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سینما

باید  به  دیدگاه  نوجوانان  نزدیک  شد

فیلم ســینمایی »تپلی و من« به کارگردانی حســین قناعت برای 
گروه ســنی کودک و نوجوان روی پــرده رفته اســت. این فیلم که 
داســتان پســری هشت ســاله و تاثیرگــذاری او بــر بزرگ ترهــا 
را نشــان می دهــد، به خوبــی از یک کاراکتــر کــودک، قهرمانی 
دوست داشــتنی ســاخته که بزرگ ترهــا را هم با خــودش همراه 
می کنــد. در این شــماره از روزنامــه »صبا« با حســین قناعت در 
مورد فیلم تازه اش گفت وگویی داشــتیم که در ادامــه می خوانید.

فاطمه رستمی

گفت  و گو

حسین قناعت؛  کارگردان  »تپلی و من«  در گفت  وگو  با »صبا«  :

کودکان و نوجوانان امروزی متناســب با شرایط روز، 
دچار تحوالت زیادی شــده اند و خواست و نیازشان با 
گذشته فرق دارد. شما چقدر این تفاوت ها را در ساخت 

آثار سینمایی در نظر دارید؟
یکی از دوســتانم به تازگی حرف قشــنگی به من زد، 
او گفت: بچه های امروز وقتی بــه دنیا می آیند، پنجم 
ابتدایی هســتند. نگاهی که ما باید بــه بچه های این 
دوران داشــته باشیم، با گذشــته فرق دارد. بچه های 
امروز با توجه به پیشرفت ســریع تکنولوژی و ارتباط 
گسترده ای که با جهان دارند، آگاه تر شده اند. تصویر و 
محتواهای تصویری در زندگی آن ها نقش اساسی تری 
پیدا کــرده اســت. در دوران جوانی مــا تنها یکی دو 
شبکه تلویزیونی وجود داشــت و نوجوانی ما با همین 
موجودی های محدود گذشت. ما فیلم اجاره می کردیم 
و با دوســتانمان تا صبح فیلم می دیدیم و این نهایت 
داشــته های ما بود. امروز آنقدر اطالعات اطراف بچه 
وسیع و در دسترس شده است که آن ها فیلم های روز 
دنیا را با جزییات می شناسند، به همین دلیل با توجه 
به این که بچه های باهوشی هستند و اطالعات خوبی در 
اختیار دارند، ارتباطشان با تصویر و گوشی های موبایل 
و... زیاد است و درنهایت خواسته و سلیقه آن ها فراتر 
از آن چیزی شــده که قبال بوده است. این مسئله، کار 
را برای فیلمساز آثار کودک و نوجوان سخت می کند و 
باید به دیدگاه نوجوانان نزدیک شویم و فکرهای تازه 
داشته باشیم تا مورد قبولشان قرار بگیریم. امروز روایت 
قصه های قدیمی چندان جذابیتی برای بچه ها ندارد و 
نمی توان با آن زبان با بچه ها حرف زد. تالش می کنم 

به درستی به نسل جدید نزدیک شوم و فیلم بسازم.
یکی از ویژگی های فیلم های کودک و نوجوانی که شما 
ساخته اید این است که سلبریتی ها اصوال در فیلم های 

شما حضور دارند درحالی که شاید به نظر برسد آن ها 
تمایلی برای حضور در کارهای این گروه سنی نداشته 

باشند. در مورد این همکاری توضیح بدهید.
در تمام ســال هایی که بــرای کــودک و نوجوان کار 
کرده ام، خیلی وقت ها در مرحله پیش تولید با بازیگران 
تماس می گیریم و به ما می گویند که کار کودک انجام 
نمی دهنــد درحالی که اگر به هنرمنــدان جهان نگاه 
کنید می بینیــد که آن ها اتفاقا برای این گروه ســنی 
ارزش زیادی قائل هستند؛ مثال نیکول کیدمن به خاطر 
بچه هایش در فیلم های گروه ســنی کودک و نوجوان 
حاضر می شــود یا رمان نویســی به نــام ایزابل آلنده 
رمان های ارزشمندی برای این گروه سنی می نویسد 
و... خوشبختانه من و فیلم هایم این شانس را داشته ایم 
که بازیگران خوش ســابقه و چهره های مطرح در این 
آثار حضور داشــته اند به خصوص برای فیلم »تپلی و 
من« عالوه بر بازیگرانی مثل ســیروس گرجستانی، 
یوســف تیموری، رامین ناصرنصیر که از دوستان من 
هستند میترا حجار و حسن معجونی هم لطف کردند و 
در فیلم ما که مخصوص کودک و نوجوانان است بازی 
کردند و این مسئله باعث خوشحالی من است و خیلی 
راضی بودم و شانس آوردیم که همکاری خوبی بین ما 
شکل گرفت. فکر می کنم این دوستان قصه را دوست 
داشته اند که کار را پذیرفتند. آن ها ایده ها و خالقیت 
مناسبی به عنوان بازیگر فیلم کودک و نوجوان داشتند 

و امیدوارم باز هم بتوانیم کار مشترکی انجام دهیم.
با توجه به این که هم ســینما و هم سریال سازی برای 
گروه ســنی کودک و نوجوان را تجربه کرده اید، فکر 

می کنید تاثیرگذاری کدام یک از این ها بیشتر است؟
فکر می کنــم کارهای کودک در هر دو رســانه خوب 
دیده می شود و در دوسه ســال اخیر سینمای کودک 
و نوجوان کشور نسبت به قبل تغییرات مثبتی داشته 
اســت. همه دوســتان اذعان دارند که دهه60 دوره 
پرافتخار سینمای کودک بوده و در روزهای جشنواره 
یکی از سوال هایی که به کرات از من پرسیده می شود 
این اســت که چرا بــه آن دوران برنمی گردیم؟ فکر 

می کنم این مســئله دالیل زیادی دارد. در سال های 
اخیر فیلم های خوبی برای این گروه سنی ساخته شده 
و من بیشــتر این فیلم ها را دیــده ام و حس مثبتی به 
آن ها دارم. امروز ما نه ســرگروه در اکران داریم و قرار 
شده هرکدام از سرگروه ها هر سال یک فیلم کودک و 
نوجوان اکران کنند؛ یعنی در یک ســال نه فیلم برای 
این گروه سنی اکران می شــود. واقعیت این است که 
تنها حامی سینمای کودک و نوجوان بنیاد سینمایی 
فارابی و کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان است 
که در این دو نهاد هم تصمیم های خوبی برای فیلم های 
کودک و نوجوان گرفته می شود، البته می توانند بهتر 
از این هم عمل کنند. الزم است بدانیم که بچه ها باید 
از سینما سهم جدی داشته باشــند. من عالقه مند به 
ســینمایی هســتم که همه اعضای خانواده را درگیر 
کند و برای همه جذاب باشــد. امروز بــا توجه به آگاه 
شدن بچه ها، سینمای کودک و نوجوان مثل گذشته 
خیلی معنا نمی دهد و آن ها هم انگار آدم بزرگ هستند 
و بیشتر از سن شان می فهمند. وقتی می بینم که مرد 
میان سالی تنها به سینما می آید و فیلم ما را می بیند و 
حتی می خندد و لذت می برد خیلی خوشحال می شوم. 
این یعنی این که ما توانسته ایم خانواده را جذب کنیم. 
این نگاه به سینمای کودک که باید گستره مخاطبش 
را گســترش داد، امروز در شورای ســینمای فارابی 
هم وجود دارد و طبیعتا نگاه بســیار خوبی است. من 
اصــال آن جنس ســینما را رد نمی کنــم که نگاهش 
جشنواره ای است و... اما از بعد سلیقه ای به سینمایی 
عالقه  دارم که خانواده را در بر گیرد. در مورد تفاوت های 
بازخوردهای کار کودک در سینما و سریال باید بگویم 
فکر می کنم سریال مخاطب بیشتری نسبت به سینما 
دارد، اما نمی توانیم مخاطــب را از نزدیک ببینیم. در 
فیلم های سینمایی هم تماشــاگران را می بینیم هم 
مخاطبان از اکران، عکس و فیلــم می گذارند و از این 
نظر احساس نزدیکی بیشــتری به مخاطب می کنم. 
برای من مهم راضــی بودن مخاطب اســت و تالش 
می کنم ارتباط درستی بین مخاطب و اثر شکل بگیرد. 

یکی از دوســتانم مثال خوبی در مورد همین موضوع 
زد و گفت: ما داستان می نویســیم، اما فرقی نمی کند 
این داســتان را با خودکار بنویســیم یا روان نویس یا 
تایپ کنیم، بلکه مهم، نوشتن داســتان و رسیدن به 
هدف اســت. ســینما و تلویزیون هم برای من همین 
شرایط را دارد و مهم ماهیت کار است که باید درست 
و زیبا به ثمر برسد. طبیعتا حجم ســریال تلویزیونی 
بیشــتر از یک فیلم سینمایی است و شــاید سریال با 
فیلمنامه 500صفحه ای و ســینمایی بــا 80صفحه 
فیلمنامه ساخته شود و این از تفاوت های کار در سینما 

و تلویزیون است که من تجربه اش کرده ام.
در فیلم »تپلی و مــن« می بینیم کــه کودک چقدر 
می تواند توانا باشد و در بزرگ ترها تغییر ایجاد کند. در 
مورد این ایده فیلم و قهرمان پروری و تاثیرش بر کودک 

و نوجوان بگویید.
اگر به فیلم هــای مخصوص کــودک و نوجوان دقت 
کنید، متوجه می شــوید که عنصر مشترکی در همه 
آن ها وجود دارد؛ این عنصر قهرمان بودن و موثر بودن 
کودک فیلم است. همین نکته باعث جذب بچه ها به اثر 
هم می شــود. فیلم »تپلی و من« هم چنین ویژگی ای 
داشت و نشان می داد که بچه های امروزی از نظر نگاه به 
جامعه، قدرتمندتر از گذشته هستند. من قبل از این که 
فیلمنامه ای بنویســم به همین نکته توجه دارم و اگر 
چنین ویژگی داشت سراغ ساخت فیلم می روم. زمانی 
که شــخصیت کودک فیلم منفعل باشد اصال جذبش 
نمی شوم و سراغ ساخت چنین متنی هم نمی روم. این 
روزها درگیر کاری هستم به اسم »پیشی و میشی« که 
براساس رمان خارجی نوشته می شــود و دو کاراکتر 
دختر و پســر دارد که نقش مهمی در اتفاق های فیلم 
دارند و قهرمان محسوب می شوند و همین مسئله مرا 

ترغیب کرد که فیلم را بسازم. 
فانتزی در فیلم های کودک و نوجوان عنصری اساسی 
به حســاب می آید. درمورد چگونگی به کارگیری این 

عنصر در کارهایتان بگویید.
فانتزی باعث می شود دست فیلمساز برای رویاپردازی 

باز باشــد. فرزند من ده ساله اســت و کل سیزده جلد 
هری پاتــر را خوانــده و فانتزی و این جنــس کارها 
را به خوبــی درک می کنــد. من با چنیــن بچه هایی 
ســروکار دارم که فانتزی را می شناســند و از دنیای 
خارج باخبر هســتند پس کار ما اصال ساده نیست و 
نباید ســاده انگاری کرد. بچه ها فانتزی را راحت درک 
می کنند و می پذیرند. فانتزی بــه بیان قصه های تازه 
کمک می کند و مسیر برقراری ارتباط با بچه ها آسان تر 

می شود.
اکران فیلم در تابســتان چقدر در فــروش فیلم موثر 

است؟
غیر از بحث مالی و فروش فیلم که اهمیت زیادی دارد، 
حمایت و جلب نظر و رضایت مخاطب مهم اســت تا 
بستر اعتماد آن ها نسبت به ما به عنوان فیلمساز فراهم 
شود. دوست دارم آنقدر با بچه ها آشنا شوم و خواست 
آن ها را بشناسم که فروش فیلم از این راه تضمین شود. 
اصوال بیشتر کتاب هایی که برای این گروه سنی منتشر 
می شود را می خوانم به این دلیل که از این راه راحت تر 
می توانم دنیای بچه ها را بشناسم. دخترم اولین بیننده 
فیلم من اســت و دوســت دارم همان طور که خودم 
به آنچه فرزندم تماشــا می کند اهمیــت می دهم، به 
بچه های دیگر هم فکر می کنم و امیدوارم پدر و مادرها 
احساس کنند بار تربیتی فیلم های این گروه سنی قابل 
اعتماد و باالست. با این که تابســتان گرمی داریم، اما 
امیدوارم خانواده ها همراه فرزندانشان به سینما بروند 
به این دلیل که فیلم »تپلی و من« بیشتر فیلم خانواده 
اســت تا فیلم کودک و نوجوان؛ و فکر می کنم همه از 
دیدن آن لذت می برندف یعنی آرزو دارم این طور باشد 
و حتی اگر بزرگ ســالی به تنهایی به دیدن فیلم رفت 

راضی از سالن خارج شود.
آیا برنامه ای برای حضور در جشنواره دارید؟

بیشتر از جشنواره به اکران داخلی فیلم فکر می کنم. 
صحبت هایی با بخش بین الملل بنیاد سینمایی فارابی 
شده اســت، البته هیچ چیز قطعی نیست و امیدواریم 

اتفاقات خوبی رخ دهد. 

مهم   راضی  بودن  مخاطب   است


