
»آهوي پيش�وني س�فيد« چقدر در جذب 
مخاطب كودك موفق عمل كرده اس�ت؟ با 
توجه به اينكه در همه جاي دنيا فيلم كودك 

تماشاگر خوبي دارد. 
»پيشوني سفيد يك« براي بچه ها بسيار دوست داشتني 
و مورد عالقه ش��ان بود. با توجه به فروشي كه كرد فكر 
مي كنم توانس��ت مخاطب خوبي جذب كن��د. منتها 
هدف من خانواده بود. براي همين يك كاري ساختم كه 
وقتي پدر و مادرها دست بچه ها را مي گيرند و به سينما 
مي آيند، حوصله شان سر نرود. واقعاً دوست داشتم در 
آن ميان حرف هايي بزنم كه بچه ها هدايت شوند. تمايل 
داش��تم چند پيام اخالقي، زير لواي تم شاد كه در يك 
جاهايي كودكانه و يك جاهايي بزرگساالنه بود، منتقل 
كنم. فكر مي كنم توانستم حداقل به 70-60 درصد آنچه 
مي خواهم برسم، ولي سليقه ام »آهوي پيشوني سفيد2« 
نيست. در نسخه سوم سعي كردم كمي بيشتر سليقه ام را 
اعمال كنم. تالش كردم با آهوي پيشوني سفيد، برند شوم 

كه بعد ها سليقه اصلي خودم را به نمايش بگذارم. 
پس ش�اهد اكران »پيشوني س�فيد3« هم 

خواهيم بود؟ 
در حال حاضر پخش »آهوي پيشوني سفيد3« دست 
آقاي سيدمحمود رضوي و حوزه هنري است و به صورت 
رسمي با آنها قرارداد بسته ام. فكر مي كنم ان شاءاهلل اگر 

خدا بخواهد در عيد نوروز اكران شود. 
برخي ارجاعات در پيشوني سفيد نمي تواند 
براي كودكان داراي مفهوم باشد؛ براي مثال 
موسيقي اي كه در فيلم شما شنيده مي شود. 
مثل اين ترانه »پارس�ال بهار دسته جمعي 
رفته بوديم زيارت«  نه براي كودكان مفهوم 
است چون بچه ها ذهنيتي از اين موسيقي 
ندارند، نه جنبه نوستالژي دارد؛ ضمن اينكه 
براي سن كودك هم مناسب نيست و حتي 

براي بزرگسال هم قدري مبتذل است.  
من مجبورم خانواده را به س��ينما بياورم. مجبورم پدر 
و مادر را در س��ينما بنش��انم. بچه ها اين ترانه را درك 
نمي كنند، اما به محض ش��نيدن آن دس��ت مي زنند و 
ش��ادي مي كنند. من چاره اي ندارم جز اينكه در فيلم 
نوستالژيك بزرگ ترها را هم زنده كنم. من تلويزيون را در 
اختيار نداشتم. شهر موش ها و كاله قرمزي از تلويزيون 
شروع كردند. آنها برند تلويزيوني داشتند. اين براي من 
كه هيچ برندي در اختيار نداشتم خوب بوده است. با اين 
حال پيشوني سفيد سومين فيلم پرفروش تاريخ سينماي 

نوجوان بوده است. اين يك اتفاق نادر است. 
اگر نوستالژيك بزرگ تر ها را با همين »شهر 
موش ها« كه به آن اش�اره كرديد يا »محله 
برو بيا« يا »آقاي حكايتي« برمي انگيختيد، 
قابل پذيرش تر نبود؟ هم به س�ينماي ملي 
ارجاع مي داديد و هم اينكه اينها براي بچه ها 

احتماالً نواهاي آشناتري است. 
نه؛ آنها در دوره خودشان هم فروش آنچناني نداشتند. 
آقاي حكايتي يا گلنار. گلنار در زمان خود فروش نداشت 
بعد ها گلنار، گلنار شد. بعد ها گفتند  اي كاش مثل گلنار 
ساخته بشود. فيلم هاي كودك و نوجوان اصوالً فروشي 
نداشتند. »شهر موش ها« و »كاله قرمزي« هم تلويزيون 
را در اختيار داش��تند، ولي من چه ابزاري در پيش��وني 
سفيد داشتم. تنها كاري كه مي توانستم انجام دهم اين 
بود كه جذابيت هاي كاذبي به وج��ود بياورم كه حرف 

اصلي خود را بزنم. 
اين ارجاعات، تصاوير و موسيقي در پيشوني 
سفيد به فيلم شعله كه مربوط به سينماي هند 
هست هم برمي گردد. شعله هم مناسب سن 

كودك نيست. 
من توضيح ديگ��ري ن��دارم. در مورد فيلم ش��عله هم 
همينطور كه پيشتر عرض كردم. بچه ها اين فيلم ها را 

نديدند اما با آنها شاد مي شوند. 
خب وقتي بچه ها نديدند، چرا در فيلمتان از 

آن استفاده كرديد؟
توجيهي نمي خواهد. اينها موسيقي هستند، بچه ها اين 
موسيقي را نمي شناسند. حاال چه خوششان بيايد و چه 
خوششان نيايد. اين موسيقي نوستالژيك بزرگ تر ها را زنده 
مي كند كه بگويند: من اين فيلم را ديده ام. من پيرمرد ها را با 
اين كار اقناع كردم. نوجوان ها را با ملودي شادي كه بتوانند 
با آن دست بزنند قانع كردم. من با اين ترفند توانستم پدر و 

مادر ها را هم روي صندلي سينما بنشانم. 
پس هدف شما در اين فيلم ها صرفاً سرگرمي 

و هيجان دادن به بچه ها است؟

بله؛ اما من در آنه��ا حرف هايم را زده ام. در پيش��وني 
سفيد يك و 2  ايس��تادگي و مقاومت در مقابل ظلم و 
زور را گفته ام. بچه ها را قهرمان كرده ام. پيشوني سفيد 
را قهرمان كرده ام كه از هيچ چيزي نترس��د، در مقابل 
ترس هاي زودگذري چون اختاپوس بايستد و به پدر و 
مادر احترام بگذارد. حتي وقتي پدرش ظلم مي كند، 
احترام به او را حفظ كند. من مفاهيم قرآني را در شكل 
تازه، به زبان كودكان��ه بيان كرده ام؛ مث��ل احترام به 
دشمن؛ همانند اميرالمؤمنين)ع(، يعني وقتي پيشوني 
سفيد دش��منش را مي زند عذرخواهي مي كند. اينكه 
بچه ها اي��ن را بفهمند كه وقتي با دشمنش��ان رو به رو 
مي شوند، به خاطر يك اتفاق بزرگ تر احترام بگذارند. 
همين كه من بتوانم چند حرف خوب بزنم كافي است. 
بچه ها كه نمي دانند ترانه »پارسال بهار دسته جمعي 
رفته بوديم زيارت« يعني چ��ي! بچه ها غالب ماجرا را 
چيزهاي ديگر مي بينند. بچه ها در سينما ياد مي گيرند 
بر ترسشان غلبه كنند. اينها از اختاپوس مي ترسند اما بر 
آن غلبه مي كنند. همانطور كه روان شناسي كودك در 
سينماي هاليوود همين را مي گويد؛ مثل »هري پاتر« 
كه ترسناك اس��ت. ولي به بچه ياد مي دهد كه بچه ها 
نترسند. من همين كه بتوانم بگويم بچه ها يادتان باشد 

ممكن است پدرتان به شما ظلم كند، اما احترامش را 
حفظ كنيد، كافي اس��ت. من به بچه ها ياد دادم كه بد 
نباشيد. بد بودن خوب نيست. اگر همين مفهوم را من 
به بچه ها ياد بدهم مي دانيد چ��ه كار بزرگي كرده ام! 
خودم خوب مي دانم و پي هم��ه اينها را به تنم ماليدم 
كه ممكن است در آماج تهمت ها و انتقاد ها قرار بگيرم، 
اما احساس مي كنم بايد به هدفي كه مي خواهم برسم 
مثاًل من بايد بتوانم پنج سال بعد فيلمي بسازم كه فقط 
بچه ها خوششان بيايد و بزرگ ترها بفهمند كه به احترام 
بچه هايشان به س��ينما بيايند. بايد به سينماي صاف، 
شفاف و پاك كودكانه و نوجوانانه برسم و البته سينماي 
خانواده، نه س��ينمايي كه نتواند خانواده را به س��ينما 
بياورد. من معتقدم كه س��ينما بايد سينماي خانواده 
باش��د، غير از اين شكس��ت مي خورد. بايد سينما به 
گونه اي باشد كه خانواده از آن خوشش بيايد. سينمايي 
باشد كه در آن از نيم تنه حرف نزنند؛ مثل سينمايي كه 
امروز همه اش تبديل به شوخي هاي متأسفانه سخيف 
جنسي شده است. من بايد به سينماي پاك آينده فكر 
 كنم. بايد با پيشوني سفيد برند شوم تا بگويند سيدجواد 
هاش��مي مي تواند فيلمي بس��ازد كه بچه ها دوستش 
دارن��د. وقتي اين اتف��اق افتاد كم ك��م فيلمي خواهم 
ساخت كه باب ميل خودم هم باشد اما در حال حاضر 

بايد فيلمي بسازم كه باب ميل همه باشد. 
نكته ديگري كه در فيلم ش�ما خيلي ديده 
مي ش�ود رق�ص اس�ت. در آث�ار موزيكال 
سينماي غرب هم شايد تا اين اندازه تأكيد 

بر رقصيدن كاراكترها باب نباشد. 
من  مشكلي ندارم. شايد شما مشكل داشته باشيد!  اصاًل 
اين بحث ها به نظر من خيلي ديگر پيش پا افتاده است 
و اصاًل اين اتفاق را مذم��وم نمي دانم وگرنه اصاًل اكران 
نمي شد. ما متأسفانه همه چيز را با هم قاطي مي كنيم. 
من در »پيشوني س��فيد 3« كمتر به ترانه پرداختم و 
بيشتر به قصه توجه كرده ام. در آهوي پيشوني سفيد 2 
به خاطر همين ترانه ها قصه يك مقداري مخدوش شده 
است. من روي موج احساسات و خواسته هاي مردمي 
حركت كردم، در مورد رقص و موس��يقي اينطور است 

مي خواستم مقداري راحت تر قصه را پيش ببرم. 

با توجه به اينكه رنگ، نور و فضاي شاد بايد 
در س�ينماي كودك استفاده ش�ود، فضاي 

پس زمينه فيلم مقداري تيره و تار است. 
فيلم من پر از رنگ و طراوت است. با نظر شما موافق نيستم 
چون فكر مي كنم فيلم از حي��ث رنگ و لعاب صحنه ها 
خيلي جذاب است. حسن پيشوني سفيد همين رنگ و نور 

فضاي آن است و همين باعث جذابيتش شده است. 
در نگارش فيلمنامه از كسي هم كمك گرفتيد؟

نه من فقط از تخيالت خودم بهره بردم. از جايي كمك 
نگرفتم و اين فيلم حاصل تجربيات 30 س��اله معلمي 
من است. علت اينكه بچه ها براي من مهم هستند هم 

همين موضوع است. 
چرا سينماي كودك در كشور ما جدي گرفته 
نمي ش�ود يا به نوعي بايد گفت كه سينماي 

ايران از كودكان دور شده است؟ 
ممكن اس��ت چند تا دليل داش��ته باش��د؛ يكي اينكه 
مسئوالن ما خودشان سنشان باال رفته است و بچه ندارند 
و انگار احساس دين نمي كنند؛ البته جديداً من احساس 
مي كنم كه خيلي اتفاقات خوبي در حال وقوع است و به 
آثار كودكان و نوجوانان رفته رفته توجه مي شود. اميدوارم 
كه تالش هاي سينماگران هم به نتيجه برسد و كم كم 
س��ينماي كودك از مهجوريت بيرون بيايد. ولي دليل 
ديگر اين است كه براي كودكان فيلم ساخته نمي شود 
و عادت سينما رفتن از بچه ها گرفته شده و بيشتر براي 
آنها فيلم ويدئويي خريداري مي شود. به طور مثال فيلم 
ويدئويي »آهوي پيشوني سفيد يك« بيشتر از سينما 
فروش كرد. فكر مي كنم اين عادت سينما رفتن بايد به 
دوره طاليي سينماي ايران يعني سال هاي اوايل دهه 60 
برگردد و ان شاءاهلل در آينده نزديك شاهد اتفاقات خوب 

در سينماي كودك باشيم. 
ش�ما جزو عالقه من�دان به س�ينماي كودك 
هس�تيد و در اين زمينه هم فعاليت مي كنيد. 
به نظر شما اهميت كودكان در سينماي ايران تا 
چه اندازه است و چرا اهميت اين موضوع پس از 

دهه 60 و اوايل دهه 70 به حاشيه رفته است؟ 
هم��ه اركان يك كش��ور فرزندان آن مملكت هس��تند 
و فوندانس��يون رشد در هر جامعه بش��ري مستقيماً به 
بچه هاي آن سرزمين مربوط مي شود. من فكر مي كنم 
سينماي كودك هم همينطور است. كليد آينده دست 
بچه ها اس��ت. س��ينماي كودك در فرهنگ جامعه ما 
اثرگذار، مهم و ارزشمند اس��ت. من 30 سال معلم بودم 
براي همين برايم بسيار اهميت داشت كه سينماي كودك 
پا بگيرد و حركت كند. همانطور كه گفتيد تقريباً ما يك 
دهه نسبت به سينماي كودك بي مهري كرده ايم و من به 

خاطر اهميت سينماي كودك وارد اين عرصه شدم. 
در سينماي امريكا روندي وجود دارد كه سينما 
در هر رده سني مي تواند با بچه ها ارتباط برقرار 
كند؛ يعني گروه سني هدف، بچه ها هستند. 
آنها معتقدند بايد به گونه اي فيلم بس�ازيم 
كه ابتدا بچه ها را مخاطب ق�رار دهيم و بعد 
بزرگ ترها را. به نظر شما اين موضوع در ايران 
چقدر اهميت دارد؟ در بين سينماگران ايران 
گروه سني هدف چه گروهايي هستند و در چه 

جايگاهي قرار دارند؟
متأسفانه در كشور ما اصاًل س��ينماي هدف وجود ندارد. 
هدف فقط ذائقه يا سليقه بر باد رفته مردم است. ما ساليق 
مردم را آنقدر پايين آورده ايم كه فيلم هاي بسيار سطحي 
حتي دور از شأن مردم ساخته مي شود. فيلم هايي كه نه 
ارزش هنري دارند و نه اخالق��ي. به همين دليل در حال 
حاضر فيلم ها به سمتي رفته است كه سعي مي شود فقط 
ذائقه مردم در آن رعايت شود و چند قدم عقب تر از مردم ما 
است آن هم به خاطر اينكه فروش كند و حيات سينما در آن 
تضمين شود.  در همه جاي دنيا سينما، سينماي خانواده 
است. فيلم ها طوري ساخته مي شود كه درواقع خانواده 
بتواند از آن اس��تفاده كند. ما در تمام دنيا، زبان سينماي 
كودك را مي بينيم؛ مثالً »سيندرال« يك فيلمي است كه 
در آن عشق مطرح مي شود. »شرك« فيلم بزرگساالن هم 
است اما به زبان كودكانه ساخته مي شود. درواقع به زبان 
كودكان ساخته مي شود كه بزرگ ترها دوست داشته باشند 
و درعين حال كودكان هدف مورد نظرشان است. »هري 
پاتر« هم همينطور است. همه فيلم ها درواقع اينطوري 
هستند. من خودم در فيلم آهوي پيشوني سفيد همين 
كار را كردم؛ چاره اي نداشتم. فيلم را بر اساس سليقه خودم 
نساختم. بر اساس سليقه پست شده مردم، سليقه اي كه 
افت كرده و سقوط كرده ساختم تا مردم را به سينما بياورم، 

حاال چهار تا كلمه خوب هم در آن بگويم.
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در پيشوني سفيد يك و 2 ايستادگي و 
مقاومت در مقابل ظلم و زور را گفته ام. 
بچه ه�ا را قهرمان كرده ام. پيش�وني 
س�فيد را قهرمان كرده ام ك�ه از هيچ 
چيزي نترس�د، در مقاب�ل ترس هاي 

زودگذري چون اختاپوس بايستد

من 30سال معلم بودم براي همين برايم 
بسيار اهميت داشت كه سينماي كودك 
پا بگيرد و حركت كن�د. تقريبًا ما يك 
دهه نسبت به سينماي كودك بي مهري 
كرده ايم و من به خاطر اهميت سينماي 

كودك وارد اين عرصه شدم

 يك دهه به سينماي كودك
بي مهري كرده ايم

گفت وگوي »جوان« با سيدجواد هاشمي، كارگردان »پيشوني سفيد2«

 جاي بچه ها در كنفرانس 
شهر دوستدار كودك خالي بود!

 حسن روانشيد*
اگرچه نقش سازمان ملل متحد به صورت جدي در هيچ يك از 
دامنه هاي اجتماعي درخشان نبوده است اما امروز و بعد از 28 
سال ايران و اصفهان پايتخت فرهنگ و تمدن اسالمي آن  كه 
به پشتوانه مكتب خود وسيع ترين تعهد را در امر رعايت حقوق 
كودكان داش��ته و به فرمايش��ات بزرگان به خصوص حضرت 
علي)ع( كه مي فرمايند: »با كودكان به گونه اي رفتار شود كه 
احساس تكريم و شخصيت كنند« تمكين عملي مي نمايند، به 
ابتكار ارگان خدماتي شهري و مشابه آنها در شهرستاني ديگر 
بچه هاي كار را مجبور به خوردن گل هاي نرگسي مي نمايند 
كه براي فروش و تأمين معاش بر س��ر چهارراه ها به رهگذران 
مي فروختند! افتخار به پايلوت بودن ش��هر تاريخي اصفهان 
پس از 28 سال گذر از تصويب 53 بند از پيمان حقوق كودك 
كه در غرب آسيا تنها كش��ور اردن و شيخ نشين شارجه عضو 
آن هس��تند نمي تواند تغيير و تحولي در بطن اسالم بدهد كه 
خود عالي ترين پيام ها را در قالب روايات احترام به حقوق بشر 
و به خصوص كودكان دارد و حاال نماينده يونيسف كه در پشت 
نقاب سازمان ملل متحد همه كشتارها را در بين كودكان يمن 
ناديده گرفته سخن از فرصت هاي بسيار بزرگ و اميد فراوان 
براي بهبودي زندگي مي گوي��د كه ش��هرها مي توانند آن را 
تأمين نمايند! نماينده يونيسف علي رغم ناديده گرفتن همه 
نابساماني ها و جفا به كودكان در قاره آفريقا و همچنين آسيا و 
به خصوص فلسطين و نوار غزه به سوي اصفهان مي آيد تا تحت 
حمايت نمايندگان شوراهاي ش��هر و شهرداري هاي مختلف 
روزهاي 26 و 27 دي ماه را به همكاري با معاونت شهرسازي و 
معماري شهرداري اين شهر و همچنين وزارت كشور در يك 
هتل چهارستاره تاپ و بدون حضور كودكان محرومي كه به 
گفته حقوق بش��ر جبر زمانه حقوقش��ان را تضييع نموده به 
گفت وگو بنشيند درحالي كه نمايندگان 3۱ استان كشور نيز در 
اين ضيافت هتلي كه هزينه آن از جيب هاي تهي جامعه تأمين 
مي شود نيز حضور دارند! خوب است كه ويل پاركس نماينده 
يونيسف در ايران به خوبي آگاه است از 4 ميليارد سكنه شهري 
در نقاط مختلف جهان يك س��وم كودك هستند اما نمي داند 
از اين عدد يك ميليارد و 300 ميليون نف��ري چه تعدادي از 
حمايت سازمان ملل متحد محروم هستند و يونيسف وجود آنها 
را در يمن و فلسطين ناديده مي گيرد! بنيادهاي حقوق بشري 
در جهان بايد اين اطالعات ذي قيمت را نيز به دانسته هاي خود 
بيفزايد كه 7۱درصد از جمعيت باالي 80 ميليون نفري ايران 
در مناطق شهري زندگي مي كنند كه 28 درصد اين جمعيت 
را كودكان زير ۱8 سال تشكيل مي دهند و 68 درصد آنها در 
شهرستان ها اقامت دارند و درنهايت 7۱ درصد از جوانان اين 
كشور ساكن شهرها بوده كه از هر 60 نفر يكي در پايتخت آن 
اقامت دارد اما باالترين درصد رعايت حقوق كودكان جهان را 
زير لواي اسالم به دست آورده اند بنابراين اگر اصفهان پايلوت 
شهر دوستدار كودك اس��ت كه در جنگ جهاني دوم افتخار 
پذيرايي از پناهندگان لهستان را داشته و به نام شهر بچه هاي 
لهستان نام گرفته كه امروز ۱0 نفر آنها در ورشو هنوز هم زنده 
هستند و ش��هادت مي دهند بهترين روزهاي زندگي خود را 
در اصفهان گذرانده اند. نبايد از ياد برد كه ايران با داشتن اين 
توانايي هاي حاصل از مكتب و آيين خود مي تواند پايلوت شهر 
دوس��تدار كودك جهان باش��د. چه  بهتر بود كه صف اول اين 
كنفرانس را برخالف عرفي كه در جامع��ه ما وجود دارد و اين 
قسمت به مديران اختصاص مي يابد با كودكان كار پر مي شد 
تا جامعه به اين باور برسد كه هزينه هاي انجام شده بي جهت 
نيست! آنچه در اين دو روز سپري شده همانند همه سمينارها 
نشستند و گفتند و برخاستند بوده و همچنين ايجاد واحدي 
جديد در زيرمجموعه شهرداري اين كالنشهر با عنوان »مركز 
دوستدار كودك« تا كنفرانس برگزارشده بتواند تالش خود را 
براي به دس��ت آوردن خواهرخوانده اي جهت اصفهان به ثمر 
برساند درحالي كه به جز دو كودك به عنوان پايلوت در عكس 
دسته جمعي خبري از يك سوم جمعيت شهرنشين كشور كه 

زير ۱8 سال هستند، نبود!
*روزنامه نگار پيشكسوت

   سارا نيكويی  
سيدجواد هاشمي اين روزها فيلم سينمايي »پيشوني سفيد2« را در حال اكران دارد 
كه طي 10 روز توانسته مرز 4 ميليارد تومان فروش را پشت سر بگذارد. »جوان« با اين 
سينماگر درباره تازه ترين فيلمش و نيز اهميت سينماي كودك گفت وگو كرده است.


