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وقتی از یك اقدام فرهنگی و علمی پنجاه ســاله صحبت 
می کنیم، الزم است به چندین و چند نكتة دیگر هم عنایت 

داشته باشیم:
همان طور که هر اقدام عمرانی و علمی و سیاسی پیوست 
فرهنگی دارد، جشــنوارة پنجاه ســاله  هم مثل یک انسان 
پنجاه ساله است؛ الزم است شــأن و منزلت و نشاني محل 
اسکان داشته باشــد. جشنوارة پنجاه سالة رشد هم نیازمند 
پیوست عمرانی و آموزشی است. دفتر و ساختمان و بایگاني 
و گنجینة جدی الزم دارد. به روش و ســبک آموزشی برای 
مدیران و همکاران و مخاطبان نیاز دارد. مهمانان داخلی و 
خارجی باید بیایند و بروند و او الزم اســت سفره داری كند؛ 
یعنی سرمایة مالي خوب و امکانات مناسب برای آن بسیار 

ضروری است.
انســان های پنجاه ســاله در زندگی بخش هایی دارند که 
می توانند و می خواهند آن ها را به دیگران ارائه کنند. مجموعة 
عکس، دست ســازه ها، جوایز و هدیه های دریافت شده و ... 
جشنواره ها و فعالیت های فرهنگی از این گونه اند. نمایه های 
متعدد، آثــار گوناگون، چهره های مهــم و اثرگذار هنری، 
سیاســی و فرهنگِی ملــی و بین المللی شــرکت کننده در 
فعالیت ها و دوره های گوناگون این برنامه خیلی مهم هستند.

بایگاني عکس هــا و تندیس ها و به طــور کلی گنجینه و 
اندوخته های فرهنگی و تاریخی هر جشــنوارة پنجاه ســاله 
قیمت مادی و معنوی باالیی دارد. در همه جای دنیا، نسل 
جوان به تماشا و بررسی آثار دوره های گوناگون چنین اقدامی 
از ما می نشینند. این بازدیدها اصاًل و صرفًا بازدیدی معمولی 
از یک گنجینه یا ســازمان فرهنگی نیستند. وقتی عده ای 
به تماشــای سوابق علمی و فرهنگی و هنری یک جشنوارة 
فرهنگی پنجاه ساله می نشــینند، با بخشی از هویت ملی و 
فرهنگی خود آشنا می شــوند. می فهمند که در کشورشان 
اتفاقات بــزرگ و مهم هنری و فرهنگــی رقم می خورد و 
مسئوالن فرهنگی کشورشان توانمندی های بسیاری دارند 
که می توانند خالق پدیده های مهم و بزرگ فرهنگی و هنری 
جهانی باشــند. مرور تاریخ پنجاه  سالة جشنوارة فیلم رشد 
نشــان می دهد، ملت ایران حتی در سال های اول پیروزي 
انقالب اسالمی و در گیرودار دفاع مقدس هم از توجه خاص 

به موضوعات آموزشی و هنری دست نکشیده است.
دست اندركاران جشنوارة فیلم رشــد به خوبی می دانند، 
امروز این رخداد فرهنگی چیزی بسیار فراتر از یک جشنوارة 
علمی و هنری آموزشــی اســت و صیانت از آن موضوعی 

گران سنگ تر از توجه به یک جشنواره است.

پنجاه ساله
جشنوارة
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