
 حسن فتحي با »روشن تر از خاموشي«
به شبكه4 مي آيد

در ادامه پخش سريال هاي تاريخي و به ياد ماندني از شبكه4، 
سريال روشن تر از خاموشي )مالصدرا( روي آنتن مي رود.

به گزارش فارس، مجموعه تلويزيوني »روشن تر از خاموشي« كه 
از محتوايي تاريخي- علمي بهره مي برد، به زندگي فيلسوف نام آور 
اسالم، مالصدرا مي پردازد و ضمن بيان شرايط سياسي و فرهنگي 
آن دوران، به ديدگاه هاي فلس��في وي پرداخته و در واقع به بهانه 
پرداختن به شخصيت مالصدرا، نقبي به دربار صفويه و روابط ايران 

با كشورهايي كه قصد تهاجم به آن را داشتند، زده است. 
اين سريال ضمن روايت داستان زندگي مالصدرا از زمان تولد در 
ش��يراز و علم آموزي در محضر ميرداماد، تا زمان فوت وي در راه 
برگشت از سفر حج در شهر بصره، به برخي از مهم ترين وقايع دوره 
صفوي همچون، روي كار آمدن ش��اه عباس، بخش هاي مختلف 
حكوم��ت وي، حضور مستش��اران خارجي در اي��ران، جنگ او با 

ازبك ها و عثماني ها و... نيز مي پردازد. 
حس��ين ياري در نقش مالصدرا، كتايون رياحي در نقش همسر 
مالصدرا، محمود پاك نيت در نقش شاه عباس، علي نصيريان در 
نقش ميرداماد و بهاره رهنما، محمد علي كشاورز، فريماه فرجامي، 
جمش��يد مش��ايخي، فخري خوروش، ژاله علو، علي س��ليماني، 
محمود عزيزي، رسول نجفيان و عنايت بخشي برخي از نقش هاي 
اين سريال را ايفا مي كنند. هم اكنون سريال تاريخي »اميركبير« 
از شبكه4 س��يما در حال پخش اس��ت كه آخرين قسمت از اين 
مجموعه 30 آبان ماه ساعت 12بامداد روي آنتن مي رود. سريال 
»روشن تر از خاموشي« از اول آبان ماه هر شب از قاب شبكه دانايي 

و خردورزي پخش و روز بعد ساعت 18 بازپخش مي شود.
...........................................................................................................

 »طالق« ابوالقاسم طالبي
به تلويزيون رسيد

س�ريال »طالق« به كارگرداني و تهيه كنندگي ابوالقاس�م 
طالبي كه پيش تر اعالم ش�ده بود در شبكه نمايش خانگي 
عرضه خواهد ش�د، براي پخش از تلويزي�ون كليد خورد. 
به گزارش مهر، سريال »طالق« به كارگرداني ابوالقاسم طالبي 
چندي است وارد توليد و تصويربرداري شده است. طالبي سال 
گذشته درباره اين س��ريال گفته بود كه از خردادماه سال ۹۵ 
مش��غول تحقيق و نگارش فيلمنامه يك س��ريال با نام موقت 

»طالق« بوده است كه داستاني به روز دارد. 
طالبي پيش از اين در گفت وگويي تأكيد كرده بود اين مجموعه 
را براي تلويزيون توليد نمي كند و براي ارائه در شبكه نمايش 
خانگي كليد خواهد زد. حاال قرارداد اين سريال كه مدتي است 
پروسه توليد آن آغاز شده به  عنوان يك پروژه »الف فاخر« در 

سيمافيلم ثبت شده است و براي تلويزيون ساخته مي شود. 
اين سريال در حدود 3۵ قسمت ساخته مي شود و خود طالبي 

تهيه كنندگي آن را بر عهده دارد. 
...........................................................................................................
 اجراي نمايش هاي »سوگواره خورشيد« 

در 5 صحن حرم رضوي
همزمان ب�ا اي�ام ش�هادت ثامن الحجج حض�رت علي بن 
موس�ي الرضا)ع(، »س�وگواره خورش�يد« با پن�ج نمايش 
خيابان�ي ميزب�ان زائ�ران ح�رم رض�وي خواه�د ش�د. 
به گزارش »جوان« به نق��ل از روابط عمومي اداره كل هنرهاي 
نمايشي، همزمان با ايام شهادت ثامن الحجج حضرت علي بن 
موس��ي الرضا)ع( انجمن هنرهاي نمايش��ي ايران با همكاري 

آستان قدس رضوي »سوگواره  خورشيد« را برگزار مي كند. 
حميد نيلي، مديرعامل انجمن هنرهاي نمايشي ايران با بيان اين 
مطلب گفت: اين سوگواره براي اولين بار و با مشاركت پنج گروه از 
برترين هاي نمايش خياباني اجرا مي شود. او افزود: نمايش »من جواد 
هجده سال دارم« از استان ايالم، »نذر مادر« از استان لرستان، »قطار 
ساعت 8« از استان تهران و نمايش هاي »عكاس باشي« و »دعبل« از 
مشهد آثاري هستند كه در طول پنج شب، هر شب در سه نوبت 18، 

1۹ و 20 در پنج نقطه از صحن  حرم رضوي به اجرا درمي آيند.
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حكمت 343 

گفتاره�ا نگهدارى می ش�ود و 

نهان ها آش�كار و هر كس�ی در 

گرو اعمال خويش است.

بازيگر پيشكس�وت س�ينما و تلويزي�ون با نق�د تكراري 
بودن ح�ال و ه�واي س�ريال هاي تلويزيون�ي و فيلم هاي 
سينمايي گفت: بيش�تر قصه ها تكراري ش�ده و نوآوري و 
تالش براي ورود به حيطه هاي تجربه نش�ده اندك اس�ت. 
تكراري بودن مضمون چه در سينما و چه در تلويزيون به يكي 
از اصلي ترين داليل مخاطب گريزي برخي محصوالت بدل شده 
است. چه در آثار كمدي و چه در ملودرام ها با تب تكراري بودن 
فضاسازي و مضموني كه ناشي از كپي برداري از الگوهاي قديم 
است، مواجهيم. عبدالرضا اكبري بازيگر پيشكسوت سينما و 
تلويزيون با بيان اين مطلب عنوان كرد: درست است كه برخي 
سوژه هاي اخالقي و عاشقانه مي توانند بارها و بارها زمينه خلق 
اثر قرار گيرند ولي باز بايد نوآوري در داستان پردازي و استفاده 
از ساختارهاي بصري تازه تر را در دستور كار قرار داد تا مخاطب 

حس نكند در حال تماشاي محصولي قديمي است. 
بازيگر فيلم هايي ماندگار نظير »كاني مانگا« و »روز شيطان« 
تأكيد كرد: گاهي شباهت هاي داستان پردازي آن قدر زياد است 
كه فكر مي كنيد نكند از روي دست فالن فيلم و سريال موفق 
كپي كرده اند در صورتي كه آن قدر س��وژه و داستان جذاب و 

سطح باال داريم كه اصاًل نيازي به اين همه تكرار نيست. 
اين بازيگر 66ساله خاطرنشان كرد: نبايد اين طور باشد كه تا 
فالن شوخي مي گيرد همه از روي دستش كپي كنند يا تا پايان 
باز در يك فيلم، گل مي كند، همگان بخواهند پايان آثار خود را 
كاماًل باز بگذارند. گرته برداري از الگوهاي موفق خيلي هم خوب 

است ولي كپي برداري در هيچ فرهنگي، پسنديده نيست. 

بازيگر سريال هاي »مزد ترس« و »باغ گيالس« با اشاره به باال 
رفتن سطح توقع مخاطبان امروزي گفت: نبايد تماشاگران را 
گول بزنيم  چون تماش��اگر اين روزگار به اين سادگي ها، گول 
نمي خورد و دلش مي خواهد به او احترام گذاشته شود. اينكه 
كسي پيدا شود و فكر كند چون فالن فيلم التين را كسي نديده 
پس مي توان آن را كپي كرد و به خورد مخاطب داد صددرصد 
عبث است. باور كنيد در خلق محصول هنري لذتي هست كه 
در هيچ تكراري نيس��ت پس به جاي تكرار به سمت نوآوري و 
خلق محصول نو برويم تا مخاطب هم م��دام از عقب ماندگي 

سينما و تلويزيون ما گاليه نكند.
اين بازيگر افزود: روند حرفه اي توليد فيلم و سريال جاي سعي 
و خطا نيس��ت و بايد با حداقل اش��تباه حركت كنيم از همين 
رو اس��ت كه  بايد از داس��تان پردازي تا انتخاب ساختار روايت 
به گونه اي هوش��مندانه و نوآورانه حركت كني��م تا مخاطب از 

محصول حظ بصري الزم را ببرد. 

در گفت وگوي »جوان« با عبدالرضا اكبري مطرح شد

كپی كارى از فيلم هاى خارجی ديده نشده هم عبث است

نويد پارسا     ديده بان

 شمشيرزن محجبه امريكايی 
كتاب مصور درباره حجاب منتشر می كند

 ابتهاج: با انتشار كتاب مصور مي خواهم حس اعتماد به نفس
و غرور و افتخار را در دختران مسلمان تقويت كنم

   معصومه طاهري
ابته�اج محم�د« بان�وي ورزش�كار مس�لمان و  «
محجب�ه امريكايي اس�ت كه در رش�ته شمش�يرزني 
ش�هرت زي�ادي دارد و در فرانس�ه زندگ�ي مي كن�د.

 او در كنار ورزش دست به قلم هم شده تا درباره زيبايي 
حجاب براي بچه ها داس�تان بنويسد و در اين حوزه هم 
مانند ورزش توانايي خود را نش�ان بده�د. او مدال آور 
المپيك ريو در سال 2016 است كه استعداد خود را در اين 
رشته ورزشي به خوبي نشان داد، ولي حاال ديگر شهرت 
اين قهرمان استثنايي تنها در شمش�ميربازي نيست.

ابتهاج شمش��يرزن محجبه امريكايی با توجه به هوشياري 
و قوه تخيلي كه دارد توانس��ته داستان هاي بس��يار زيبا و 
خواندني درباره حجاب براي بچه ها بنويس��د و تصويرگري 
كند. كتاب داستان مصور زيباي»آبي پرافتخار« با موضوع 
حجاب و خانواده نوش��ته اي��ن بانوي قهرمان شمش��يرباز 
مسلمان اس��ت؛ داس��تاني پر از ش��عر و ترانه كه زيبايي و 
اثرگذاري حجاب را ب��راي دختربچه هاي كوچك به همراه 

دارد تا طعم شيرين حجاب را از كودكي بچشند. 
كمت��ر كس��ي انتظار داش��ت اي��ن كت��اب داس��تاني در 
كتابفروشي ها فروشي داشته باشد ولي فروش باال و خيلي 
خوب كتاب نش��ان از توجه خانواده ها به چنين موضوعي 

داشت.
 او خاطرات دوران كودكي خود را ترسيم كرده بود؛ زماني 
كه به مدرس��ه مي رفت و تنها دانش آموز محجبه مدرسه 
بود و توانس��ته بود خاطرات خ��ود را در قالب داس��تاني 
زيبا و جذاب براي كودكان نس��ل جديد ترس��يم كند به 
صورتي كه فروش خوب آن براي مس��لمانان و دينداران 

اميدواركننده بود. 
ابتهاج با صميميت و رويي باز در مصاحبه با مطبوعات امريكا 
گفت: من در حومه شهر نيويورك بزرگ شدم. پدر و مادر و 
خواهر و برادرم تنها خانواده هاي مسلمان آن منطقه بودند. 
در دبستان تنها دانش آموزي بودم كه حجاب داشتم. ديگران 
در ابتدا كنجكاوانه به من نگاه مي كردند. مجبور بودم تالش 
زيادي كنم تا بتوانم بين آنها جاي بگيرم. در سنين جواني 

جو سنگيني بر من حاكم بود. 
در زير زره محكم و جدي شمشيربازي اين مدال آور قهرمان، 

قلبي مهربان و پراحساس از مادري است كه سعي دارد روح 
فرزندان خود را تعالي ببخشد؛ چنانچه در داستان خودش 

نيز روايت مي كند. 
ماجراي داس��تان »آبي پرافتخار« كه به ص��ورت مصور و 
همراه با شعر آن را نشان داده درباره دو خواهر به نام آسيه 

و فائضه است.
 اين دو دختر كوچك روزهاي ابتدايي سال تحصيلي حال 
و روز خاصي دارند و بايد خيلي ش��جاع و مقاوم باشند، زيرا 
خواهر بزرگ تر يعني آسيه محجبه است. روسري او پارچه 
آبي ابريشمي زيبايي است كه مانند اقيانوس طراحي شده 
و دليل افتخار و مايه مباهات او شده است اما جامعه اطراف 
مي خواهد مانند مترسكي اين حجاب زيباي آسيه را بردارد 
و به او سنگ مي اندازد و فرار می  كند. آنها هر كسي را كه اين 

حجاب زيبا را مي پوشد به تمسخر مي گيرند. 
ابتهاج مي گويد: در اين كتاب مصور مي خواهم حس اعتماد 
به نفس و غرور و افتخار را براي دختران مس��لمان در آنها 
القا و تقويت كنم، در عين حال به آنها هش��دار مي دهم كه 
در جامعه با خصومت و دش��مني ها مواجه مي ش��وند، بايد 
مقاوم باش��ند و كوتاه نيايند. اين داستان مصور مي خواهد 
تحمل پذيري و مقاومت و پذيرش اختالف ما را به بچه هاي 

مسلمان آموزش بدهد. 
اولين زن شمش��يرباز محجبه از اياالت متحده بهتر از هر 
كس ديگري به زيبايي، مسئله اسالم هراسي را به ظرافت و 
غيرمستقيم با گل هاي نجابت به چالش كشيده است، اين در 
حالي است كه در فرانسه مدعي آزادي و حقوق بشر ابتهاج 
به عنوان فردي افراطي و راديكال كه كودكان را تحريك به 

حجاب مي كند متهم شده است.

نه »بزرگ آقا« به پول هاي آلوده »شهرزاد«
علي نصيريان: اگر مي دانستم پولشان مشكل دارد در »شهرزاد« بازي نمي كردم

   محمد صادقي
بازيگ�ر نق�ش »ب�زرگ آق�ا« در س�ريال ش�هرزاد درب�اره 
اي�ن  س�رمايه گذار  و  تهيه كنن�ده  ك�ه  مال�ي  فس�اد 
داد.  نش�ان  واكن�ش  درگي�ر هس�تند  آن  ب�ا  س�ريال 
علي نصيريان گفت: من مسئله پول هاي آلوده را يك آسيب مي بينم. 
درست است سينما تجارت است ولي مي شود كار باكيفيت توليد 
كرد كه خوب هم بفروشد. نصيريان درباره ساخت سريال شهرزاد با 
پول هاي مشكوك، بيان داشت: »اگر اطالع داشتم كه سرمايه گذار 

سريال شهرزاد مشكالت مالي دارد، وارد پروژه نمي شدم. «
اظهار نظر استاد نصيريان درباره پول هاي آلوده اي كه سرمايه گذار 
سريال شهرزاد  با ساخت اين مجموعه به سينما تزريق كرد، واكنشي 
متعهدانه به اخالق حرفه اي بود، اين در حالي است كه با مشخص 
شدن فس��اد مالي تهيه كننده و سرمايه گذار س��ريال »شهرزاد«، 
هيچ كدام از بازيگران اصلي اين فيلم حاضر به پذيرش اشتباه خود 
در همكاري با چنين مجموعه اي كه پول كثيف به س��ينما تزريق 

مي كرد، نش��دند، حتي برخي از بازيگران اين سريال از جمله رضا 
كيانيان و ترانه عليدوس��تي در مقابل اين درخواس��ت، واكنش از 

خود نشان دادند. 
به نظر مي رس��د س��خنان علي نصيريان درباره پول هاي كثيف در 
س��ينما، اگر مورد توجه بازيگران س��ينما قرار مي گرفت، بسياري 
از فيلم هايي كه اكنون با اتهام توليد با پول هاي مش��كوك روبه رو 
هستند يا اصاًل ساخته نمي شدند يا حداقل محل دريافت سرمايه 
آنها معلوم مي شد. گرچه خود نصيريان نيز خيلي دير و در حالي كه 
آب ها از آسياب افتاده به فكر محكوم كردن پول هاي كثيف سريال 
»شهرزاد« افتاده است ولي بسياري از بازيگران پركارتر از نصيريان 
در پروژه هاي س��ينمايي بوده اند كه با وجود علم به مشكوك بودن 
سرمايه س��اخت فيلم، به همكاري با پروژه ها ادامه داده و حتي در 
ظاهر نيز اقدام به محكوم كردن جريان پول هاي آلوده در س��ينما 
نكرده اند. افرادي مانند رس��ول صدرعاملي نيز با وجود اينكه جزو 
شخصيت هاي تاثيرگذار در روند توليد فيلم در سينماي ايران است، 
تالش كرده اند در مقابل مس��ئله »پول هاي آل��وده« حتي المقدور 
موضع سختي اتخاذ نكنند. صدر عاملي در اين باره مي گويد: »ما در 
سينما با وجود داش��تن گروه هاي مختلف، اما گروه حقيقت ياب يا 
راستي آزمايي نداريم كه برود ببيند پول تهيه كننده پاكيزه است يا 
خير؟ مسئول حقيقت يابي اين پول ها، قوه قضائيه است. اگر چه بايد 
تهيه كننده متخصص روي همكاري با سرمايه گذارها دقت كند.« 
اين سخن به معناي آن اس��ت كه هر پولي وارد سينما شد، لزومي 
ندارد درباره ريشه آن پرس و جو شود! آيا با چنين اراده اي مي توان 

جلوي ورود پول هاي آلوده را گرفت؟!

    نمايش

اجراي 30  مجلس تعزيه در 30 مدرسه
مدي�ر فرهنگ�ي- هن�ري منطق�ه14 از اج�راي 30مجل�س تعزي�ه در 
30مدرس�ه منتخ�ب ته�ران در قال�ب س�وگواره عاش�ورايي خب�ر داد. 
به گزارش »جوان« به نقل از رسانه خبري س��ازمان فرهنگي- هنري شهرداري 
تهران، ملوك سيدآبادي مدير فرهنگي- هنري منطقه 14 و رئيس فرهنگسراي 
اخالق از اجراي 30مجلس تعزيه در 30مدرس��ه منتخب ش��هر تهران در قالب 
پنجمين س��وگواره عاش��ورايي خبر داد و گفت: پس از انجام مرحله آموزش��ي 
نوجوانان مستعد تعزيه توسط پيشكسوتان و كارشناسان تعزيه خواني در مدارس 
پسرانه دوره اول متوسطه شش منطقه ش��هر تهران، تا پايان ماه صفر گروه هاي 
نوجوان آموزش ديده در مدارس محل تحصيل خود مجالس تعزيه خواني شهادت 
حضرت علي اكبر)ع( را اجرا مي كنن��د. وي اضافه كرد: براي اين منظور دبيرخانه 
سوگواره يك دست لباس كامل تعزيه براي تمامي نقش ها در اختيار مدارس مجري 
قرار داده تا به همراه گروه موسيقي تعزيه، در مدارس محل تحصيل خود، مجالس 

تعزيه خواني براي دانش آموزان اجرا كنند. 
دبير اجرايي پنجمين سوگواره عاشورايي اظهار كرد: اين مدارس در شش منطقه 
تهران و ش��امل مدارس منتخب منطقه11 )دبيرس��تان هاي جواداالئمه)ع(، 
شاهد كميل، واليت فقيه، ابوذر و دكتر شريعتي(، منطقه14 )دبيرستان هاي 
شهيدان نور صالحي، شهيد نوري، ش��هيد افتخاري، شهيد اخوان و محراب(، 
منطقه1۵ )دبيرستان هاي مقداد، شهيد خدايي، اشرفي اصفهاني، نمونه دولتي 
امام خميني)ره( و آيت اهلل س��عيدي(، منطقه1۷ )دبيرستان هاي طباطبايي، 
شاهد شهيد محسني، نونهاالن اسالم، شهيد ناظم البكاء و طوس(، منطقه18 
)دبيرستان هاي امام جعفر صادق)ع(، حاج حسينعلي خرم نژاد، نيايش، كميل 
و مفيد( و منطقه20 )دبيرس��تان هاي شهادت، ش��هيد منتظري، ميرداماد، 

استعدادهاي درخشان شهيد بهشتي و بهجت( است. 

     حامد طبيعت پور
س�ينماي كودك كه در ده�ه60 و نيمه اول 
دهه70 دوره درخش�اني را س�پري مي كرد 
و همه جهان س�ينماي ايران را با كودكانش 
مي شناختند در دوره اي تحت تاثير تحوالت 
سياس�ي و اجتماعي جامعه به فراموش�ي 
سپرده ش�د و وارد ركودي بي س�ابقه شد. 
سال هاست اين موضوع يك اصل پذيرفته شده 
اس��ت ك��ه ك��ودكان مهم تري��ن مخاطب��ان 
محصوالت تصويرى هستند. اين موضوع آنقدر 
مبرهن اس��ت كه از دهه هاي گذشته تاكنون 
س��ينماي امريكا و ديگر كش��ورهاي صاحب 
صنعت سينما به اين مهم توجه ويژه داشته اند 
و هر روز بر توليدات خود با محوريت كودك و 

نوجوان افزوده اند. 
امريكايي ها طي 1۵- 10س��ال اخير محتواي 
توليدات سينمايي شان را به سمتي برده اند كه 
سينما محفلي براي حضور همه اقشار خانواده 
به خصوص كودك و نوجوان باشد. اين رويكرد 
هم ب��ه رونق س��ينما كمك كرد و ه��م با يك 
فرهنگ س��ازي راهبردي، روي مهم ترين رده 

سني متمركز شده است. 
با بررس��ي س��ينماي ك��ودك در اي��ران نيز 
درمي يابيم كه از بدو پيدايش سينما در ايران، 
كوشش هايی براى شكل گيرى سينماي كودك 
و نوجوان صورت گرفته است، اما پيش از انقالب 
تمام اين تالش ها ابتر ماند و به جز يكي دو فيلم 
از عباس كيارستمي كه كاراكتر هاي اصلي آن 
كودك و البت��ه مخاطب آنها نيز بزرگس��االن 
بودند، نمي توان حتي يك فيلم كودك نام برد 

كه پيش از انقالب ساخته شده باشد. 
با پيروزي انقالب اسالمي و با رونق دوباره سينما 
و از اواي��ل دهه60 توليدات س��ينماي كودك 
دوباره جان ت��ازه اي گرفت و آث��ار ماندگاري 
براي خانواده ها با رويكرد كودكان و نوجوانان 

توليد شد. 
در اوايل دهه60 فيلمس��ازى ب��راى كودكان 
صرفاً از طريق تلويزيون دنبال مي شد و بخش 
خصوصی و سينماى حرفه اى خيلي گامي در 
اين جهت برنمي داش��ت، ولي به مرور با ورود 
بنياد فارابي و كانون پ��رورش فكرى كودكان 
و نوجوانان گام ه��اي ج��دي در زمينه يافتن 

مخاطبان تازه براى سينماي كودك برداشته 
ش��د، به عنوان نمونه فيلم »ش��هر موش ها« 
ساخته مش��ترك مرضيه برومند و محمدعلی 
طالبی م��ورد توجه زي��ادي ق��رار گرفت و در 
نمايش عمومی نيز موفقيت چش��مگيرى به 
دس��ت آورد. پس از آن آثار فراواني با رويكرد 
خانواده و توجه به سينماي كودك توليد شدند 
كه اكثر آنها كم و بيش با موفقيت در گيشه نيز 

همراه بودند. 
      معصوميت از دست رفته

فيلمسازان جوان آن دوران، با ورودي جسورانه 
و احس��اس تكلي��ف برآم��ده از مت��ن انقالب 
توانستند با خلق آثار در خور توجهي در حوزه 
سينماي خانواده به خوبي نقش تربيتي خود را 
در فضاي فرهنگي كشور ايفا كنند و بسياري از 
مفاهيم اخالقي را در قالب داستان هايي جذاب 
به كودكان و نوجوانان آم��وزش دهند. جالب 
اس��ت كه كودكان در اين برهه زماني از تاريخ 
ايران در فيلم هاي سينمايي جوالن مي دادند و 
از همين طريق سينماي ايران از معصوميت و 

پاكي بي نظيري برخوردار بود.
 جالب است كه بهترين آثار برخي فيلمسازان 
مطرح آن دوره را آثاري تشكيل مي دادند كه با 
محوريت يك يا چند كاراكتر كودك س��اخته 

شده اند. 
فيلم هاي »خانه دوست كجاس��ت«، »نياز«، 
»ساز دهني«، »داستان هاي شاهنامه«، »پاتال 
و آرزوه��اي كوچ��ك«، »دزد عروس��ك ها«، 
»خواهران غريب« و... از جمله آثار ش��اخصي 
اس��ت كه در طول دهه60 و اواي��ل دهه۷0 به 
توليد رس��يد و توانس��ت در بين خانواده هاي 
ايراني موفقيت كس��ب كند. از اين دوران بايد 
به عنوان دوره طاليي سينماي كودك در ايران 

ياد كرد و حتي ميان آثار عرضه شده در مجامع 
بين المللی فيلم هاى كودك و نوجوان سينماى 

ايران، بيشترين و بهترين حضور را داشته اند. 
      نزول سينماي كودك با روي كار آمدن 

دولت اصالحات
اما در كمال تأس��ف روزهاي خوش سينماي 
كودك ب��ا ورود ب��ه نيم��ه دوم دهه هاى۷0 و 
80 رو به زوال رفت و گوي��ي اين معادله كاماًل 
معكوس شد و سينماي كودك و نوجوان كه با 
آغاز انقالب اسالمي در سال هاي دهه هاى60 
و ۷0 اوج گرفت��ه و منج��ر به رونق س��ينماي 
ملي ش��ده بود و آثار تربيتي مطلوب��ي نيز به 
همراه داش��ت كم كم با روي كار آمدن دولت 
موس��وم به اصالحات تحت تاثير گرايش��اتي 
افراطي به س��مت موضوعات مثاًل مهم و تلخ 
اجتماعي چرخش ك��رد تا جايي كه مهم ترين 
فيلمس��ازان كودك هم از اين تغيير ذائقه در 
امان نماندند و در نهايت در قالب قانوني نانوشته 
بچه ه��ا از فيلم ها اخراج ش��دند و متعاقب آن 
ديگر سالن هاي سينما هم جاي مناسبي براي 

بچه ها نبود. 
حاال در دهه۹0 كار به جايي رس��يده است كه 
اگر طي سال تنها يك محصول موفق در حوزه 
كودك و نوجوان داشته باشيم كاله مان را باال 
مي اندازيم و آن را نشانه اهميت نهاد خانواده در 
سينما مي دانيم! اما به واقع خيلي وقت است كار 
شاخصي در حوزه كودك و نوجوان آن هم در 
سينماي پرآوازه كشورمان نديده ايم كه قابليت 

معرفي در دنيا نيز داشته باشد. 
در روزگاري كه هاليوود مش��تاقانه مش��غول 
س��رمايه گذاري روي محص��والت ك��ودك و 
نوجوان است و كمپاني هاي مختلف تمركزشان 
را بر اف��زودن كميت و كيفيت آثار س��ينماي 
اين ح��وزه ق��رار داده اند، ما همچن��ان چه در 
سياستگذاري چه عرصه اجرا در قبال سينماي 
كودك منفعالنه عمل مي كنيم و نتيجه آن شده 
كه توليدات باكيفيت سينماي كودك ايران با 
افت چشمگيري مواجه شود و حتي به يك فيلم 

هم در طول سال نمي رسد. 
اين مهجوريت س��ينماي كودك تا آنجا پيش 
رفته كه با نگاهي به آثاري ك��ه اكنون بر پرده 
س��ينما قرار دارند، گوي��ي خانواده در س��بد 
محصوالت سينماي ايران هيچ جايگاهي ندارد 
و تقريباً اكثر فيلم هاي امسال كه مجوز اكران 
گرفتند با محدوديت نمايش براي سنين 12 تا 

1۵سال اكران شده اند. 
به هر حال الزم اس��ت مسئوالن و مديراني كه 
در دس��تگاه ها و نهادهاي مختلف فرهنگي و 
هنري مرتبط با حوزه كودكان مشغول فعاليت 
هستند با همتي مضاعف و بر اساس نيازهايي كه 
مخاطب امروز طلب مي كند دست به توليدات 
در خور توجهي در حوزه كودك و نوجوان بزنند. 
با وجود تمام اهمال كاري ها و سوءمديريت ها و 
مشكالتي كه گريبانگير متوليان امر در سينماي 
مهم كودك است اين اميد وجود دارد كه دوباره 
س��ينماي كودك در كش��ور ما جان بگيرد و 

روزهاي پرفروغ خود را ادامه دهد.

از فروغ تا افول سينماي كودك و نوجوان در ايران

رونق سينما در گرو آشتي با كودكان
با روي كار آمدن دولت موسوم به اصالحات، سينما تحت تأثير گرايشاتي افراطي به سمت موضوعات 
اجتماعي چرخش كرد تا جايي كه مهم ترين فيلمسازان كودك نيز از اين تغيير ذائقه در امان نماندند

از اواي��ل ده��ه60 تولي��دات 
س��ينماي ك��ودك دوب��اره جان 
تازه اي گرفت و آث��ار ماندگاري 
ب��راي خانواده ه��ا ب��ا رويكرد 
كودكان و نوجوانان توليد ش��د


