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 و هما  ندیمده " فجم،   یکم   و سی جشنواره ایام در "اعتماد" روزنامه در نگارنده ثابت ستون عنوان  

 .بود "ها نداشته

 * 

 * 

 داشمتند   ممی  حضمور  طویم   و ع،یض جشنوارۀ این از ای گوشه در ام،وز باید که هایی فیل  میان   

 پ،وانمه  کمه  شمد  گفته صاحبانش به چون ن،سید؛ دوره این در ش،کت ف،م پ،ک،دن م،حلۀ به حتی شان یکی

 ف،اممو   بچگیتمو » بامعنمای  نمام  بما  فیل  این. باشند داشته حضور جشنواره در توانند نمی و ندارند نمایش

 سمینمایی  بنیماد  خمود  یعنمی  اسمت  فجم،  جشنواره اصلی ب،گزارکنندۀ که نهادی کنندگی تهیه به اتفاقاً  «نکن

 کودک سینمای جشنوارۀ در ا   کودکانه فضای و موضوع تبع به باید ه  این از پیش و شده ساخته فارابی

 غیم،ممکن  سموور   ایمن  طبیعمی  خوانندۀ ه، ب،ای باور  که دالیلی به اما. آمد می در نمایش به نوجوان و

 .گذراند می روزگار توقیف محاق در فعالً بود  خواهد

 ممی  دسمت  ت،کیبی به( آییش ف،هاد) شیمی دانش ادعای با ف،دی که است ق،ار این از فیل  ماج،ای   

 همای  بچمه  روی آنهما  که بعد و کند می جو  و جنب پ، و هایپ، را قفس توی رمق بی های مو  که یابد

 ذهنمی  طمور  به ها دخت،بچه و ها پس،بچه: آید می دست به غ،یبی و عجیب نتیجۀ کند  می آزمایش آدمیزاد

 ادعمای  حتمی  مسی،  این امتداد در و یابند می نجات داشتند  پیشت، که هایی ت،س همۀ از و شوند می بزرگ

 هممان  فمیل   کمه  اسمت  بدیهی! دهند تشکی  زندگی و ب،وند خواستگاری به خواهند می و کنند می عاشقی

 همای  خم   و پمی   از هما  بچه که کند می دنبال جهتی در و جایی تا را سی، این آید  ب،می نامش از که گونه

 طبعماً  کمه  داسمتان  میانی های بخش در اما. بازگ،دند خود کودکی به و شوند دلزده و زده ها ت، بزرگ دنیای

 ما خوشدل و سالمت بسیار دوستان شود  می جاری فیل  در ازدواج  به ها بچه اص،ار با الزم فانتزی و طنز
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 آنهما  م،وج را فیل  و اند رفته ممکن جنسی های استنباط و ها ب،داشت ناپسندت،ین و ت،ین عجیب سمت به

  !اند ب،ده یاد از را اث، ک  معنایی جوه،ۀ و اند پنداشته

 و اتهاممات  ایمن  از تم،  طبیعمی  را خمود  روزمم،ۀ  زنمدگی  جاری های لحظه همیشه که م،دمی ب،ای  

 شوخی مهدکودک  سنی ابعاد در حتی ها دخت،بچه و ها پس،بچه که این اند  دیده کعوج و کج های ب،داشت

 خم   همین با فیل  اتفاقاً و دارد ای دهه چند قدمتی کنند  ساز «کنی  ع،وسی ه  با خوای  می» قبی  از هایی

 آسمیب  حمال  در دهمد   ممی  نشمان  وضع خ  دانشمند آن معجون عوارض و نتیجه را رفتار این که داستانی

 کودکانمۀ  تممایالت  ایمن  که کسی کنید؛ تصور خود نزد ای لحظه فق  ولی. است( تأیید  نه و) آن شناسی

 ممی  اروتیم   احیاناً را خ،دسال های بچه غی،جنسی طبعاً ولی آمیز شیونت حال درعین و معصومانه و ساده

 تفکم،  با بارآمده اذهان در جز ب،خورد  این آیا بکشد؟ یدک را «ف،هنگی» مدی، عنوان تواند می چگونه نامد 

 !ط،ح قاب  به رسد چه است؟ تصور قاب  حتی انتظامی  بعدی ت 

 جمالل  بعدی اث،بخش کودکانۀ تج،بۀ  «نخودی» ای،انی شدت به فانتزی از بعد که فیل  این ب، تأکید   

 جشمنواره  دورۀ این های ندیده و ها نداشته دربارۀ داری  که زاویه این از فق  نه ستون این در است  فاطمی

 و عالقه مورد های ع،صه با حتی مجموعه این ببینی  که گ،فت صورت حیث این از ضمناً بلکه نویسی   می

 شمود؛  ممی  مواجه وسوایی ق،ون و نظ،انه تنگ چه( کودک سینمای جا  این) شعارهایش در شده داده وعده

 .بخورد چش  به هن،مند ف،دی های دغدغه و خالقیت از نشانی که نقاطی به رسد چه

 


