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دريكمقايسهیسادهبينسينمايكودكونوجواندهههای 60و
 70بادههی 80تااالنبهايننتيجهميرسيمكهسينمايكودكمايك
مسيرتراژيكراطيكردهاست.دراينسالهابسياريازكارگرداناني
كه در زمينهی كارهاي كودك فعال بودهاند؛ يا تغيير ژانر دادهاند يا كار
دیگریكردهاند.دراينميانچهميشودكههمچنانكارگردانانيمثل
شما با توجه به نبود مخاطب و مشكالت ساخت فيلمهاي كودك ،باز
هم به اين سمت و سو ميرويد؟
امان از مديريت ناقص و مسئلهدار .متاس��فانه در اين سالها ،مديراني در
عرصهی كار كودك و نوجوان حضور داشتهاند كه هيچگونه آشنايي با اينگونه
سينما نداشتند و حتي وجود آن را زيانآور ميدانستند .درنتيجه ،سينماي
كودكروبهنابوديكاملرفتهاماچراامثالمنهنوزدراينحيطهكارميسازيم
به اين دليل است كه اين مديريتها ربطي به عالئق من به عنوان فيلمساز ندارد.
يك فيلمساز اگر واقعا فيلمساز باشد ،تحت هر شرايطي پاي عالئق خودش در
فيلمسازي باقي ميماند .همچنان به دنبال تهيهكنندگان خوب ميگردم يا
آنها من را پيدا ميكنند و فيلم كودك ميسازم .از جمله همين آقاي جودي كه
«فصل بلوغ» را با ايشان كار كردم .فيلمي كه حاصل اعتماد دو طرفه بين من و
تهيهكننده بود و نتيجهاش اين بود كه به عنوان يك فيلمساز در آرامش كامل
اثر خودم را ساختم.
در س�الهاي اخير ،ما بارها و بارها ش�اهد اعتراض كارگردانان و
تهيهكنندگانسينمايكودكونوجوانبهسياستهايغلطمديران
س�ينمايي در اين زمينه بودهايم .سياس�تهايي كه به اعتقاد آنها،
علت اصلي سير نزولي سينماي كودك در اين سالها بوده است .اين
سياستغلطدقيقاچهمعنيومفهوميدارد؟
اين دوستان ،سينماي كودك و نوجوان را ماكت آدم ميدانند و معتقدند
سينماي كودك و نوجوان متعلق به يك انساني است كه كوچك شده است.

نمایی از فیلم «فصل بلوغ»

 12س�ال پيش بود كه «رهبر قنب�ري» با فيلم
تحسينشدهی «پرندهی باز كوچك» به عنوان
محمد صادق
شایسته
كارگردان س�ينماي كودك ،خودش را معرفي
كرد.هرچندقنبريتاپيشازآن،آثاركوتاهمتعدديساختهبود
اما «پرندهی باز كوچك» كليد ورود او به دنياي فيلم بلند بود .در
تمام اين  12سال و حتي قبل از آن ،قنبري عالقهی خودش را به
سينمايكودكونوجواننشاندادهوكمتراثريازاوراميتوانيد
پيداكنيدكهردپاييازدغدغههاياودراینزمينهنباشد.قنبري
در جشنوارهی كودك امسال با دو فيلم «فصل بلوغ» و «پنجره»
شركتكردكه«فصلبلوغ»ازفيلمهايمهمجشنوارهیامسال
بود .با اين حال ،اين كارگردان 52ساله حسابي از اوضاع و احوال
سينماي كودك شاكي است و وضعيت فعلي سينماي كودك را
شبیه مخروبهاي ميداند كه اگر از همين االن ،ساختن دوبارهی
آن شروع شود ،مدتها طول ميكشد تا بار ديگر به دوران اوج
خود در دهههای 60و 70برسد.

خيلي غير گفتاري و زير پوس��تي
مخاطب اين سينما را نفهم و نادان ميدانند و معتقدند
كودك موجودي است كه نميفهمد و نميداند .با اين
تصور در هدفگيري براي اينكه به چه كساني اجازهی
ورود و فعاليت در اين زمينه را بدهند ،دچار اشتباهات متعدد ميشوند .در اين
سالها هيچگاه مديران سينمايي نتوانستند يا نخواستند از كارگرداناني كه بايد
در اين عرصه حضور داشته باشند ،حمايت كنند .نتيجهاش اين شد كه هر كه از
راه رسيد هر فيلمي كه دوست داشت را با عنوان فيلم كودك و نوجوان ساخت
و عرضه كرد و سينماي كودك و نوجوان كه در بطن خودش داراي دو ويژگي
آموزنده و سرگرمكننده بود ،كم كم از هدف اصلياش دور شد و نتيجهاش در
نهايت يكسري جنگهاي شادماني مزخرف و يكسري فيلمهاي جفنگ شد.
به وجه س�رگرمي در كنار آموزنده بودن اشاره كرديد .به هر حال
اگر فيلمي ،وجه سرگرمي خوبي داشته باشد ،ميتواند مخاطب را به
سمت سينما بكشد .همان كاري كه سينماي كودك در دههی  60و
 70به خوبي انجام ميداد و االن هم س�ينماي روز جهان اين كار را به
خوبي انجام ميدهند .حاال اين وس�ط ،كارگردانان ما براي مخاطب
كودك و نوجوان چه كردند؟ به هر حال نميش�ود همه تقصيرها را
گردن مديران انداخت.
اتفاقاميشود.وقتيحمايتازكارگردانانشايستهیاينعرصهبرداشتهشد
و آنها ديگر كار نكردند ،سينماي كودك هم ديگر نتوانست هزينههاي خودش
را جبران كند ،درنتيجه نتوانست تكنولوژي روز دنيا را هم وارد اين سينما كند.
شما نگاه كنيد آثار خارجي روز جهان كه مخاطب كودك و نوجوان را جذب
ميكند مثل «هري پاتر» يا «ارباب حلقهها» نيازمند سرمايهگذاري فوقالعاده
زيادي است .گاهي تا يك میليارد دالر در اين زمينه بودجه الزم است .عدم خريد
يكسري امكانات كه براساس آن ،شما ميتوانيد سينماي خود را به روز كنيد
مستقيما برميگردد به مديريتي كه در اين عرصه وجود داشته است.
يعنيشماميگوييدنبو ِدامكاناتذهنخالقنويسندهوكارگردان،
ما را براي نوش�تن يا س�اخت اثري مخاطبپس�ند و جذاب از بين
برده است؟ خب خيلي آثار در سينماي جهان وجود دارد كه نياز به
تكنول�وژي روز و آخرين فنآوريها در زمين�هی جلوههاي ويژهی
بصري و لوكيشنهاي عظيم و آنچناني دارد ولي بسياري از آثار هم
وجوددارند كهبدوننيازبههيچ كدام از اين امكاناتساختهميشوند
واتفاقابااستقبالبسيارخوبيهممواجهميشوند.
در آن زمينه ،ما هنوز هم فيلمهاي خوبي ميسازيم و من به شدت بر اين
مسئله پافشاري ميكنم .فقط مسئله اينجاست كه اكران فيلمهاي كودك و
نوجوان را كش��تهاند .در يك دورهی طوالني مدتي ،ما سينماهاي مخصوص
اكران فيلمهاي كودك و نوجوان داشتيم .يك دوره هم مسئوليت آن سينما
بر عهدهی بنده بود .گردش مالي آن سينماها عالي بود و اين سينما به خوبي،
هزينههاي خودش را درميآورد و فيلمساز و تهيهكننده را ترغيب ميكرد كه
اين مسير را ادامه دهند .اما باز هم س��وء مديريت در اين زمينه باعث شد اين
سينماها به جاي پخش آثار كودك و نوجوان ،به سمت پخش فيلمهاي تجاري
و سوداگرانه بروند و اين سالنهاي سينما كه سهم سينماي كودك و نوجوان
بود را هم غصب كردند .اين سينماها كامال براي مخاطب شناخته شده بود ولي
بعد از مدتي ،مخاطب ديد ،ديگر خبري از پخش فيلمهاي كودك و نوجوان در
اين سينماها نيست و خب در اين حالت مدارس و خانوادهها ،بچههاي خود را
كجابفرستندكهاينگونهفيلمهاراببينند؟
يعني شما ميگوييد اگر امكانات وارد ش�ود و اكران درست شود،
سينماگر ما ميتواند نياز كودك و نوجوان امروزي را از طريق ساخت
آثار داخلي تامين كند؟ آن هم با توجه به آثار بسيار جذابي كه االن در
سطحسينمايجهانبهخصوصهاليوودساختهميشود؟
شك نكنيد كه دوباره دلبستهی اين سينما ميشوند.
مگرچهويژگيخاصياينسينماداردكهسليقهیمخاطبامروزي
راباتوجهبهجذابيتنمونههايخارجيباخودشهمسوكند؟
زبان و گويش مادري كه خيلي فراتر از دوبله است .ما قصههاي ايراني فراواني
داريم كه ميتواند مخاطب را جذب كند .ما متاسفانه قصههاي ايراني را به زبان
و تكنيكي ناقص و الكن بيان ميكنيم .معلوم است كه در اين شرايط ،مخاطب
با محصوالت داخلي ارتباط برقرار نميكند .اگر ما امكان اين را داشته باشيم كه
اين قصهها را با زبان انيميشنها ،كامپيوتري و پيچيده به زبان روز دنيا بگوييم،
چرا نبايد كودك و نوجوان ما با آن ارتباط برقرار كند؟ در اين حالت ،او صداي
پدر و مادر و همسايه و دوست خودش را ميشنود.
شما االن دو اثر ساختهايد« :فصل بلوغ» و «پنجره» .آيا اين فيلمها
نيازبهتكنيكخاصيدارند؟
نه .ما چهار دس��ته فيلم كودك و نوجوان داريم؛ اول قصه ،بيان خصائل از
طريق حيوانات .خرس طماع است و روباه مكار .اين خصلتگذاريها در واقع
نمادين است .نمونههايش هم داستانهاي كليلهودمنه و عبيد زاكاني است .از
روياينآثارميتوانانيميشنوكارهايعروسكيساخت.دستهیدوم،قصهی
ديو و پريهاست .قصههاي تخيلي .در اين دسته ،ما از نمادها و سمبلها جدا و

به مضامين وارد
ميشويم .زشتي
و زيبايي ،ترس و
شجاعت ،غم و شادي .دستهی سوم،
فيلمهاي رئال و شاعرانه است .آثاري
كه بازيگر و محيط زندهاند .فقط نگاهي شاعرانه در آنها وجود دارد مثل «خانهی
دوست كجاست» عباس كيارس��تمي« ،بچههاي آسمان» مجيد مجيدي
يا «پرندهی باز كوچك» كه خودم كارگرداني كردهام .دس��تهی چهارم هم
فيلمهاي به اصطالح «درباره» هاست؛ يعني كودك و نوجوان قهرمان ما در
موقعيتي قرار ميگيرد كه برايش خطرناک ،بحرانخيز و جرمخيز است .اين
دسته از فيلمها عالوه بر اينكه براي كودك و نوجوان ساخته ميشود ،يك نوع
هشدار براي خانوادهها ،مربيان و حتي مسئوالن هم به حساب ميآيد .گاهي
اين دستهها در هم ادغام ميشوند .مثال «فصل بلوغ» از آن دسته فيلمهايي
است كه مخلوطي از دستههای سوم و چهارم است.
خبماميگوييمدرشرايطفعليممكناستتكنيكمابهاندازهاي
نباشد كه بتوانيم در دستههای اول و دوم براي جذب مخاطب موفق
عمل كنيم اما در دستههای سوم و چهارم هم نتوانستيم پيشرفتي
داشته باشيم .حتي جالب است كه در اكثر فيلمهاي دهههای60و70
س�ينماي كودك ،بازيگران سرش�ناس زيادي در آثاري كه ساخته
ميش�د ،حضور داش�تند و حتي ش�ايد براي حضور در آثار كودك
و نوجوان دس�ت و پا ميشكس�تند .اما االن كه مخاطب امروزي ما
به گونهاي تربيت ش�ده كه يكي از عوامل رفتنش به سينما ،حضور
چهرههاي معروف و سرشناس در يك فيلم باش�د ،ما ديگر اثري از
بازيگرانسرشناسوشناختهشدهدرآثاركودكونوجواننميبينيم.
انگاربازيگرانهممتوجهیاينافولدرسطحكارهايكودكشدهاند.
به هيچ عنوان اين مسئله را نميپذيرم .به نظرم ،بازيگران ما زيادي طماع
شدهاند .ما بازيگر درپيتي كه اشتباه شده و به او جايزهاي جهاني دادهاند را براي
بازيدرچندسكانسدعوتكرديم.ميگويد 30ميليونتومانپولميخواهد.
خب واقعا امر بر او مشتبه شده است .بازيگران ما ديگر ميل به فرهنگسازي و
كار فرهنگي كردن ندارند .بهترين و شناخت ه شدهترين بازيگران ما به بازي در
فيلمهاي تجاري روی آوردهاند .در سينماي كودك هم ،چيزي كه وجود ندارد،
پولوبودجهاستوبازيگرحاضرنيستبادستمزدكمتر دريككارحضورپيدا
كند .بازيگران ما هيچ گونه دغدغهی فرهنگي ندارند و فقط مواظب جيبشان
هستند .همه ميگويند اين دغدغه را دارند .ولي دروغ ميگويند .خيلي هم
دروغگوهاي حرفهاي هستند .ولي اين را هم بگويم كه بقيه را نميدانم ولي
بهشخصه ميلي به حضور بازيگران ش��ناخته در كارهايم ندارم .حس فيلم را
خراب ميكنند .ترجيح ميدهم بازيگرانم بكر و ناشناخته باشند.
اتفاقا به نكتهی مهمي اش�اره كرديد .ش�ما فيلم ميس�ازيد كه
مخاطب آن را ببيند ،مخاطب امروزي شما كه به دنبال نامهاي آشنا
و شناختهشده در ليست بازيگران ش�ما ميگردد تا بهانهی اوليه را
براي ديدن فيلم داشته باشد .چه خوب ،چه بد ،شما اگر بهترين اثر را
هم در شرايط فعلي سينماي ايران بسازيد ،بدون داشتن چهرههاي
سرشناسنميتوانيدبهفروشآناميدوارباشيد.پسخودبهخوددر
اينمسيريكهانتخابكردهايد،مخاطبانزياديراازدستميدهيد.
اين فرضيه درست نيست .بسياري از پرفروشترين آثار كودك سينماي
ايران در دهههای 60و ،70بازيگران سرشناسي نداشتهاند .اين مسئله را فاكتور
بگيريد كه شايد بعضي از آنها بعدا چهرههاي مطرحي شدند ولي در آن مقطع
بازيگران معروفي نبودند .آن فيلمهاي پرفروشي هم كه با چهرههاي معروف
به فروشهاي بااليي دست پيدا كردند جزو استثنائات هستند .باور كنيد نياز
سينماي كودك ،بازيگر معروف نيست.
پس نياز سينماي كودك براي جذب چيست؟
تثبيت موقعيت سينماهاي نمايشدهندهی آثار كودك از مهمترين وجوه
جذبمخاطباست.اگرسينماهايمخصوصنمايشفيلمهايكودكداشته
باشيم واقعا وضع عوض خواهد شد .البته حرف شما هم در مورد تاثير بازيگران
بر فروش يك فيلم كودك هم درست است ولي من با سند ميگويم بسياري از
فيلمهايكودككهفروشكردندفقطبهاينخاطربودكه 12سينمامخصوص
آثار كودك وجود داشت .مخاطب ميدانست با مراجعه به اين سينماها هميشه
فيلمي براي كودك و نوجوانش وجود دارد .اين ثبات باعث ميشد كه فيلمها
چه با بازيگر سرشناس و چه بدون بازيگر سرشناس هميشه حداقل مخاطب را
داشت .همين االن هم دوباره اين ثبات در اكران به وجود بيايد خواهيد ديد كه
حرف من اثبات خواهد شد .همين فيلم «فصل بلوغ» اگر اكران درستي داشته
باشد در حد خودش فروش خوبي خواهد داشت.
يك اشكال ديگري هم که به سينماي كودك گرفته ميشود ،اين
استكهموضوعاتمطرحشدهدرفيلمهاچندانباسليقهیكودكو
نوجوان امروزي همخواني ندارد.
خيلي اين مسئله را قبول ندارم .در همين فيلم «پنجره» داستان آموختن
نقاشي مطرح ميشود .چه فرقي ميكند كه اين داستان در چه برههاي گفته

شود .مگر عالقه به نقاشي ،زمان و موقعيت
خاصيميشناسد؟وقتيازپشتويترين،
نقاشي يك نقاش ماهر را نگاه ميكنيد كه
چگونه طرح ميكشد و قلم ميزند ،زمان چقدر تاثيرگذار است؟
حسي كه از قرارگرفتن در اين موقعيت براي شما به وجود ميآيد،
در پنجاه سال پيش باشد يا االن باشد .چه فرقي ميكند؟ مگر عناصر انساني و
روانشناختي چقدر قرار است تفاوت كنند؟
يكي از ويژگيهاي آثار كودك ،انتخاب بازيگر است .در سينماي ما
متاسفانه كمتر كسي به دنبال پيدا كردن بازيگر ميرود و معموال اگر
يك نفر ،بازيگر کودكي را پيدا كند همه تا جايي كه ميتوانند از او در
آثارشان استفاده ميكنند .شما چگونه به دنبال بازيگران كودك و
نوجوان جديد در كارهايتان ميرويد؟
بازيگر كودك را بايد در جس��توجوهاي وجب به وجب��ي پيدا كرد .بايد
پژوهش ميداني كرد .يعني راه ميافتي در خيابانها و شروع ميكني به گشتن
در مهدكودكها و مدارس و آنقدر ميگردي تا بازيگر مورد نظرت را پيدا كني.
من اكثرا بازيگرانم را اينگونه پيدا كردهام.

اين پروسه چقدر طول ميكشد؟
االن كه در اين زمينه حرفهاي شدم در هر منطقهی جغرافيايي هم كه باشم
سه روزه بازيگرم را پيدا ميكنم ولي مثال در «فصل بلوغ» من به دو تا نوجوان
 17يا 18ساله نياز داشتم .تلفن زدم به مراكز آموزش بازيگري در سراهاي محله
و فرهنگس��راها و  150نفر پيدا كرديم كه به دفترمان دعوت شدند و در يك
پروسهی يك ماهه ،دو نفر از آنها را انتخاب كرديم.
بازيگريكهانتخابميكنيدراصرفابهمنظورحضوردركارخودتان
انتخاب ميكنيد يا اين نگاه آيندهنگرانه را هم داريد كه انتخابي كه
ميكنيد به گونهاي باشد كه بعدا هم بش�ود از اين بازيگر در كارهاي
ديگراستفادهكرد.
خيليبهمنربطينداردوصرفابرايكارخودمانتخابميکنم.ميترسمبعدا
همان بازيگر بزرگ شود و وقتي براي يك كار ديگر از او دعوت كنم30،ميليون
توماندستمزدبخواهد!وليجداازشوخي،منهمعالقهمندمبازيگريكهانتخاب
ميکنم،آيندهیخوبيدراينعرصهداشتهباشد.هروقتخواستيدآماريهمدر
اينزمينهجمعكنيدبهمنبگوييدتاليستبازيگرانيكهدركارهايمنحضور
داشتندواالنهمكموبيشمشغولبهكارندرابهشمابدهم.
«فصل بلوغ» و داستان دو نوجوان كه درگير مشكالت فقر هستند
چقدردغدغهیشخصي«رهبرقنبري»است؟
ريختگي فرهن��گ در مراكز ش��هرها به عل��ت هجوم
داس��تان به ه��م
ِ
ِ
حاشيهنشينيدرشهرها،معضلبسياربزرگوخطرناكياست.حاشيهنشينها،
ميل و طمع زيادي به حضور در مركز شهرها دارند .وقتي نميتوانند از راه درست
از حاشيه به متن بيايند ،آرام آرام دچار تبهكاري ميشوند .من بايد به عنوان
فيلمساز اين مسير را به تصوير بكشم و هشدارهاي الزم را بدهم.
سينماي ما به خصوص در زمينهی كار كودك و نوجوان نشان دادند
اينمسيرتلخوسياهراخيلينميپذيرد.چقدركارشمابرايبهتصوير
كشيدناينمسئله،سختودشواراست؟
درست است كه داس��تان دربارهی تلخي اس��ت ولي با شيرينزباني بيان
ميشود .معتقدم وظيفهی هر كسي در يك جامعه ،اين است كه اگر نشانههاي
بروز فقر را در كشورش مشاهده كرد ،حملهی اساسي به اين مسئله بكند .اما اين
حملهبهفقرنبايدبانشاندادنفقيرهمراهباشدبلكهبايدذاتفقررانشانهگرفت.
چگونه ميشود فقر را نشان داد بدون آن كه تلخيهاي فقير بودن
رابهتصويركشيد؟
اين را ديگر نميتوانم بگويم .اين شگردهاي شخصي من است 20 .سال
زحمتكشيدمكهبدانمچگونهميتواناينكارراانجامدادبعدبههمينراحتي
بيايم اين مسئله را بگذارم كف دست شما؟ (ميخندد) ولي افتخار ميكنم كه
ميتوانم بدون نشان دادن فقير به فقر حمله كنم.

