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در پ��ی در ج مطلب��ی ب��ا عنوان 
»فستیوال فیلم کودک و نوجوان 
یک��ی ب��ه نع��ل یکی ب��ه میخ!« 
در س��ایت و روزنام��ه سیاس��ت 
روز م��ورخ 4 آبان ماه 99، برگ��زار کنندگان 
جش��نواره بی��ن المللی فیلم ه��ای کودکان و 
نوجوانان اصفهان جوابیه ای را به دفتر روزنامه 
ارسال نموده اند که بر اساس اخالق حرفه ای و 
نیز ایجاد بستر مناسب برای بیان دیدگاه های 
متعدد بویژه در حوزه فرهنگی کشور، جوابیه 

مذکور در ادامه آورده می شود:
پیرام��ون درج مطلب��ی با عنوان »فس��تیوال 
فیل��م کودک و نوجوان یک��ی به نعل یکی به 
میخ!« در سایت و روزنامه سیاست روز مورخ 
4 آب��ان ماه 99 که به نظر کامال ش��تاب زده، 
نش��ات گرفته از اطالعات غل��ط و با تکیه بر 
داده های نادرس��ت نگارنده، به رش��ته تحریر 
درآمده است، ذکر توضیحاتی الزم و ضروری 

به نظر می آید:
1� به اذعان بسیاری از هنرمندان و چهره های 
ش��اخص فرهنگ��ی و هنری که بدون ش��ک، 
اظهارنظ��ر تخصصی آنها م��الک بهتری برای 
قض��اوت اس��ت، برپایی جش��نواره کودک در 
ش��رایط روحی و جس��می حاکم بر بسیاری 
از خانواده ه��ا و ک��ودکان آنها حتی به صورت 
مجازی، امری پسندیده، الزم و قابل تامل بود. 

این اظهارنظرها را می توان در خالل گفتگوهای 
رسانه ای این افراد یافت و دریافت؛ به اعتقاد 
کارشناسان و هنرمندان سینما به ویژه فعاالن 
س��ینمای کودک و نوجوان، استمرار برگزاری 
جش��نواره در این ش��رایط، اقدام ارزشمندی 
بود که نش��اط اجتماع��ی خانواده ها، طراوت 
و ش��ادابی کودکان جای جای کشور و بیرون 
کش��یدن آنها از فضای رخوت وغم ناش��ی از 
ش��رایط کرونا را به دنبال داشت که البته این 
تاثیرات، ف��ارغ از تاثی��رات فرهنگی، مهارتی 
و تربیتی س��ینما برای آینده س��ازان کشور و 

خانواده های آن هاست.
همچنین در این زمین��ه می توان به صراحت 
س��خنان وزی��ر محت��رم بهداش��ت، درمان و 
آموزش پزشکی در پیام تصویری به اختتامیه 
این جشنواره را مورد اشاره قرار داد که گفت: 
»یکی از گروه هایی که به ش��دت تحت تاثیر 
پدیده منحوس کرونا قرار گرفتند، کودکان و 
نوجوانان بودند. فاصله گذاری اجتماعی برای 
ک��ودکان و نوجوانان برابر با انزوا اس��ت. دور 
شدن از مدرسه یعنی دور شدن از هم بازی ها 
و دور ش��دن از فض��ای اجتم��اع؛ جش��نواره 
فیلم کودک، در این ش��رایط توانست یک بار 
دیگر نش��اط را به کودکان و درون خانواده ها 
بازگرداند و انزوای ناشی از کرونا را به حداقل 

برساند.«

از این رو آنجا که نویس��نده این یادداشت در 
بخشی از متن چنین استدالل می کند که: »... 
جشنواره را تنها به دلیل حفظ منافع شخصی 
و ی��ا حرفی ب��رای زدن داش��تن و همچنین 
لیس��ت های حق الزحمه پسا جشنواره ای به 
صورت مجازی و آنالی��ن روی پرده و صحنه 
ببرن��د.« می ت��وان دریافت که این برداش��ت 
ت��ا چه ان��دازه از روی بی اطالع��ی و یا حب 
و بغض، صورت گرفته اس��ت. اس��تفاده از دو 
عب��ارت کل��ی و بدون س��ند در این نوش��تار 
یعنی »برای حفظ منافع ش��خصی و لیس��ت 
حق الزحمه پسا جشنواره ای« که قطعا بیان 
آن ب��رای یک روزنامه نگار حرف��ه ای نیاز به 
مس��تندات و اطالعات متقن دارد به کنار؛ اما 
درباره این نویسنده، هدف برگزاری جشنواره 
را »حرفی برای زدن داش��تن« نامیده اس��ت 
باید گفت: بله؛ حرف برای زدن داشتن درست 
اس��ت چنانچه بدانیم جش��نواره بین المللی 
فیلم های کودکان و نوجوانان اصفهان، بخشی 
از برند اصفهان در عرصه بین آلملل، بخشی از 
برند اصفهان به عنوان شهر دوستدار کودک و 
بخشی از خاطره کودکان و نوجوانان چندین 
نس��ل در ایران است و قطعا از این منظر باید 
تالش می کردیم که امس��ال ه��م حرف برای 

گفتن داشته باشیم؛
اگر بدانیم این جشنواره، یکی از جشنواره های 

ت��راز اول جهان اس��ت و اس��تمرار آن یعنی 
»ح��رف ب��رای زدن داش��تن« در عرصه های 
جهان��ی س��ینما و فرهنگ، حض��ور در طیف 
رویدادهای جهانی برای انتقال پیام هنرمندان 
این کش��ور به دیگر کش��ورها و ب��رای انتقال 
پیام های فرهنگی و هن��ری ایران به جهان و 

جهانیان.
2� در بخش های��ی از این مطلب، جش��نواره 
را به زیر پا گذاش��تن مصوبات س��تاد کرونا و 
لگدمال کردن تعه��دات کرونایی متهم کرده 
ای��د. بدیهی اس��ت اگ��ر چنین بود و باش��د 
س��تاد کرونا خود در ای��ن خصوص وارد عمل 
می ش��د. اگر مصداق ش��ما برای این موضوع 
آن بخش ازمطلب اس��ت که نوش��ته اید: »... 
در اجرای فس��تیوال فیلم کودکان و نوجوانان 
اینگونه عمل نش��د و افتتاحیه آن در شهرک 
ول��ی عصر اصفه��ان و در فضای��ی مصفا بوده 
و حدود شش��صد نفر از س��اکنان آپارتمان ها 
موف��ق به تماش��ای آن ش��دند...« باید گفت 
ب��ه احتمال زیاد، نگارنده محترم، کل ش��یوه 
برپایی این افتتاحیه را به غلط متوجه ش��ده 
اس��ت. افتتاحیه نه در شهرک ولی عصر بلکه 
بر بام یک فرهنگس��را، با تع��داد محدودی از 
افراد  در فضای باز و البته مصفا برپا ش��د! که 
بعید می دانیم مصفا بودن، تناقضی با مصوبات 

ستاد کرونا داشته باشد!
نکته دیگ��ر آنکه ذکر ش��ده اس��ت: »حدود 
شش��صد نفر از س��اکنان آپارتمان ها موفق به 
تماش��ای افتتاحیه ش��دند« که قطعا تماش��ا 
ک��ردن خانواده ه��ا از داخل بالک��ن و پنجره 
خانه ها نیز منافاتی با پروتکل های بهداش��تی 
و مصوبات س��تاد کرونا ندارد. به نظر می رسد 
نگارنده به طور کل از شیوه برپایی این مراسم 
ب��ی اطالع بوده و به ق��ول خودش فقط برای 
»حرفی برای زدن داشتن« چنین مطالبی را 

در اختیار رسانه قرار داده است!
اما آنجا که نویس��نده مدعی می ش��ود: »... تا 
ط��رف کار پیمان ه��ا با ش��هرداری این کالن 
شهر که اکثر از شرکت های خانوادگی بعضی 
از مدیران آن تش��کیل شده، دستشان در این 
رکود فراگیر به نان و آبی از برگزاری فستیوال 
برس��د!...« دیگ��ر نمی ت��وان آن را به پای بی 
اطالعی نویس��نده گذاشت بلکه برعکس برای 
بیان چنین اتهاماتی باید مس��تنداتی درست 
و قابل دفاع در دس��ت داش��ت و اگر بیان آن 
فارغ از سند و برهان روشن، بوده باشد، چاره 
ای نیس��ت جز آنکه نس��بت های ناروای وارد 
ش��ده را اقدامی ناصواب و کامال غیرحرفه ای 

و مغرضانه خواند.
اما این نوش��تار، از این دست اطالعات غلط و 

بدون پشتوانه کم ندارد:
»... دبیر مادام العمر پایتخت نشین و پروازی 

این جشنواره که امسال هم سعی داشت بدون 
توج��ه به نقصان بودجه و درآمد در معین آن 
یعنی ش��هرداری اصفهان و همچنین حضور 
ب��ی امان و کش��نده وی��روس کرون��ا خوش 

بدرخشد....«
الزم به ذکر است دبیر این دوره جشنواره، تنها 
در سال جاری و دوره گذشته )سال 98( دبیر 
این رویداد بده است و ذکر عنوان مادام العمر 
برای دو سال، قطعا اشتباهی سخیف و خنده 
دار اس��ت. دیگر آنکه اصهفان در بحران های 
طبیعی، معین منطقه اس��تان تهران است نه 
برای کلیه مسایلی که می توان با خلط مبحث 
و به شکلی غیرحرفه ای، آنها را با موضوع این 

نوشتار درهم تنید.
در بخ��ش دیگری از این مطلب آمده اس��ت: 
»... ش��هردار این کالن ش��هر هم که تازه سر 
از بالین قرنطینه برداش��ته اس��ت ب��ه دیدار 
کارگاه های فس��تیوال برود...« معمول اس��ت 
ک��ه در کارگاه ها ش��رکت می کنند و به دیدار 
آنه��ا نمی رون��د! با این ح��ال از آنجا که کلیه 
کارگاه ها به صورت مجازی برگزار شده است، 
احتماال شهردار اصفهان از طریق تلفن همراه 
خ��ود در این کارگاه ها حاضر ش��ده اند. عالم 
ب��ر آن از آنج��ا که براس��اس این یادداش��ت 
معتقدید »این رویداد کمی هم رنگ و جالی 
فستیوال های غربی از جمله: کن، اسکار و نیز 
و ... به خود گرفته«، شما را به استفاده از کلمه 
فارسی »جشنواره« به جای »فستیوال« توصیه 

می کنیم.
3� در مجم��وع بای��د گفت برپایی جش��نواره 
امسال به صورت مجازی، با کاهش هزینه هایی 
که در راستای مس��ئولیت اجتماعی جشنواره 
و به دس��تور دکتر نوروزی، ش��هردار اصفهان، 
صرف خرید تجهیزات آموزش��ی برای کودکان 
مناطق ک��م برخوردار اصفهان ش��د و در عین 
ح��ال با میزبان��ی از 498 فیل��م داخلی و بین 
المللی، ایجاد امکان داوری آنالین از سوی بیش 
از هزار کودک و نوجوان سراس��ر کش��و و ایجاد 
زمینه رش��د و ارتقای مهارت ها و خالقیت های 
فرهنگی آنان، افزایش چهار برابری آثار رسیده 
به چهارمین المپیاد فیلمسازی نوجوانان کشور 
که همزمان با این جش��نواره برگزار شد و آمار 
افتخارآمیز دیگری چ��ون افزایش 20 درصدی 
مخاط��ب در کلیه بخش ها، رس��الت خود را تا 

حدود زیادی به جای آورده است.
امی��د که این رویداد ب��ا رهنمودهای حرفه ای، 
صحیح، سازنده، آگاهانه و راهگشای رسانه ها و 
اصحاب رس��انه، از غرض ورزی ها به دور ماند و 
در سال های آتی هم بتواند معرف و پرچم خوبی 

برای کشور عزیزمان ایران باشد.
ایمان حجتی: مدیر اجرایی جشنواره بین 

المللی فیلم های کودکان و نوجوانان اصفهان 

خبر

جوابیه جشنواره بین المللی فیلم های 
کودکان و نوجوانان اصفهان

پرویز پورحسینی
چشم از جهان فروبست

پرویز پورحس��ینی بازیگر مطرح سینما، تئاتر 
و تلویزیون در حالی ک��ه چند روزی وضعیت 
جس��مانی اش به حالت پایداری رسیده بود بر 
اثر بیماری کرونا در س��ن 79 سالگی چشم از 

جهان فروبست.
روز گذش��ته خبر درگذش��ت هنرمند دیگری 
از س��ینما، تئاتر و تلویزیون مخابره می  ش��ود، 
بازیگر سرشناسی که چند روزی بود از وخامت 
اوضاع به ش��رایط پایداری رس��یده بود. با این 
وجود بامداد روز جمعه 7 آذرماه 1399 پرویز 
پورحس��ینی بازیگر پیشکسوت سینما، تئاتر و 

تلویزیون، با صحنه روزگار وداع کرد و سریال ها 
و فیلم ها و نمایش های ماندگارش را به یادگار 
گذاشت. این خبر از سوی بیمارستان فیروزگر 
تأیید شده است. پور حسینی که متولد 1320 
ب��ود، آن طور که خودش تعریف می کرد از 12 
سالگی کار  کرده بود اما نه در عرصه هنر؛ بلکه 
به اجبار در صحافی. او چنان ش��یفته خواندن 
ب��ود که حین کار مش��غول خواندن مجله ها و 
کتاب ها می ش��د و بعد از دورانی که  به عنوان 
فرزند ارشد، خانواده را به عرصه رساند، تصمیم 
گرفت خیلی جدی دنبال هنر مورد عالقه اش 

ب��رود؛ هنر بازیگری ک��ه در همان موقع کار و 
بعد از درس خواندن های شبانه، سر کالس های 

حمید سمندریان سراغش رفته بود.
او بازیگ��ری را در ده��ه 40 ب��ا ب��ازی در تله 
تئاترهای زیادی تجربه کرد و بعد  به بازی در 

»هزار دستان« علی حاتمی رسید.
 پورحس��ینی س��ال ۵1 »چش��مه« را با آربی 
آوانس��یان تجربه ک��رد و دهه ه��ای ۶0 و 70 
س��ال های پرباری برای فعالیت این بازیگر در 
سینما ش��دند تا جایی که در نزدیک به 100 
فیلم سینمایی و سریال نقش های مختلفی را 

با کارگردان هایی که هر کدام اس��م و رس��می 
داشتند یا بعدها سری در میان سرها درآوردند 
ایف��ا ک��رد؛ از »کمال الملک« عل��ی حاتمی و 
»مردی که موش ش��د« احمد بخش��ی گرفته 
تا »طلس��م« داریوش فرهنگ، »رابطه« پوران 
درخش��نده، »بهار در پاییز« مهدی فخیم زاده، 
»ایس��تگاه« یداهلل صمدی، »کشتی آنجلیکا« 
محمد بزرگ نیا، »کمیته مجازات« علی حاتمی 
و » مریم مقدس« شهریار بحرانی. از جمله به 
یادماندنی ترین نقش های او می توان به میثم 

تمار در مجموعه »مختارنامه« اشاره کرد. 

»فیلم مقاومت« در ایستگاه پایانی
 حاتمی کیا تندیس کارگردانی گرفت

جش��نواره  ش��انزدهمین 
بین الملل��ی فیلم مقاومت 
از  دوم��ش  بخ��ش  ک��ه 
ابتدای هفته بزرگداش��ت 
بس��یج آغاز شده بود، روز 
با  آذرم��اه  جمع��ه هفتم 
برگزاری آیی��ن اختتامیه 

به کار خود پایان خواهد داد.
به دلی��ل مالحظات بهداش��تی، مهمانان به صورت 
حداقل��ی در ای��ن آیی��ن حض��ور دارند و مراس��م 
به صورت زنده از پلتفرم های برخط پخش می شود. 
در ابتدای مراس��م مه��دی عظیمی میرآبادی دبیر 
جشنواره شانزدهم در سخنانی گفت: این جشنواره 
به اعتقاد بنده جش��نواره »حیرت« ب��ود. از دقایق 
اولیه که این جش��نواره آغاز ب��ه کار کرد و اتفاقات 
آن یک��ی پس از دیگری رقم خ��ورد، بنده به عنوان 
یکی از چشمان ناظر جش��نواره، می دیدم اتفاقاتی 
که هس��ت، حیرت انگیز و تعجب برانگیز اس��ت. هر 
ب��ار هم کالم ش��کر و حمد الهی را ب��ر زبان جاری 
می کرد. وی افزود: اختتامیه را در ش��رایطی برگزار 
می کنی��م که متأس��فانه کرونا کش��ور را فلج کرده 
است و هر روز خبر مرتبط با درگذشت عزیزان مان 
منتش��ر می شود. عظیمی در ادامه به ارائه گزارشی 
از برگزاری بخش های مختلف جش��نواره شانزدهم 

»فیلم مقاومت« پرداخت.
برگزیدگان بخش فیلمسازان بسیجی

در ادام��ه مراس��م و در اولین بخ��ش اهدای جوایز 
برگزیدگان بخش »فیلمس��ازان بس��یجی« معرفی 
و تجلیل ش��دند. در هر بخش با حضور نمایندگان 
هی��أت داوران بر روی صحنه برگزی��دگان معرفی 
ش��دند. در این بخ��ش تندیس جش��نواره و دیپلم 
افتخار ب��ه همراه جایزه نقدی بهترین پویانمایی به 
برزان رستمی تهیه کننده پویانمایی »باالنس« اهدا 
ش��د. تندیس بهترین نماهن��گ به مرتضی مقدس 

تهیه کننده نماهنگ »یادها« اهدا شد.
تندی��س بهترین فیلمنامه هم ب��ه مرتضی پژوهان 
نویس��نده فیلمنامه »گ��ودال« رس��ید. در ادامه با 
تقدیر از مس��تند »خاطرات بادیه« تندیس بهترین 
فیلم مستند کوتاه به قدرت باقری تهیه کننده فیلم 

مستند کوتاه »چمر سرباز« اهدا شد. 
تندی��س بهترین فیلم کوتاه داس��تانی هم به زانیار 
لطفی تهیه کننده فیلم کوتاه داس��تانی »نََهس��ت« 

اهدا شد.
تندی��س بهتری��ن تله فیل��م در بخش فیلمس��ازان 
بس��یجی هم ب��ه عفت صوف��ی تهیه کنن��ده فیلم 

»ریشه ها« رسید.
برگزیدگان بخش نقد، تحلیل و پژوهش

در ادامه با حضور نماینده هیأت داوران بخش نقد، 
تحلی��ل و پژوهش برگزیدگان ای��ن بخش معرفی 
ش��دند. تندیس بهترین تحقی��ق و پژوهش هم به 
میثم فرخی و روی��ا قلخان برای تحقیق و پژوهش 
مقاله »بازنمایی نقش مادران شهدای مفقوداالثر در 
سینمای دفاع مقدس )مورد مطالعه: فیلم های شیار 
143 و بوسیدن روی ماه(« اهدا شد. دیپلم افتخار 
بهترین نقد و تحلیل به رعنا کوهوند نویس��نده نقد 
و تحلی��ل »نقد فیلم دیوان��ه از قفس پرید از منظر 

شیوه روایت« اهدا شد.
برگزیدگان بخش روایت قلم

در این بخش، تندیس بهترین فیلمنامه سینمایی به 
داود جلیلی و محسن غضنفری نویسندگان فیلمنامه 

سینمایی »سه چهارم جنگ« اهدا شد.
تندیس بهترین فیلمنامه تله فیلم به مریم محمدی 
نویسنده فیلمنامه »اون بابای من نیست« اهدا شد. 


