
ناصر جعفری
 گفت وگو کننده 

باشگاه معلمان فيلم ساز
 رهاورد   پنجاهمين جشنوارة بين المللى فيلم  رشد

 از پنجاهمین جشنوارة بین المللی فیلم رشد چه 
خبر؟

 با لطف و عنایت خداوند متعال و نیز حمایت مســئوالن 
محترم ســازمان پژوهــش و برنامه ریزی آموزشــی، با وجود 
همة محدودیت های کرونایی، نیروی انســانی، مسائل مالی و 
همکاری نکردن بعضی از حامیان ســال های قبل، پنجاهمین 
دورة این جشــنوارة کهن اول مهرماه 1399 کلید خورد و 29 

بهمن ماه به پایان رسید.

 چرا دریافت آثار این قدر دیر آغاز شد؟ سال های 
قبل مراسم اختتامیه در آبان ماه برگزار می شد. درست 

است؟
 بله. ســال قبل مراســم افتتاحیه و اختتامیه از 24 آبان 
تا 1 آذرماه برگزار شــد، اما از آنجا که ویروس کرونا در ســال 
99 گســترش بیشــتری پیدا کرد و همه جا در اجرایی کردن 
برنامه های ســال جاری تغییــرات عمده ای بــه وجود آورد، 
جشنوارة بین المللی فیلم رشد نیز از این تغییرات مستثنا نبود. 
در نتیجه، به ناچار تصمیم گیری های الزم در خصوص برگزاری 
پنجاهمین جشــنوارة بین المللی فیلم رشــد بــا تأخیرات 

چندماهه روبه رو شد.

 بنابراین چه ضرورتــی در برگزاری 

دورة پنجاهم بود؟
 یکی از دالیل تأخیر چندماهة اعام فراخوان جشــنوارة 
پنجاهــم هم همین نکته بــود. تصمیم گیــری در این مورد 
که امســال دورة پنجاهم برگزار شــود یا خیر، برای شورای 
سیاست گذاری جشــنواره کمی سخت بود. به راحتی نمی شد 
از کنار این موضوع گذشت. از طرف دیگر، رویدادی فرهنگی 
و هنری با 49 ســال سابقه را نمی شــد متوقف کرد؛ هرچند 
شــیوع ویروس کرونا محدودیت های زیادی را برای برگزاری 

این جشنواره ایجاد کرده بود.
 با  این حال، پس از چند جلسه نشست و گفت  وگو با اصحاب 
اندیشــه و دست اندرکاران گذشتة این جشــنوارة کهن،  شورای 
سیاست گذاری جشــنواره در اواخر تیر ماه تصمیم به برگزاری 

جشــنوارة پنجاهم گرفت و  بافاصله با تعیین دبیر 
جشنوارة پنجاهم، فعالیت های مقدماتی جشنواره 

آغــاز شــد. در خصوص ضــرورت برگزاری 
جشــنواره هم باید به این نکتة مهم اشاره 
کنم که هدف نهایی و غایی جشنوارة فیلم 
رشد شناساندن و معرفی فیلم های علمی، 
آموزشی و تربیتی به جامعة تعلیم وتربیت 
اســت. یعنی هدف این جشنواره با سایر 
جشنواره های ملی و بین المللی به وضوح 
مغایــرت دارد و ما در برگزاری آن اهداف 

 یکی از دالیل تأخیر چندماهة اعام فراخوان جشــنوارة 
پنجاهــم هم همین نکته بــود. تصمیم گیــری در این مورد 
که امســال دورة پنجاهم برگزار شــود یا خیر، برای شورای 
سیاست گذاری جشــنواره کمی سخت بود. به راحتی نمی شد 
از کنار این موضوع گذشت. از طرف دیگر، رویدادی فرهنگی 
 ســال سابقه را نمی شــد متوقف کرد؛ هرچند 
شــیوع ویروس کرونا محدودیت های زیادی را برای برگزاری 

 با  این حال، پس از چند جلسه نشست و گفت  وگو با اصحاب 
اندیشــه و دست اندرکاران گذشتة این جشــنوارة کهن،  شورای 
سیاست گذاری جشــنواره در اواخر تیر ماه تصمیم به برگزاری 

جشــنوارة پنجاهم گرفت و  بافاصله با تعیین دبیر 
جشنوارة پنجاهم، فعالیت های مقدماتی جشنواره 

آغــاز شــد. در خصوص ضــرورت برگزاری 
جشــنواره هم باید به این نکتة مهم اشاره 
کنم که هدف نهایی و غایی جشنوارة فیلم 
رشد شناساندن و معرفی فیلم های علمی، 
آموزشی و تربیتی به جامعة تعلیم وتربیت 
اســت. یعنی هدف این جشنواره با سایر 
جشنواره های ملی و بین المللی به وضوح 
مغایــرت دارد و ما در برگزاری آن اهداف 

گفت وگو با روح اهللا مالمیر، دبیر باشگاه معلمان فیلم ساز
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ورود دانش آموزان 
فیلم ساز به 

بخش مسابقه و 
حضورشان در 
ایام برگزاری 

جشنواره، برای 
بهره برداری از 

کارگاه ها و دیدار 
با داوران ایرانی و 

خارجی، غنیمت 
است

فرهنگی ـ آموزشــی وزارت آموزش وپرورش را دنبال می کنیم، نه 
اهداف تجاری و اقتصادی را.

در نتیجه، درست است که امسال تغییراتی در اجرای جشنواره 
داشــتیم و مثًا برخاف ســال های گذشــته، فیلم ها در سینما 
فلسطین و سایر مراکز آموزشی اکران نشدند، اما تاش خواهیم کرد 
از طریق شبکة ملی رشد تعدادی از آثار برتر و فاخر امسال را برای 
بهره برداری علمی، آموزشــی و تربیتی در دسترس دانش آموزان، 
معلمــان و اولیا قرار دهیــم و از این طریق گام مؤثری در تکمیل 

بسته های آموزشی مدرسه ها برداریم.

 با توجه به این وضعیت کرونایی، استقبال فیلم سازان از 
جشنوارة فیلم رشد امسال چگونه بود؟

 مسلم است با توجه به شرایط بسیار سختی که از اسفندماه 98 
در کل دنیا، از جمله ایران، به وجود آمد، امسال پیش بینی ما هم 
این بود که ممکن است تعداد آثار دریافتی دبیرخانة امسال کمتر 
از سال های قبل باشد. اما این موضوع در بخش های دانش آموزی 
و معلمان چندان تفاوتی با ســال های قبل نداشت. همانطور که 
می دانید، جشنوارة فیلم رشد هر سال در دو بخش ملی و بین المللی 
برگزار می شود. بخش ملی شامل دانش آموزی، معلمان و دانشجو 
معلمان اســت و بخش بین الملل شامل همة فیلم سازان حرفه ای 
و نیمه حرفه ای ایران و کشــورهای جهان. 
با توجه به اینکــه دانش آموزان و 
معلمان فیلم ساز از مهرماه 98 
فعالیت های تولید فیلم را 
شــروع کرده بودند، در 
نتیجه در این دو بخش 
کاهش چندانی در آثار 
دریافتی نداشــتیم. در 
بخــش بین الملل هم، 
عاوه بر داخل کشــور،  
کمیتة جذب آثار خارجی 
از همان روزهای نخستیِن 
دریافــت مجــوز برگزاری 
جشــنواره،فعالیت 
خود را آغاز کرد 
و خدا را شکر 

مشکلی در بحث جذب آثار نداشتیم.

 یعنی در خصوص جــذب آثار از نظر کمی 
کاهش داشتید یا افزایش؟

 بــا وجود تصوری که می رفت، ما نه تنهــا کاهش تعداد اثر 
نداشــتیم، بلکه افزایش هم داشتیم. اگر به آمار جشنوارة پنجاهم 
مراجعه کنید، امسال در بخش ملی 166 فیلم در بخش معلمان 
و دانشجو معلمان و 245 فیلم دانش آموزی داشتیم که نسبت به 
دورة چهل و نهم بیشتر است. همچنین، در بخش بین الملل هم 
3250 فیلم ایرانی و خارجی جذب شد که 2110 فیلم آن متعلق 

به کشورهای خارجی بوده است.

 هیئت انتخاب جشــنوارة پنجاهم نسبت به هیئت 
انتخاب دوره های گذشته تفاوت خاصی داشت؟

 تا اندازه ای بله. حداقــل می توانم بگویم، در دوره های 47،48 
و 49 نقش کارشناســان آموزشی و محتوایی نسبت به دوره های 
قبل کمی کمرنگ تر شــده بود که ما امسال سعی کردیم نقش 
کارشناسان دفترهای تألیف کتاب های درسی را در هیئت انتخاب 

آثار پررنگ تر کنیم. یعنــی ما از دو گروه هفت نفره از 
دفترهای نظری و فنی حرفه ای در بخش ملی دعوت به 
همکاری کردیم و 14 نفر از آن ها در انتخاب فیلم ها در 
کنار اعضای هیئت انتخاب جشنوارة پنجاهم بودند. از 
این طریق تاش کردیم فیلم هایی را که با محتواهای 
کتاب های درســی و اسناد باالدستی آموزش وپرورش 
ارتباط نزدیک تری دارند، شناسایی کنیم تا جنبه های 
کاربردی آثار راه یافته به بخش مسابقه، بهرة بیشتری 
داشته باشند. البته این بدان معنا نبود که به جنبه های 
هنری و تکنیکی آثار توجهی نداشته باشیم، بلکه هر 
دو جنبه، یعنی هم محتوا و هم تکنیک، را در آثار مد 

نظر قرار دادیم.

جشنوارة بین المللی فیلم رشد در طول   
سال های گذشــته تمهیدات خاصی هم برای تقویت 
بخش های دانش آموزی یا معلمان فیلم ساز داشته است 

یا خیر؟
 ورود دانش آموزان فیلم ساز به بخش مسابقه و حضورشان 
در ایام برگزاری جشنواره، برای بهره برداری از کارگاه ها و دیدار 
با داوران ایرانی و خارجی، غنیمت است و خود دانش آموزان از 
این نظر اعتمادبه نفس بیشتری پیدا می کنند و این نقطة آغازی 
می شود برای نگاه جدی تر به عرصة فیلم سازی و آن ها را آماده 
می کند برای ادامة تحصیل در رشــته های هنری دانشگاه ها، از 

جمله رشته های فیلم سازی.
در بخــش معلمان فیلم ســاز هم هر ســاله دغدغه های ارائة 
خدمات بیشــتر و بهتر وجود داشته است، اما امسال، همزمان 

معلمان اســت و بخش بین الملل شامل همة فیلم سازان حرفه ای معلمان اســت و بخش بین الملل شامل همة فیلم سازان حرفه ای 
و نیمه حرفه ای ایران و کشــورهای جهان. و نیمه حرفه ای ایران و کشــورهای جهان. 
با توجه به اینکــه دانش آموزان و با توجه به اینکــه دانش آموزان و 
98معلمان فیلم ساز از مهرماه 98معلمان فیلم ساز از مهرماه 98

فعالیت های تولید فیلم را فعالیت های تولید فیلم را 
شــروع کرده بودند، در شــروع کرده بودند، در 
نتیجه در این دو بخش نتیجه در این دو بخش 
کاهش چندانی در آثار کاهش چندانی در آثار 
دریافتی نداشــتیم. در دریافتی نداشــتیم. در 
بخــش بین الملل هم، بخــش بین الملل هم، 
عاوه بر داخل کشــور،  عاوه بر داخل کشــور،  
کمیتة جذب آثار خارجی کمیتة جذب آثار خارجی 
از همان روزهای نخستیِن از همان روزهای نخستیِن 
دریافــت مجــوز برگزاری دریافــت مجــوز برگزاری 
جشــنواره،فعالیت جشــنواره،فعالیت 
خود را آغاز کرد خود را آغاز کرد 
و خدا را شکر و خدا را شکر 

دفترهای نظری و فنی حرفه ای در بخش ملی دعوت به 
همکاری کردیم و 

کنار اعضای هیئت انتخاب جشنوارة پنجاهم بودند. از 
این طریق تاش کردیم فیلم هایی را که با محتواهای 
کتاب های درســی و اسناد باالدستی آموزش وپرورش 
ارتباط نزدیک تری دارند، شناسایی کنیم تا جنبه های 
کاربردی آثار راه یافته به بخش مسابقه، بهرة بیشتری 
داشته باشند. البته این بدان معنا نبود که به جنبه های 
هنری و تکنیکی آثار توجهی نداشته باشیم، بلکه هر 
دو جنبه، یعنی هم محتوا و هم تکنیک، را در آثار مد 

نظر قرار دادیم.

جشنوارة بین المللی فیلم رشد در طول 
سال های گذشــته تمهیدات خاصی هم برای تقویت 
بخش های دانش آموزی یا معلمان فیلم ساز داشته است 

یا خیر؟
 ورود دانش آموزان فیلم ساز به بخش مسابقه و حضورشان 
در ایام برگزاری جشنواره، برای بهره برداری از کارگاه ها و دیدار 
با داوران ایرانی و خارجی، غنیمت است و خود دانش آموزان از 
این نظر اعتمادبه نفس بیشتری پیدا می کنند و این نقطة آغازی 
می شود برای نگاه جدی تر به عرصة فیلم سازی و آن ها را آماده 
می کند برای ادامة تحصیل در رشــته های هنری دانشگاه ها، از 

جمله رشته های فیلم سازی.
در بخــش معلمان فیلم ســاز هم هر ســاله دغدغه های ارائة 
خدمات بیشــتر و بهتر وجود داشته است، اما امسال، همزمان 
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با آغاز فعالیت های پنجاهمین جشنوارة فیلم رشد، اتفاق خاص 
و بهتری افتاده اســت که مختص به این دوره از جشنواره است 
و در دوره هاي پیشــین وجود نداشته است. آن 
هم تأسیس باشگاه معلمان فیلم ساز کشور است 
که طرح آن از اواخر مردادماه سال 1399 کلید 
خورد و به طور همزمان با جشــنوارة فیلم رشد 

در حال فعالیت و ریل گذاری است.

 لطفًا بیشــتر توضیح بدهید چه شد 
که به فکر راه اندازی چنین باشــگاهی 

افتادید؟
 خب، همانطــور که می دانید، جشــنوارة 
بین المللی فیلم رشــد سال هاست میزبان آثار 
معلمان فیلم ســاز سراسر کشور است و امسال 
نیــز در پنجاهمین دورة این جشــنوارة کهن، 
هجدهمین دورة معلمان فیلم ســاز نیز برگزار 

شد.
این حضور چشــمگیِر هر ســالة معلمان در 
جشنوارة فیلم رشد، ما را بر آن داشت که طرح 
باشگاه معلمان فیلم ســاز را کلید بزنیم و نسبت به ساماندهی 
و شناســایی معلمان هنرمند که از جمله ســرمایه های بزرگ 
وزارت آموزش وپرورش هســتند، کمر همت ببندیم. از این رو، 
با راه اندازی این باشگاه درصدد هســتیم ضمن بهره برداری از 
ظرفیت هنری معلمان توانمند در رشــته های گوناگون هنری، 
از جمله فیلم سازی، عکاسی، گرافیک و نویسندگی، با تولید 
آثار فاخر و تأثیرگذار، در تکمیل بســته های آموزشی 
گام های بلندتــری برداریم. معتقدیــم با کمک و 
همراهی همین معلمان هنرمند می توانیم به 

موفقیت های بیشتری دست پیدا کنیم.
از این رو، به عنوان اولین مرحله از اجرای طرح باشگاه معلمان 
فیلم ساز، شناسایی و ساماندهی فرهنگیان محترم فیلم ساز در 
دســتور کار قرار گرفته است تا همزمان با برگزاری پنجاهمین 
جشــنوارة بین المللی فیلم رشــد از حضور حداکثری معلمان 

فیلم ساز در جشنوارة امسال بهره مند شویم.

 و حاال در باشــگاه معلمان فیلم ساز قرار است چه 
کارهایی انجام شود و چه اهدافی را دنبال کنید؟

 اولین قدم در این باشــگاه، شناسایی و ساماندهی معلمان 
فیلم ساز بود که آغاز شده و به زودی مشخصات معلمان فیلم ساز 
سراسر کشور در ســامانه ای با همین نام بارگذاری خواهد شد. 
معلمان هنرمند فیلم ســاز در این سامانه ورود پیدا می کنند و 
مشخصات، رزومة هنری و نمونه آثار خود را به اشتراک خواهند 

گذاشت.
از دیگر اقدامات این باشــگاه، درجه بندی آثار هنری معلمان 
و اعطــای گواهی نامــه به آنــان خواهد بود که براســاس این 
گواهی نامه ها، در استان های محل خدمت خود، فعالیت هایی را 
انجام خواهند داد. حمایت هــای معنوی و در حد امکان مادی 
از تولید آثار جدید معلمان در دســتور کار این باشــگاه است. 
اختصــاص کد تخصصی ضمن خدمت به آثــار هنری معلمان، 
حمایــت از آثار مکتوب و قابل چاپ معلمان، و واگذاری برخی 
از پروژه هــا به معلمان هنرمند، از جمله تولید فیلم های علمی، 
آموزشــی و تربیتــی، از دیگر اهداف باشــگاه معلمان هنرمند 
کشور است که ان شاءا... در طول یک سال آینده سعی خواهیم 
كرد بیشــتر این اهداف را در صورت اختصاص بودجه های الزم 

عملیاتی كنیم.

 در خصوص اطالع رسانی به معلمان فیلم ساز، برای 
عضویت در این باشگاه اقداماتی هم انجام داده اید؟

 بله. انجام شــده اســت. ما هم اکنون در هر استان یک نفر 
همكار تحت عنوان رابط معلمان فیلم ســاز آن استان داریم که 
اباغ یک ســاله در این خصوص دریافت كرده اســت. 32 نفر 
همکار عاقه مند و آشــنا با معلمان فیلم ســاز، از چند ماه قبل 
فعالیت شناســایی معلمان فیلم ساز را آغاز كرده اند و تا به حال 
حدود 700 نفر معلم عاقه مند و آشنا به هنر فیلم سازی، توسط 
رابطان محترم اســتان ها شناسایی شده اند که تعدادی از آن ها 
امســال برای نخستین بار در جشــنوارة فیلم رشد نیز شرکت 
كرده و به بخش مســابقه نیز راه یافته اند. به امید خدا، به زودی 
مشــخصات و نمونه آثار همة این 700 نفر در سامانة معلمان 
فیلم ساز ثبت خواهد شــد و با برگزاری کارگاه های آموزشی و 
اقداماتی از این قبیل، زمینه های ارتباط و تعامات بیشــتر این 
گروه از معلمان فیلم ساز با یکدیگر و نیز با حوزة ستادی و ادارة 

کل استان ها فراهم خواهد شد.

با راه اندازی 
باشگاه معلمان 
فیلم ساز درصدد 
هستیم ضمن 
بهره برداری از 
ظرفیت هنری 
معلمان توانمند 
در رشته های 
گوناگون هنری، 
با تولید آثار فاخر 
و تأثیرگذار، در 
تکمیل بسته های 
آموزشی گام های 
بلندتری برداریم
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