
جمشید مشایخی، یکی از دوست داشتنی ترین بازیگران عرصه هنر این سرزمین است و از کارهایش خاطرات 
زیبایی داریم. او همیشه با مهربانی کنار مردم بوده و هست و همیشه دغدغه های مردم نیز برایش بااهمیت بوده 

است. با استاد مشایخی در رابطه با جشنواره پرواز گفت وگو کردیم. 

: به نظر شما سینما چقدر می تواند به معلوالن و قصه های آنها کمک کند؟
خیلی! سینما با توجه به بعدی که دارد، می تواند نقش پررنگی در این زمینه داشته باشد و خیلی از آموزش ها در این 

مورد می تواند از طریق فیلم ها به مخاطبان و حتی خود معلوالن ارائه شود.
: برگزاری جشنواره هایی مانند پرواز را چقدر مهم و الزم می دانید؟

این جشنواره ها خیلی تاثیرگذارند. به هرحال معلوالن هم بخشی از مردم همین جامعه هستند وخوب است که با 
برپایی چنین جشنواره هایی به آنها بگوییم که فراموش نشده اید. به نظر من دست اندرکاران این جشنواره اجر زیادی 

خواهند برد و امیدوارم راهشان ادامه پیدا کند.
: بهترین فیلمی که در این زمینه دیده اید، کدام فیلم بوده است؟

من نمی توانم فقط به یک فیلم اشاره کنم چون همه هنرمندانی که در این زمینه فیلم ساخته اند، قطعا سختی 
زیادی کشیده اند و کارشان ارزشمند است. امیدوارم در آینده شاهد ساخت فیلم های 

بیشتری در این زمینه باشیم. 
: به نظر شما چگونه می توانیم نگاه مردم را نسبت به معلوالن تغییر دهیم؟
با نمایش دادن آثار مختلف در رسانه های جمعی زیرا مردم در این زمینه به 
آموزش نیاز دارند و رسانه ها خیلی می توانند در این مورد کمک کننده باشند. 

برای مثال برپایی همین جشنواره بسیار حرکت مبارک و قابل تقدیری است.
: برای افرادی که معلول هستند، چه پیشنهادی دارید؟

می خواهم بگویم زندگی شان به پایان نرسیده است. سعی کنند خودشان را 
نبازند و به  کارهای هنری بپردازند، مثال کارهایی مثل نقاشی یا موسیقی 
خیلی می تواند در روحیه آنها اثر مثبت بگذارد. به هرحال معلولیت نباید 

باعث باز ایستادن آنها شود
: به نظر شما معلول واقعی چه کسی است؟

کسی که از زندگی ناامید و از حرکت ایستاده است. کسی که 
چنین روحیه ای داشته باشد، مثل آب راکد است و زندگی 

برایش معنایی ندارد. 

مهشید افشارزاده که بازیگری را با فیلم »بای سیکل ران« آغاز کرده، بیشتر با حضور در فیلم هایی مانند »افسون«، »بچه های طالق«، »افسانه آه«،»توفان شن«،»آی 
پارا« و در سال های اخیر با »عیار 14« به یاد آورده می شود. او بعد از مدت ها فاصله گرفتن از بازیگری اولین فیلم سینمایی خود را در مقام کارگردان با 

نام »پنج ستاره« ساخت. افشار زاده در فیلم »دخترم سحر« نقش مادر یک فرزند معلول را بازی کرده بود. با او درباره جشنواره پرواز گفت وگو کردیم.

: به نظر شما چگونه می توان به معلوالن کمک کرد؟
باید با آنهایی که نقص عضو دارند، به گونه ای برخورد کرد که احساس نکنند معلول هستند، بلکه باید انتظارات مشابه آدم های سالم از آنها داشته باشیم زیرا آنها 
بخشی از جامعه هستند و مثل افراد کامال سالم باید با آنها برخورد کرد. برگزاری جشنواره برای سنجیدن توان هنری معلوالن است و آنها نقش مهمی در جامعه 
دارند. معلوالن می توانند نقشی هرچند کمرنگ در جامعه داشته باشند و باید امید به زندگی را در آنها ایجاد کرد تا به آینده امیدوار باشند. اخیرا می بینیم که یکی 
از نقاش های خیلی مطرح دنیا دختری است که دست ندارد و با پا نقاشی می کند و آثار هنری خوبی را خلق کرده است. در کشور ما خیلی از جانبازان با وجود 
اینکه روی ویلچر هستند، کارهای دستی خوبی را با توجه به قدرت تفکرشان و قدرت فیزیکی دستانشان می آفرینند. برگزاری جشنواره به نوعی می تواند مطرح 

کردن این گونه افراد باشد.
: آیا نشان دادن معلولیت در آثار نمایشی کافی است؟

دقت کرد که از چه زاویه ای به موضوع نگاه می شود؛ یعنی نباید فقط به ضعف های آنها بپردازیم. نمایش مشکالت معلوالن در جامعه خوب نه! اما باید 
است، ولی فیلمسازان باید بیشتر نقاط قوت آدم های معلول امیدوار و توانایی آنها را در ارائه کارها به تصویر بکشند؛ یعنی معلولی که 
با وجود داشتن نقص عضو توانسته به مرتبه و جایگاهی برسد. اگر فیلمسازان جشنواره با این نگاه اثر خود را بسازند، معلوالن خود 
را آدم های مثبت و مثمرثمری در جامعه می دانند. مددکارهای اجتماعی قدرت فکر خوبی دارند و با وجود اینکه معلول فیزیکی 
هستند، قدرت فکر و بیان خوبی دارند و می توانند تحصیالت عالیه داشته باشند. در آثار هنری می توان به این نکته اشاره کرد که 

معلوالن هم می توانند نقش مثبتی داشته باشند. 
: چگونه می توان امید را در دل معلوالن زنده کرد؟

اگر از نیروی کار معلول بهره ببریم و از کارشان تجلیل و تشکر کنیم، امید در دل معلول زنده می شود و می داند که آدم مفیدی 
است و به جامعه نفع می رساند. این احساس مفید بودن باعث امیدواری آنها در جامعه می شود. 

: بهترین فیلمی که تاکنون درباره معلوالن دیده اید، کدام فیلم است؟
فیلم »رنگ خدا« مجید مجیدی، اثر تاثیرگذاری با بازی آن پسر بچه نابینا بود، اما فیلم به مشکل این پسر بچه در جامعه 
می پرداخت و غمگین بود. مثال خودم فیلمی به نام »دخترم سحر« بازی کردم که کارگردان کار مجید قاری زاده بود. من 
در فیلم فرزند معلولی داشتم و در زندگی تمام هم وغم خود را برای او گذاشته بودم تا اگر فرزندم فلج است، پاهایش 

خوب شود. فیلم پرفروش و خوبی بود. معتقدم معلوالن توانایی ها و دنیایی دارند که باید کشف شود. 
با معلوالن در  هنرمندان و مردم در جامعه چه کمکی می توانند به معلوالن بکنند تا فرهنگ برخورد   :

جامعه جا بیفتد؟
متاسفانه شرایط را به گونه ای کرده اند که مردم می خواهند به یکدیگر کلک بزنند. من در پیاده رو ها دیده ام که مسیرهایی 
درست کرده اند که نوع موزاییک ها مخصوص معلوالن است. یک مرتبه پرسیدم: »چرا این موزاییک های برجسته در وسط 
پیاده رو هاست؟« که گفتند مخصوصا معلوالن ساخته اند تا وقتی که راه می روند، از مسیر خود منحرف نشوند. متاسفانه 
اندکی مشغله زندگی و مساله معاش و روزمرگی و شهرنشینی باعث شده مردم بخواهند از یکدیگر پیشی بگیرند، مثال در 

محل پارک معلوالن خودروی خود را پارک کنند و می توان در فیلم ها به این گونه موارد پرداخت. 
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گزارش »سالمت« از اختتامیه جشنواره بین المللی  فیلم پرواز

جشنواره  
فیلم معلوالن

شاید تا به حال خیلی از ما گذرمان به آسایشگاه یا محلی که از معلوالن ذهنی 
یا جسمی نگهداری می کنند، نیفتاده باشد یا افتاده باشد و بی اعتنا از کنار آنها 
گذشته باشیم، اما غالبا کمتر فرصت پیدا کرده ایم که با ساکنان آنجا صحبت 
کنیم یا پای دغدغه هایشان بنشینیم، ولی برگزار کنند گان جشنواره بین المللی پرواز 
می گویند که کاری جز محقق کردن رویای معلوالن ندارند. اهالی جشنواره پرواز تمام قوای 
خود را به کار بسته اند تا دومین سال پیاپی این جشنواره را نیز که به فیلم معلوالن اختصاص 
دارد، برپا کنند. مراسم اختتامیه این جشنواره در خانه هنرمندان با حضور هنرمندان و عده ای از 
معلوالن عزیز کشورمان برپا شد. در این جشنواره از استاد پرویز پورحسینی نیز تجلیل به عمل 
آمد. در »گزارش سالمت« این هفته با مدیر برگزاری جشنواره و چند هنرمند در همین رابطه 
گفت وگو کرده ایم. مجید مصاحبی، مدیر برگزاری جشنواره پرواز، در خصوص برگزاری این 
جشنواره گفت: »جشنواره فیلم پرواز ویژه مسایل معلوالن و معلولیت است و اعضای هیئت 
داوران نیز همزمان با در نظر گرفتن مالحظات هنری و فنی و با شناخت دقیق از دغدغه های این 
قشر از جامعه، نسبت به انتخاب آثار برگزیده اقدام کرده اند.« وی در ادامه افزود: »امید است با 
همکاری سازمان های مربوطه، این جشنواره تداوم داشته باشد تا معلوالن کشور با انگیزه بیشتر 

و بهتری بتوانند رشد و پیشرفت کنند.« 

 محبوبه 
ریاستی

جلیلی متولد 1336 در ساوه است. او کارگردانی است که بیشتر فیلم هایش در جشنواره های بین المللی تحسین شده است. 
فیلم های او، غیرتجاری هستند و معموال به مسائل اجتماعی، به ویژه مسائل مربوط به نوجوانان می پردازد. با وی درباره مسائل و 

مشکالت معلوالن گفت  وگو و او راهکار هایی ارائه کرد. 

: به نظر شما چگونه می توان به معلوالن کمک کرد؟
متاسفانه باید بگویم در کشور ما مسووالن، هیچ نگاه جدی ای به معلوالن یا افراد دچار نقص عضو ندارند. من هم در ایران 
و هم در فرانسه زندگی می کنم. هر جای فرانسه که می روم، به همان اندازه که امکانات برای افراد معمولی در نظر گرفته 
شده، برای معلوالن جسمی هم در نظر گرفته اند. مثال اگر فرد معمولی در ایران بخواهد سوار اتوبوس شود عده ای باید 
به او کمک کنند و تازه در اتوبوس جا برای گذاشتن ویلچرش نیست، اما در فرانسه کنار در فضایی مانند آسانسور 
طراحی شده و معلول به آسانی وارد اتوبوس می شود. در کشور ما مشکلی که برای معلوالن وجود دارد نبود امکانات 
است. مثال اتاق کار من 7 پله دارد. اگر روزی دوستان معلولم بخواهند به دیدنم بیایند، نمی دانم به آنها چه بگویم و 
چگونه آنها را تا اتاق کارم هدایت کنم. البته محل کار من شخصی است، اما مکان های دولتی هم امکانات خوبی برای 

معلوالن ندارند. من دوست معلولی در سینما دارم که هر زمان دچار مشکل می شوم با او مشورت می کنم. 
: سینما چه کاری می تواند برای معلوالن انجام دهد؟

سینما نمی تواند کاری انجام دهد. همیشه می گویم به جای اینکه فیلم بسازیم، ابتدا فیلمساز بسازیم. بعد که فیلمساز 
ساخته شد، فیلم خوب هم ساخته می شود. اگر ما در سال یک فیلم درباره قهرمانی بسازیم که فلج است، 
سینما  در  یعنی  می گذارد؛  تاثیر  ویلچری  معلول  افراد  روحیه  در  آمریکایی،  یا سریال های  فیلم  مانند 
می توانیم قهرمان قصه ها را از معلوالن انتخاب کنیم. معلوالن به ترحم نیاز ندارند، بلکه نیاز دارند ببینند 

که قهرمانی هایشان به نمایش گذاشته شود. 
: فیلم خوبی که در رابطه با معلوالن دیده اید، کدام است؟

فیلم های خوبی که تا به حال در این زمینه دیده ام، مربوط به سینمای خانم پوران درخشنده می شود 
چون خودش آدم دلی است و قلبش برای کمک به معلوالن می تپد. امیدوارم راهش پر رهرو باشد 
و نسل فیلمساز جوان بتوانند مانند این گونه هنرمندان به خوبی کارهایی در این زمینه ارائه کنند.

رضا ناجی، بازیگری است که بیشتر مخاطبانش او را با لهجه شیرین آذری اش 
می شناسند. او در بیشتر فیلم های مجید مجیدی مانند »آواز گنجشک ها«، 
»باران« و... بازی کرده است. ناجی در خصوص برگزاری این جشنواره 

این گونه پاسخگویمان شد. 

: فکر می کنید برگزاری این جشنواره تا چه حد به معلوالن کشور 
کمک خواهد کرد؟

خیلی، به هرحال آنها از این طریق دیده می شوند و به زندگی طور دیگری نگاه 
خواهند کرد. ما به چنین جشنواره هایی در کشور نیاز داریم.

: فکر می کنید چرا در سال های اخیر کمتر فیلمی مانند »رنگ 
خدا« ساخته شده است؟

چون دغدغه های کارگردانان ما مسائل دیگری است که من آن را 
تایید نمی کنم، اما فکر می کنم هنوز هم قصه های زیبایی را می توان 

در مورد معلولیت به تصویر کشید.
: به نظر شما چگونه می توان به معلوالن برای بازگشت 

دوباره به زندگی کمک کرد؟
باید کنار آنها باشیم و سعی کنیم مشکالتشان را برطرف کنیم. وقتی 
یک معلول ناامید می شود یا آن طور که باید دیده نمی شود، احساس 
بدی نسبت به خود پیدا می کند و این هنرمندان و مردم هستند که 

باید به آنها کمک و دست یاری به سمتشان دراز کنند.
در  معلول  به  نسبت  را  مردم  نگاه  می توان  چگونه   :

جامعه تغییر داد؟
باید مسووالن در این زمینه کمک کنند و در مدارس به کودکان در 
همان سن و سال چگونگی برخورد با معلول را آموخت. متاسفانه 
در این زمینه خیلی آگاهی به مردم نداده ایم و برخی از افراد به 

سختی با یک معلول ارتباط برقرار می کنند.

مهشید افشار زاده بازیگر و کارگردان:

در فیلم »دخترم سحر« نقش مادر یک دختر معلول را بازی کردم

ابوالفضل جلیلی فیلمساز:

بهترین فیلم های معلوالن را پوران درخشنده ساخته است

جمشید مشایخی پیشکسوت بازیگری:

امیدوارم این جشنواره ها تداوم داشته باشند

رضا ناجی بازیگر:

معلوالن قصه های زیبایی دارند


