
برای  امسال  کودکان.  دوباره  و  نقاشی 
برای کودکان  نقاشی  بار جشنواره  پنجمین 
چند  از  جشنواره  این  برگزار  شد.  بیمار 
که  روزی  همان  از  شده،  آغاز  پیش  ماه 
دبیرخانه این جشنواره که در تهران مستقر 
است فراخوان برگزاری جشنواره پنجم را به همه کشورها 
ارسال کرد، نقاشی ها روی کاغذ ثبت شدند، در پاکت های 
5 سال قبل  با پست راهی تهران شدند.  نامه جا گرفتند و 
نیما رضایی  دکتر  مدیریت  با  هنر سالمت  و  بود که گروه 
ایده برگزاری این جشنواره را دادند. میزبان جشنواره اول 
ایران بود و اولین دوره با هیجان خاصی برگزار شد. حسن 

بود  ویژه  مهمان  بهداشت،  وزیر وقت  هاشمی،  قاضی زاده 
این  بین المللی داشت. در  7سخنران  او  از  و جشنواره غیر 
برای  را  میزبانی  رسمی  طور  به  مجارستان  سفیر  مراسم 
دوره دوم از ایران گرفت. اوکراین میزبان دوره سوم بود 
وابسته  ویگادو  امسال  حاال  چهارم.  دوره  میزبان  ایتالیا  و 
به آکادمی هنر مجارستان و با حمایت دانشگاه سملوایز و 
می کند.  میزبانی  جشنواره  این  از  اویسنا،  بین المللی  کالج 
رضایی خوشحال است که جشنواره به دوره پنجم رسیده 
است. او به »سالمت« می گوید: »خیلی خوشحالیم که 4دوره 
دلیل اصلی  پنجم.«  برگزار کردیم و حاال هم جشنواره  را 
رضایت رضایی استقبالی است که امسال از جشنواره شده: 

»بیش از 1200 نقاشی از 30 کشور به دست ما رسید.« این 
 250 تا   200 بین  و  شده  داوری  مرحله  چند  در  نقاشی ها 
قرار  تعداد  این  شدند.  انتخاب  نهایی  داوری  برای  نقاشی 
است در کتاب جشنواره چاپ شوند اما در هر گروه سنی 
فقط 3نقاشی اول جایزه ویژه می گیرند و به مراسم اختتامیه 
که روز 17 آبان ماه برگزار می شود، دعوت خواهندشد. سال 
آینده دوباره ایران میزبان مراسم اختتامیه است اما در همه 
سال هایی که میزبانی اختتامیه با کشورهای دیگر بوده، ایران 
مراسم  است.  کرده  برگزار  افتتاحیه  مراسم  کودکان  برای 
رضایی  شد.  برگزار  جماران  جم سنتر  مرکز  در  دوره  این 
دلیل برگزاری این مراسم را توضیح می دهد:»هدف ما این 

کنند.  استفاده  جشنواره  این  از  ایرانی  کودکان  که  است 
اختتامیه محدود به نفرات برتر است اما  همه بچه هایی که 
مراسم  این  در  بوده،  منتخب  نقاشی   250 نقاشی شان جزو 
حضور داشتند. افتتاحیه سال دوم و سوم در کانون فکری 
کودکان برگزار شد. سال گذشته این مراسم را در پردیس 
چارسو برگزار کردیم و امسال در جم سنتر میزبان بچه ها 
نقاشی  ایرانی  کودک   96 منتخب،  نقاش   250 در  بودیم. 
افتتاحیه دعوت  به مراسم  نفرات  این  بودند و همه  کشیده 
شدند.«به این نفرات مدال، کتاب جشنواره، چند جلد کتاب 
دیگر، وسایل نقاشی و... هدیه شد. نقاشی این افراد روی 

پیکسل و تی شرت هم چاپ و به آنها داده شد. 

رضایی از برگزاری این جشنواره 
هدف دیگری هم دارد؛ تجربه کردن 

لذت هایی که در هر حال فراموش 
شدن هستند و درگیر کردن کودکان 
به کارهایی که با دست انجام می شود 

سال های اخیر انجام فعالیت های هنری 
که با دست انجام می شود، محدود 

شده است. بیشتر بچه ها خودشان 
را با تبلت و گوشی  سرگرم می کنند 
و ارتباطشان با هم و حضورشان در 
فعالیت های اجتماعی کم شده است

کشور   30 از  که  نقاشی ای   1200 داوری 
این  نیست.  راحتی  کار  می شود،  ارسال 
می شود.  انجام  مرحله  چند  در  داوری 
در  نیست.  سخت  خیلی  اول  مرحله  کار 
آنها  موضوع  که  نقاشی هایی  مرحله  این 
ربطی به سالمت و بیمارستان نداشته باشد، 
که  است  این  اصل  می شود.  گذاشته  کنار 
با موضوع باشد. در مرحله  نقاشی منطبق 
و  با حوزه کودک  که  داور    30-40 دوم 
نقاشی کودک آشنا هستند و در این زمینه 
تخصص دارند، به نقاشی ها نمره می دهند. 
در این جمع روان شناسان و مددکاران هم 
حضور دارند و نقاشی ها از نگاه های مختلف  
قضاوت می شوند و نمره می گیرند. دبیرخانه 
جشنواره در تهران مستقر است و داوران 
این مرحله همه ایرانی هستند. فهرستی از 
داور   30 تا  آماده  شد  منتخب  نقاشی های 
بین المللی آنها را ببینند. این داوری مجازی 
انجام  شد. امسال یک مرحله دیگر هم به 
داوری اضافه شد؛ مخاطبان. نقاشی ها به رأی 
عموم گذاشته شد تا از دیدگاه تماشاگران 
 2 از  بیش  شوند.  انتخاب  بهترین ها  هم 
بهترین ها  و  دیدند  را  نقاشی ها  نفر  هزار 
»ما  می گوید:  رضایی  کردند.  انتخاب  را 
بهترین ها  تا  گذاشته ایم  را  مرحله   4 این 
حق  و  شوند  انتخاب  زیادی  وسواس  با 

کسی ناحق نشود.«

نقاشی کشیدند همه 
شاید تصور این باشد که همه این کودکانی 
که در این جشنواره شرکت کرده اند، بیماری 
مزمن داشته اند و دارند اما این دوره همه 
کودکانی که سابقه بستری شدن در بیمارستان 
داشته اند و بیمار بودن را تجربه کرده اند، 
کنند.  شرکت  جشنواره  در  داشتند  اجازه 
فقط  »نمی خواستیم   می گوید:  رضایی 
مبتال  یا  دارند  مزمن  بیماری  که  کودکانی 
به سرطان، تاالسمی، نقض ایمنی و... هستند، 
با  کودکان  می خواستیم  ما  بکشند.  نقاشی 
تجارب مختلف از بیماری ها در جشنواره 
بستری  این  حاال  باشند.  داشته  حضور 
می تواند به خاطر یک عفونت باشد یا هر 

دیگری.« بیماری 

4 ایرانی بین برندگان
رسیده اند  آخر  مرحله  به  که  کسانی  بین   
صحنه  روی  مجارستان  در  است  قرار  و 
حضور  4ایرانی  بگیرند،  جایزه  و  بروند 
چه  می دانند  خودشان  نفرات  این  دارند. 
که دعوت نامه حضور  کسانی هستند چرا 
و  رسیده  دستشان  به  اختتامیه  مراسم  در 
و  بدهند  انجام  را  کارهایشان  است  قرار 
برای سفر آماده شوند اما آنها نمی دانند نفر 
چندم شده اند و برای دانستن جایگاهشان 

باید تا روز اختتامیه صبر کنند. 
متاسفانه دو نفر از منتخبان ایرانی نمی توانند 
به مجارستان بروند. دوره اول در ایران برگزار 
از  آنها  بود.  ایرانی  منتخبان  نفع  به  و  شد 
تهران یا شهرستان ها به محل اختتامیه آمده 
بودند و مشکل چندانی برای رفت و آمد 
نداشتند. در دوره دوم و سوم هم مشکلی 
پیش نیامد و ایرانی هایی که قرار بود جایزه 
بگیرند، به مجارستان و اوکراین رفتند اما 

برای جشنواره چهارم که در ایتالیا برگزار 
شد، ایرانی ها غایب بودند. قیمت باالی 
بلیت هواپیما به ایتالیا و هزینه های زیاد 
به  ایران  از  کودکی  هیچ  نداد  اجازه 
مراسم اختتامیه برود، به خصوص اینکه 
سفر  تنهایی  به  نمی توانند  کودکان  این 

باشند  باید همراهی داشته  کنند و حتما 
که هزینه هایشان دوچندان می  شود. امسال 
هم همین مشکل پیش آمده. به گفته رضایی، 
از بین 4کودکی که در جمع منتخبان هستند 
و به مراسم اختتامیه دعوت شده اند، دو نفر 

نمی توانند به سفر بروند. او در توضیح دلیل 
لغو سفر این نفرات می گوید: »ما برای اینکه 
این کودکان با مشکل کمتری روبرو شوند 
و همه هزینه ها را خودشان پرداخت نکنند، 
اسپانسر می گیریم. این اسپانسر هزینه های 
هتل و رفت وآمد بین شهری آنها را تامین 
می کند.« هزینه بلیت هواپیما و ویزا برعهده 
خود کودکان و خانواده هایشان است. این 
برای  نیست و خانواده هایی که  هزینه کم 
درمان کودکان بیمارشان هم هزینه هایی را 
متقبل شده اند، در تامین هزینه های سفر به 

می خوردند.«  مشکل 
برای اینکه همه بچه ها به خصوص نفرات 
اختتامیه  مراسم  به  نتوانسته اند  که  برتری 
بروند، از حضور در جشنواره لذت ببرند، 
مراسم افتتاحیه در تهران برگزار شد: »یکی 
برگزار  مراسم  ایران هم  در  که  دالیلی  از 
آنهایی  می خواستیم  است.  همین  کردیم، 
را  اختتامیه  مراسم  در  فرصت حضور  که 
نداشته اند، لذت حضور در این مراسم را 

جای دیگری تجربه کنند.«

غیر از ایران کودکان هند، اسلوونی، اندونزی، 
رومانی،  لیتوانی،  مکزیک،  بحرین،  ترکیه، 
بین  جنوبی  آفریقای  و  ایتالیا  مجارستان، 

برندگان نماینده دارند.

اعتمادبه نفس هایی که باال می رود 
بعد از 4دوره جشنواره و این همه نقاشی ای 
و  داده   که  جایزه هایی  و  شده  کشیده  که 
گرفته اند، چه چیزی به دست آمده؟ شاید 
برگزاری  که  باشد  این  بعضی ها  سوال 
و  کودک  روی  تاثیری  چه  جشنواره  این 
نقاشی  یک  فقط  آنها  دارد؟  بیماری شان 
قبل  که  نقاشی هایی  همه  مثل  می کشند، 
جایزه ای  کشیده اند،  جشنواره  این  بعد  و 
می گیرند و همه چیز تمام می شود یا اینکه این 
نقاشی کشیدن و دور هم بودن و روی صحنه 
رفتن و برتر شدن روی روحیه آنها و روند 
درمانشان تاثیر می گذارد؟ رضایی در جواب 

به این پرسش می گوید: »برای 
ما همان قدر که سالمت 

جسم مهم است و 

باید به آن توجه کرد، سالمت روان هم مهم 
است و توجه به روان کمتر از توجه به جسم 
نیست. کودکان بیمار برای ما مهم هستند و 
اینکه چطور اعتمادبه نفس آنها را باال ببریم، 
برایمان اهمیت دارد. این اعتمادبه نفس را 
می شود با کار هنری باال برد. برای خیلی 

از کودکان این اتفاق می افتد.«
رضایی چند نمونه را مثال می زند؛ کودکانی 
را که نقاشی کشیدند، جایزه گرفتند و روند 
زندگی شان تغییر کرده است: »در جشنواره 
اول که در ایران برگزار شد، کودکی که در 
گروه سنی 6 تا 10 سال اول شد، از اسلوونی 
شرکت کرده بود. این کودک مجبور بود روی 
صندلی چرخدار  بنشیند و همه زندگی اش 
بود، حتی  تعریف شده  این صندلی  روی 
روی همان می خوابید. خانواده اش می گفتند 
کشور  از  خارج  سفر  اولین  ایران  به  سفر 
او بوده. بعد از جشنواره اعتمادبه نفس او 
خیلی باال رفت. موقع برگشت، 
نهاد ریاست جمهوری 
به  اسلوونی 

استقبال او رفته بود و مثل یک قهرمان با 
او برخورد کرده بودند. می گفتند این اتفاق 
روی روحیه او خیلی تاثیر گذاشته است.« 
همین  در  می زند،  رضایی  که  دومی  مثال 
دوم  »نفر  است:  سال   10 6تا  سنی  گروه 
از رومانی بود اما بعد از جشنواره نقاشی 
برگزار  نمایشگاه  کرد.  دنبال  حرفه ای  را 
کودکان  نفع  به  را  نقاشی هایش  می کند، 
مختلف  جاهای  برای  و  می فروشد  بیمار 
نقاشی می کشد.« کودک سومی که در این 
گروه سنی روی صحنه رفت، ایرانی بود: 
»او نیاز به پیوند مغز استخوان داشت. نقاشی 
آخری هم که کشیده بود، خودش بود که 
در صف پیوند است. متاسفانه این کودک 
فوت کرد و مغز استخوان مناسب او پیدا 
نشد. بعد از این اتفاق مادرش را دیدیم، 
این  در  می گفت  ولی  بود  ناراحت  خیلی 
مدتی که بعد از جشنواره زنده بود، کیفیت 
تاثیر  نشانه  که  بود  شده  بهتر  زندگی اش 
جشنواره  در  حضورش  و  نقاشی  کشیدن 
بتوانیم  اینکه  است؛  همین  ما  هدف  بود. 

حاال  کنیم.  بهتر  را  بچه ها  زندگی  کیفیت 
شاید یک کودک به بیماری شدیدی مبتال 
بدهد  ادامه  زندگی اش  به  نتواند  و  باشد 
ولی می خواهیم در مدتی که هست زندگی 
خوبی داشته باشد. می خواهیم توجه افراد 
را به این موضوع معطوف کنیم و تاثیرش 
را در روحیه و درمان پذیر شدن بیماری ها 

بدهیم.« نشان 
رضایی از برگزاری این جشنواره هدف 
دیگری هم دارد؛ تجربه کردن لذت هایی 
که در حال فراموش شدن هستند و درگیر 
دست  با  که  کارهایی  به  کودکان  کردن 
انجام  اخیر  »سال های  می شود:  انجام 
انجام  دست  با  که  هنری  فعالیت های 
می شود، محدود شده است. بیشتر بچه ها 
سرگرم  گوشی  و  تبلت  با  را  خودشان 
می کنند و ارتباطشان با هم و حضورشان 
در فعالیت های اجتماعی کم شده است. 
برای خودم من هم جالب بود که می دیدم 
بچه ها این نقاشی ها را با دست کشیده، آنها 
را در پاکت نامه گذاشته، رویش تمبر زده 
اینها خودش  و با پست ارسال کرده اند. 
حس خوبی می دهد. اجرای فعالیت های 
سنتی لذتبخش است و  نامه نگاری یکی 

لذت هاست.« همین  از 
دیدن نقاشی ها در روحیه خود رضایی هم 
تاثیرگذار بوده: »تاثیر خوب گذاشته که برای 
پنجمین سال این جشنواره را برگزار می کنیم. 
هر وقت نقاشی ای می رسید و از دبیرخانه 
تماس می گرفتند که  نقاشی جدیدی آمده، 
من و همکارانمان ذوق زده می شدیم. این 

کار به ما هم روحیه خوبی می دهد.«

با هم بازی کنیم
نقاشی  پنجم  جشنواره  افتتاحیه  برگزاری 
کرد  ایجاد  را  فرصت  این  بیمار  کودکان 
که همزمان دومین دهکده هنر و بازی های 
محلی هم برگزار شود. این دهکده به مدت 
یک هفته در جم سنتر برپا شده بود. البته 
سال  نبود.  کودکان  برای  فقط  دهکده 
گذشته این دهکده در پارک ملت برپا بود 
و بازی هایی برای بچه ها طراحی کرده بودند. 
حضور  هم  خارجی  مهمانان  از  تعدادی 
ملل  بعضی  بازی  محلی  حتی  و  داشتند 
دهکده  بود.  دهکده طراحی شده  این  در 
مهمان ویژه ای مثل کودکان کار هم داشت. 
امسال این دهکده فقط برای بچه ها نبود. 
رضایی می گوید: »بازی های مختلف را برای 
نسل های مختلف طراحی کرده ایم، ماروپله، 
لی لی و... غرفه های مختلف هنری هم در 
این دهکده وجود دارد. بازارچه خیریه هم 
برنامه  به  دهکده  این  روز  هر  برپاست. 

خاصی اختصاص دارد.« 
18 مهرماه مراسم افتتاحیه جشنواره بود. 
همزمان با ایران، در 40کشور دیگر دنیا 
هم نقاشی های کودکان به نمایش گذاشته 
ایران  افتتاحیه  مراسم  در  بود  قرار   شد. 
همه بچه هایی که نقاشی هایشان در کتاب 
جشنواره چاپ می شود، حضور داشته باشند 
اما به خاطر شرایط بیماری ای که تعدادی 
از این بچه ها دارند، از بین 96 نفر منتخب 

برخی در این مراسم حاضر نبودند

 حمید 
عبدالوهابی

مراسم افتتاحیه جشنواره نقاشی برای کودکان بیمار، 18 مهر در ایران و برای کودکان ایرانی برگزار شد

هنرمندان کوچک در انتظار سن ویگادو

دنیای مجازی شماره هفتصدوبیست وهفت   چهار آبان نودوهشت4


