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برای  سینمای کودک   و  نوجوان 
برنامه  ریزی  نشده  است

»تپلــی و من« داســتان فیلمنامه نویســی را روایــت می کند که زندگــی اش با ورود پســری هشت ســاله به نام 
»تپلی« دگرگون می شــود. این فیلم به کارگردانی حســین قناعت اســت که سابقه درخشــانی در زمینه کودک 
و نوجــوان دارد. از جمله بازیگــران این فیلم می توان به حســن معجونی، میترا حجار، یوســف تیمــوری، رامین 
ناصرنصیر و ســیروس گرجســتانی اشــاره کرد. با رامین ناصرنصیــر که پیش از ایــن در کارهــای قناعت دیده 
شــده اســت گفت وگویی درباره »تپلی و من« و ســینمای کــودک و نوجوان داشــتیم که در ادامــه می خوانید.

دالرام صادقی

گفت  و گو

رامین ناصرنصیر در گفت  وگو با »صبا« :

 »تپلی و من« آخرین فیلم روی پرده از شماست. در این دهه 
اخیر، ســینمای کودک و نوجوان از نظر شما در چه مرحله ای 
قرار دارد؟ و یا این ژانر پاســخگوی نیازهای کودک و نوجوان 

امروزی است؟
سال هاست ژانر مستقلی به اسم سینمای کودک وجود ندارد؛ 
برای این که وجود داشته باشد باید چرخه خود و مخاطب خود را 
داشته باشد؛ اوال سینمای کودک خیلی محدود شده است و ثانیا 
سفارشی شده، به دلیل این که ما جشنواره بین المللی کودک و 
نوجوان داریم. هر سال دو یا سه فیلم از طرف نهادهای دولتی 
سفارش داده می شود تا در جشنواره ای که ما میزبانش هستیم، 
آبروداری شود. این فیلم ها چون به آن منظور ساخته شده اند 
تضمینی برای نمایش دادنشــان وجود ندارد؛ چون خیلی از 
این فیلم ها برای شرکت در جشنواره آماده می شدند و تاکنون 
نمایش داده نشــده اند. اگر جنبه های عام بودن را دارا باشد و 
تماشاگر بیشــتری نیز جذب کند، اکران می شود. سال هاست 
برنامه ریزی مشــخصی درباره ژانری که برای سینمای کودک 
و نوجوان وجود داشــته باشد و نگاهشان نســبت به نیازهای 
تربیتی، آموزشــی و تفریحی به مخاطب باشد تا برای آن کار 
کنند، وجود ندارد و نگاهی جشــنواره ای به سینمای کودک و 

نوجوان حاکم است.
در کارنامه کاری شما کار کودک به مراتب زیاد دیده می شود. 
آیا شما به دلیل دغدغه درونی خودتان کار در رابطه با کودک 
را بازی می کنید یا زمانی که پیشنهاد بازی داده می شود قبول 

می کنید؟
هر دو این ها هست. به هرحال پیش آمدن و ادامه پیدا کردنش 
به این دلیل بوده که این فضا را دوســت داشتم و بازی در کار 
کودک، فضای مورد عالقه من است. متاسفانه به مرور از حجم 
فعالیت ها در این زمینه و حتی از جدیتــش در تلویزیون کم 
شده اســت. البته برنامه های کودک و نوجوان همچنان وجود 
دارند اما من نتوانسته ام همه آن ها را دقیق بببینم و فقط درباره 
آن مقداری که دیده ام صحبت می کنم که به نظرم ســطحی 
و با نگاهی غیرکارشناسی انجام می شــوند و سازندگانش فکر 
می کنند تعریف کار کودک این است که دو تا ترانه داشته باشد 
و شــخصیت ها خیلی لوس صحبت کنند درحالی که بچه های 
امروز فهیم هســتند، خیلی ســوال دارند و ما باید بتوانیم به 
آن ها جواب بدهیم که با ریســک کردن این مسائل، نمی شود 

توجهشان را جلب کرد.
 سابقه کار با حســین قناعت، کارگردان فیلم »تپلی و من« را 
قبال داشته اید؛ سینمای قناعت چه ویژگی هایی دارد که منجر 

به همکاری دوباره شما با ایشان شد؟
ویژگی مهم فیلم های حســین قناعت این اســت که در آن ها 
قهرمان وجود دارد و کــودکان که موجــودات خیال پردازی 
هستند، قهرمان ها را خیلی دوست دارند و با قهرمان های دنیا 
بزرگ ســال ها نیز هم ذات پنداری می کننــد و زمانی که برای 
دنیای خودشان قهرمان پردازی بشود، راحت تر هم ذات پنداری 
می کنند. یک ژانر فرعی هم در ســینما وجود دارد که اسمش 
سینمای کودک است اما فیلم هایی راجع به بچه هاست نه برای 
بچه ها، که گاهی اوقات تمایزی بین این ها قائل نمی شوند و در 
یک ظرف قرار می دهند. فیلم های آقای قناعت، سینمایی است 
که به معنای واقعی کلمه برای بچه  ها ساخته می شود و شور و 

نشاطی که بچه ها به دنبالش هستند را در خودش دارد.
فیلم »تپلی و من« عالوه بر کودکان، نظر خانواده ها را هم جلب 
کرده است؛ سینمای کودک و نوجوان به چه اندازه در آگاهی 

دادن به خانواده درباره فرزندانشان موثر است؟
سینما مدیومی اســت که خاصیت های آموزشی و تفریحی را 
همزمان در کنار هم دارد و ممکن است در بعضی فیلم ها یک 
جنبه پررنگ تر باشــد یا ممکن اســت هم عرض باشند. قطعا 
سینما در آگاهی دادن به خانواده ها خیلی موثر است به خصوص 
زمانی که از سینمای کودک حرف می زنیم، بخش آموزشی اش 
پررنگ تر است و کمتر فیلمی در رابطه با کودک داریم که صرفا 

جنبه تفریح داشته باشد.
سینمای کودک و نوجوان گیشه قوی  ندارد؛ این موضوع برای 
شما و حتی بازیگران دیگر که کارهای کودک انجام می دهند، 
دافعه ایجاد نکرده است که به جای فعالیت در زمینه کودک و 

نوجوان به سراغ ژانرهای پرفروش تر بروید؟
درباره خودم می توانم بگویم که دافعه نداشــته اســت. نباید 
بگوییم سینمای کودک گیشه ندارد بلکه برایش برنامه ریزی 
نشده است. فکر می کنم از آن دسته ژانرهای پرمخاطب باشد؛ 
چون تعداد کودکان و نوجوانان زیاد اســت و بچه ها معموال با 
والدین به ســینما می روند بنابراین خانواده هــا را می تواند به 
سینما بکشاند. در مقطعی به نظرم تجربه خوبی در این زمینه 
شده بود و ما گروه نمایش فیلم کودک در تهران داشتیم و چند 
ســینما برای نمایش دادن فیلم های کودکان نظر گرفته شده 
بود و آن سینماها برنامه هایی سازماندهی شده از طرف مدارس 
و... داشتند. اگر این اتفاق بیفتد فیلم های کودک و نوجوان نیز 
می توانند از ژانرهای پرطرفدار ســینما باشند. در حال حاضر 
هیچ گونه برنامه ریزی وجود نــدارد و فیلم های این ژانر اکران 
نامنظمی دارند، تبلیغاتی هم برای آنها نمی شود و سازماندهی 
برای جذب تماشــاگر ندارند. خیلی تاســف آور است به دلیل 
این که بعد از تجربیات خوبی که داشــتیم دوباره به این وضع 
افتادیم وگرنه اگر تجربه ای نداشتیم می گفتیم راهکارهایش 
را بلد نیستیم، اما وقتی چیزی امتحان شده و نتیجه داده است 

نمی دانم چرا نقیضش عمل می شود.
با توجه به این که ســالیان سال اســت در تلویزیون و سینما 
نقش آفرینی کرده اید، بازی در کدام مدیوم برای شما ارجحیت 

بیشتری دارد؟
هیچ وقت برایم فرقی نداشته است و فکر هم نمی کردم که این 
فیلم سینمایی، تئاتر و یا تلویزیون است. مسائل دیگری همانند؛ 
ارتباط برقرار کردن خودم با نقشی که پیشنهاد می شود، چقدر 
به شــوقم می آورد و یا گروه و کارگردانی که کار می کنم برایم 
مهم تر اســت و بیشــتر انگیزه می دهد تا این که به فکر پخش 
کار در سینما یا تلویزیون باشــم. درواقع در کم اهمیت ترینش 
شاید تلویزیون قبال برایم اولویت بیشتری داشته چون رسانه 
پرتماشــاگری بود و بازیگر می توانســت با طیف وسیع تری از 
تماشاگر ارتباط برقرار کند، البته این موارد مربوط به گذشته 
بود و چندسالی می شود که تلویزیون مخاطبان خود را از دست 
داده است و کارهای تلویزیون هم نسبت به قبل دیده نمی شوند.

در حال حاضر چه کاری انجام می دهید؟
در ســریالی که بــرای گروه ســنی نوجوان ها در شــبکه دو 

سیماست، فعالیت می کنم.
اگر حرف آخری دارید بفرمایید؟

خیلی خوب است به ژانرهایی پرداخته شود که به دالیل مختلف 
بار تبلیغات زیادی ندارند و مهجور مانده اند و معرفی می کنید تا 
تماشاگر در جریان اتفاقات قرار بگیرد و این اتفاق بسیار خوبی 

است به خصوص اگر فیلم های ارزشمندی باشند. 

فیلم های حسین قناعت قهرمان دارند


