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ناخدا علو با چهارده مرد دیگر برای صید به دریا میروند ولی همه به جز ناخدا ،صید دریا میشوند .مردم ،ناخدا را مسبب مرگ عزیزانشان میدانند و به او و خانوادهاش حمله
میکنند .در این بین هانیه ،دختر خردسال ناخدا فلج میشود ...این داستان فیلم «به خاطر هانیه» به نویسندگی و کارگردانی پوراحمد است .او این فیلم را در سال  1373ساخت.
ت و پنجمین جشنواره بینالمللی فیلم رشد به عنوان بهترین فیلم شناخته شد و جایزه کتابسیمین را از آن خود کرد.
«به خاطر هانیه» در سال  1374در بیس 
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کیومرث پوراحمد
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سالهاست جشنواره معتبر سینمایی كودك در كشورمان
برگزار ميشود و در این حوزه آثاری را تولید میکنیم .ولی واقعیت
این است زمانی که به کارنامه کاری فیلم کودک در سالهای اخیر
دقت میشود ،رشد و بالندگي فزایندهای را شاهد نیستیم .نظرتان
در اينباره چيست؟

ترکمانی :تمام رسانهها یا ســایتهای خبری این موضوع را مطرح
میکنند که چرا ســینمای کودک در ســالهای اخیر جایگاه خود
را از دســت داده اســت .فکر میکنم این قضیه تعمیمیافتهتر از این
صحبتهاست .چون حتی سینمای بزرگسال ما نیز جایگاه اصلی خود را
از دست داده و اگر قرار باشد مسئله سینما را در سالهای اخیر ریشهیابی
کنیم،موضوعیتشگستردهمیشود.جریانتولیدفیلموجذبمخاطب
در حوزه سینما در کشورمان دچار مسائل جدی است ،اما چون بحث
ما در رابطه با سینمای کودک است ،بايد بگويم سینمای کودک بیشتر
در این فضا آســیب دیده و کمتر به آن توجه شده است .سياستهاي
جدي و توجه به عملكرد را كمتر در اين حوزه شاهد هستيم .با توجه به
اینکه طیف مخاطب ما در سینمای کودک گستردهتر از مخاطب گروه
بزرگسال است و اتفاقاً شور و هیجانی نیز در گروه سني کودک و نوجوان
وجود دارد که در بزرگساالن کمتر شاهدش هستیم ،بنا بر این بايد از
اين امکان بهره برد .گروه بزرگسال جذب رسانههاي ديگري همچون
اينترنت و ...شدهاند اما در حوزه کودکان فضا برای مانور فراهمتر بوده
است .اگر همین اندک توجهی را که در حوزه سینمای بزرگسال وجود
دارد به سینمای کودک داشتند ،عرصه سینمایی موفقی داشتیم .ریشه
اين موضوع از عرصه سینما نیز میگذرد .شما ببينيد ،در حوزه ادبیات
کودک و نوجوان نیز حمایتی وجود ندارد ،در حوزه تفریحهای بچهها
نیز و حتی در بحث آموزش و پرورش در گروه سنی کودکان و نوجوانان
سیاستگذاری جدی ،اساسی و درستی وجود ندارد .حتي شاهديم،
سیســتم آموزش و پرورش نیز سال به ســال در حال تغییر است .ما
حتی در عرصه تصمیمگیری کالن کشور ،مشاورانی در حوزه کودک
و نوجوان به عنوان مثال در دفتر ریاســت جهوری نداریم که بیایند و
مسائل جدی مرتبط با کودکان و نوجوانان را بهصورت کالن و در کشور
بررسی کند .سینمای کودک و نوجوان از چند ناحیه صدمه خورد .در
برههای از زمان به طور کلی آن را در جعبهای بستهبندی کرده و کنار
گذاشــتند و اگر میبینیم کهاندک تاب و توان و نفسی برایش مانده،
به دلیل شور و هیجان و عشقی اســت که تعداد اندکی از فیلمسازان
در خودشــان احســاس میکردند و اگر همین افراد نیــز كار را کنار
میگذاشتند ،همان تعداد محدود تولید آثار کودک را هم نداشتیم .در
حال حاضر پخش حرفهای سینمای کودک و نوجوان نداریم .شركتي
نداريم كه به طور تخصصي فيلم كودك پخش كند .همچنین شیوههای
تبلیغات نیز در حوزه سینمای کودک و نوجوان هرگز تعریف نشد .ما

حتی سرگروه کودک و نوجوان و از همه مهمتر ساماندهی در این فضا
نداریم و سیاست جدی در این عرصه وجود ندارد .چند بار نیز خودم این
موضوع را پیشنهاد دادم که شورای عالی سینمای کودک و نوجوان در
سازمان سینمایی شکل بگیرد که همه این گفتگوها و بحثها ،انتقادها و
نظرهای هنرمندان اين حوزه آنجا مطرح شود .این افراد باید جمع شوند
تا به یک تصمیمگیری درست و فوری برسند .دیگر در حوزه سینمای
کودک و نوجوان حرکت لنگلنگان نتیجهای نخواهد داشت و نیازمند
حرکت پر سرعت هستیم.
نيكخواه آزاد :پاسخ به این پرســش بزرگ و اساسی ،فرصت زیادی
میطلبد؛ اما میکوشم در همین فرصت اندک دست کم به ریشههای
آن بپردازم .شاید بخشی از پاسخ در سؤال شما نهفته باشد .میپرسید
«سینمای کودک و نوجوان ما که جشــنوارهای معتبر دارد ،چرا رشد
نكرده است؟» اشکال از همینجا شروع میشود که در سالهای اخیر،
موجود بودن ســینمای کودک و نوجوان در کشور ما به برگزاری یک
جشنواره گره خورده است؛ در حالی که برگزاری یک یا چند جشنواره
سینمایی در یک کشور ،باعث نمیشود که آن کشور را دارای صنعت
سینما بدانیم .داشتن صنعت سینما پیش و بیش از هر چیز به داشتن
تولیدهای منظم هر ساله و اکران عمومی آ ن متکی است .مشکل اصلی
ی تولیدهایش
سینمای کودک و نوجوان ایران این است که مقصد نهای 
نه اکران عمومی ،بلکه نمایش در جشنواره است؛ در حالی که انتهای
خط سینمای کودک و نوجوان باید اکران باشد .وضعیت سینمایی که
ما آن را به عنوان سینمای کودک و نوجوان میشناسیم ،شبیه وضعیت

ما بچهها را
دوست داریم

خانوادهای است که در 360روز ســال با فقر و نداری و مشکالت ریز و
درشت دست و پنجه نرم میکند و فقط 5روز از سال (که همان دوره
کوتاه برگزاری جشنواره است) بهخاطر اینکه برایشان مهمان میآید،
کمی تا قســمتی آبرومندانه زندگی میکنند .افراد این خانواده فقط
5روز در سال لباس نو میپوشند ،غذای خوب میخورند و در خانهای
به ظاهر تمیز و مرتب زندگی میکنند .شاید مهمانی که از خارج آمده
باشد ،گول بخورد و فکر کند که این خانواده زندگی خوبی دارد ،اما ما
که اهل این خانواده هستیم ،نباید سادهلوحانه چنین قضاوتی داشته
باشیم .اما چرا سینمای کودک و نوجوان چنین سرنوشت اسفباری
پیدا کرده و تقصیر از کیست؟ به اعتقاد من مقصر اعظم ،نظام مدیریت
سینمای ماست و مقصر کوچکتر ،دستاندرکاران سینمای کودک
و نوجوان و رسانهها و مطبوعات هستند .ممکن است فکر کنید نظام
مدیریت دولتی از آن جهت مقصر است که از سینمای کودک و نوجوان
حمایت نمیکند ،درست برعکس .تقصیر اصلی مدیریت دولتی سینما
این است که سینمای کودک و نوجوان ما را به حمایتهایی (که کم یا
زیادش مهم نیست) وابسته و معتاد کرده و در جریان این حمایتها (که
معموالً نه بهموقع بوده ،نه مستمر ،نه کافی ،نه عادالنه ،نه کارشناسانه و
نه بیچشمداشت) بندهایی را به پای سینمای کودک و نوجوان ما بسته
که باعث انحطاط آن شده است .در این زمینه حرفهای دیگری دارم که
در ادام ه گفتگو به آن خواهم پرداخت.
اژدری :فکر میکنم این سؤال کلی ،چند جواب سر راست دارد و سر
راستترین جواب این است که مسئوالن مرتبط با سینما و نهادهایی
که برای سینمای کودک سیاستگذاری میکنند و کسانی که بودجه

نیکخواه :گاه و بیگاه به «دوره طالیی
ســینمای کــودک ایران» اشــاره
میشــود؛ دورهای که از سال 1367
شروع شد و طی آن سینمای کودک
و نوجوان ما «خوش درخشید؛ ولی
دولت مستعجل بود» و در سال 1372
از رمق افتاد و به تدریج افول کرد.

در دسترس آنهاست و حتی کسانی که حمایت میکنند ،از کودکی
بياطالع هســتند و تعریفی از کودکی ندارند .جایــی نیز گفتم که با
سینمای کودک مانند یك کودک برخورد میشــود .نه تنها ماجرا را
شوخی میگيرند بلکه از سر صدقه و حاال اینکه یک فیلم کودک نیز
در اکران داشته باشیم ،برخورد میکنند ،در حالی که میدانیم که اگر
امروز و حاال به نسل امروز توجه كنيم20 ،سال بعد جوابش را خواهیم
گرفت .برخي از مديران ما كودكي را نميشناسند .این موضوع مانند
آلودگی هوا به مرز خطر رسیده ،حتی از هشــدار نیز رد شده و خیلی
ترسناک است .نمیدانیم این دوســتانی که ساعتها از این جلسه به
آن جلسه میروند و سیاستگذاری میکنند واقعاً فرزندان خودشان
را چند ساعت در روز میبینند؟ چگونه با آنها ارتباط برقرار میکنند؟
فکر میکنم همان ارتباطی را با فرزندان خودشان دارند که با سینمای
کودک و نوجوان دارند .اص ً
ال توجه نمیکنند که سینمای کودک چهقدر
مهم است .داستان دیگر این است که بهدنبال این توجه یکسری تابوها
در چند سال اخیر باب شده که فیلم کودک نمیفروشد ،فیلم کودک
خریدار ندارد ،چه کسی فیلم کودک کار میکند و برگشت سرمایهاش
کجاســت؟ یعنی یک چیز غلطی را پي ميگيرند كه باعث ميشود،
فیلمســازان یا تهیهکنندگانی که تا به حال نیز در سینمای کودک و
نوجوان مشغول به فعالیت بودند ،از عرصه ساخت فیلم کودک فراری
شوند .يك دلیل ديگر بيتوجهي به سرگرمیسازی است .گاهي اوقات
يادمان میرود که اصل سینما سرگرم کردن و بعد مشت محکم زدن به
دهان این و آن است .اول نباید پیام بدهیم و خودمان را مطرح کنیم ،اصل

همه شما در اين راه زحمت كشــيدهايد .آقايان رمضاني و
نيكخواه سالهاست كه در سینمای کودک فعاليت ميكنند و
خانم تركماني و آقاي اژدري هم براي فيلمسازي ،ژانر كودك
را برگزيدند .چه شد که ژانر كودك انتخابتان شد؟
رمضانی :بیماریم (میخندد) عالج درمانمان فقط سینمای کودک
اســت .در روانشناســی چیزی را به عنوان خأل ذهنی داريم كه آدم

سینما سرگرمی است و اساس سینمای کودک و نوجوان نیز سرگرمی
است .زمانی که این را از سینمای کودک میگیریم و بعد ميگوييم حاال
كه سينماي كودك نميفروشد ،پس خرج زیادی نکنیم یا فالن بازیگر
مطرح را نیاوریم یا فالن پروداکشن را نداشته باشیم و ...در اين صورت
به فیلمهای بیخاصیتي تبديل میشود که از نظر همان مسئوالن که
کودک را نمیشناسند بسیار عالی است .فکر میکنم اگر قرار باشد اتفاقی
برای سینمای کودک بیافتد ،باید هزینه جداگانهای برایش پرداخت
شود .زمانی برای سینما سوبسید پرداخت میشد .آن را برداشتند که
بهتر شود اما بدتر شد .سینمای کودک نیاز به حمایت همه جانبه دارد.
ما اص ً
ال اکران نداریم و بسیاری از فیلمهای ما هنوز در گنجه است .بدون
هیچگونه دلیل موجهی این فیلمها بلوکه میشود .به نظر من رشد در
سینمای کودک وجود دارد .به واســطه کارم در دفتر جشنواره فیلم
کودک فقط فیلمهای ســینمایی بلند را نمیبینم ،فیلمهای کوتاه و
انیميشن و تلهفیلمهایی که در زمينه کودک ساخته شده را هم میبینم
و رشد خوبي در سطح كيفي آثار شاهد هســتم .مخصوصاً در بخش
انیمیشن هم در تهران و شهرستانها ،انیمیشنهای فوقالعادهای توليد
شد كه جايزه هم گرفتهاند.
رمضانی :اي كاش يك مسئول دولتي هم در جمع ما بود تا پاسخ برخي
سؤاالتمان را ميداد وگرنه ما كه چند فيلمساز هستيم و تقريباً نظرهای
مشتركي داريم .متأسفانه سينماي كودك هنوز به دغدغه تبديل نشده
است .گذشته از اينكه مسئوالن توجه نميكنند ،مطبوعات هم توجه
نميكنند .مث ً
ال اگر يك فيلم بزرگسال در حال توليد باشد ،آن را تيتر
میكنند اما درباره فيلم كودك يك خط مينويســند مث ً
ال فیلم فالن
هم برای جشنواره فیلم کودک آماده شد .سینما در ایران مانند بسیاری
از پدیدههای اجتماعی بخش اعظم سیاستهای دولت است و در آن
نیز هیچ شکی نیســت .برای جهت دادن به سیاست خودشان در هر
جشنوارهای یك جریان سینمایی مطرح میکردند ،بعد از چند سال
متوجه ميشدند آن جریان اشتباه بود و دوباره يك جشنواره و پديده
ديگر را پي ميگرفتند .به عنوان مثال یک خانمی با آقایی ازدواج میکند،
بدعت این ازدواج چیست؟ این است که تا کفنپوش با هم باشند و هیچ
چیزی نباید خللی در آن ایجاد کند و مانع از زندگی مشترکشان شود.
سینمای کودک و نوجوان ،جریان بسیار مهمی در جامعه است .آنقدر
مهم که یک مسئول بايد اعالم کند به عنوان مثال بخشی از درآمدهاي
مالیاتی به سینمای کودک تعلق بگیرد .این جریان آنقدر مهم است
كه دستخوش آمار و ارقام شد ،نه دستخوش واقعیت .شماي مسئول
برایتان آمار مهم است .به همين دليل مطرح ميشود كه در جشنواره
کودک 5سال پيش و یا 10ســال پيش و یا پارسال458 ،فیلم بلند و
32فیلم کوتاه و 200فیلم انیمیشن به نمایش گذاشته شد ،خوب ما
كه در جشنوارهها حضور داشتیم و ديديم كه در بعضی فیلمها تعداد
تماشاگران نصف سالن هم نمیشد و نمايش برخی فیلمها فقط با 2
تماشاگر بود .حجم باالي برنامه نشاندهنده آمار و ارقام و رفع تکلیفی
است که طی مدتی که جشنواره در حال برگزاری است ،انجام شود.
ترکمانی :حتی در مورد فیلمهای آســمان باز و هنــر تجربه االن
تصمیمگیری و گروهشان مشخص شده اســت و قرار است در گروه
مشخصی نیز به اکران گذاشته شوند .در برخی اکرانهای همین آثار
ديدهام كه برخي از اين فيلمها با  20تماشاگر نمايش داده شدند .اما با
این حال برایشان موقعیت اکران تعریف شده است ،حاال سؤال من اين
است كه چرا سینمای کودک مورد بيمهري قرار ميگيرد و تصمیمی
برای اکران این آثار گرفته نمیشــود؟ هم مدیران ارشــد ما مقصر
هستند و هم رسانهها و هم فیلمسازان .راستش در چنین شرایطی
من و تعدادی از دوستان به این نتیجه رسیدیم که اگر به چيزي معتقد
هستيم بايد خودمان هم گام برداريم .بنا بر این به دوستان پیشنهاد
دادم تشــکل هنری راهاندازی کنیم که در حوزه ســینمای کودک
و نوجوان فعالیت کند تا فضای فرهنگــی در جامعه ایجاد کنیم .در
جامعه ما ،هم مدیران هستند هم متولیان سینما و هم رسانهها ،هم
فیلمسازان و نیز خانوادههایی که فرزندانشان را به سینماها میبرند
و دهها مرکز و سازمان و نهاد که به نوعی با کودکان و نوجوانان مرتبط
هستند .بيشتر از دو سال پيگيري كردم تا توانستم جایی را به عنوان
«بنیاد سینمایی کودک» تأسیس کنم .فكر كرديم باید جریانسازی
کنیم .یک جشنواره که در طول سال برگزار و سپس تمام میشود،
دردی از سینمای کودک و نوجوان درمان نميكند .گفتیم جریانی
بسازیم که شروع به ایجاد یک فضای فرهنگی برای سینمای کودک
کند .در حال حاضر با کانون پرورش فکري گفتگوهایی انجام دادیم،
آنها نيز استقبال کردند .قرارمان اين شد كه هر 15روز یکبار نمايش
فيلمهاي كودك را در سینمای کانون داشته باشيم تا به تدريج افزايش
يابد .به نوعی هدفمان این اســت که «پاتوق ســینمای کودک» را
راهاندازی کنیم .گذشته از اين در بین كساني كه در حوزه ادبیات کار
میکردند يا افرادي كه فعاليتهاي بینابین کودک و ادبیات کودک و
سینمای کودک داشتند جستجو كرديم ،عالقهمندانی پیدا کردیم که
ی ما آمدند و در حال حاضر «بانک اطالعاتی سینمای کودک و
به یار 
نوجوان» را راهاندازی کردهایم .حتي تالش كرديم كه حمايت آموزش
و پرورش را هم جلب كنيم ،اينكه در مدارس هم فيلم نمايش دهيم .ما
جريانسازي مد نظرمان است .اينكه جلسههای تخصصي با افرادی که
میتوانندجریانسازیکنندوهمچنیناقداماتيداشتهباشيمتاجامعه
به فيلم كودك حساس شود و درجه اهمیت آن را دریابد و سینمای
کودک مورد توجه قرار گیرد .اين موضوع ميتواند به حیات سینمای
بزرگسال نیز کمک کند.

را درگیر میکند و اگر نباشد عامل روانپریشــی میشود و در حال
حاضر درمان ما در زندگی این اســت که در سینمای کودک باشیم.
من سینمای کودک را دوست دارم و کار میکنم .در شکل کلی آنچه
مشخص است این اســت که ما خروجی مطلوبی از سینمای کودک
نداریم .امیدواریم همان چراغ كه ذرهاي از آن را خانم تركماني روشن
كرد به یک جریان تبديل شــود و مدیران هم در مقابل یکســری از
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تخصیصسینمابهفیلمهایکودک

شما به تولید نظاممند و حمایت از تولید و اکران اشاره کردید،
یک پروســه مهم در حوزه فیلم کودک .ما میتوانیم این ادعا را
داشته باشــیم که تولید داریم حاال نه به شکل نظاممند و خيلي
جدي اما فيلم كودك توليد ميكنيم .مسئله مهم ،اكران است و
شايد بزرگترين مشكل سينماي كودك هم همین باشد .مشکل
اکران کجاست و چهطور میتوان حلش کرد؟

باحضور

وحید
نیکخواهآزاد
مریم رضا زاده -جشــنواره فيلم كودك هر ساله
ويترين آثار توليد شــده در اين حوزه اســت .فيلم
كودك طي روزهاي برگزاري جشــنواره بيشــترين
توجهها را به خود جلب ميكنــد اما بايد بدانيم فيلم

نقش فارابی در پیشرفت سینمای کودک
آقاینیکخواه،شمامعتقدیداگربندهاییکهدرطولسالهابه
پای سینمای کودک و نوجوان ما بسته شده ،گشوده شود ،اینگونه
سینمایی با سرعت بیشتری به راه خود ادامه خواهد داد .این بندها
و به عبارت بهتر آسیبها و مشکالت چیستند؟

نیکخواه :هنگام گفتگو دربار ه سینمای کودک و نوجوان ،گاه و بیگاه
به «دور ه طالیی ســینمای کودک ایران» اشاره میشود؛ دورهای که از
سال  1367شروع شد و طی آن سینمای کودک و نوجوان ما «خوش
درخشید؛ ولی دولت مستعجل بود» و در سال  1372از رمق افتاد و به
تدریج افول کرد .شاید بررسی سیاستها و شیوه مدیریتی که منجر به
شکلگیری آن دوره طالیی شــد ،به ما کمک کند که درک بهتری از
اقدامهای ضروری برای اعتالی مجدد سینمای کودک و نوجوان پیدا
کنیم .بارزترین مشخصه این دوره این است که مدیریت فرهنگی سینما
(و به ویژه مدیرعامل وقت بنیاد سینمایی فارابی ،سیدمحمد بهشتی) هم
به اهمیت سینمای کودک و نوجوان واقف بود و هم عزمش را جزم کرده
بود تا اینگونه سینمایی را تأسیس و شکوفا کند و به سامان برساند .بنیاد

دوستان که متعهد هستند ،پاسخ دهند .مشکل ما در مدیریت فعلی
و 10سال اخیر این اســت که هیچ مدیری پاســخگوی هیچ کسي
نیست .یک سال اســت از مدیریت جدید تدبیر و امید گذشته و شما
بفرمایید در مورد ســینمای کودک چه تصمیمــی گرفتند تا ما هم
بدانيم .برنامههايشان را اعالم نكردند .فقط سينماي كودك است كه
مثل شمع ميسوزد و بعد هم باید افسوس بخوريم كه اين ظرفيت از

غالمرضا
رمضانی

فرزاد
اژدری

كودك به توجه و حمايت بيشتري نياز دارد تا به رشد
و بالندگي برسد .شايد بزرگترين معضل فيلم كودك،
مسئله اكران باشد ،گذشــته از اينكه در بحث توليد
هم مشــكالتي وجود دارد ،بايد براي نمايش و اكران

فيلمهاي اين حوزه امكان و بستر مناسبي فراهم
كرد .این نظر هنرمندانی است که سالهاست در این
زمینه کار کرده و موهایشان را در آسیاب سینمای
کودک ســفید کردهاند .يك بعد از ظهر بهاري با

فارابی در سال  1364کار خود را آغاز میکند .یکی از اولین فعالیتهای
بنیاد فارابی ،سرمايهگذاري برای ساخت فيلم «شهر موشها» است .اين
نشان میدهد که مدیریت فرهنگی بنیاد تازه تأسیس ،هم به اهمیت
سینمای ویژه کودکان و نوجوانان واقف است و هم عزم الزم برای شکل
دادن به این سینما را دارد .هوشمندی این مدیریت فرهنگی در آن بود
که تنها قدم اول را برداشت و با تولید و اکران گسترده و موفقیتآمیز این
فیلم ،به بخش خصوصی نشان داد که سینمای کودک و نوجوان جایی
مطمئن برای سرمایهگذاری است .من (که در آن زمان در کنار سرکار
خانم فرشته طائرپور «خانه ادبیات و هنر کودکان و نوجوانان» را اداره
میکردم ،به یاد دارم که سیدمحمد بهشتی شخصاً ما (و بسیاری دیگر) را
به بنیاد سینمایی فارابی دعوت و به ساختن فیلم برای کودکان و نوجوانان
ترغیب کرد .با بسترسازی و کمک فارابي بود که ما به ساختن «گلنار»
همت کردیم .یک سال پیش از تولید «گلنار» ،غالمرضا آزادی و فریال
بهزاد «کاکلی» را ساخته بودند و یک سال بعد از آن ،فیلمهای متعددی
ن گون ه سینمایی ساخته شد؛ «دزد عروسکها»« ،سفر جادویی»،
در ای 
«پاتال و آرزوهای کوچک» و کمی بعدتر «مدرســ ه پیرمردها»« ،راز
چشمه سرخ» و بسیاری فیلمهای دیگر و جالب اینکه همه این فیلمها به
همت و با سرمایه بخش خصوصی و تنها با حمایت بنیاد سینمایی فارابی

ساخته شدند .لطفاًبه این نکته توجه کنید که بنیاد فارابی ابتدا تولید
را راهاندازی کرد و بخش خصوصی را بــه طور جدی و فعال وارد عرصه
تولید کرد و سپس به برپایی جشنوارهای مستقل برای سینمای کودک
و نوجوان پرداخت .از سال  1368و پس از تولد موفقیتآمیز سینمای
کودک و نوجوان است که بخش کودک و نوجوان از بدنه جشنواره فیلم
فجر جدا میشود و هویتی مستقل مییابد .در همین سال  68است که
گروه نمایش دهنده فیلمهای سینمایی کودک و نوجوان ابتدا با 5سینما
در تهران شکل میگیرد و خیلی زود در شهرهای دیگری چون اصفهان،
مشهد ،شیراز و تبریز نیز ســینماهای ویژه نمایش فیلمهای کودک و
نوجوان تأسیس میشود .در همین سالهاست که سیدمحمد بهشتی
به اهمیت نقش آموزش و پرورش (که مخاطبان این سینما را سه چهارم
سال در اختیار دارد) در اعتالی سینمای کودک و نوجوان اشاره میکند
و مجدانه شورای مشترک بنیاد سینمایی فارابی و آموزش و پرورش را
شکل میدهد.
دليل اين همه فعالیت بیسابقه ،مدیریت فرهنگی آگاه و مصممی بود
که اهمیت موضوع و ابعادش را میشــناخت .مديريت فرهنگيای که
میدانست ســینمای کودک و نوجوان فقط تولید ،فقط اکران و فقط
جشنواره نیست؛ بلکه واقف بود که سینمای کودک و نوجوان دایرهای

دستمان رفت .بايد فكري به حالش كرد.
نیکخواه :اینکه ما در شــرایطی که حال سینمای کودک و نوجوان
اینقدر وخیم بوده ،آن را رها نکردهایم ،نشــاندهنده عشــقمان به
کودکان و نوجوانان سرزمینمان و شــناختمان از اهمیت این گونه
سینمایی اســت .اما نکتهای دیگر هم هســت .در طول این سالهای
افول و رکود ســینمای کودک و نوجوان گاهی با خودم فکر کردهام

که بعضی از دوستان دست ،اندرکار انگار دوست ندارند که امثال
من در این حوزه بمانند و به این نتیجه رســیدهام که باید بمانم و
بمانیم .فکر میکنم زمان ،دیر یا زود تکلیف خیلی چیزها را معین
میکند .درست است که هفت ،هشت ماه است كه تقاضایمان برای
برگزاری یک جلسه گفتگوی دوستانه و غیررسمی با چند تن از
مدیران فرهنگی سینما به در بسته خورده ،باز صبوری میکنیم .دیر

سیدمحمد بهشتی به عنوان مدیر عامل فارابی و معمار سینمای نوین
ایران با کمک همکارانش سرود ،این است که او و همکارانش خودشان
ف ُکن سینمای کودک و نوجوان میدانستند؛ به این معنا که
را جادهصا 
تالششان تنها معطوف به این بود که راه را باز و تسطیح کنند تا بخش
خصوصی بتواند سریعتر و با خسارت کمتر در آن حرکت کند .آنها بر
خالف اکثر مدیریتهای متعدد بعدی به این نکته توجه داشتند که این
جاده ،مسیری باریک نیست ،بلکه شاهراهی چند بانده است که در آن
فضای کافی برای تولید ،اکران و جشنواره تعبیه شده است.
اما گذشته از مســئوالن ســینمایی و مدیریت فرهنگی ناکارآمد ،ما
سینماگران و شما رسانهها و مطبوعات هم کم یا زیاد در افول سینمای
کودک و نوجوان مقصریم .با همه احترامي كه براي فعالیت نهادهایی
چون «بنیاد سینمای کودک و نوجوان» قائلم و با اینکه معتقدم خوب
است به جاي لعنت فرستادن به تاریکی ،شمعی روشن کنیم ،باید تأکید
کنم با این تکشمعها فضای سینمای کودک و نوجوان روشن نخواهد
شــد .باید از هر راه ممکن و با برنامهریزی گســترده و دقیق ،اهمیت
سینمای کودک و نوجوان را به مسئوالن بفهمانیم .باید به آنها بگوییم:
«اگر شما هفت ،هشت ماه است که مدیریت فرهنگی سینمای کودک
و نوجوان را به عهده گرفتهاید ،مجموع تجربه ما فیلمسازان سینمای
کودک و نوجوان (ما فیلمنامهنویســان ،تهیهکنندگان و کارگردانان)
از یک قرن هم تجاوز میکند .پس بیتوجهی شما به حاصل عمر ما،
بیشــباهت به بیتوجهی یک کودک یک یا چندســاله به پیرمردی
کارآزموده و کار ُکشته است ».باید با کمک هم متوجهشان کنیم که ما
دنبالکمکگرفتنازشمانیستیم؛چونفکرمیکنیماگرشمابندهایی
را که در طول سالها به عمد یا سهو به پای سینمای کودک و نوجوان این
مرز و بوم بسته شده ،باز کنید ،ما یک بار دیگر به شما و به خودمان نشان
میدهیم که سینمای کودک و نوجوان ایران موفقترین و مؤثرترین گونه
سینمایی کشورمان است.
کاش مســئوالن و مدیران فرهنگی امروز سینمای کشورمان امکانی
برای گفتگو با سینماگران سینمای کودک و نوجوان فراهم میکردند
یا دستکم اعالم میکردند که تعريفشان از سينماي كودك چيست؛
چهقدر به آن اهمیت میدهند؛ برنامههايشان برای ارتقای آن چیست
و چه ع ِّده و ُع ّدهای را برای به بار نشستن آن مهیا کردهاند .متأسفانه در
طول هفت ،هشت ماه اخیر ،تالش مستمر ما بهمنظور متقاعد کردن سه،
چهار تن از این مدیران عزیز برای گفتگوی حضوری هنوز به نتیجهای
نرسیده ،اما «هزار باده ناخورده در رگ تاک است».

نادره
ترکمانی
چند نفر از فيلمســازان كودك در تحريريه صبا
درباره معضالت و مشكالت فيلم كودك به گفتگو
نشستيم .وحيد نيكخواه آزاد ،غالمرضا رمضاني،
فرزاد اژدري و نادره تركماني مهمانان ما بودند.

است که خودش از حلقههای متعددی تشــکیل شده است .در همان
سالهاست که در بنیاد سینمایی فارابی گروه کودک و نوجوان تشکیل
میشــود که داریوش نوروزی مسئول آن است و شــورایی مستقل از
شوراهای دیگر دارد .در همان سالهاست که در بنیاد سینمایی فارابی
گروهی برای اداره ســینماهای گروه کودک و نوجوان و آمادهســازی
فیلمهای سینمایی خارجی و دوبله و تبلیغات آن تشکیل میشود .به
این ترتیب ،دایره کاملی که از پنج حلقه «مدیریت فرهنگی ،تولید فکر و
فیلمنامه ،تولید منظم و غیرتصادفی و مستمر فیلم ،نمایش جشنوارهای
و اکران عمومی» است ،شکل میگیرد.
در حال حاضر از این دایره کامل ،جز حلقه جشنواره چیزی باقی نمانده
است .نه نهاد مسئولی برای تولید فکر و کمک به ارتقای فیلمنامه داریم،
نه تولیدمان نظاممند است و نه حمایت از آن ،نه بخش خصوصی رغبت
ورود به عرصه تولید را دارد ،نه فیلمی شایســته اکران گسترده داریم،
اگر هم داشته باشــیم ،نه طرح حسابشــدهای برای اکران داریم و نه
نهاد مسئولی که در پایان هر سال ،کارهای انجام شده و نشده آن سال
را جمعبندی کند و برای سال پس از آن ،طرحی نو دراندازد .اما به جای
همه اینها جشنوارهای داریم که صورت خود را با سیلی سرخ نگه میدارد
و پیش چشم بیگانگان آبروداری میکند ولی شاهبیت غزل زیبایي که

است و دور نیست که مدیران فرهنگی ،اگر دلسوز و صادق باشند
(که حتماً هستند) ،احساس بینیازی از جمعی باتجربه و کارآشنا
را کنار خواهند گذاشت و از ما سینماگران برای برافراشتن دوباره
پرچم سینمای کودک و نوجوان کشورمان یاری خواهند خواست.
اژدری :من بچههایم را دوست دارم و قبل از هر چیزی به خاطر
بچههایم فیلم کودک میسازم و حس میکنم اول بچههای خودم

رمضانی :همه اینها یک چرخه به هم پیوسته است .وقتی که سینمای
کودک به طور آزادانه و با فراغ بالی کارش را انجام دهد ،طبیعتاً اکران
هم خواهد داشت .بخشي هم برميگردد به سیستمی که قب ً
ال پیگیری
کردهاند و آمدند 5سینما در تهران را مختص سینمای کودک کردند.
این چرخه را تعطیل کردند و وقتي بسياري از فيلمها پشت صف اكران
ماندند ،فیلم کودک هم طبیعتاً در اين ميان جایی نداشت .فرض را بر
این بگذاریم که 5درصد سینماهای تهران را به فيلم كودك اختصاص
دهند ،هیچ مشکلی به وجود نمیآيد اما مشكل اينجاست كه حتي
آموزش و پرورش نیز سینمای خود را مختص به کودک نکرده است.
زمانی میتوانیم به اکران مناسب برسیم که یکسری از سینماها فقط
مختص سینمای کودک باشند .ضمناً ما از فیلمهای کودک توقع نداریم
که بازگشت سرمایه آنچنانی داشته باشد ولي توقع این را داریم که برای
کودک و نوجوان فرهنگسازی داشته باشد .گذشته از اين ،اگر فیلمهای
من فيلمساز كودك که در آرشیو فارابی و جاهای دیگر خاک میخورند،
اکران میشدند و تماشــاچی میدید و بازخوردش را میگرفتم ،فیلم
بعدی راطوری میساختم تا تماشــاچی راضی از سالن بیرون بیاید و
خوشحال باشــد .ولي این اتفاق نیافتاده است و ما فیلم را برای آرشیو
ساختهایم .همه سینمای کودک اینطور است .در مواردي كه خيلي
موفق بودند چند نمایش جشنوارهای و خصوصی داشتند يا در چرخه
اکران  4سالن در اختيار ميگرفتند.
تركماني :ما نیاز به «شورای عالی سینمای کودک و نوجوان» داریم
به این دلیل که ســینمای كودک و نوجوان بســیار اهمیت دارد و به
همین دلیل پیشنهاد «شورای عالی ســینمای کودک و نوجوان» را
دادم تا وضعیت تولید ،پخش ،حمایت و سرگروه داشتن برای سینمای
کودک مشخص شود .در حوزه پخش و دیده شدن و حمایت در پخش
باید تصمیمگیری از جانب مدیران کالن جامعه ما باشد و هر چهقدر
تولیدهای درجه یک و آثار خوب داشته باشــیم ،برود و در انبار بماند،
هيچ فایدهای ندارد .بايد بدانيم اگر سینمای اجتماعی ،كمدي و ...ما
دوران طالیی نداشته ،اما ســينماي كودكمان دوران طاليي داشته
است .پس بايد بر اساس داشتههای قبلی ،چراغ راه آینده را روشن کرد
و مسیر آینده را دید .به همین دلیل تنها توصیه من این است که یک
شورای عالی تشکیل شود و از تمام کسانی که مخلصانه و با آگاهی نسبت
به این جریان سینمایی میتوانند تصمیمگیری کنند دعوت بهعمل
آید و تکلیف تولید و اکران و سرگروه داشتن سینمای کودک و خیلی

و بعد بچههای دیگران به اين نوع آثار نیاز دارند .احساس ميكنم
در نمایشنامه کرگدن یونسکو من «برانژه» هستم و همان کسی
هستم که تفنگ بر دوشم میگذارم و از هویت انسانی خود دفاع
میکنم و زمانی که میبینم که همه کرگدن میشوند ،من برای
چه باید کرگدن شوم؟ من میایستم و از سینمای کودک تا جایی
که میتوانم دفاع میکنم.

چیزهای دیگر مشخص شود .شما ببینید از این آشفتهبازار در سینمای
کودک چه کسانی بهره بردند؟ فرزند من كالس ششم ابتدايي است .به
من میگويد« :مامان ،ما را میخواهند ببرند فیلم معراجیها» چرا فیلم
کودک روی اکران نباشد و بچهها فیلم کودک نبینند؟ چرا چنين اتفاقي
بايد بيافتد؟ نتيجه ميگيريم زمانی که ما از یک طرف کمکاری میکنیم
کسانی هم از طرفی دیگر بهرهبرداری سوء میکنند .چرا کسی به فکر
تولیدهایی که بابت آن هزینه و نیروی انسانی استفاده شده ،نيست؟ به
نظرم باید مدیران ارشد ما در این حوزه جواب دهند.
نیکخواه :اجازه میخواهم با خانم تركماني مخالفت کنم .ميفهمم که
انبوهی فیلم داریم که در انبارها مانده است .خود من سه فيلم اكران نشده
دارم .اما مایلم از ایشان و از خودم بپرسم که اگر من به جای این سه فیلم،
یک «گلنار» دیگر ،یک «شهر موشها»ی دیگر ،یک «سفر جادویی»
دیگر ،یک «خواهران غریب» دیگر ساخته بودم ،باز هم سه فیلم اکران
نشده،داشتم؟ نمیخواهم بگویم ما مقصریم که این فیلمها را ساختهایم.
ضمناً متوجه این نکته هم هستم که حساب اخراجیها و افراطیها و
معراجیها از حساب ما جداست؛ اما نمیتوانم انکار کنم که اگر ما سالی
هفت ،هشت فیلم پرمخاطب ،جذاب و سالم برای بچهها بسازیم ،دیگر
به این راحتی فضا در اختیار فیلمهایی که برای بعضی از گروههای سنی
حتی میتوانند مخرب باشند ،قرار نخواهد گرفت.
تركماني :من میخواهم که بحث سینمای کودک تا رسیدن به یک
نتیجه نهایــی از طریق جریان پخش ،از طریق مدیران ســینمایی و
متولیان این قضیه دنبال شــود چون ما تا زمانی که سینمای کودک
را در جامعه تبديل به جریان نکنیم ،به نتیجه نمیرسیم .معتقدم که

رمضانی :وقتی که ســینمای کودک
به طور آزادانــه کارش را انجام دهد،
طبیعتاً اکــران هم خواهد داشــت.
بخشي هم برميگردد به سیستمی که
ال پیگیری کردهاند و آمدند 5سینما
قب ً
در تهران را مختص سینمای کودک
کردند .این چرخه را تعطیل کردند

حتی «شهر موشها» نیز که در حال ساخت است با پشتیبانی قویای
که دارد اگر فروش چند میلیاردی هم داشته باشد ،جريان خاصي برای
سینمای کودک ايجاد نكرده است .جریان سینمای کودک یعنی اینکه
در این گونه سینمایی مثل یک خیابان با باند عریض ،تعداد زیادی در
یک مجموعه گسترده در حال جلو رفتن باشند و انقطاعی وجود نداشته
باشد .اینکه یکی ،دو سال پیش «کاله قرمزی» آمد و به علت بکگراند
و نوستالژیای که در ذهن مردم داشت خوش درخشید و فروش خوبی
کرد درست ،اما جریان برای سینمای کودک ایجاد نشد« .شهر موشها»
نیز به علت نوستالژی 30سال گذشتهاش فرصتی است تا مادر و پدرها
دوران کودکیشان را به یاد بیاورند و بچههای خودشان را نیز به سینما
ببرند چون من میدانم که بچههای امروز خودشان زمینهای از «شهر
موشها» ندارند .حتی با فروش باالی این فیلم هم باز در ســینمای
کودک جریان درست نکردهایم .جریان سینمای کودک یعنی ایجاد
پشتوانه قوی برای تولید و پخش و داشتن سرگروه و سینما و مدیری که
دغدغه سینمای کودک را داشته باشد و اگر قرار باشد در مورد اهمیت
سینمای کودک یک جمله بگویم همین بس که آینده ما و نسل فعاالن
ما در علم و دانش و تکنولوژی و فرهنگ و توســعه همین بچههای 7
الی10سالهای هستند که مخاطبان سینمای ما هستند و ما میتوانیم
با سینما اتفاقهای بزرگی ایجاد کنیم .باال برویم و پایین بیاییم سینما
هنر هفتم است و تأثیرگذارترین نوع هنری است .در این سالها فیلم و
سینما جای ادبیات و کتاب خواندن را هم در بچهها گرفته است البته
این اتفاق خوبی نیست.ما باید به این موضوع توجه کنیم و فرصت را

ترکماني :از سال  68فیلم مستند درباره بچهها میساختم و آن
سالها نیز آثار مستندمان را جایی نمایش نمیدادند ولی از سال
 68تا  80به کارم در این عرصه ادامــه دادم .من به اين كار اعتقاد
داشتم به همین خاطر «بنیاد ســینمایی کودک» را حتی بدون
هیچ حمایتی پيش بردم .چون ميدانم کسانی که در این عرصه
پایمردی از خود نشان دادند نتیجهاش را خواهند دید و همچنان

مغتنم بشماریم .شما نگاهی بهآثار سینمایی که در جهان ساخته شده
بیاندازید و بررسی کنید که فیلمهایی که در طول سال در عرصههای
مختلف در جهان تولید میشود ،تولیدهای درجه یک آنها را یک طرف
بگذارید و تولیدهای درجه یک جهانی در حوزه سینمای کودک را در
طرف دیگر بگذارید ،وزنه تولیدهای درجه یک جهانی در حوزه سینمای
کودک سنگینتر است .با همه این آگاهیها باز اجازه میدهیم که درها
باز باشد فقط برای ورود آثار غیر ایرانی .البته هیچ اشکالی ندارد و من
خودم جزو بینندههای آثار کودک در سرتاسر جهان هستم اما تا زمانی
که نخواهیم از این بازار مصرف حد اقل نیم درصد برای تولیدهای داخلی
خودمان باشد ،در واقع بچههایمان را به دست فرهنگسازی غیر ایرانی
سپردهایم و هر چهقدر که شما فکر کنید که ما نمیتوانیم به تولیدهای
درجه یک جهان برسیم ولی ما سینمای خودمان ،زبان و بیان و فرهنگ
خودمان را داریم و بهتر میتوانیم بــا بچههای خودمان ارتباط برقرار
کنیم .اگر به این موضوع اعتقاد داریم که تولید و نمایش فیلم کودک
برای کودکان و نوجوانان کشورمان امری ضروری و فرهنگساز است،
پیشنهادم این است که ســازمان سینمایی و بنیاد سینمایی فارابی و
کسانی که در این حوزه تصمیمگیرنده هستند به یک اجماع برسند
و سینماها در هر فصل سال 2فیلم کودک را در اکران داشته باشند.

باید فیلم خوب بسازیم

پیشنهادتانبرایاینکهازتمامظرفیتهاوپتانسیلهاییکه
وجود دارد استفاده کنیم و به رشد صد درصدی در حوزه سينماي
كودك برسیم ،چیست؟

رمضانی :فيلم خوب بسازيم .یک فیلمنامه خوب و بودجه خوب ما را
به فيلم خوب ميرساند .من مثال سادهای میزنم .میگويند دهه  60تا
 70خیلی خوب بود .به این دلیل که در آن زمان سیاست بر این بود که
کودك مهمترین عنصر است و به مرور زمان که جلو آمدند این سیاست
توسط مدیراني که جابهجا شدند ،تغییر کرد و تبدیل به این شد که آمار،
مهمترین عنصر توسعه ماست که این دو با هم تضادی به وجود آورد و
سینمای کودک تبدیل به شکلی از بیراهگی شد .من وقتي فیلم «عبور
از تله» را خودم ساختم ،معتقد بودم که فیلم کودک و نوجوان است ولی
هیچ کسي معتقد نبود چون فكر ميكردند فيلم ،پليسي است .فيلم
بعدي من فيلمنامه خوبي داشت اما بودجه سنگيني براي توليدش الزم
بود .ما یک سال دوندگی کردیم و کسی را پیدا نکردیم که روی این فیلم
سرمایهگذاری کند و هر جا که میرفتیم میگفتند که اگر تا این سقف
هزینه بود ،خیلی خوب ميشد .بحث این بود که در اکران سینماها که
آن 5سالن را هم گرفتند ديگر جایی برای فیلم كودك نبود .گذشته از
اين به مرور به دلیل عدم سرمایهگذاری ،قدرت تخیل از این نوع سینما
حذف شد و بعد فیلمهای فاخر جای آن را گرفت و کم کم جلو آمديم تا

به آثار فاخري رسيديم كه با رقمهاي ميلياردي ساخته شدند .زمانی که
ماجرا سیاسی میشود ،زماني كه من به عنوان مدير ميخواهم ميزم را
حفظ كنم ،آنوقت است كه همان  2درصد بودجه سينماي كودك را
هم صرف اين موضوع نميكنم .ما باید در سینماي کودک آزمون و خطا
کنیم و دوستان بلد و کارشناس بیایند و فیلمهای متفاوت در ژانرهای
مختلف انيمیشن و عروسکی و زنده با حجم تخیل باال بسازند .وقتي
چنين آثاري ميسازيم توليدهای كودك به سطح قابل قبول ميرسند.
اژدری :حرف اول و آخر را آقای رمضانی گفتند« :فیلم خوب بســازیم».
دو نکته هست .یکی اینکه ما يعني فيلمسازان بدون كمك دولت فيلم
بسازيم .ميتوانيم چندين فيلمساز دور هم جمع شويم و تعاوني تشكيل
دهيم .بگوييم دستمزد زياد نميگيريم اما فيلم خوب ميسازيم .آنوقت
پخشکننده و سینمادار و کسی که معتقد است فیلم کودک نمیفروشد،
میبیند و متوجه میشود كه اينطور نيســت ،فیلم را میگیرد و اکران
میکند و مسئوالن هم از ما ميخواهند فيلمهاي تخيلي و پرفروش بسازيم.
تركماني :اشکال اساسی این است که پخشکنندههای ما آگاهی کامل
نسبت به سینمای کودک ندارند .تهیهکنندههای خصوصی وحشت
دارند و خیلی هم سينماي كودك را جدي نميگيرند .مدیران ما نیز
متأسفانه سینمای کودک را در حاشیه گذاشتهاند .در حال حاضر به مرز
بحران رسیدهایم و باید گام بزرگی برداشته شود و االن در این مرحله
زمانی دیگر نمیشود با گامهای کوچک به نتیجه رسید .ما فیلمسازها
باید ب ه اندازه خودمان یک چراغ روشن کنیم و تالش کنیم ،اما گام بزرگ
را باید مدیران فرهنگی ما بردارند آن هم با یک حرکت پر خروش.

این راه را ادامه میدهم و از کسانی که فیلمسازی را در حوزه کودک
کنار گذاشــتند میخواهم به این فضا بازگردند .ما نیاز داریم که
دستانمان بیشتر شود و از همه فیلمســازان کودک درخواست
میکنم که دســتانمان را به هم دهیم .فقط در شرایط بودن در
کنار هم است که میتوانیم جریان سینمای کودک را ایجاد کنیم
و آن را سرپا نگه داريم.

