
گزیده فیلـم های جشـنواره بین المللـی
فیلم رشد و چشمان مشتاق دانش آموزان

عنوان فيلم : جایی میان ابرها
کارگردان : محمدرضا خردمندان
قالب : داستانی )بخش بین الملل(

مدت زمان : 2 دقیقه

خالصة فیلم: پسربچه ای كه عالقة 
زیادی به فوتبال دارد، هر روز به كنار 
زمین چمن می رود و بازی دوستانش 
را همچون گزارشگران تلویزیونی برای 
از  دوستانش  گزارش می كند.  خودش 
او دعوت می كنند به همراه آن ها بازی 
كند، اما پسر بچه قبول نمی كند، چرا 

كه...
در  پخش  برای  فیلم  این  مخاطب : 
دوره های  دانش آموزان  درس  کالس 
پیشنهاد  متوسطه  اول  و  ابتدایی  دوم 

می شود.

فرزندان خود را برای تجارتی پر سود آماده كنیم.
تا به حال به نزوالت آسمانی نگاه كرده اید؟ وقتی برف یا باران از آسمان به زمین می بارد، دل های 
زیادی شاد و اشك شوق از چشمان منتظر جاری می شود. این بار اما موضوع چیز دیگری است. در 
فیلم »جایی میان ابرها« نعمت های خداوندی از زمین به سمت آسمان باال می روند؛ نعمت هایی كه 
بندگان خوب خدا بدون هیچ منت و چشمداشتی به نیازمندان می بخشند. كارگردان فیلِم »جایی میان 

ابرها« با نگاهی نو و خالقانه به موضوع »انفاق« پرداخته.
یكی از بزرگ ترین اموری كه اسالم مورد اهتمام قرار داده و مردم را بدان توصیه كرده است، انفاق 
است. انفاق یكی از راه های شكر نعمت های الهی است. در آیات و روایات اسالمی، بعد تربیتی انفاق 

بیش از هر چیز مورد توجه قرار گرفته و از این حیث مكمل ایمان شناخته شده است.
در قرآن كریم در این خصوص آمده است: »حكایت آنان كه اموال خویش را در راه خدا انفاق 
می كنند، حكایت دانه ای است كه هفت خوشه رویانیده كه در هر خوشه صد دانه باشد و خدا برای 
هر كه بخواهد، دو برابر هم می كند كه خدا وسعت بخش و داناست. كسانی كه اموال خویش را 
در راه خدا انفاق می كنند و بعد این انفاق خود را با منت یا اذیتی همراه نمی كنند، پاداششان نزد 

پروردگارشان است؛ نه ترسی دارند و نه غمی« )بقره، 261 و 262(.
در روایات اسالمی نیز آمده است: شخصی از مسلمانان مدینه برای درخواست كمك مالی به حضور 
امام حسین )علیه السالم( آمد و تقاضای كمك كرد. امام فرمود: »ای برادر انصاری آبرو و شخصیت خود 
را از سؤال رودررو حفظ كن. درخواست خود را در نامه ای بنویس كه من به خواست خدا آنچه را موجب 
شادی تو است، انجام خواهم داد.« مرد انصاری در نامه ای نوشت: » ای حسین )ع( پانصد دینار به فالنی 

بدهكارم و اصرار می كند كه طلبش را بپردازم. با او صحبت كن تا وقتی كه توانمند شدم، صبر كند.«
وقتی امام حسین )ع( نامة او را خواند، به منزل تشریف برد و كیسه ای حاوی هزار دینار آورد و به آن مرد 
انصاری داد و فرمود: »با پانصد دینار بدهی خود را بپرداز و با پانصد دینار دیگر زندگي خود را سروسامان بده، 
و حاجت خود را جز نزد سه نفر نگو: 1. دنیدار؛ 2. جوانمرد؛ 3. صاحب اصالت خانوادگی؛ چرا كه در مورد آدم 

دین دار، دین نگهدار اوست و مانع آن است كه آبروی تو را ببرد.
 در مورد جوانمرد، او به خاطر جوانمردی، حیا و شرم می كند و كسی كه اصالت خانوادگی دارد، به 
خاطر نیازت آبروی تو را نمی ریزد، بلكه شخصیت تو را حفظ می كند و بدون برآوردن حاجتت رد نمی شود. 
تزكیه و طهارت نفس، آرامش روحی،  تقرب به خداوند، امنیت اجتماعی،  از جمله آثار عمل پسندیده 

انفاق اند كه تا پایه های اعتقادی مستحكمی در وجود انسان نداشته باشند، به منصة ظهور نمی رسند.

روح ا... مالمیر        کارشناس ارشد هنرهای نمایشی
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عنوان فیلم : جنگل دامون )آره یا نه؟(
کارگردان : هادی امیری- رها فرجی

قالب : پویانمایی 
مدت زمان : 13 دقیقه

خالصة فیلم: در یک جنگل زیبا به 
نام »دامون« حیوانات مختلفی با هم 
فیل  جنگل  این  در  می کنند.  زندگی 
کوچکی به نام »فیلو« زندگی می کند 
که تمام وقت خود را برای کمک به 
با حیوانات  او  دیگران صرف می کند. 
دیگر بازی می کند،  خانه هایشان را تمیز 
و  می کند  تهیه  غذا  برایشان  می کند،  
خالصه اینکه به درخواست هیچ یک از 

حیوانات جواب منفی نمی دهد.

مخاطب : این فیلــم برای تــماشای 
تا اول  دانــش آمــوزان  پایه هــای  
می گردد پیشنهاد  ابتدایي  سوم   

مهارت نه گفتن
آیا تا به حال در موقعیتی قرار گرفته اید که بخواهید به طرف مقابل خود نه بگویید اما 
نتوانید؟ واقعیت این است که نه گفتن کار راحتی نیست، خصوصًا به افرادی که برایشان 
احترام زیادی قائل هستیم و دوستشان داریم. نه گفتن در بسیاری از گفتگوهای دوستانه از 
جمله زمانی که مذاکره احساسی می شود بسیار سخت می شود. این موقعیت نه فقط برای 
بزرگترها که برای کوچکترها نیز به وجود می آید. در بین دانش آموزان هستند بچه هایی که 
دوست دارند همیشه به درخواست همکالسی ها و سایر دوستانشان جواب مثبت بدهند و 
نگرانند که مبادا با نه گفتن به دوستی هایشان لطمه ای وارد شود. گاهی ترس از طرد شدن 
توسط دیگران یا دوستان نه گفتن را دشوار می کند. این موضوع در کودکان، نوجوانان 
و جوانان بسیار شایع است تا جایی که در برخی از موارد ممکن است به سالمت آن ها 

آسیب جدی برساند. 
مهارت نه گفتن نیز از جمله مهارت هایی است که کودکان باید نخست در کانون خانواده 
و سپس در محیط مدرسه با آن آشنا شده و آن را بیاموزند. به فرزندان خود باید بیاموزیم که 
گاهی اوقات اگر خواسته طرف مقابل ما منطقی یا اخالقی نیست، اگر خواسته اطرافیان 
ما از عهده و توان ما خارج است و یا اگر خواسته آن ها ممکن است برای ما زیان و دردسر 
به همراه داشته باشد نباید تردید کنیم و باید به صورت محترمانه و مؤدبانه از نه گفتن 
استفاده کرد. بچه ها برای اینکه به چنین مهارتی دست پیدا کنند باید به خوبی آموزش 
ببینند و تمرین های زیادی را انجام دهند. این تمرین ها می تواند از خانه شروع و به کالس 

درس و محیط مدرسه ادامه پیدا کند.
دانش آموزان باید یاد بگیرند که نه گفتن در مواقع درست، نشان از اعتماد به نفس 
آن هاست نه ضعف و ناتوانی. به آن ها بیاموزید که نمی توانند همه کارها را انجام دهند و 
همه را راضی نگه دارند. هیچ کس نمی تواند و نباید همه را راضی نگاه دارد. بسیاری از 
آدم های اطراف ما چه در خانواده و فامیل، چه در کالس و مدرسه و چه در بین همسایگان 
و دوستان هستند که توقعات نامربوط دارند. ما نمی توانیم و نباید برای رضایت آن ها خود 
را به دردسر بیندازیم. دانش آموزان باید بفهمند که اگر به یک درخواست پاسخ نه می دهند 

به این معنی نیست که به روابط خود با طرف مقابلشان پشت کرده اند. 
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