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رامین ناصرنصیر از جمله بازیگرانی است که ترجیه می دهد 
بیشترین کارهای خود را با یک کارگردان در یک حوزه خاص 
در ســینما، انجام دهد. همین امر موجب شده که طی این 
سال ها در آثار زیادی که در ژانر کودک و نوجوان ساخته شده 

و اتفاقا کارگردان بیشتر آنها نیز حسین قناعت است 
نقش آفرینی کند. بازیگری که دوست دارد از 

هیاهوی سینمای تجاری فاصله بگیرد و در 
دنیای کودکان، قدم بردارد. او در گفت وگو 
با صبا از تجربه کار در ســینمای کودک و 
دغدغه های محیط زیســتی خود گفته 

است.

وقتی به کارنامه کاری شما نگاه می کنیم، 
نام آثار کودک بسیاری را می بینیم. چه عاملی 

شما را به سمت کار در این گونه سینمایی جذب 
می کند و دلیل عالقه شما به حضور در آثار کودک چیست؟

شاید بتوان گفت بیشتر آثار سینمایی که من در آن ها حضور داشتم 
در حوزه کودک بوده اند. من به کار در این فضا عالقه  دارم. فکر می کنم 
حوزه کودکان نسبت به آثار مختص به بزرگساالن از فضای پاک تری 
برخوردار اســت. حوزه فیلم های مخصوص به بزرگساالن می تواند 
دچار آلودگی هایی شود؛ از بیان شعارهایی که امروز معتبر هستند 
و فردا نه، گرفته تا افزودن چاشنی سیاست و اقتصاد به آثار. خیلی از 
اوقات هم این آثار برای تامین بودجه خود به صورت وابسته با ارگان ها 
و سازمان ها ساخته می شــوند که چنین روندی می تواند باعث کم 
شدن صداقت فیلم شود، اما در فیلم کودک این گونه نیست. بچه ها 
منتقدانی جدی و باصراحت هستند و فضای کاری پاکیزه تری در این 

حوزه وجود دارد.

شما تاکنون چند همکاری مشترک موفق با حسین قناعت 
داشتید. درباره چگونگی این همکاری متداوم کمی توضیح 

می دهید.
من با حسین قناعت در 9 پروژه همکاری کردم. فکر می کنم فضای 
کودک بیان و زبانی مشترک میان ما باشد. او کارگردانی است با ذهن 
فعال و در ارتباط گیری با کودک و نوجوان موفقیت آمیز عمل می کند. 

خیلی از فیلم ها به نام کودک ســاخته می شــود اما بچه ها را جذب 
نمی کند و درواقع درباره کودکان است. اما فیلم های حسین قناعت 

برای مخاطب کودک ساخته می شود و دســتور زبان کار در این 
حوزه سخت و پیچیده را می داند.

کودک امروز، فردی بسیار 
باهوش اســت و ارتباط 

گرفتن بــا او مختصات 
مخصوص به خود را دارد. این 
نزدیکی برای شما چگونه اتفاق 
می افتد؟ ضمن این که کودکان 

معموال با داســتان ها و فیلم ها 
زندگی می کننــد درنتیجه ممکن 

است از بازیگر فیلم مورد 
عالقه شان الگوبرداری 

کننــد. چنین رونــدی کار 
بازیگری را برایتان ســخت 

نمی کند؟
نمی تــوان بــرای نحــوه 
ارتباط گیری با کودک فرمول 

خاصی را ارائه کرد. شــاید 
این مســئله بیشــتر به 
حس خود آدم ها مربوط 
و امــری غریزی باشــد. 
من در زندگی شخصی 
خودم هم اغلب می بینم 
که بچه ها بــه راحتی با 
من دوســت می شوند و 

ارتباط می گیرند. شاید این 
ماجرا به دلیــل فعال بودن کودک 

درونم باشد. ممکن است بچه ها بارها به 
تماشــای یک فیلم کودک بنشینند و 
با قهرمان های قصــه همذات پنداری 
و الگوســازی کنند. چنین روندی بار 

مسئولیت بازیگر را بیشتر می کند اما اتفاقی شیرین هم هست. یعنی 
اگر بتوانید کار خود را به درســتی انجام دهید مخاطبی مادام العمر 
خواهید داشت. من در خیابان جوانانی را می بینم که به سمتم می آیند 
و می گویند من در کودکی به تماشای فیلم های شما می نشستم. این 

اتفاق برای یک بازیگر بسیار ارزشمند است.

»والدین امانتی«  بر حفظ محیط زیســت و طبیعت تاکید 
می کند. به نظر شــما انتقال چنین مفاهیم مهمی به کودک 
از طریق فیلم چه قدر می تواند تاثیرگذاری کرده و در روند 

تربیتی و آموزشی کودک موثر واقع شود؟
پیام زیست محیطی »والدین امانتی« برای من عامل بسیار مهم 
و جذابی بود چون این روزها در کشــور ما محیط زیست با سرعتی 
بسیار تخریب می شود. تخریبی که اثراتش غیرقابل بازسازی و ممکن 
است تمام سرمایه ملی مان نابود شود. متاسفانه دغدغه محیط زیست 
تبدیل به دغدغه ای ملی نشده و جزو اولویت  دولت ها نیست. آگاهی 
خاصی هم در این خصوص ایجاد نمی شود پس وظیفه ما شهروندان 
است که تک تکمان آگاهانه پیش رفته و برای کند شدن این جریان 
تخریب بیش از پیش تالش کنیم. البته که حضور در فیلمی با دغدغه 
محیط زیستی شاید قدم بزرگی به حساب نیاید اما در حال حاضر این 

تنها کاری است که از دست من برمی آید.

فیلم جدا از سرگرم کننده بودن، بستری برای آموزش به 
کودک نیز به حساب می آید. جدا از مساله حفظ محیط زیست، 
»والدین امانتی« مفاهیم دیگــری چون حفظ وحدت را در 
زیرمتن خود به کودک القا می کند. نظر شما درباره پیام های 

آموزشی پنهان در زیرمتن فیلم چیست؟
 در زیرمتن »والدین امانتی« پیام ها و مفاهیم بسیار مهمی دیده 
می شود؛ مسئله اتحاد میان بچه ها و فضای رویاپردازی و فانتزی کار 
برایم بســیار جذاب بود. این که بچه ها رویایی دارند و بعد رویایشان 
را زندگی می کنند و متوجه می شــوند هرنوع و شــیوه ای از زندگی 
مسائل و مشکالت مخصوص خود را دارد برایم جالب بود. یعنی فیلم 
به بچه ها می آموزد که به جای رویاپردازی از شــرایط خود بهترین 
استفاده را جهت بهبود زندگیشان داشته باشند. این ها پیام های خوب 

و تاثیرگذاری هستند که کودکان باید آن را بشنوند.

 فیلمبرداری »والدین امانتی« همزمان با شیوع ویروس 
کرونا شد. این مســئله به جریان فیلمبرداری کار هم 
آســیبی وارد کرد؟ چگونه این بحران را مدیریت 

کردید؟
فیلمبرداری این اثر در اسفند 98 و ابتدای همه گیری 
ویروس کرونا بود. ما آن زمان در شهر سرخرود مشغول 
به کار بودیم و کرونا برایمان بیماری مهلکی به شمار 
می آمد. جالب است که بدانید یکی از روزهای اوایل 
فیلمبرداری ما خبر شــنیدیم که یک نفر در شــهر 
سرخرود به بیماری کرونا مبتال شده است. این خبر برای 
ما بغرنج بود و همان  لحظه جلسه ای برپا کردیم تا 
آقای قناعت را راضی کنــم که فیلمبرداری 
کار بــرای مدتی متوقف شــود. 
آن زمان تصــور می کردیم با 
رسیدن فصل گرما از شدت 
این ویروس کاسته خواهد 
شد اما این اتفاق نیفتاد و 
ما مجبور بودیم دوباره 
فیلمبرداری را از سر 
بگیریــم. من نقش 
معلم مدرسه بچه ها 
را بازی می کردم 
و قرار بــر این بود 
پالن های داخلی 
مدرسه روستایی 
ســرخرود را بــه 
همه گیری  دلیل 
کرونا در مدرســه ای در 
تهران فیلمبرداری کنیم. خالصه 
کــه درنهایت به هــر ترتیبــی که بود 
»والدین امانتی« ساخته شد و امیدوارم 
که کودکان و خانواده ها از تماشای این 

اثر سینمایی لذت ببرند.

رامین ناصرنصیر:  

از آلودگی سینمای 

بزرگساالن فراری هستم


