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علی فروتن  :

کمدی های برنامه کودک سالم تر است 

یکی از ویژگی های برنامه تلویزیونی »دوقلوها« این است که از مسائل روز صحبت 
می کند و به بیان دغدغه های می پردازد که می تواند برای بچه ها جالب باشــد. در 

مورد این وجه »دوقلوها« بگویید.
ما در این مجموعه بازیگر هســتیم و پیشــنهاد تولید این برنامه از طرف وزارت 
بهداشت بوده است. در بیان نکات آموزشی و دغدغه های روز باید حساس تر عمل 
کرد، یعنی نباید به صورت مستقیم این مســائل را بیان کرد. اصوال در لفافه حرف 
زدن، تاثیر بیشتری دارد. ما موضوعات محیط زیستی، بهداشتی، روابط خانوادگی 
را در مجموعه بیان می کنیم و سعی کرده ایم به خوبی نمایش داده شود و از کمدی 
اسلپ اســتیک اســتفاده می کنیم تا بچه ها لذت بصری ببرند. اگر دقت کنید در 
کارهای کودک، وارد مباحثی مثل مرگ نمی شویم. در »دوقلوها« هم ما با همه باال 
و پایین ها، کاراکترها را نمی کشیم و به این موضوعات ریز توجه داریم. 12قسمت 
اول، سال گذشته فیلمبرداری شد و بقیه از اردیبهشت98 فیلمبرداری شده است.

شما در کار خودتان سبک و ســیاق منحصر به خودتان را داشــته و دارید. وقتی 
پیشنهاداتی مثل »دوقلوها« به شما داده می شود که صرفاً بازیگر مجموعه هستید 
و در بخش های دیگری نقشی ندارید، برچه اساسی می پذیرید که در آن اثر، بازی 

کنید؟
بچه هایی که در این دوره  و زمانه از ابزارهایی استفاده می کنند که خشونت را رواج 
می دهد و اکشن است، تحت تاثیر این رســانه ها و ابزراها قرار می گیرند. متاسفانه 
سطح برنامه های تلویزیونی که ما در کشورمان می ســازیم آنقدر پایین آمده و از 
سوی دیگر تولیدات خارجی بسیار جذاب و حرفه ای شــده، ما در رقابت سختی 
قرار گرفته ایم و بچه ها اکشن یا لطافت و فانتزی که دنبالش هستند را در آثار آن ها 
بهتر پیدا می کنند و به همین دلیل کمتر دنبال تولیدات داخلی هســتند. شبکه 
پویا یا کودک، آنقدر فضاهای آرامی می سازند که کودکان جذبش نمی شوند. نگاه 
کودک امروزی تغییر کرده و دنبال هیجان است، البته باید هیجان درست به او داد، 
اما نمی توان این مســئله را به طور کلی انکار کرد. ما باید قهرمان سازی استاندارد 
انجام دهیم. امروز روحیه بچه ها تضعیف شــده و نیاز به کمدی به شدت احساس 
می شود. در خانه ها دعوا و اعصاب خردی است و کودکان مدام از مشکالت اقتصادی 
و اجتماعی می شــنوند پس دیگری امید و هیجانی در دلشان باقی نمی ماند. این 
اتفاق بسیار مهمی اســت و باید به ســرعت برای آن چاره اندیشی کرد. ما نمایش 
»چتر سفید« را روی صحنه داریم و یکی از بچه ها به جای تولد در خانه، مهمانش 
را به تئاتر آورده بود و حتی کیک تولدش را روی صحنه در کنار ما برید و وقتی از 
او پرسیدم چه آرزویی داری، گفت: هیچی! چرا باید یک بچه هیچ آرزویی نداشته 
باشــد؟ امید و آرزو از ذهن بچه ها رفته و این یعنی از دست دادن آینده. در سریال 
»دوقلوها« فضایی وجود داشت که به بچه ها امید می داد و آن ها را می خنداند و ما 
وقتی این شرایط را دیدیم کار را پذیرفتیم. شخصیت دوقلوها در سریال شبیه لورل 
و هاردی هستند و اگر کار بدی می کنند عمدی نیســت و همین نکته آن ها را به 

بچه ها نزدیک تر می کند.
با توجه به روزهای تعطیالت تابســتان عالوه بر کــودک و نوجوان، خانواده ها هم 
بیننده این سریال ها هستند. آیا درمورد سریال »دوقلوها« هم چنین ویژگی وجود 

دارد؟
اعتقاد ندارم اثری که برای کودکان و نوجوانان ساخته می شود مخاطب بزرگ سال 
را هم در بربگیرد و فکر می کنم اگر چنین اتفاقی بیفتد اتفاقا از ضعف آن ســریال 
است! خانواده ها وقتی خوراک خوبی ندارند سراغ برنامه های کودک می روند، مثل 
ِسرالکی که غذای بچه است و پدر و مادر آن را دوست دارد درحالی که ِسرالک غذای 
بزرگ سال نیست! وقتی جوجه و کباب برگ که غذای بزرگ سال است وجود نداشته 
باشد یا گران باشد، بزرگ سال ســراغ غذای دیگری می رود. وقتی برنامه ای برای 
کودک ساخته می شود ساختار آن برنامه براساس روان شناسی کودکان و نوجوانان 
است و مسائل آن ها را دربرمی گیرد و نباید برای بزرگ ساالن جذاب باشد چون برای 
آن ها ساخته نشده است. شاید پدر و مادرها در دوران کودکی خودشان برنامه های 
خیلی خوبی نداشته اند و چون این نیازشــان ارضاء نشده دوست دارند برنامه های 
کودک را تماشا کنند. پدر و مادرها هنوز نسبت به رسانه ها به طور کلی اعتماد ندارند 
و می خواهند خودشان هم پای برنامه بنشینند تا ببینند که چه خوراکی به بچه شان 
داده می شود؟ او به اجبار  و برای آسیب ندیدن بچه اش، پای برنامه کودک می نشیند 
و این اتفاق به طور کل درست نیست. کمدی های برنامه کودک سالم تر است و هر 
کسی می خواهد در مورد آن اظهار نظر می کند و باید از این فضا بهتر نگهبانی شود.

مجموعه »دوقلوها« از مسائلی با بچه ها حرف می زند که آن ها این روزها چنین مسائلی را از 
زبان بزرگ ترها بسیار زیاد می شوند. در مورد این وجه سریال توضیح دهید.

سریال »دوقلوها« سفارش وزارت بهداشــت، درمان و آموزش پزشکی است که در راستای 
پیشــگیری قبل از وقوع حادثه ساخته شده است. ما امروز با مســائلی مواجه هستیم که با 
اطالعات ابتدایی و آموزش های اولیه می توان جلوی آن را گرفت و جریان درمان راحت تر اتفاق 
می افتد. درگیری های روز مثل مشکالت اقتصادی، محیط زیست و... را مطرح می کنیم به این 
دلیل که به هرحال بچه ها هم این مسائل را می شنوند و می بینند. ما تالش کردیم در رسیدن 

به این هدف موفق ظاهر شویم و امیدوارم این اتفاق بیفتد.
شما به عنوان »عموهای فیتیله ای« سال هاســت کار کرده اید، اما در مجموعه »دوقلوها« 
به عنوان بازیگر حضور دارید. چطور بازی و حضور در مجموعه هایی که تولید خودتان نیست 

را می پذیرید و این آثار باید دارای چه ویژگی هایی باشند؟
وقتی کاری به ما پیشنهاد می شود، دوست داریم نزدیک به چیزی باشد که فکر می کنیم و 
درموردش دغدغه مند هستیم، ضمن این که سعی داریم کمدی در کار باشد تا بچه ها بیشتر 
لذت ببرند و همراه داستان شــوند. اگر در پروژه ای این ویژگی ها وجود داشته باشد، حتی 
اگر عوامل کار را نشناسیم یا تا به حال همکاری باهم نداشته باشیم بازهم کار را می پذیریم. 
»دوقلوها« دارای این ابعاد مثبت بود و ما می خواستیم در اثری حضور داشته باشیم که اوقات 

فراغت بچه ها را به خوبی پر کند. 
امروز خانواده نسبت به آثاری که کودکان و نوجوانان مخاطب آن هستند چه در تئاتر، تلویزیون 
و چه در سینما حساس هستند و واقعا برایشان مهم است که بچه  هایشان تماشاگر چه چیزی 
هستند. چقدر سریال »دوقلوها« به این مسائل توجه دارد و چقدر تالش می کند بحث های 

آموزنده ای برای پدر و مادرهایی که احتماالً مخاطب سریال هستند ارایه کند؟
نســبت به گذشــته اطالعات خانوادها باالتر رفته و با وسواس بیشــتری خوراک فرهنگی 
کودکانشان را انتخاب می کنند. به نظرم در سریال »دوقلوها« این مسئله رعایت شده است 
و به طور کل جریانی که دارد خیلی منحصر به بچه ها نیست و خانواده را دربرمی گیرد، مثاًل 
جایی که از بســتن کمربند ایمنی حرف زده می شــود، این موضوع همه گروه های سنی را 
دربرمی گیرد به این دلیل که عواقب رعایت نکردن چنین نکاتی همه خانواده را درگیر می کند. 
ایجاد باور جمعی در همه اعضای خانواده نسبت به موضوعات آموزشی از اهداف »دوقلوها« 
است. گاهی برخی نکات از یاد ما می روند و اگر کسی باشد که بار دیگر این نکات را به یادمان 
بیاورد خیلی خوب است مثل درست مصرف کردن انرژی، حفاظت از محیط زیست و منابع 
طبیعی و جانوری، زیست شهری و مسائل پیرامون آن و... این آموزش ها تعاملی، فرهنگی، 

اجتماعی است.
شما با توجه به سال ها سابقه کار در تلویزیون، چقدر جای خالی چنین تولیداتی را در رسانه 

ملی احساس می کنید؟
به هرحال این تولیدات نیاز به اسپانسر و بودجه دارد. جای چنین تولیداتی خالی است و در 
عرصه های مختلف، گروه های متفاوتی باید کار کنند و نباید منحصر به عده ای باشد. کودکان 
و نوجوانانی که در دوره یادگیری و آموزش مسائل زندگی هستند، به این تولیدات نیاز دارند و 

اگر این اتفاق به درستی انجام شود می تواند به کل کشور و سالمت جامعه کمک کند. 

سال هاست که شما را در ژانر کاری خودتان می شناســیم و حاال شما در کاری را 
می بینیم که به عنوان بازیگر در آن حضور دارید؛ درخصوص ویژگی های کلی این کار 
نمایشی و وجوهات آن که درواقع مشارکت وزارت بهداشت بوده و موارد آموزشی 

هم در آن لحاظ شده است، توضیح دهید.
از آنجا که آیتم »دوقلوها« را قبال در برنامه »فیتیله ای ها« اجرا کرده بودیم تصمیم 
داشتیم آن را به صورت سریالی تولید کنیم؛ در این کار از کارهای کمدی کالسیک 
مثل لورل و هاردی، هارولوید و... استفاده کردیم که درواقع کمدی موقعیت است 
و درنهایت به صورت سریال درآمد و من به عنوان بازیگر در آن مشغول به کار هستم 
و بیشترین تمرکزم هم روی بازی است که در این مجموعه دارم. »دوقلوها« نوعی 
کمدی است که تصویری است و مخاطب حتما باید آن را ببیند که نمونه های آن 
را در دنیا بسیار داشته ایم اما در کشور ما کمتر سراغ آن رفته اند. در کل به این نوع 
کمدی عالقه مندم و این که در حال حاضر خروجی »دوقلوها« به چه صورت است 

را قضاوت نمی کنم.
معموال در برنامه هایی نظیر سریال »دوقلوها« اهداف آموزشی را می بینیم که البته 
می دانیم که قرار هم نیست این آموزه ها خیلی واضح بیان شوند؛ به عنوان کسی که 
مدت  زیادی تجربه کارگردانی، تولید و ساخت چنین برنامه هایی را داشته اید مطرح 
شدن آموزه ها را چطور می بینید؟ کمااین که همه می دانیم کودک امروز تغییرات 

بسیاری کرده و توقعات و نیازهای او هم خیلی متفاوت شده است.
به طور کلی وجود اسپانســر در برنامه های کودک را خیلی موثر و موفق نمی دانم؛ 
داشتن پیامی مانند مباحث ســالمت ارزشمند است. از مسئوالن وزارت بهداشت 
ممنون هستیم که اسپانسری برنامه را تقبل کرده اند و ما هم طبق نظر کارگردان 
سعی کرده ایم تا جایی که شعار نباشد اشاره مستقیم نداشته باشیم و این آموزش ها 
به طور غیرمستقیم مطرح  شوند. اگر آموزه ها به صورتی باشد که به اصطالح مخاطب 

آن ها را پس نزند خوب است در غیر این صورت تبلیغات منفی خواهد بود.
معموال در چنین مجموعه هایی، خانواده ها نیز جزو مخاطبان هستند و آن را دنبال 
می کنند؛ فکر می کنید »دوقلوها« با توجه به بار آموزشــی که در خود جای داده، 

برای خانواده ها هم شرایط مطلوب را دارد؟
نوع کمدی این سریال به شکلی اســت که به طور حتم خانواده ها هم آن را دوست 
دارند؛ به هیچ وجه قصد ندارم وارد بحث کارگردانی شوم اما به طور کل نه در مورد 
صرفا »دوقلوها« بلکــه کال این نوع کمدی با یک چینــش و قصه خوب می تواند 
مخاطب را درگیر کند، بارها پخش داشته باشد، مردم ببینند و لذت ببرند و زمانی 
که موارد آموزشی هم در آن وجود داشته باشــد طبیعتا استقبال بیشتری از آن 

خواهد شد.
با توجه به سوابقی که از شما ســراغ داریم)کارگردانی و تهیه کنندگی( وقتی در 
برابر چنین پیشنهادی قرار می گیرید که فقط در کار به عنوان بازیگر حضور داشته 

باشید، چه عناصری شما را مجاب می کند که پیشنهاد را بپذیرید؟
طراحی اولیه این کار با خودم بوده است اما بنا به دالیلی آن را نساختم که در ادامه 
در آن حضور پیدا کردم؛ برای من تازگی و طراوت کار، موارد جدیدی که می توانیم 
در آن ارایه کنیم، متن و کاراکتر جزو موارد مهمی است که باعث می شوند در کاری 
حضور داشته باشــم؛ اغلب هر کاری که کرده ام در آن کارگردان-بازیگر بوده ام؛ 
مجموعه ای مثل »عکاسخانه« که کاراکتر و شخصیت آن را دوست داشتم اما باز 

هم طراحی آن با خودم بوده است.
چرا بعد از تولیداتی مانند »عکاسخانه« شاهد این دست از کارهای خوب از جانب 

شما نبودیم؟
ما بسیار به این کارها عالقه مندیم؛ همه آن ها مانند فرزندان ما هستند؛ این تلویزیون 
است که باید قدر سرمایه ها و کارهایش را بداند؛ سریال هایی مثل »عکاسخانه« یا 
برنامه های مشابه می توانست سالیان ســال ادامه پیدا کند اما متاسفانه با تعویض 
مدیریت ها سالیق فرق می کنند و مایلند کارهای جدید ارایه کنند، به همین دلیل 
گروه های قدیمی حذف می شوند و می بینیم کارهایی که می توانستند سالیان سال 

ادامه پیدا کنند متوقف می شوند.
اگرصحبت پایانی باقی مانده، بفرمایید.

امیدوارم روزبه روز شــاهد این باشــیم که کارهای بهتری تولید  شوند و مردم هم 
از آن ها بهره ببرند؛ در حال حاضر دنیا از نظر متن، تکنولوژی، بازی و... با شــتاب 
بیشــتری پیش می رود، بنابراین ما نیــز باید در این رقابت خود را نشــان دهیم؛ 

هنرمندان ایرانی این توانایی را دارند اما امکانات ندارند.
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به این کمدی عالقه مندم


