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آیا «خاله قورباغه» سینمای کودک را دوباره زنده میکند؟
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اواخــر دهــه  60تــا اواســط دهــه  ،70خورشــید
ســینمای کودک در ایران پرحرارت و درخشان
م یتابیــد .سیاســتگذاریهای جدیــد و توجــه
ویــژه مدیــران ســینمایی آن روزهــا بــه تولید و
اکــران فیلــم کــودک باعــث رونق فیلمســازی
در ایــن بخــش بــود .آثــاری کــه تولید میشــد
در تقســیمبندی رایــج به فیلم بــرای کودک و
دربــاره کودک تقســیم میشــد و جالــب اینکه
هــر دو گرایــش مخاطــب داشــت .بخشــی از
موفقیت این فیلمها ریشه در سینمای کانونی
داشــت که پیش از پیروزی انقالب ،متولد شده
و فیلمســازان مســتعدی تربیــت کــرده بــود.
بعــد از پیروزی انقالب اســامی بهدلیل وجود
ممیزیهــای تــازه و مخالفــت بــا اصولــی کــه
در ســینمای گذشــته پذیرفته شــده بود( ،مثل
ستارهســاالری) ســینمای کودک رشــد کرد و به
موفقیت رسید.
پــس از دوم خــرداد  76و بــا بــاز شــدن فضای
سیاســی و اجتماعی و رونق فیلمســازی درباره
مســائل جامعــه و جوانــان (عناصــری کــه در
ســینمای دهــه  60غایــب بودنــد یا به شــکلی

محــدود و فیلتــر شــده مطــرح م ی شــدند)،
ســینمای کودک به حاشــیه رانده شد .در همه
این ســالهای پرفراز و نشــیب جشــنواره فیلم
کــودک و نوجــوان بــه حیــات خــود ادامــه داد.
جشنوارهای که در همان دوران طالیی سینمای
کودک ،محلی برای کشف استعدادهای تازه و
تبــادل با ســینماگران خــارج از مرزهــای ایران
بــود .با افت کیفیــت تولید فیلم و نابود شــدن
چرخه اکران این فیلمها ،جشنواره کودک تنها
محفلی بود که هر ســال سینماگران عالقهمند
بــه ایــن حــوزه را دور هــم جمــع میکــرد تــا
دســتکم ،شــعارهایی درباره زنده بــودن این
ســینما مطرح کننــد و برای خوشــایند مدیران
و متولیان این ســینما ،مقابل عکاسها لبخند
بزننــد و بــه جشــن ســینمای کــودک ببالنــد.
غافــل از اینکــه ســینمای کودک خــارج از چند
روز جشــنواره و در فضــای اکــران ،نــه حامــی
داشــت ،نه مخاطب پیگیر .بیشــتر چهرههایی
کــه بــا فیلــم کــودک پــا بــه ســینمای حرفهای
میگذاشــتند ،فیلمســازانی کــم مایــه بودنــد
کــه کــم اقبالــی در ســایر حوزههــا را با ســاخت
فیلــم بــرای کودکان جبــران میکردنــد .آثاری
کــه تکنیک نــازل و محتوایــی قدیمی داشــتند
و ارتباطــی بــا نســل امــروز برقــرار نمیکردنــد

تولیــد شــده و در انبارهــا خــاک میخوردنــد.
تهیهکننــدگان و ســازندگان ایــن فیلمهــا بهتر
از هر مخاطب دیگری میدانســتند فیلمشــان
تماشاگری ندارد.
در ســالهای اخیــر ،شــاهد فــروش بــاالی
تعــدادی فیلــم کــودک بودهایــم ،ایــن اتفــاق
اگرچــه امیدوارکننــده اســت ،اما بعیــد به نظر
میرســد بــه حرکتــی مــداوم و مســتمر یــا یک
جریــان منطقــی تبدیــل شــود .بعضــی از این
فیلمهــا که تولید مؤسســههای خاص هســتند
بــا حمایت ارگانها به ارقام باال دســت یافته و
میتوان حدس زد بــدون حمایت ،تجربه این
استقبال غیرممکن بود.
بــا ایــن همه و با توجه به ســاز و کارهایی که در
ســینمای ایــران به ســنت و قانون تبدیل شــده
و بخــش خصوصــی و دولتی هر یک به شــکل
و شــیوهای از آن بهرهمنــد اســت ،دربــاره تأثیر
غلــط ایــن حمایتهــا در رونــد تولیــد و اکران
صحبــت نمیکنیــم کــه نتیجــهای نــدارد .هــر
چند پاشنه آشــیل فیلمســازی برای کودکان از
همینجا شکل میگیرد.
وقتی ســینمایی به شــکلی واقعی ،خواســتار و
مخاطب ندارد شــریان تولیــد و توزیع و اکران،
در بخشهایــی درســت کار نمیکند .مخاطبی

بــرای ایــن فیلمهــا تربیــت نمیشــود و فقــط
آثــاری تماشــاگر پیــدا میکنند کــه از اهرمهای
دیگری سود میبرند.
در حالــی کــه مدیریــت درســت و حمایــت
هنرمندانه وظیفه دارد ،مســیر فیلمســازانی را
هموار کند که مســتعدتر و باانگیزهتر هســتند و
فیلمهایشــان برای نمایش روی پرده ســینما،
جذاب اســت .اگر قانون و مقررات درست اجرا
میشد شاید اشتیاق فیلمسازان برای فعالیت
در این ســینما بیشــتر بود .البته این نکته را هم
باید اضافه کرد که چهرههای درخشان و موفق
ســینمای کودک در ســالهای دور ،امروز دیگر
جوانی و شــوق و شور سابق را ندارند و طبیعی
اســت کــه تکــرار پیروزیهــای قبلــی برایشــان
سخت است.
«خالــه قورباغه» کــه این روزها اکــران عمومی
شــده وامدار روزهای درخشان سینمای کودک
اســت .ترکیب تجربه فرشــته طائرپور و ذوق و
هنر افشین هاشمی ،فیلمی شده که از بهترین
آثار سینمای کودک فاصله دارد اما طبق آمار،
بــه مــرور بــه مخاطبانش افزوده شــده اســت.
شــاید بتــوان امیدوار بــود که تابســتان داغ ،97
فصلــی تــازه در ســینمای کــودک باشــد ،بایــد
منتظر بود و دید.

