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ابوالفضل جلیلی؛ مربی کارگاه ایده سومین المپیاد فیلمسازی، در مورد تاثیرات 
این جشنواره بر عالقه مندان به سینمای کودک به »صبا« گفت: من همیشه 
گفته ام دوست دارم به جای این که فیلمساز خوبی باشم مدافع حقوق کودکان 
باشم یعنی فکر می کنم یک بچه ابتدا باید تغذیه سالم، آینده و امنیت داشته 

باشد بعد با مسائل فرهنگی پیرامون او کار کنیم.
او افزود: در جلسه ای که داشــتیم گفتم فکر می کنم المپیاد خوب است و با 
ماهیت کلی آن مشکلی ندارم، اما وقتی که بچه های ما در این روزگار به خاطر 
تغذیه نادرست تهدید می شوند نمی توان به این المپیادها امیدوار بود. اگر تغذیه 
کودک خوب نباشد در آینده دچار ناهنجاری های زیادی می شود و مشکالت 
روحی و روانی در بزرگ سالی برای او پیش می آید. معتقدم باید در همه ابعاد 
زندگی کودک در جشــنواره فیلم کودک و نوجوانان یاد کرد یعنی به نظرم 
اول باید راجع به تغذیه و بعد امنیت آن ها فیلم بســازیم و از جامعه شناسان و 
روان شناسان کمک بگیریم و وقتی فهمیدیم کودک از همه نظر تامین شده، 
حاال در مورد هنر با او حرف بزنیم. برخی از دوستان معتقدند هر کس باید کار 

خودش را بکند و ما مسئول تغذیه بچه ها نیستیم و باید به هنر بپردازیم.
او افزود: شاید فرق من با دیگران این باشد که وقتی برای بچه ها فیلم می سازم 
اول شخصیت و مسائل خصوصی آن ها را در نظر می گیرم بعد باهم کار می کنیم. 
درواقع فیلم هدف من نیست بلکه فیلم ابزاری برای تعلیم و تربیت حقیقی، 

حقوقی و مادی بچه هاست.
ابوالفضل جلیلی ادامه داد: زمانی فعالیت های فرهنگی خوب است که واقعی 
باشد. در مملکت شرایط خاصی داریم و آنقدر با بچه ها کار کرده ام می دانم آن ها 
دقیقا در هر دوره ای چه چیزی می خواهند. امروز وقتی با بچه ها حرف می زنم 
می بینم به تنها چیــزی که فکر نمی کنند تحصیل اســت و می گویند درس 
خواندن چه فایده ای دارد؟! گاهی برای کار کردن با بچه ها باید با خودشان وارد 
عمل شد. برخی زمان ها باید مسئوالن را به چالش کشید. در جامعه ای مثل 
اروپا همه چیز مدون است. باید برای کمک به بچه ها با خودشان وارد عمل شد، 
اما در ایران شرایط متفاوت است و من اگر بخواهم جشنواره ای برای بچه ها برپا 
کنم اتفاقا می گویم نیازی نیست بچه ها وارد عمل شوند و مسئوالنی که به نوعی 
با کودک در ارتباط هستند را به کار می گیرم به این دلیل که به هرحال آن ها 

باید به فکر بچه ها باشند.
او گفت: کسانی که دست شان به دهانشان می رسد فرزندانشان را در خارج از 
کشور به دنیا می آورند. چرا؟ به این دلیل که آینده روشنی برای بچه  هایشان 
متصور نیستند. وقتی خود مسئوالن به آینده امید ندارند، چطور می خواهیم کار 
موثری برای کودکان این مملکت انجام دهیم؟ ما باید این باور را در ذهن بچه ها 
ایجاد کنیم که آینده واقعا مال شماست بنابراین در اداره کشور سهیم هستید.

جلیلی ادامه داد: وقتی یک نفر به خاطر رابطه، مدیر مدرسه می شود و آن هایی 
که سال ها ســابقه کار دارند و معلم هســتند به جایی نمی رسند، شاگرد هم 
می فهمد که معلم کاره ای نیست. انگیزه بچه ها به این ترتیب از بین می رود. 
تا جایی که مدیر جشنواره و دبیر جشنواره را شناخته ام حس می کنم حقیقتا 
می خواهند کاری کنند، اما واقعا چقدر دست شــان باز است؟ شما به عنوان 
روزنامه نگار چقدر قدرت دارید؟ مــن فکر می کنم هیچ، 10درصد هم اختیار 
ندارید. من هم روزی می خواستم خبرنگار آزاد شوم و از من می پرسیدند یعنی 
چه؟ من می گفتم یعنی خبرنگاری که بدون قید و بندی از رئیس جمهور یا هر 
شخص دیگری سواالتش را بپرسد، اما این امر محقق نمی شود. تنها دلخوشی 
من این است که افراد حاضر در ســی ودومین جشنواره بین المللی فیلم های 

کودکان و نوجوانان حتی اگر آگاه به این حوزه هم نباشند، دلسوز هستند.

سینمایی   برای آینده  سازان   ایران
مدیران برگزاری جشنواره بین المللی فیلم های کودکان  و نوجوانان در گفت  وگو با »صبا« :

سی ودومین جشنواره بین المللی فیلم های کودکان و نوجوانان از 28مرداد به دبیری علیرضا تابش در اصفهان برگزار خواهد شد. در این 
شماره از روزنامه »صبا« با  ابوالفضل جلیلی، عزت اهلل علیزاده و جبیب ایل بیگی گفت وگویی داشتیم که در مطلب پیش رو می خوانید.

فاطمه رستمی

گفت و گو

حبیب ایل بیگی؛ مشاور عالی دبیر و مدیر سومین المپیاد فیلمسازی نوجوانان، 
در گفت وگوی اختصاصی با »صبا« درمورد تالش جشنواره برای رشد و ارتقای 
فرهنگ ایرانی و قرارگیری و تقابل فرهنگی بومی ما با غرب گفت: قطعا بین 
فرهنگ ما و غرب فاصله زیادی است و جشنواره کودک هم دقیقا تالش می کند 
محتوای مورد نیاز سینمای کودک را تشــویق و ترغیب کند تا آنچه به عنوان 

خوراک فرهنگی مورد نیاز گروه کودک و نوجوان کشور است تأمین شود.
او افزود:  به نظر من جشــنواره در ســال های اخیر گام های خوبی برداشته و 
حداقل چراغ سینمای کودک ایران روشن بوده است. حتما توجه دادن کودکان 
و نوجوانان به ریشه های خودمان و آداب و رسوم بومی بسیار مهم است و ما در 

فیلم هایی که برای این گروه سنی تولید می شود شاهد چنین نگاهی هستیم.
او ادامه داد: دوست داریم که فیلمسازان به محتواهای فرهنگی و بومی توجه 
ویژه تری داشته باشند و در این راه تالش هایی هم می کنیم. یکی از نکات مهم، 
داشتن قهرمان در تولیدات اســت. یک قهرمان در فیلم سینمایی مخصوص 
کودکان و نوجوانان، آن ها را به این ســمت سوق می دهد که هرچه بیشتر به 
فرهنگ خودمان فکر کنند و به آن نزدیک شوند، البته با بهره گیری از تکنولوژی 

و امکاناتی که سینمای ما به شدت به آن نیاز دارد.
ایل بیگی گفت: بچه های امروز تکنولوژی و پیشرفت های روز دنیا را می شناسند 
و باید در تولیداتمان همسویی با این عناصر تازه را در نظر بگیریم و خودمان را 
به روز کنیم. فیلمسازان باید در بیان مسائل ایران از طریق تکنولوژی روز دنیا 
عمل کنند و قطعا اگر چنین اتفاقی بیفتد شاهد رشد سینمای کودک و نوجوان 

و جذب مخاطب خواهیم بود.
مشاور عالی دبیر و مدیر سومین المپیاد فیلمسازی نوجوانان در ادامه گفت: در 
آثاری که پیش بینی شده و روزهای آخر نگارشش را در بنیاد سینمایی فارابی 
در حوزه سینمای کودک می گذراند به این نکته تاکید شده است که فیلمسازان، 
مسائل ایرانی، تاریخی و فرهنگی خودمان را با بهره گیری از تکنولوژی روز مورد 

توجه قرار دهند.

عزت اهلل علیزاده؛ مدیر پشتیبانی فنی نمایش سی ودومین جشنواره بین المللی 
فیلم های کودکان و نوجوانان، در گفت وگــوی اختصاصی با »صبا« درمورد 
رقابت با تولیدات کودک و نوجوان خارجی گفت: ما در هر رسانه ای که بتوانیم 
ســینمای کودک و نوجوانمان را که پایه گذار سینمای حرفه ای ما بوده است 
گسترش دهیم و آن را جدی بگیریم، موفق شده ایم. مسئوالن ما به خصوص در 

حوزه بین الملل باید بیشتر دقت و فعالیت کنند.
او گفت: ذات بچه ها پاک است و برخی از تولیداتی که در خارج از کشور برای 
این گروه سنی انجام می شود به اندازه کافی مناسب آن ها نیست. اگر بتوانیم این 
سینما را به صورت واقعی و درست معرفی کنیم اتفاقات خوبی رخ می دهد و فکر 
نمی کنم مشکل یا کمبودی در جهت معرفی این سینما در کشور داشته باشیم 

و همه می خواهند در جهت رشد این سینما قدم بردارند.
علیزاده در ادامه درمورد تغییراتی که حوزه کودک و نوجوان پیدا کرده است و 
میل و اشتیاق فیلمسازان جوان برای ورود به این حوزه گفت: همین حاال آثاری 
که به جشنواره رسیده و تولیداتی که به صورت پویانمایی یا وب سری و... ارایه 
می شود نشانگر این نکته اســت که رغبت و میل باطنی جوانان ما که هنوز از 
دوران کودکی خیلی دور نشده اند به سینمای کودک زیاد است. البته جوانان به 
حمایت جدی نیاز دارند و مسئوالن نیز در سال های اخیر هم در فارابی، هم در 
سازمان سینمایی، توجه جدی به این بخش دارند. امیدواریم سینمای کودک 

و نوجوان به جایگاه حقیقی خودش برسد و رشد چشمگیری داشته باشیم.

عزت اهلل علیزاده؛ مدیر پشتیبانی فنی نمایش 

جوانان  هنوز از دوران کودکی 
خیلی  دور نشده اند

حبیب ایل بیگی؛ مشاور عالی دبیر 

جشنواره گام های خوبی 
برداشته  است

ابوالفضل جلیلی؛ مربی کارگاه ایده سومین المپیاد فیلمسازی

آینده  واقعا  مال  شماست  !

سی ودومین جشنواره بین المللی فیلم های کودکان و نوجوانان

و مدیر سومین المپیاد فیلمسازی نوجوانان


