانه سینما بیانیه داده شود؟
   با لحن تهدید نمي توان بیانیه نوشت 

در ادامه این بیانیه آمده  است: خانه سینما متعلق به تک تک 
اعضا  است و بدیهي است هیئت مدیره و نمایندگان صنوف 
هم براي همان کاري که در اساسنامه آمده وکالت دارند نه 

براي بیانیه دادن و کار سیاسي کردن. 
همچنین متذکر مي شود هیچ کس حق ندارد بیانیه بنویسد و 
به اعضاي خانه سینما زنگ بزند و با لحن تهدید امضا بگیرد. 
همه این موارد خالف اساسنامه و حقوق شهروندي اعضاست 

و به لحاظ قانوني جرم محسوب مي شود. 
   برخ�ورد قانون�ي ب�ا متخلف�ان را ب�ه رس�میت 

مي شناسیم
در ادامه این بیانیه آمده اس��ت: ما گروه��ي از اعضاي خانه 
سینما اعتقاد به حاکمیت قانون و اجراي آن به طور مساوي 
در همه صنوف کشور داریم، اعم از سینمایي و غیر سینمایي 
و برخورد قانوني با متخلفان را به رسمیت مي شناسیم. همه 
مي دانند در جهان سندیکایي که اعالم اعتصاب مي کند، باید 
نیمي از حقوق در زمان اعتص��اب را به اعضا پرداخت کند، 
این در حالي ا ست که ظاهراً در خانه سینما کساني تهدید 
به اعتصاب کرده اند که سرمایه داران سینماي ایران هستند 
و از چند ماه بیکاري و عدم پرداخت اجاره بي خبرند و قصد 
پرداخت حقوق متضرران از اعتصاب را هم ندارند، پس لطفاً 

اداي سندیکاي چپ اروپایي را در نیاورید. 

   رویداد

در نمایشگاه کتاب سلیمانیه انجام شد

رونمایي ترجمه »خون دلي که لعل شد« به زبان کردی
تهیه کننده »دورت بگردم ایران«:

در »دورت بگردم ایران« سفر ارزان را آموزش می دهیم
تهیه کننده »دورت بگردم ایران« با اش�اره ب�ه اینکه به جز 
طراحی ، مق�داری هم برای خالقیت ف�ردی خانواده ها وقت 
می گذاریم، می گوید: برنامه براس�اس س�فر ارزان اس�ت و 
مکان هایی ک�ه خانواده ها می روند براس�اس ارزانی اس�ت.

حسن حبیب زاده، تهیه کننده »دورت بگردم ایران« درباره جزئیات 
این مجموعه که این روزها از شبکه نهال در حال پخش است، به مهر 
گفت: برای هر فصل از برنامه ابتدا یک سفر شناسایی داریم که برای 
این برنامه هم همین گونه پیش رفت و ابتدا یک سفر شناسایی به 

آذربایجان رفتیم که حدود چهار روز طول کشید. 
وی ادامه داد: در این سفر برخی مکان ها را تأیید و هماهنگ می کنیم 
و مقصد و مسیر مشخص می شود پس از آن سفر اصلی به آذربایجان 

شرقی هشت روز طول کشید که حدود ۱3 قسمت ساخته شد.
حبیب زاده با اش��اره به اهمیت خانواده هایی که در این س��فرها 
مخاطب قرار اس��ت آنها را دنبال کند، بیان ک��رد: به نظرم برای 
مخاطب کودك، خانواده ها و فرزندانی که دارند خیلی مهم است. 
این خانواده ها در دو فصل تکرار شدند، اما غیر از این دو فصل در هر 

فصل با یک خانواده همراه می شویم.
وی اضافه کرد: مخاطب الزم است با راوی و خانواده ها ارتباط برقرار 
کند و در بخش های دیگر چالش هایی که طراحی می کنیم و نقشی 
که برای بچه ها می گذاریم، مؤثر است. در پیش تولید و سفر شناسایی، 
طراحی هایی انجام می گیرد که به طور مثال خانواده چه کارهایی 
انجام دهد. مقداری هم برای خالقیت فردی خانواده ها می گذاریم 
و اینها ش��کل دراماتیک پیدا می کند. حبی��ب زاده درباره برنامه و 
جایگاهی که ن��زد مخاطب دارد نیز گف��ت: در فصل های قبلی در 

نظرسنجی سازمان در میان دو برنامه اول شبکه نهال بوده است.
این تهیه کننده درباره ساخت فصل جدید این برنامه نیز مطرح 
کرد: ساخت فصل جدید فعالً معلوم نیست. قرارداد این فصل اوایل 
سال گذشته بسته شد و تا به تولید برسد و قسط اول برسد، یک 
سال و نیم طول کشید. وی در پایان درباره خود هزینه های سفر 
در برنامه و پیش��نهادهایی که به خانواده ها برای سفرهای ارزان 
می شود، گفت: برنامه براساس سفر ارزان است و مکان هایی که 
خانواده ها می روند براساس ارزانی است. اقامت در سفر هم بیشتر 

در خانه دوستان، کمپ یا حتی خانه های مردم است.
»دورت بگردم ایران«، یک ریالیتی شوی سفری خانوادگی است 
که قصد دارد عالوه بر به نمایش گذاشتن شهرها و مناطق جذاب 
ایران، سفرها را از زاویه نگاه کودکان روایت کند. فصل چهارم این 
مستند در مرکز بسیج سازمان صداوسیما و شبکه کودك تهیه 
شده است که روزهای پنج شنبه و جمعه هر هفته ساعت ۱8 روی 

آنتن شبکه نهال می رود.

 ترجمه کردي کتاب »خون دلي که لعل شد« با نام »جاریکي تریوسف« 
در چهارمین نمایشگاه بین المللي کتاب س�لیمانیه رونمایي شد. 
آیین رونمایي از ترجمه کردي کتاب »خون دلي که لعل شد« امروز)سوم آذر( 
با حضور داود حسن پور، وابسته فرهنگي کنسولگري جمهوري اسالمي ایران 

در سلیمانیه، جمعي از مدیران مؤسسه هاي فرهنگي و ناشران برگزار شد. 
داود حسن پور در این نشست با بیان اینکه کتاب »خون دلي که لعل شد« 
خاطرات مقام معظم رهبري)مدظله العال��ي( از زندان ها و دوران تبعید 
مبارزات انقالب اسالمي ایران اس��ت که به زبان عربي به چاپ رسیده، 
گفت: این کتاب به قلم محمدعلي آذرش��ب به زبان عربي گردآوري و از 
سوي محمدحسین باتمان غلیچ به زبان فارسي ترجمه شد. در نهایت 

کریم کالشي فرد آن را به زبان کردي ترجمه کرد. 
وابسته فرهنگي کنسولگري جمهوري اسالمي ایران در سلیمانیه عنوان 
کرد: نقل خاطرات از قلم مقام معظم رهبري)مدظله العالي(، این کتاب را 
از سایر خاطراتي که در زمینه مبارزات قبل از انقالب اسالمي ایران منتشر 
شده اند، متمایز مي کند. مقام معظم رهبري در این اثر روزهاي کودکي، 

اشتغال به تحصیل، آغاز فعالیت هاي خود به عنوان یک مبارز علیه رژیم 
طاغوت، درگیري ها و دستگیري ها را با جزئیات دلچسبي شرح داده اند. 

حسن پور یکي از ویژگي هاي کتاب »خون دلي که لعل شد«  را نگارش به دور 
از اطناب دانست و گفت: مقام معظم رهبري)مدظله العالي( از آوردن مطالب 
غیرمفید خودداري کرده اند و خواننده هر آنچه مي خواند، مطالبي است که 
به نحوي نکته اي را آشکار مي کند و باقي سرگذشت نامه را پیش مي برد. 
توصیف ها در این اثر، با دقت و ظرافتي مثال زدني به رشته تحریر درآمده اند 
و تصویر جامعي از فضایي را که رهبر معظم انقالب و دیگر همرزمان ایشان 

در آن به مبارزه مشغول بودند، به مخاطب نشان مي دهد. 
وابسته فرهنگي کنسولگري جمهوري اسالمي ایران در سلیمانیه گفت: 
با وجود اینکه کتاب »خون دلي که لعل ش��د« عمدت��اً به دوران تبعید 
و اسارت هاي مقام معظم رهبري پرداخته اس��ت، اما جزئیات دلپذیر و 

روشنگري افکار و سیره ایشان در زندگي را نیز به همراه دارد. 
حسن پور در پایان، نمایشگاه بین المللي کتاب سلیمانیه را فرصت مغتنمي 
براي عرضه کتاب هاي ناشران ایراني به عالقه مندان دانست و افزود: عرضه 
ترجمه کتاب هاي شاخص به ویژه در حوزه انقالب اسالمي، ادبیات پایداري 
و دفاع مقدس به مخاطبان در اقلیم کردستان محسوس است و امیدواریم 

ناشران ایراني با همت خود، پاسخگوي نیازهاي عالقه مندان باشند. 
در ادامه این نشست، ترجمه کتاب »پیامبر رحمت« اثر مقام معظم رهبري 

به زبان کردي نیز معرفي شد. 
کت��اب »پیامبر رحم��ت« ش��امل مجموع��ه بیان��ات مق��ام معظم 
رهبري)مدظله العالي( درب��اره  پیامبر)ص( از والدت ت��ا بعثت، دوران 
زندگاني آن حضرت در مکه و مدینه و پایه گذاري تمدن اسالمي است و 

توسط اسعد خوشگوار به زبان کردي ترجمه شده است.

کهنسال ترین جشنواره فیلم ایران در آستانه پنجاه و دومین دوره

»رشد« جایی برای سینمای سیاه ندارد
 کهنسال ترین جشنواره فیلم ایران در آستانه پنجاه و دومین دوره قصد دارد

به جای مضامین سیاه به شیرینی جهان کودکی بازگردد

مصطفی محمدی     دیده بان

    تلویزیون

     سینما

 مسابقه كتابخواني »هشت بهشت«
با محوریت »امواج اراده ها«

ب�ا  بهش�ت  هش�ت  کتابخوان�ي  مس�ابقه  شش�مین 
محوری�ت کت�اب »ام�واج اراده ه�ا« برگ�زار مي ش�ود. 
ششمین مسابقه از سومین دوره کتابخواني »هشت بهشت« با 
محوریت کتاب »امواج اراده ها« نوشته راضیه عزیزي از سوي 
سازمان جهاد دانش��گاهي تهران برگزار مي ش��ود.  این کتاب 
خاطراتي از توان و اراده ایراني به سمت خودکفایي و پیشرفت  
است. به عبارتي تاریخ شفاهي پیشرفت انقالب اسالمي یا »ایران 
پیشرفته« است که انتشارات راه یار این کتاب را که مجموعه اي 
از تاری��خ معاصر ایران، خاط��رات، مجموعه ایران پیش��رفته، 
مجموعه تاریخ شفاهي پیشرفت انقالب اسالمي است در ۲8۰ 
صفحه چاپ و منتشر کرده اس��ت.  امواج اراده ها، دست چیني 
از خاطرات اس��ت که گوشه اي از دس��تاوردها و پیشرفت هاي 
درخشان انقالب اسالمي را کالبدشکافي مي کند و مي خواهد به 
ما بگوید از چه راهي آمده ایم؟ و کجا ایستاده ایم؟ و به کدام سو 
باید برویم؟ همه خاطرات مستندي که پیشرفت ها و دستاوردها 
را اثبات مي کردند، الب��ه الي خبرها و تحلیل ه��اي روزمره و 
کلیشه اي گم شده بودند و پیدا کردن و بیرون کشیدن آنها کار 
سخت و البته مهمي به  نظر مي رسید.  مسابقه آنالین این کتاب 
روز جمعه ۲۵ آذرماه از ساعت 9 تا ۲4 برگزار مي شود، همچنین 
به دانش��جویان برگزیده این دوره از مسابقات جوایز ۵ میلیون 

ریالي و بن تخفیف کتاب )با شرایط ویژه( اهدا مي شود. 
---------------------------------------------------

چاپ سوم »سري كه درد. . . مي كند« 
سید مهدي شجاعي

چاپ سوم مجموعه داستان »سري که درد. . . مي کند« نوشته 
سید مهدي شجاعي از سوي انتشارات کتاب نیستان منتشر شد. 
چاپ سوم مجموعه داستان »سري که درد... مي کند« اثر سید 
مهدي شجاعي با طرح جلدي جدید از فرزاد ادیبي به تازگي توسط 

انتشارات کتاب نیستان منتشر شده است. 
این کتاب متشکل از هشت داستان اس��ت که به تصریح خود 
نویسنده در مقدمه »داستان هاي این مجموعه هر کدام حال 
و هواي خودش را دارد« و نویسنده امید دارد که داستان ها به 
جاي ارتباط با یکدیگر بتوانند با مخاط��ب رابطه برقرار کنند. 
داستان هاي این مجموعه عبارتند از: لوطي گري، حلقه  مفقوده، 
نیازمند آبرومند، س��ري که درد … مي کند، جام جهان بین، 
قصه   َو قِس...، دست کج، زبان راست، آخر مرام؛ در این داستان ها 
از نقد اجتماعي و مدیریتي مي بینیم تا کرامات امام رضا )ع( و 

حضرت زهرا )س(.
در بخش��ي از مت��ن داس��تان »دس��ت ک��ج، زب��ان راس��ت« 
آمده است: »بعضي از آدم ها سعي مي کنند که دزدي را کار زشت و 
ناپسندي جلوه دهند. البته کاش فقط سعي مي کردند. عده اي واقعاً 
باورشان شده که امرار معاش از طریق دزدي کاري ناشایست است. 
نگاه این قبیل آدم ها به یک دزد یا س��ارق، شبیه نگاه به یک فرد 
خالفکار است. اینها حتي نسبت به رشوه و اختالس هم نظر مثبتي 
ندارند و اگر زماني در معرض داد و ستد رشوه یا انجام اختالس قرار 
بگیرند، به انحای مختلف سعي مي کنند که اسم دیگري روي آن 

بگذارند و شانه از زیر بار مسئولیت خالي کنند ...«
---------------------------------------------------

برگزاري پویش »مي میرم برات«
همزم�ان با ای�ام برگ�زاري جام جهان�ي فوتب�ال، پویش 
»مي میرم برات« با هدف گسترش و تقویت عزت ملي و حس 
تعلق به س�رزمین، جغرافیا و پرچم ایران برگزار مي شود. 
پویش »مي میرم برات« به منظور پاسداشت ارزش پرچم جمهوري 
اسالمي ایران و جایگاه آن در تقویت همبستگي ملي و اجتماعي به 
همت سازمان فرهنگي هنري شهرداري تهران و با مشارکت شبکه 
یک سیما برگزار مي شود.  ویژه برنامه »مي میرم برات« در قالب 
پویش مردمي در فضاي مجازي به صورت ارس��ال عکس، فیلم، 
صوت و دلنوشته با محوریت گرامیداشت پرچم جمهوري اسالمي 
ایران و حمایت از تیم ملي فوتبال ایران در جام جهاني ۲۰۲۲ قطر 
در حال برگزاري است.  براي شرکت در این پویش، عکس، فیلم 
و صوت هاي خود را به ش��ماره ۰9۱۰8994۵4۲ ارسال کنید. 
همچنین مي توانید دلنوش��ته هاي خود را به شماره 3۰۰۰۰۱ 
بفرستید.  آثار ارسالي هر روز در س��ه بازه زماني ۱۲، ۱6 و ۱8 به 
مدت ۲۰ دقیقه از شبکه یک سیما پخش خواهد شد و در پایان هر 

روز، به قید قرعه به ۲۰ نفر هدایایي تعلق مي گیرد.

   محمد صادقی
جشنواره رش��د، قدیمی ترین جشنواره فیلم در 
ایران است و از هفتم آذرماه، پنجاه و دومین دوره 
آن آغاز می شود. در این دوره 3 هزار و 46۰فیلم 
به دبیرخانه رسیده اس��ت. از این میان ۲هزار و 
73۲فیلم از فیلمس��ازان خارجی و 7۲8فیلم از 
فیلمسازان ایرانی بود. امسال فیلم های مستند، 
داستانی )کوتاه و بلند( و پویانمایی که به تشخیص 
هیئت انتخاب به مرحله نهای��ی راه پیدا کنند، 
در چهار بخ��ش بین الملل، معلمان فیلمس��از، 
دانشجومعلمان فیلمساز و دانش آموزان فیلمساز 
به داوری گذاشته خواهند شد. در نهایت در مراسم 
اختتامیه که س��یزدهم آذرماه برگزار می شود، 
فیلم های برتر به عنوان برن��دگان تندیس های 

جشنواره معرفی خواهند شد.
   راه پرفراز و نشیب 

در ط��ول چند ده��ه، جش��نواره فیلم رش��د راه 
پرفراز و نش��یبی را طی کرده اس��ت، ولی همین 
که با وجود انبوه مش��کالت توانس��ته تا اینجا به 
حیات خود ادامه دهد و نام خود را به عنوان یکی از 
جشنواره های معتبر عرصه هنر ایران اسالمی مطرح 
کند، بزرگ ترین نقطه قوت آن است. جشنواره رشد 
در فضای آلوده به ابتذال سینمای پیش از انقالب، 
اصالت خود را حفظ کرد، به همین دلیل موفق شد 

حیات خود را بعد از انقالب نیز ادامه دهد.
یکی دیگر از عوامل پایداری جشنواره فیلم رشد، 
مخاطبان آن بودند؛ با وج��ود آنکه تمام جامعه 
را می توان مخاطب فیلم های علمی، آموزشی و 
تربیتی دانست، دانش آموزان و معلمان به عنوان 
عناصر اصلی نظام آم��وزش و پرورش، مخاطب 
اصلی این جشنواره هستند. جش��نواره رشد به 
خاطر جمعیت باالی مخاطبان خود، ممتاز است 
و می تواند توجهات را بیش از هر رویداد سینمایی 
و هنری دیگر به خود جلب کند؛ همانطور که در 
دوره هایی استقبال بسیار زیاد همین مخاطبان، 
آثار ارائه  شده را بسیار مشهور کرد و پای معلمان و 

دانش آموزان را به جلسات نقد و بحث گشود. 
   حوالی 60 سالگی

اولین دوره جش��نواره ای که ام��روز آن را به نام 
»جشنواره بین المللی فیلم های علمی، آموزشی و 
تربیتی رشد« می شناسیم در سال ۱34۲ برگزار 
شد. در نخستین سال های برگزاری نام این رویداد 
»فس��تیوال بین المللی فیلم های آموزنده« بود، 

ولی از دوره پنجم به بعد به »جشنواره بین المللی 
فیلم های آموزش��ی« تغییر پیدا کرد. تا پیش از 
پیروزی انقالب اسالمی، ۱4 دوره از این جشنواره 
برگزار ش��د. بعد از انقالب هم به دلیل دگرگونی 
مدیریتی و پ��س از آن، گرفتاری های ناش��ی از 
جنگ تحمیلی، چند سالی در برگزاری جشنواره 
فاصله افتاد تا اینکه پانزدهمین دوره جشنواره در 
سال ۱364 با نام »جشنواره بین المللی فیلم های 
آموزشی و تربیتی« برگزار شد. از دوره بیستم نیز 

نام جشنواره به نام کنونی آن تغییر پیدا کرد.
اکنون در حالی که جش��نواره فیلم رشد به آغاز 
هفتمین دهه عمر خود نزدیک می شود، هنوز تا 
بلوغ راه درازی در پیش دارد و باید چارچوبی را که 
در آن جایگاه اصلی خود را بازمی یابد، تعریف کند. 
با وجود تمام محاسن جشنواره، این رویداد هنوز 

در حد و اندازه مخاطبانش رشد نکرده است. 
   همان همیشگی، بدون نوآوری

عدم توفیق جشنواره در جذب همه دانش آموزان 
ایران می تواند دالیل مختلفی داشته باشد؛ چه 
بسا گرفتاری های مالی یا مشکالت مدیریتی و 
ناپایداری های دبیرخانه جش��نواره در این اتفاق 
دخیل بوده باشد، اما آنچه بیش از هر چیز »رشد« 
را از بلوغ بازداشته، نگاه مقطعی به آن است. انگار 
جشنواره رشد یک »پروژه« است که باید هر سال 
در جریان فعالیت های معمول اداری انجام شود. 
براساس این نگاه در برگزاری جشنواره نه نوآوری 
الزم است و الزم است بازدهی خاصی از آن گرفته 
ش��ود. بدین ترتیب به محض اینک��ه اختتامیه 
جشنواره به پایان برسد، کار برگزاری جشنواره 
تمام شده است و دیگر هیچ مسئولیت و وظیفه ای 
متوجه برگزارکنندگان نیست. چنین برخوردی 
سبب می شود جشنواره رشد در انجام مأموریتی 
که در خدمت به نوجوانان و کودکان و تا حدودی، 

جوانان برای آن تعریف شده، اثربخش نباشد.
یک��ی از بزرگ تری��ن ظرفیت های جش��نواره 
فیلم رش��د، حضور دانش آموزان در آن اس��ت. 
دانش آم��وزان در این جش��نواره می توانند آثار 
تولیدی خود را برای داوری عرضه کنند و با نقایص 
کار خود و ظرایف فیلمسازی آشنا شوند. اگر نگاه یا 
اندیشه ای بازتر به کار بسته شود که تأثیر جشنواره 
در این حوزه را به خوب��ی درك کند، می توان به 

خوبی به گسترش جشنواره امیدوار بود. 
   سکوی پرتاب 

در دوران ما با فضایی که برای آموزش های مجازی 
به وجود آمده، اثر تولیدات سینمایی و نمایشی 
در آموزش و تربیت ک��ودکان و نوجوانان، بهتر 
درك می شود. امروز به هر مدرسه ای وارد شویم، 
کودکان و نوجوانان بس��یاری را می یابیم که به 
واسطه حضور در فضای آموزش مجازی، تجربه 

فیلمسازی پیدا کرده اند و به آن عالقه مندند.
هرچند شاید برخی از این عالقه مندی ها سطحی 
باش��د، ولی در بین دانش آموزان، دوس��تداران 
جدی و عمیق س��ینما هم وجود دارند که اهل 
مطالعه  هس��تند، به جهان نگاه��ی زیبا دارند 
و می توان به رش��د آنها امیدوار ب��ود. از دل این 
عالقه های اصیل، خالقیت و فکرهایی درخشان 
برمی خیزد، ولی به ش��رط آنکه رویدادی مثل 
جشنواره فیلم رشد بستری برای شناسایی این 

فکرهای خالق فراهم کند. 
از س��ال ها پیش جش��نواره فیلم رشد محملی 
برای کشف اس��تعدادهای نوظهور بوده است. 
کارگردانان بزرگی هستند که با حضور در این 
جشنواره چهره شدند و امروز به عنوان یکی از 
نمادهای سینمای ایران ش��ناخته می شوند. از 
میان کارگردانان جوان سینمای ایران هم افراد 
زیادی در دوران دانش آموزی خود با اکران های 
جشنواره رشد عالم س��ینما را کشف کرده اند و 
زمینه پیگیری هنر هفتم در آنان به وجود آمده 
است. اساساً هم وظیفه هر جشنواره معتبر این 
است که س��کوی پرتابی برای بهترین ها باشد 
و فضایی ب��ه وجود آورد که اس��تعدادها مجال 
ظهور پیدا کنند. بنابراین باید فرصت جشنواره 
رشد برای حضور هرچه بیشتر دانش آموزان قدر 

دانسته شود و شرایط حضور آنان فراهم آید.
   برند سینمای ایران 

آنچه امروز در جهان به عنوان »س��ینمای ایران« 
شناخته می شود، ژانر اجتماعی سیاهی است که 
چه بسا فاصله زیادی با واقعیت های جامعه ایران 
داشته باشد. در حالی که تا دو، سه دهه پیش، آنچه 
سینمای ایران را در جهان زبانزد کرده بود، فیلم های 
کودك و نوجوان بود که مضامین آموزشی و تربیتی 
فراوانی در آن یافت می شد. آثاری که در سال های 
نه چندان دور ساخته ش��د، پیام هایی را که جهان 
فراموش کرده بود به آنان یادآوری کرد و مفاهیمی 

مثل دوستی و محبت و خانواده را به آنان آموخت.
زندگی و مشکالت کودکان و نوجوانان جامعه ما، 
قوی ترین و پردامنه ترین موضوع اجتماعی است 
که باید به آن پرداخته شود و از دل آن، فیلم هایی 
قصه گو بیرون آید، فیلم هایی که هم مشکالت را 
بررسی می کنند، هم راهکارهایی برای حل آن 

ارائه می دهند.

آث��اری ک��ه در س��ال های 
نه چندان دور س��اخته ش��د، 
پیام هایی را که جهان فراموش 
کرده بود به آنان یادآوری کرد و 
مفاهیمی مثل دوستی و محبت 
و خانواده را ب��ه آنان آموخت

    کتاب


