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فرشته طائرپور و افشین هاشمی ،تهیه کننده و کارگردان «خاله قورباغه» از این فیلم می گویند

فرصتی برای بریدن از تلخی ایام و تماشای آرزوها
نرگس عاشوری

خبرنگار

ســینمای کودک بر خالف دهه  60که تولیدش رونق داشــت و «عصر طالیی سینما»ی
این حوزه بود امروز در رکود نگرانکنندهای به ســر میبرد .سال تا سال فیلمی مناسب
کــودکان تولید نمیشــود اگرچه کودکان همراه پــدر و مادر به ســینما میروند و از روی
ناچاری به تماشــای فیلمی مینشینند که مناسب سن آنها نیســت .تابستان امسال و
همزمان با داغ شــدن بحث همیشــگی این ایام درباره اوقات فراغــت کودکان و لزوم
برنامهریزی فرهنگی باالخره پس از ســالها فیلمی بــرای کودکان روی پرده اکران رفته
است؛ فیلمی که هم برای مادران امروز و کودکان دیروز خاطرهانگیز است و هم تالش
ســازندگانش این بوده که نسخهای به روز و باب ســلیقه بچههای نسل جدید هم باشد.
فیلم سینمایی «خاله قورباغه» از اوایل تابستان و همزمان با فوتبال جام جهانی روی
پرده اکران اســت .عروســک اصلی این فیلم کــه از دل قصه «گلنــار» کامبوزیا پرتوی
بیرون آمده و بعدها در قالب ســریال «خاله قورباغه و آقا پســر» به کارگردانی فرشــته
طائرپور بهصورت مســتقل دیده شد ،در کنار عروسکهای تازه قصهای شاد و موزیکال
را روایت میکنند .قورباغهها بزرگ شــدهاند و هر کدام برای خود خانه و خانوادهای در
یک گوشه دنیا تشکیل دادهاند .خاله قورباغه مانده با تمام تنهاییاش .نه از بچه جون
«خالــه قورباغه و آقا پســر»ی که آمــده بود تا کنــار او برای کنکــور درس بخواندخبری
اســت و نه از تپلی تنبلی «گلنار» .تنها همدم او بی بی حکمیه اســت و موش سمســار
باشــی که البته ســام گفتنها و احوالپرســیهایش به طمــع به دســت آوردن میراث
خالــه قورباغه و به تعبیر خودش «آشــغالهای دوستداشــتنی» اســت امــا زلزله و
انتشــار یک خبر کافی اســت تا نوههای رنگارنگ با گویشهــا و نژادهای مختلف خاله
قورباغــه را به کلبهاش بکشــاند تــا با هم و درکنار هــم برای حل یک مشــکل راه نجات
پیدا کنند .با فرشــته طائرپور (تهیهکننده) و افشــین هاشــمی (کارگردان) درباره رفتن
ســراغ نوستالژیها در ساخت فیلمهای عروسکی ،ارجاعات سینمایی و متن مسجع و
ریتمیک این فیلم ،جذابیت نداشــتن سروشکل عروسکهای سخنگو ،افول سینمای
کودک و ...به گفتوگو نشستهایم که در ادامه میخوانید.

 ëëســاختفیلمهایکودکاندرســالهای
اخیر ،بخصوص برای بچههای امروزی ،کار
بسیارپرریسکیاست.آیابرایهمیناست
که اغلب فیلمســازان به ســراغ نوســتالژی
و شــخصیتهای عروســکی خاطــره ســاز
برنامههــایتلویزیونــییافیلمهــایموفق
ســینماییدههشــصتمیرونــدوکمتربه
خلق عروســکهای تــازه میپردازند؟ چرا
«خالــه قورباغــه» را بهعنوان شــخصیت
اصلیفیلمجدیدتانانتخابکردید؟
طائرپــور :ســؤال شــما دو قســمت دارد،
بخــش ریســک در تولیــد فیلــم کــودک و
بحــث انتخــاب شــخصیت عروســکی .در
مــورد بخــش اول بایــد بگویــم ســالهایی
کــه ما فیلمســازی برای کــودکان را شــروع
کردیم ،جز شــهر موشها که خوشبختانه
فیلم ســینمایی موفقش هم ساخته شده
بود ،کمتر سابق ه و ذهنیتی از عروسکهای
تلویزیونی مستعد برای کار سینمایی وجود
داشــت .تعامل با تلویزیــون هم برای اخذ
رایت سینمایی شخصیتهای سریالی کار
دشــواری بود .لذا ســاخت فیلم عروسکی
بهمراتــب ســختتر از امــروز بود؛ امــا ما با
اطمینان از واکنش خانوادهها فیلم زنده-
عروســکی «گلنار» را ساختیم با خلق چند
شخصیت عروسکی فاقد سابقه تلویزیونی
که هم پرفروشترین فیلم ســال شد و هم
سینمای کودک در بخش خصوصی شکل
گرفت .اصوالً فیلمهای شــاد و مفرح برای
کــودکان ،هــم کــودک را راضــی میکنــد و
هــم بزرگســاالن همراهــش را .تجربه هم
نشــان داده هــر زمــان بهدالیــل اقتصادی
یــا اجتماعی ملــت حال خوشــی نــدارد و
نشــاط جامعه کــم شــده ،اکران ایــن گونه
فیلمها بیشــتر بــه ایجاد شــادی و رضایت
ولــو موقت-در خانوادهها کمک کرده و بااستقبال مواجه شــده .اکران فیلم «گلنار»
هــم بــا آن فضــای موزیــکال و خــوش آب
و رنــگ ،بــا روزهــای رحلت امــام خمینی
همزمان شــد و در ابتدا این نگرانی را برای
ما ایجاد کرد که نمایش فیلم در آن شرایط
ن است واکنشهای منفی ایجاد کند،
ممک 
اما مدیریت وقت ســینما اعــام کرد برای

حفــظ روحیــه و جلوگیری از این احســاس
که زندگی متوقف شــده باید فیلم در زمان
اعالم شــده اکران شــود .در نتیجه «گلنار»
با موفقیت چشــمگیری اکران شــد و حتی
سینماهایراکدوبیمشتری،بعدازسالها
شــاهد صفهــای طوالنی و ســئانسهای
فوقالعاده تا نیمههای شــب شدند .البته
در شرایط فعلی که بچهها در حال تماشای
انواع تولیدات خارجی از کانالهای رسمی
و غیــر رســمی هســتند ،فرمــول موفقیــت
یــک فیلــم کــودک وقتــی جــواب صحیح

مشــتریان تمام وقت صفحه تلویزیون در
خانههاهستند.
و امــا در مورد شــخصیتهای خاطره ســاز
و جدیــد عروســکی بایــد بگویــم در فیلــم
«گلنار» دو شخصیت خاله قورباغه و خانم
خرســه(تپلی تنبلــی) محبــوب و مقبــول
بــزرگ و کوچــک شــدند و استعدادشــان
بــرای قصهســازیهای بیشــتر بــه اثبــات
رســید .از آنجا که مادرها فعالترین عامل
آوردن بچههــا به ســینما هســتند و این دو
عروسک هم که رفتار و گفتار خیلی زنانهای
داشــتند ،میشــد حدس زد کــه محوریت
آنهــا در فیلمهــای دیگــر میتوانــد مــورد
استقبال مادران و فرزندانشان –بخصوص
دختــران -قــرار بگیــرد .بــا همیــن فرضیه
چندسال پیش سریال خاله قورباغه را برای
شبکه 2ســاختم که آن هم پاسخ مثبتی از
مخاطبانــش گرفت .حــاال در فیلم «خاله
قورباغــه» اگرچــه خالــه خــودش همــان
شخصیت اصلی و نقش اول است اما سایر
عروسکها همه جدیدند و برای این فیلم
خلقشدهاند.
 ëëبه همراهــی مادران اشــاره کردید؛ به نظر
میرسداینهمراهیدرفیلمنامههمدرنظر
گرفته شــده ،پرداختن به نکاتی مثل تفاوت
نســلها نشــان میدهد که مســتقیماً قشــر
بزرگسالراهمهدفقراردادهاید.
طائرپور:دقیقاًهمینطوراست.در«گلنار»
و «پاتــال» هــم همین طور بــود .نمیتوان
بچههــا را فــارغ از مناســبات خانوادگــی و
مشــابهت و ارتباطشــان بــا والدینشــان و
ســپس بــا مربیــان اولیــن نهــاد اجتماعی
ک و مدرسه ،مخاطب قرار
شــان ،مهدکود 
داد .نمیخواهم بحث قدیمی فیلم برای
کودک و دربــاره کودک را باز کنم ولی یقیناً
هــر فیلم کــودک باید برای مــادری هم که

«باشو» نیز همینطور .واکنش تماشاگران
نیــز نشــان میدهد کــه اشــتباه نکــردهام،
بیآنکــه کــودک را گیــج کنــد ،از مخاطب
بزرگسالخندهمیگیرد.
 ëëبا توجــه بهکارهای متفاوتی کــه در حوزه
نمایــش و ســینما انجــام دادهایــد بهنظــر
میرســد اهــل تجربههــای تــازه هســتید.
بههمیندلیلدعوتخانمطائرپورراقبول
کردید؟
افشــینهاشــمی:دقیقــاً بههمیــن دلیــل.
من وقتــی وارد یک شــهر میشــوم همان
اول راه میافتــم کوچــه پــس کوچههایش
را کشــف کنم چون فرصت برای گذشــتن
از خیابانهای اصلی همیشــه هســت ،این
کوچــه پــس کوچههاســت کــه مجهــول و
جــذاب اســت .در پیشــنهادهای کاری هم
همین رویه را دارم؛ امکان بعضی تجربهها
ممکــن اســت دیگــر پیــش نیاید ،مگــر در
طــول هــر  ۱۰ســال چنــد فیلــم عروســکی
ساخته میشود که بخواهی برای همکاری
با آن دچار تردید شــوی .بعضیها ترجیح
میدهند در حاشیه امن حرکت کنند و آثار
موفقشــان را بــه اثــر موفق دیگــری تبدیل
کننــد کــه البتــه اصالً هــم بد نیســت و من
هــم دوســتش دارم اما بدان معنا نیســت
که اگــر امکان تجربه فضای تازه را داشــتم
از آن صرفنظــر کنــم .ســاخت یک فیلم
عروسکی که به یک اثر موزیکال تنه میزند
از آن دســت چیزهایــی بــود کــه بیتردیــد
نمیتوانستم به آن نه بگویم.
ëëاز مؤلفههــای آشــنای افشــین هاشــمی
شناخت از ادبیات و موسیقی است .چقدر
فضای موزیکال ،متون مســجع و ریتمیک
ش از
محصول سالیق و عقاید شــما بود .پی 
شــما قرار بود مســعود کرامتی این پــروژه را
کارگردانیکند.

دنیایشگفتانگیزوتأثیرپذیرمخاطب

تجربــه صدا-بازیگرى در فیلم ســینمایى «خاله قورباغــه» براى من
تجربه اى ویژه بود .چرا که قرار بود در فیلمى حضور داشــته باشــم که
یادداشت یکــی از شــخصیتهای آن از دوره کودکــى برایم خاطره اى شــیرین
ســاخته بود .از ســویى دیگر باید بــه جاى تنها شــخصیت منفی قصه (سمسارباشــی)
حرف مــیزدم ،آن هم طوری که مخاطبان فیلم را پس نزنــد ،آن هم مخاطب کودک
بــا آن دنیاى شــگفت انگیــز و تأثیر پذیــر .موفقیت خالــه قورباغه براى مــن بهعنوان
عضوى از گروه سازنده ،باعث شعف اســت و امیدوارم میکند به اینکه هنوز میتوان
به سینماى کودک خیلی جدى نگریست.

میدهــد کــه فرصتهــای اطالعرســانی
و تبلیــغ در اختیــار آن فیلــم باشــد؛ دقیقاً
برخالف آنچه در دو هفته اول اکران بر ســر
«خاله قورباغه» آمد و در بیخبری مطلق
کودکان و خانوادهها نمایشاش آغاز شــد.
طی ســالهای اخیر فیلمهایی بودهاند که
در بســتهبندی کودکانه ،فارغ از نقاط قوت
و ضعفشــان در متــن و ســاخت ،خیلــی
بیشــتر از پیشبینــی کارشناســان فــروش
داشتهاندچونسازندگانشانموردحمایت
تلویزیون بوده و سازمان انصافاً برای تبلیغ
فیلمشــان سنگ تمام گذاشــته است .این
چتالشتبلیغاتی
یکواقعیتاستکههی 
به اندازه تیزر تلویزیونی در رونق گیشه یک
فیلــم مؤثر نیســت وای کاش روزی برســد
کــه این حمایت شــامل حال همه فیلمها
بخصــوص فیلمهــای کــودک بشــود کــه

دغدغــه و حساســیت بــردن بچــهاش بــه
سینما را دارد جالب باشد.
 ëëشوخیها و ارجاعات مربوط به فیلمهای
«آشــغالهای دوستداشــتنی» و «باشــو
غریبــه کوچــک» یا نــوع دوبله ســلطان که
یــادآور فیلمفارســی اســت ،هم بــر همین
اساساست؟
طائرپور« :آشــغالهای دوســت داشتنی»
برایم فیلم بســیار عزیزی اســت و بشــدت
نســبت به جفایی کــه به آن در اکران شــده
معترضم .نام دوپهلوی فیلم را هم خیلی
دوست دارم؛به نظرم محسن امیریوسفی
انتخاب نام هوشــمندانهای کــرده ،زندگی
همه ما پر از «آشغالهای دوست داشتنی»
است .هرجا داستان«خاله قورباغه» مجال
داد با این نام شــوخی کنم ،استقبال کردم.
تصویــر مانــدگار نایــی در فیلــم بــا ارزش

احسان کرمی  /صداپیشه عروسک سمسارباشی

هاشمی :ادامه همکاری با «خاله قورباغه»
برای آقای کرامتی با توجه به تعهدی که به
کار دیگر داشتند میسر نبود و درنتیجه من
به مجموعه اضافه شــدم .بخــش ادبیات
ریتمیک و موزیکال فیلم تقریباًارتباطی به
من ندارد .سعید شهرام پیشتر ترانههای
فیلــم را بــر اســاس اشــعار خانــم طائرپور
ساخته بود که اتفاقاً بعد از آمدن من جرح
و تعدیل و کمتر شــد .مؤلفههایی که اشاره
کردید شاید باعث شد من راحتتر و تندتر
خود را به گروه برســانم و با گروه هماهنگ
شوم.
طائرپور :فیلمنامه که تمام شــد احســاس
کــردم تعمداً یا طبیعتاً ،فضای کار بیشــتر
مادرانــه و دخترانــه اســت ،مادرها بیشــتر
حــرف میزننــد ،نصیحــت میکننــد،
قصهگویی میکننــد و ماجراهــا را تلطیف

میکننــد .احســاس کــردم ماجراهــای
فیلمنامه اکشنهای پسرانه پسند کم دارد
و بر همین اســاس پس از مشــورت با آقای
کرامتی ،از افشین هاشمی دعوت کردم که
بــرای تغییراتی در ماجراهای فیلمنامه به
گروه اضافه شود .بزن-بزنها و اکشنهای
فیلم کار افشین است.
 ëëبا این توصیفات به نظر میرســد در میان
عروســکها خودتان بیشــتر با شخصیت
«ســلطان» و نــوع دیالوگــش کــه یــادآور
شــخصیتهای پهلوان مآب فیلمفارســی
استارتباط بیشتریداشتهاید.
هاشــمی :ســبک صــدا و گویــش ســلطان
برآمده از عالقه من به فیلمفارســی است.
الگوی دوبلهام هم بــرای این نقش دوبله
ناصــر ملــک مطیعی در شــخصیتهایی
مثل مهدی مشکی بود .این صدا را یکبار
هم در مجموعه «مسافرخانه سعادت» در
ش یک راننده جوانمرد اجرا کردم .کاش
نق 
زنده بود و میشد دعوت کرد تا ببیند چند
نســل بازیگری بعد از او ،هنوز دوست دارد
شمایلی از ناصر ملک مطیعی را روی پرده
ببیند .اعتراف میکنم ســینمای فارسی را
خیلی دوست دارم .یکی از چیزهایی که در
آن ســینما باعث هویتبخشی و عالقه ما
به کاراکترهایی مثل فردین ،ملکمطیعی
یــا بهــروز وثوقــی بــود دوبلههــای درجــه
یکشان بود؛ صداهای مردانه جوانمردان
بــا لحــن تهرونــی کــه کششــی در آوا دارد و
امروزه التــی گفته میشــود .در متن اولیه،
«ســلطان» چنیــن شــخصیتی داشــت؛
یعنــی میتوانســت در شــمایل بیرونــی
یکجــور فردیــن یــا کالهمخملــی «الت
جوانمــرد» مجیــد محســنی میشــد (نــه
جاهل بدمن «کوچهمردها») ،ایرج قادری
فردیــن «کوچــه مردهــا» بــا همــان یقــه
و
ِ
باز ،صدای خــوش آواز و ...عالقه ســلطان
به آتشنشــانی امــا از حادثه پالســکو آمد.
آتشســوزی پالســکو که اتفاق افتــاد ما در
دفتــر مشــغول کار بودیــم و همــه مبهوت
همدیگــر را نــگاه میکردیــم .اولیــن بار که
تصویر لحظه فروریختن پالسکو را دیدیم
همــه بغــض کردیــم و هرکــس گوشــهای
بــرای خــودش جســتوجو میکرد شــاید
برای گریه کردن .راهی نداشــتیم .روح آنها
در قصهمــان جــا انداختــه بــود .این تغییر
شــخصیت از جوانمــرد بــه آتش نشــان
شــجاع برآمــده از عاطفــه و احســاس
مسئولیت راجع به کســانی بود که چندین
کوچه پایینتــر از ما برای نجات هموطنان
دیگری شــهید شــده بودند .آنها شهادت و
شجاعتشان را در قصه ما دمیدند .اما در
قصه کودکانه ما پیــام جوانمردی و نجات
نباید به ناامیدی منجر میشد بنابراین در
قصه ما بقیه آدمها کمک میکنند تا کسی
که برای جست و جوی راه نجات رفته سالم
از چاه بیــرون بیاید .تصویــری که به نوعی
آرزوی ما برای اتفاق پالسکو بود (با بغض)
و آرزو میکردیم که کاش الاقل تعدادی از
آتشنشانها سالم از زیر آوار بیرون بیایند.
در قصه ما آتشنشان سالم بیرون میآید
و در حقیقــت نــه! خــب میرویــم ســینما
کــه آرزوهایمــان را ببینیم نــه حقایق تلخ
نمانرا.
پیرامو 
 ëëاما بهنظر میرسد در طراحی عروسکها
خیلــی بــه زیبایــی آنهــا اصــرار نداشــتید؛
عروســکها زیبا و خوشچهره و متناسب
نیســتند .مخاطب در طول قصه و بهخاطر
شــخصیتپردازی با برخی از عروســکها
شایدارتباطبگیرداماپیشازآنعروسکها
به تنهایــی جذابیــت کافی برای کشــاندن
مخاطببهسینماراندارند.
طائرپــور :اوالً عروســکهای مــا خیلــی
خوشــگل هســتند ،ثانیاً ســاختن عروسک
اســفنجی که فــک بزند کار خیلی ســختی
اســت .یک مکعب بزرگ بــا قیچی آنقدر
تــراش میخورد تا به شــکل نهایی برســد.
یک حبــاب کوچک در میانه کار کافیســت
تــا کل مکعب کنار گذاشــته شــود .مرضیه
محبوب و همکارانش کار آسانی نداشتند.
ضمن اینکه این عروسک گردانی و صدای
عروســک اســت که بــه آن جــان میدهد.
مگر کاله قرمزی خوشــگل است؟ اما همه
دوستش دارند ،خاله قورباغه یا تپلی تنبلی
در «گلنــار» و حتــی عروســکهای «شــهر
موشهــا» به معنای کالســیک خوشــگل
نیســتند اما محبــوب بچهها میشــوند .در
انیمیشن میشود به زیباییهای کالسیک
نزدیک شــد اما در عروسک اسفنجی فقط
میتــوان بــه فانتــزی و تناســب صــورت با
شــخصیت آن فکــر کــرد و همینطــور بــه
توانایــیاش برای فــک زدن .شــاید یکی از
دالیلــی که همــه جــا از عروســک قورباغه
اســتفاده شــده و میشــود ،همیــن دهــن
گشــادش باشــد .در هرصــورت مــن فکــر
میکنم عروسکهایمان خیلی هم تو دل
برو و زیبا هستند.
هاشــمی :عروســکهای «خالــه قورباغه»
بــرای مــن حکــم ســرزمینی را دارد کــه در
آن به دنیــا میآیی و دیگر انتخاب مذهب
و نــام بــا خــودت نیســت .وقتــی وارد گروه
شــدم عروســکها ســاخته شــده بود ،آنها
را نشــانم دادند و گفتند این عروســکها و

امروز احتماالً تولید نشدن کار کودک و به جای آن
تولید این حجم فیلم با موضوع خیانت که اصالً
هم سیاهنمایی نیست و بازتاب واقعی جامعه
ماست زنگ خطر است .به جای اینکه دائم انگشت
اتهام به سوی هنرمندان نشانهگیری شود باید
مسئوالن به خودشان رجوع کنند که چه اتفاقی
در جامعه افتاده که حاصلش این فیلمهاست و
به جای شادی سینمای کودک ،خیانت را بر پرده
سینما به وفور میبینیم.
ایــن هم قصه و من تمام قصه را با همین
عروســکها تخیــل کردم حتــی در مرحله
بازنویسیفیلمنامه؛درنتیجهوقتیاززیباتر
شدن عروســکها میگویید نمیتوانم در
ذهنم تصوری غیر از این اینها داشته باشم.
بــرای من واضح نیســت کــه اگــر از ابتدا با
کاغــذ روبــهرو بودم و تخیــل میکردم چیز
دیگری میشد که به زعم شما زیباتر بود یا
همینهازیباترینشکلممکنبود.
 ëëدر مرحله ساخت عروسکها گویندگان
مشــخص بودند؟ مثــل کارهای انیمیشــن
تعمدی بــرای نزدیکــی چهره عروســکها
وصداپیشههایشــاننداشــتید؟دریکــیدو
موردبهنظرمیرسداینشباهتلحاظشده
اســت البته شــاید چون صدا خیلی خوب
رویعروسکنشستهاست.
طائرپور :تا زمانی که ســاخت عروســکها
تمــام نشــده بــود بــه هیــچ اســمی فکــر
نکــرده بــودم .راجع به برخی عروســکها
گزینههایــی در ذهــن داشــتم امــا قطعــی
نبودند« .خاله قورباغه» را در فیلم «گلنار»
خانــم آزاده پورمختــار و در ســریال خانــم
فاطمه معتمدآریا دوبله کرده بودند .نکته
مهم در انتخاب صداپیشههای این فیلم،
خوانــدن آواز هم بود .طبیعتاً برای رعایت
احتــرام ،ابتــدا به ســراغ دوبلورهــای اولیه
رفتم .یکــی از دوســتان گرفتاری داشــت و
دیگری هم شاید نتوانست ارتباط الزم را با
کار برقرار کند .برای هردویشان ترکیب تیم
جدید سازنده هم مطرح بود .خیلی چیزها
تغییــر کــرده بود و از همه بیشــتر از دســت
دادن دنیا فنیزاده ،عروسک گردان «خاله
قورباغه» که چارهای برای آن نداشتیم .در
مجموع فکر میکنم همه جایگزینها ،چه
در صــدا و چه در اجرا ،نمــره قبولی خوبی
در ایــن کار میگیرنــد .مرضیــه برومنــد با
بزرگواری و از ســر عالق ه واقعــی و بیحد و
مرز به سینمای کودک ،لطف کرد و با وجود
تمام مشــغلههایش بــرای بیبی حکیمه
صداپیشگی کرد که بهنظرم یکی از بهترین
صداهای فیلم اســت .او نظرات مشــورتی
خوبــی هــم به مــن داد کــه برای همیشــه
ممنونشهستم.
 ëëدر خصــوص پخــش آنونــس «خالــه
قورباغه» در شــبکههای ماهــوارهای و تأثیر
آنبرفروشاینفیلموهمچنینممانعت
تلویزیــون از پخش تیزرهایش پیــش از این
صحبــتکردیــمکــهبهصورتمفصــلدر
شــماره روز چهارشــنبه (ســوم مردادمــاه)
روزنامــهایرانمنتشــرشــد.خانــمطائرپور
شماسالهاستدرسینمافعالهستیدوبه
شرایط پخش و اکران کامالً آشنایید .چطور
شــد در این حوزه ســراغ بخــش خصوصی
نرفتید و حوزه هنری را بهعنوان دفتر پخش
فیلمانتخابکردید.
طائرپــور :پخشکننــده فیلــم در ابتــدا
فیلمیــران بــود امــا وقتــی فرصــت اکــران
نــوروزی از مــا گرفتــه شــد و بــا توجــه بــه
ســهمیه و محدودیــت هــر دفتــر پخــش،
باید به ســرگروه دیگری فکــر میکردیم .با
همفکری خود آقای سرتیپی که انصافاً در
طول اکــران نیــز کمکهای زیــادی به من
کردنــد ،به این نتیجه رســیدیم کــه «حوزه
هنــری» بــرای اکــران فیلــم پخشکننــده
مناسبی اســت.این یک واقعیت است که
حوزه هنری ســینماهای بیشتری در تهران
و شهرســتانها در اختیــار دارد که برای هر
تهیهکنندهای مهم اســت .امیــدوارم حوزه
هنــری و همچنین ســینماهای وابســته به
شهرداری از اعمال محدودیتها و تحریم
برخی فیلمها دست بردارند و اجازه دهند
چرخه سینما در همه سالنها و برای همه
فیلمها بچرخد .زمین زدن سینمای ایران
به نفع هیچکس نیست .وقتی مدیریتها
با هم رقابت میکنند ،یکی تحریم میکند
و دیگــری در نشــان نــدادن تیزرهــا قدرت
نمایی میکند همه سنگینی آن روی دوش
سینماگران قرار میگیرد .در عصر رسانه و
اطالعات ،تحریم یک فیلم هیچ منفعتی
بــرای تحریمکننده نــدارد و فقــط بانی آن
را نــزد اهالــی فرهنــگ و هنــر و مــردم ،بــه
چهرهایمنفیتبدیلمیکند.
 ëëماحصــل اولیــن تجربهتان در ســینمای
کودک چیزی بود که بشــود انگیزهای دوباره
بــرای ماندن در ایــن حوزه و کارکــردن برای
کودکان.
هاشمی« :خاله قورباغه» اولین تجربه من
هم در ســینمای عروســکی و هم سینمای

کودک بود؛ یک تجربه دوگانه .پیش از این،
تنها تجربه کار کودکم عروســکگردانی در
«شــاپرک خانم» بیژن مفید به کارگردانی
بنفشــه بدیعی بود .کار در سینمای کودک
اصالً کار آســانی نیســت اما لذت تماشای
خنــده بچههــا ،شورشــان وقتی دســت به
دســت پــدر و مــادر بــه ســینما میآینــد و
حرکات هیجانیشان از دیدن لحظاتی که
آدم ب ِد قصه شکســت میخــورد و ...آنقدر
لذتبخــش اســت کــه بــرای فائــق آمدن
بر ســختیها کفایــت میکند .کافی اســت
قهقهــه یک بچه را تصــور کنید تا تصمیم
بگیرید حتماً این کار را انجام دهید .اگر این
تجربه به بار دوم و ســوم بکشــد نمیدانم
دوبــاره این حرف را میزنم یا نه اما در این
لحظهمیگویمقطعاًتجربهمیکنم.
 ëëکارکردنبرایکودکانچهبهلحاظفضای
تولیددرسینماوچهشرایطعمومیجامعه
با دهــه  60تا اواســط  70کــه بهتریــن دوران
سینمایکودکبود،فرقکردهاست.دراین
سالها کمتر اتفاق افتاده که در حوزه سینما
برنامهریــزی فرهنگی برای فصل تابســتان
کودکانداشتهباشیم.بهنظرمیرسدعالوه
بر مدیران و فعــاالن این عرصه ،خانوادهها
همسینمایکودکرافراموشکردهاند.
طائرپــور :در ســالهای جنــگ زیــر
موشــکباران ما بچههایمان را به ســینما،
تئاتر ،موزه و کنسرت میبردیم تا احساس
نکنند زندگی فقط موشک و هراس و جنگ
و مشــکالت اقتصادی است .بهعنوان یک
مــادر از هــر اتفــاق تفریحــی و فرهنگی در
جامعــه ،حداکثــر اســتفاده را میکــردم تا
بچههایــم احســاس نکننــد زندگــی تلخ و
سخت است .متأســفانه بچههای امروز در
معرض بحثهای دلهــره آور در جامعه
و خانــواده دربــاره تحریــم و گرانی و جنگ
هستند .روحیاتشان با شنیدن این بحثها
خراب میشود .خانوادهها باید از هر اتفاقی
کــه بچههایشــان را شــاد میکند اســتقبال
کننــد ،یقیناً این شــادی یک اتفاق مســری
خواهد بود .بچههای این نســل بخصوص
در ردههای ســنی  4تا 10ســال آداب حضور
در مکانهــای جمعــی و فرهنگــی را
نمیدانند .این آداب باید بهصورت تجربی
و در عمــل والدیــن به آنهــا آمــوزش داده
شــود .این هم از دستاوردهای جنبی رفتن
به سالنهای سینما و کنسرت و تئاتر است.
هاشــمی :یکی از دالیل تولید فیلم کودک
در دهــه  ۶۰و  ۷۰بــه قــول محمدرضــا
مقدســیان ایــن بــود کــه فعــاالن عرصــه
ســینمای کودک از کارگــردان و تهیهکننده
و فیلمنامهنویــس و ...همگــی خودشــان
بچه داشــتند و بر این اســاس بــرای فرزند
خودشــان احساس مســئولیت میکردند.
امروز احتماالً تولید نشــدن کار کودک و به
جــای آن تولید این حجم فیلم با موضوع
خیانت که اصالً هم ســیاهنمایی نیســت و
بازتاب واقعی جامعه ماســت زنگ خطر
اســت .به جــای اینکه دائم انگشــت اتهام
به ســوی هنرمندان نشــانهگیری شود باید
مســئوالن به خودشــان رجوع کنند که چه
اتفاقــی در جامعه افتاده که حاصلش این
فیلمهاســت و بــه جای شــادی ســینمای
کــودک ،خیانــت را بر پرده ســینما به وفور
میبینیــم .معنی حرف مــن به هیچ وجه
جلوگیــری از ســاخته شــدن فیلمهایــی با
این مضامین نیســت بلکه ایجــاد امکان و
آرامشی در ذهن است که نتیجهاش تولید
فیلمهایی شاداب برای کودکان و خانواده
باشد .جامعه باید به سمتی برود که در آن
خانواده شکل بگیرد تا بعدش بشود برای
کودکان فیلم ساخت.
ëëهمــان نکتــهای کــه ســازندگان «خالــه
قورباغه»دراینفیلمتأکیدمستقیموجدی
برآندارند.
طائرپور :حرف فیلم همین اســت .رابطه
مادربزرگهــا و بچههــا از جذابتریــن
رابطههایی اســت که در همــه فرهنگها
وجود دارد .والدین معموالً سخت گیرتر،
کــم حوصلهتــر و جــدی ترنــد ولــی
مادربزرگهــا و پدربزرگهــا شــاید چون
بــه کودکی دوباره خودشــان بازگشــتهاند،
همبــازی بهتــر و داناتــری بــرای بچههــا
هســتند ،میتواننــد ســاعتها بــا هــم
توگو کننــد .اگر این
همبــازی شــوند و گف 
رابطه را از دســت بدهیم یعنی شادابی و
امنیت ریشــه دار در خانــواده را از کودکان
گرفتهایم.

