
 ترجمه اسپانيولي رمان محمد)ص( 
در امريكاي جنوبي منتشر شد

ترجمه اسپانيولي رمان محمد)ص( نوشته ابراهيم حسن بيگي، 
توسط آنخليكا ماريا روخاس در امريكاي جنوبي منتشر شد. 
به گزارش مهر، ترجمه تازه كتاب محمد)ص( به زبان اسپانيولي 
كه در شهر بوگوتا پايتخت كلمبيا منتش��ر شده در 15بخش 
تاليف ش��ده و داستان آن درباره ش��خصي يهودي است كه به 
عنوان يك دانشمند معرفي مي شود. وي از طرف شوراي عالي 
يهود مأمور مي شود به سمت پيامبر اسالم)ص( رفته و با تظاهر 
به اسالم آوردن، يا او را كشته يا عقايدش را به چالش بكشد. اين 
شخص به س��وي پيامبر اكرم)ص( رفته و شرح فعاليت هاي او 
را براي شوراي عالي يهوديان ارسال مي كند. وي پس از ارسال 
آخرين گزارش به شهر خويش بازمي گردد و حس مي كند كه 
دچار نوعي فقدان شده و روح خود را اسير رفتار و پيام و كردار 
پيامبر اكرم)ص( مي بيند. او درمي يابد كه اتفاقي در درونش رخ 
داده است، به ويژه اينكه متوجه مي ش��ود در مدت ارسال اين 
نامه ها رئيس وي بر اثر مطالعه اين نامه ها و آشنايي با كردار و 

منش پيامبر)ص( به اسالم گرايش پيدا كرده است. 
...........................................................................................................
 نگاه ويژه به عروسك هاي بومي ايراني 

در جشنواره اسباب بازي
مس�ئوالن و متولي�ان برگ�زاري پنجمي�ن جش�نواره 
اس�باب بازي كه در دي ماه س�ال جاري برگزار مي ش�ود، 
نگاه وي�ژه اي ب�ه عروس�ك هاي ايراني خواهند داش�ت. 
عروسك س��ازان و طراحان عروس��ك هاي ايراني مي توانند در 
بخش نمايشگاه تخصصي دستاوردهاي صنعت اسباب بازي و با 

مراجعه به سايت »ايران توي فستيوال« ثبت نام كنند. 
بر اس��اس گفته هاي محس��ن حموله مديركل سرگرمي هاي 
س��ازنده  كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان، در بخش 
نمايشگاه عروس��ك هاي ايراني، هر عروسك ساز مي تواند يك 
نمونه از اثر خود را به همراه شناسنامه  عروسك براي اداره كل 
سرگرمي هاي سازنده  كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان 
ارسال كند. عروسك سازان و صاحبان عروسك ها مي توانند در 
بخش نمايشگاه ترويجي پنجمين جشنواره  ملي اسباب بازي با 
ديگران مشاركت و به صورت گروهي حضور داشته باشند، براي 
اين منظور نيز بايد پيش از اين در بخش ترويجي اين نمايشگاه 
ثبت نام كنند. پنجمين جشنواره  ملي اسباب بازي در دي ماه 
برگزار مي ش��ود و طراحان و صاحبان عروس��ك ها مي توانند 
ضمن ثبت عروسك هاي خود آنها را در بخش رقابتي جشنواره 

نيز شركت دهند. 
...........................................................................................................

وزير فرهنگ و ارشاد اسالمي:
 آشفتگي زباني 

از جمله مخاطرات فضاي مجازي است
وزي�ر فرهن�گ و ارش�اد 
اسالمي با تأكيد بر اينكه 
آش�فتگي زباني از جمله 
مخاط�رات فضاي مجازي 
است، گفت: وحدت ارضي 
و س�اختار جغرافياي�ي 
كش�ور با زب�ان و ادبيات 
فارسي پيوند دارد و نبايد 
از اي�ن ام�ر غاف�ل ب�ود. 
به گزارش مهر، سيدعباس صالحي در نشست شوراي پاسداشت 
زبان فارسي وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي با تأكيد بر اين مطلب 
افزود: زبان و ادبيات فارس��ي از جوانب مختلف از اهميت زيادي 
برخوردار است. از طرفي كانون حفظ هويت ماست و از طرفي ديگر 

بخش قابل توجهي از ميراث بشري به اين زبان متصل است. 
رئيس شوراي پاسداشت زبان و ادبيات فارس��ي ادامه داد: از 
طرفي ديگر نس��ل جديد با توج��ه به تحوالت دني��ا با ميراث 
فارس��ي انقطاع يافته و اين واقعيت يك مخاط��ره براي زبان 
فارسي محسوب مي شود. نسل امروز كمتر سعدي و حافظ را 
مي شناسد و با پرچمداران هويت ايراني اسالمي مان در حد يك 
اسم آشنا هستند. وي در عين حال تصريح كرد: فضاي مجازي 
نيز با همه فرصت هايي كه دارد مانند هر پديده فناوري جديد 
مخاطراتي هم دارد و آش��فتگي زباني از جمله اين مخاطرات 
است و آشفتگي زباني در مظاهر اجتماعي نيز از ديگر مخاطرات 

به شمار مي آيد.
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حكمت 371 
هيچ ش�رافتی برتر از اسالم و هيچ 
عزتی گرامی تر از تقوا و هيچ سنگرى 
نيكوت�ر از پارس�ايی و هيچ گنجی 
بی نيازكننده ت�ر از قناع�ت و هيچ 
مالی در فقرزدايی، ازبين برنده تر از 

رضايت دادن به روزى نيست.

داور آلماني جشنواره فيلم »رش�د« ضمن ابراز شگفتي از 
رشد كيفي آثار انيميشني كش�ورمان مي گويد، طي چند 
روز گذشته انيميشن هاي جذابي از فيلمسازان ايراني تماشا 
كرده و به آينده ساخت انيميش�ن در ايران اميدوار است. 
»ويفا آنجاونكمين« به عنوان داور بخش دانش آموزان و فرهنگيان 
فيلمساز جش��نواره فيلم رش��د در گفت وگو با مهر، ضمن اشاره 
به اينكه در ايران فيلمس��ازان جوان و آتي��ه داري وجود دارد كه 
استعدادش��ان بايد به تمام جهان نش��ان داده ش��ود، افزود: اگر 
فيلمسازان جوان ايراني فرصت اين را داشته باشند كه استعدادشان 
را همانطور كه خودشان مي خواهند نشان بدهند در آينده اي نه 

چندان دور شاهد فيلم هاي فوق العاده اي خواهيم بود. 
داور جشنواره فيلم »رشد« تأكيد كرد: در حال حاضر ارتباط بسيار 
قوي بين آلمان و ايران برقرار است. جشنواره هاي مشهور زيادي 
در كشور آلمان برگزار مي شود كه فيلمسازان ايراني در آن شركت 
مي كنند. آنجاونكمين در پايان گفت: بعضي از فيلمسازان ايراني 
كه در جشنواره هاي آلماني شركت مي كنند سطح كاري بااليي 
دارند، خصوصاً در زمينه ساخت انيميشن. طي چند روز گذشته 
انيميشن هاي جذابي از فيلمس��ازان جوان ايراني تماشا كردم و 
در اين مدت، شگفت زده و به آينده س��اخت انيميشن در ايران 
اميدوار شدم. واقعيت انيميشن ايران نه تنها در اظهارات اين داور 
آلماني حاضر در جشنواره فيلم رشد بلكه از سوي برخي جريانات 
رسانه اي خارجي كه خواس��تار مخابره هيچ خبر مثبتي درباره 

كشورمان نيستند اتفاق  افتاده است. 
به گزارش »جوان« هنر صنعت رسانه انيميشن ساليان متمادي است 

كه به ابزار تربيت و القاي اهداف و فرهنگ مورد نظر سياستمداران 
امريكا تبديل ش��ده و در حوزه مديا به كار گرفته مي ش��ود. توليد 
نمونه هاي موفق انيميشن توسط جوانان شليك به اختيار كشورمان 
در اين عرصه ضمن احراز رتبه هاي قابل اعتنا و شگفت آور بين المللي 
باعث ش��ده كه فعاالن جهاني اين هنرصنعت رسانه به احترام آثار 
وطني كاله از س��ر بردارند. برآيند واكنش رسانه هاي خبري دنيا و 
مجله هاي تخصصي بين المللي در مورد جهش فوق العاده كشورمان 
در اين حوزه مسئوليت مديران دولتي و حاكميتي داراي مسئوليت 
در اين رابطه را سنگين تر از قبل كرده است. چه اينكه انيميشن سازان 
با توليد آثار همسطح و قابل رقابت با بهترين نمونه هاي جهاني ثابت 
كرده اند كه در صورت حمايت جدي و انقالبي مسئوالن اين عرصه 
توانايي كسب افتخارات بسياري براي كش��ورمان را دارند. يكي از 
تازه ترين واكنش ها و ابراز شگفتي نسبت به ارتقاي سطح كيفي آثار 
انيميشن ايراني را مي توان در اظهارات ويفا آنجاونكمين آلماني داور 

چهل و نهمين جشنواره بين المللي فيلم »رشد« مشاهده كرد. 

داور آلماني جشنواره »رشد« در واكنش به كيفيت انيميشن هاي ايران:

رشد و كيفيت انيميشن هاي ايراني شگفت زده ام كرد

   فرزين ماندگار 
حوادث چند روز اخير ناش�ي از باال رفتن قيمت بنزين 
به طور كلي روي فروش فيلم هاي سينمايي در سراسر 
كشور تاثير منفي گذاشت و منجر به افت فروش آثار شد. 
س��ينماي ايران به طور كل��ي از ناحيه افت محت��واي آثار 
در وضعيت مطلوبي به س��ر نمي برد و كافي ب��ود تا برخي 
ناآرامي ها سبب شود مردم به طور كلي انگيزه و رغبت خود  
را براي رفتن به سينما از دس��ت بدهند. در سال هاي اخير 
اغلب مردم از طريق ش��بكه اينترنت دست به خريد بليت 
س��ينما مي زنند و دسترسي نداش��تن به اينترنت از داليل 

اصلي اين افت فروش بوده است. 
بنابر اطالعات س��امانه رسمي فروش س��ينماها، مجموع 
فروش فيلم هاي روي پرده در روز گذشته تنها 135ميليون 
تومان و مجموع مخاطبان سينماها در سراسر كشور كمتر 
از 12هزار نفر ثبت شده است. در اين ميان فيلم سينمايي 
»مطرب« به عنوان پرفروش ترين فيل��م در حال اكران كه 
طي هفته گذش��ته حداقل مخاطب روزانه اش 26هزار نفر 
بوده و اين آمار در پايان هفته به مرز ۷8هزار مخاطب فقط 
در روز جمعه رسيده بود، در روز شنبه 1۰هزار نفر و در روز 

يك شنبه تنها 6هزار نفر مخاطب داشته است. 
مهر طي گزارشي در اين باره مي نويس��د: فيلم سينمايي 
»چشم و گوش بسته« ديگر فيلم كمدي روي پرده هم طي 
هفته گذش��ته حداقل 6هزار نفر را در يك روز به سينماها 
كشانده و آمار مخاطبانش در روز پاياني هفته قبل به مرز 
18هزار نفر رسيده بود، روز گذشته تنها 36۰نفر مخاطب 

داشته است!
اش��اره به آمار ف��روش دو فيلم كم��دي در ح��ال اكران، 
نشان دهنده وضعيتي است كه ديگر فيلم هاي روي پرده هم 
طبيعتاً از آن بي نصيب نمانده اند و مي توان آن را شاهد مثالي 

از وضعيت حاكم بر سينماهاي كشور قلمداد كرد. 
سجاد نوروزي مدير پرديس سينمايي »آزادي« در گفت وگو 
با مهر درباره وضعيت فروش س��ينماي اي��ران در روزهاي 
گذش��ته گفت: برخي از س��ينماها مجبور ش��دند تعطيل 
كنند، براي مثال پرديس كوروش و سينما پيروزي ناگزير 
از تعطيلي ش��دند. در مراكز ش��هر اين نگراني كمتر وجود 
دارد، ولي در س��ينماهايي كه در غرب و شرق تهران واقع 
ش��ده اند اين نگراني محسوس اس��ت و فروش ها به شدت 
كاهش يافته است، مضاف  بر اينكه در سال هاي اخير بيشتر 
فروش  سينماها مربوط به فروش مكانيزه و آنالين بوده كه 

با اختالل در اينترنت، در اين چند روز اين نوع فروش هم به 
شدت كاهش داشته است. 

مدير پرديس »آزادي« در ادامه با انتقاد از تركيب فيلم هاي 
تازه اك��ران افزود: ب��ا نظام نامه و ش��يوه اك��ران فعلي، هم 
سينمادار و هم تهيه كننده متضرر مي شوند، براي مثال در 
اين دوره جديد سه فيلم كودك و نوجوان به نام »بنيامين«، 
»تورنادو« و »منطقه پ��رواز ممنوع« به نمايش گذاش��ته 
شده اند كه هر سه در گيش��ه شكست خواهند خورد، چون 
سينماي ما كشش اين را ندارد كه سه فيلم كودك به  صورت 
همزمان به نمايش دربيايد، البته بستري هم براي اين امر 
وجود ندارد. گويا شرايط به گونه اي شده است كه براي رفع 
تكليف يكسري از فيلم ها روانه اكران مي شوند، دو هفته روي 

پرده مي مانند و با فروش حداقلي كنار مي روند. 
نوروزي بيان كرد: هر چند در چنين شرايطي ممكن است 
اين فيلم ها تهيه كننده هاي ارگاني داشته باشند و پولشان را 
يك سرمايه گذار داده باشد تا تهيه كننده متضرر نشود ولي 
در اين ميان سينمادار نابود مي شود، بنابراين در حال حاضر 
تركش هاي اين شيوه اكران فقط بر پيكره سينماداران وارد 
مي شود و سينمادارها بازنده ها و متضرران اصلي اين شيوه 
اكران هستند. بعضي از آقايان تهيه كننده يا پول از يك ارگان 
يا از يك سرمايه دار گرفته اند و بعضاً دغدغه فروش هم ندارند 
اما دفاتر پخش و سينماداران در اين بين نقش هاي اصلي را 
دارند چراكه دفاتر پخش بايد هزينه كنند تا بيلبورد بگيرند 

و تبليغات كنند اما همان فيلم فروش نمي كند. 
وي در پايان گفت: اين شرايط حاصل اين موضوع است كه 
به يكباره شش، هفت فيلم با هم اكران مي شوند در حالي 
كه فيلمي مانند »هزارتو« هنوز مي فروش��د و مسير رشد 
خود را طي مي كند اما به يك باره فيلم هاي جديد مي آيند 
و اين قاعده را به هم مي زنند در حالي كه فيلم هاي جديد 

هم متضرر مي شوند.

يك حقوقدان در گفت وگو با »جوان«:

رسانه ها و تلويزيون در آموزش مسائل حقوقي به مردم كم كاري كرده اند

    محمدصادق  عابديني
 دانسته هاي حقوقي عامه مردم در سطح خوبي نيست و رسانه ها 
درباره حقوق و مسائل مربوط به قضا اطالع رساني خوبي ندارند. 
دكتر حسين نسيمي قاضي جهاني، حقوقدان و استاد دانشگاه در 
گفت وگو با »جوان« با انتقاد از پايين بودن اطالعات حقوقي در ميان 
عموم مردم گفت: جاي پرداختن به مس��ائل حقوقي در تلويزيون 
خالي اس��ت. همان طور كه مردم روزانه با مسائلي چون ورزش و 
معارف در ارتباط هستند و تلويزيون شبكه هاي اختصاصي براي 
آنها در نظر گرفته است، مي توان براي مسائل حقوقي كه مردم هر 
روز با آن سر و كار دارند در شبكه هاي تلويزيوني برنامه هاي ويژه يا 

سريال هاي آموزشي در نظر گرفت. 
قاضي جهان��ي ادامه داد: بس��ياري از مردم حتي حاضر نيس��تند به 
اندازه مطالعه كتاب هاي آش��پزي، به مطالع��ه كتاب هاي مربوط به 
حقوق بپردازند و در اين ش��رايط مي توان مسائل حقوقي را در قالب 
س��ريال هاي تلويزيوني به مردم آموزش داد، به نظرم قاب تلويزيون 

بهترين انعكاس دهنده علم حقوق در ميان مردم است. 
نويسنده كتاب هاي حقوقي با اش��اره به تصويري كه در سريال هاي 
تلويزيوني از وكال و حقوقدانان ارائه مي دهند، بيان داشت: متأسفانه 
سريال هاي تلويزيوني تصوير درستي از وكالت و وكال ارائه نمي دهد 
و همين موضوع باعث مي شود شناخت صحيحي از حقوق در ذهن 
مخاطبان شكل نگيرد. نويس��نده كتاب »جايگاه حقوقي و نظارتي 
مجلس شوراي اسالمي ايران« كه هفته پيش رونمايي شد، گفت: اين 
كتاب فارغ از مسائل جناحي به وظايف مجلس پرداخته است كه يكي 

از اصلي ترين آنها وظيفه نظارت است. 
قاضي جهاني با ابراز اميدواري از توزيع اين كتاب تا پيش از انتخابات 
مجلس شوراي اسالمي، بيان داشت: كتاب »جايگاه حقوقي و نظارتي 
مجلس ش��وراي اس��المي ايران« صرفاً براي فضاهاي دانشگاهي و 
كتابخانه ها نيس��ت، بلكه براي تمام مردم اس��ت، اين كتاب به مردم 
كمك مي كند تا از وظايف وكالي شان در مجلس شوراي اسالمي آگاه 
شوند و همين مسئله مي تواند  دفاع از حقوق مردم در مجلس از سوي 
نماينده را به عنوان يك خواس��ته و يك نظارت از سوي مردم مطرح 
كند. هفته گذشته در مراسمي با حضور مقامات قضايي، حقوقدانان و 
شخصيت هاي علمي حوزه و دانشگاه، كتاب هاي »ادله اثبات كيفري«، 
»حقوق مالي و غيرمالي كودكان مش��روع و نامشروع«، »حمايت از 
عالئم تجاري در حقوق بين الملل«، »وظايف و اختيارات قانوني وزارت 
كشور در انتخابات«، »ميانجيگري كيفري نهادهاي پيرا قضايي« و 
»حقوق متهم در مراحل آيين دادرسي كيفري«، نوشته دكتر حسين 
نس��يمي قاضي جهاني، معرفي و از كتاب جاي��گاه حقوقي و نظارتي 

مجلس شوراي اسالمي ايران رونمايي شد.

    تئاتر

   جواد محرمي
 در س�ينماي ايران ك�ه بيش از دو دهه اس�ت 
ك�ودكان فرام�وش ش�ده اند اينك�ه فيلم�ي 
ب�راي رده س�ني نوجوان�ان س�اخته ش�ود، 
انتظار بيهوده اي اس�ت چراكه اساس�اً اين رده 
س�ني در س�ينماي ايران جايي ن�دارد و عماًل 
به رس�ميت ش�ناخته نمي ش�ود اما در همين 
شرايط نه چندان مطلوب، اكران فيلم »منطقه 
پرواز ممنوع« نقطه اميد محس�وب مي ش�ود. 
با اينكه وضعيت اين روزهاي سينماهاي كشور به 
دليل اتفاقات اين روزها زياد مساعد نيست و مردم 
بيش از پيش ترجيح مي دهند به سينما نروند اما 
حضور فيلم منطقه پرواز ممنوع در ميان ليس��ت 
اكران سينماها بهانه خوبي است تا درباره سينماي 
نوجوانانه و اهميت آن يك بررس��ي كوتاه داشته 
باشيم. منطقه پرواز ممنوع عنوان فيلمی سينمايي 
اس��ت كه مخاطب هدف خود را قشر نوجوان قرار 
داده است. قشري كه در سينماي امريكا اصلي ترين 
مخاطب هدف محس��وب مي ش��ود در سينماي 
ايران عماًل ناديده گرفته شده است اما هر از گاهي 
از گوش��ه و كنار اتفاقات كوچكي درب��اره اين رده 
سني رقم مي خورد كه البته ربطي به جريان اصلي 
س��ينماي ايران هم ندارد. دوران نوجواني يكي از 
مهم ترين دوره هاي زندگي انسان محسوب مي شود 
و در كشورهاي پيشرفته روي اين رده سني حساب 
ويژه اي باز مي كنند و بخش عمده اي از برنامه ها و 
سياستگذاري ها روي اين رده سني متمركز است؛ 
دوره اي كه با ش��ور و حرارت خاصي توأم است و با 

خيال و ماجراجويي رابطه اي تنگاتنگ دارد. 
    فيلمي كه سكوالر نيست 

»منطقه پرواز ممنوع« در ژانر ماجراجويي، داستان 
سه نوجوان پسر را روايت مي كند كه مي خواهند 
براي يك مس��ابقه علمي، پهپاد درست كنند اما 
در گيرودار ساخت اين پهپاد پاي يك يوزپلنگ و 

مسائل محيط زيستي هم به داستان باز مي شود. 
»اين فيلم در س��ي و دومين جشنواره بين المللي 
فيلم ه��اي ك��ودك و نوج��وان اصفه��ان جايزه 
پرمخاطب ترين فيل��م و همچني��ن پروانه زرين 
بهترين بازيگري را برنده شد تا يك  بار ديگر نشان  
دهد، ژانر كودك و نوجوان اگر جدي گرفته شود 
حتماً موفق خواهد بود. در سال هاي اخير در بعضي 
آثار سينمايي تالش شده عالوه بر قصه و داستان 
مجزا، برخي ارزش ه��اي ديني يا اجتماعي هم در 

خالل فيلم مطرح ش��ود كه منطقه پرواز ممنوع 
جزو اين آثار اس��ت و بايد ديد چقدر مي تواند در 
اين باره مخاطب را با خود درگير كند و تاثيرگذار 
باشد. يك دكتراي روان شناسي تربيتي و پژوهشگر 
تعليم و تربيت، درباره اين فيلم به فارس مي گويد: 
»نمايش روابط خانوادگ��ي نوجوانان در »منطقه 
پرواز ممنوع« كارآمد اس��ت. مادر در اين فيلم از 
نقش مظلوم احساساتي فاقد كنش بيرون آمده و 

در بخشي از فيلم اثربخش وارد مي شود. 
اين فيلم بر روابط بالغانه پدر- پسر در سن نوجواني 
كه يكي از نكات حياتي اين مرحله اس��ت تأكيد 
مي كند و تب و تاب يك خان��واده داراي رزمنده و 
مدافع را به خوبي نش��ان مي دهد. فيلم سينمايي 
»منطقه پ��رواز ممنوع« داس��تان ماجراجويانه و 
پركششي براي مخاطب نوجوان است كه به طور 
كلي به هدف خود براي اميدبخش��ي، ايجاد حس 
توانايي، اتكا به خود و تبيين مس��ئله جاسوس��ي 
بسيار نزديك اس��ت. نكته  جالب اينكه در خالل 
داستان فيلم، تعداد زيادي از مسائل روز جمهوري 
اسالمي مثل محيط زيست، دفاع و امنيت، توسعه 
علم، برادري با پناهندگان، اتكاي به ظرفيت داخلي 
و غيره به خوبي تلفيق شده و يك داستان يكپارچه 
و بدون وقفه را س��اخته اس��ت. نقطه قوت ديگر و 
مهم فيلم، ساخت آن براي مخاطب در يك مرحله 
سني )نوجوان( اس��ت كه تعداد فيلم هاي فاخر و 
ارزشمند داخلي ساخته شده براي او انگشت شمار 

به حساب مي آيد. 
    تأكيد روي صميميت و وفاداري 

اين كارش��ناس درباره سه ش��خصيت نوجوان 
فيلم و اينكه تا چه اندازه ب��ه نوجوان هاي واقعي 
كه دور و بر خودمان مي بينيم نزديك هس��تند، 
عنوان مي كند: ويژگي اين سه نوجوان مخصوصاً 
ش��خصيت اصلي يعني محمدمه��دي با برخي 
ويژگي هاي روان شناختي دوره نوجواني شامل 

اس��تقالل طلبي، خطر پذيري )نينديشيدن به 
عواقب(، عملكرد تكانشي، نقادي، هيجان پذيري 

و ماجراجويي انطباق دارد. 
همين طور تأكيد بر روابط دوستي دوره نوجواني 
كه بر صميميت و وفاداري اس��توار است و حتي 
گاهي از روابط خانوادگي سبقت مي گيرد، درست 
اس��ت. نمايش روابط خانوادگي نوجوان هم در 

»منطقه پرواز ممنوع« كارآمد است. 
همچنين به درس��تي نق��ش مربي/معلم را در 
جهت دهي ان��رژي و اف��كار و هوي��ت نوجوان 

برجسته مي كند. 
اين فيلم استفاده از ابزار امروزي مثل گوشي همراه، 
هواپيماي كنترلي و غيره در دست نوجوانان را كه 
اين بار به شكل كاربردي و هدفمند مورد استفاده 
قرار مي گيرند نيز دارد كه نش��ان مي دهد سازنده 
نخواس��ته از مقتضيات دنياي امروز فاصله بگيرد 
يا نوجوان را در حالتي غيرواقعي بي نياز و بي توجه 

نسبت به اين دسته از موارد نشان بدهد. 
وي درباره اينكه آيا ويژگي خاصي درباره رده سني 
نوجوان وجود دارد كه در اين فيلم از آن غفلت شده 
باشد، اينگونه توضيح مي دهد: »به نظر مي رسد در 
بخش پرداخت شخصيت، از يك ويژگي اساسي در 
اين دوره سني يعني مرحله اكتشاف هويت غفلت 
شده است. سه نوجوان فيلم بدون لغزش و پرسش، 
از چارچوب هويت��ي و الگوي تصميم گيري خود 
آگاه هستند. تنها مرتبه اي كه شخصيت اول فيلم 
احساس لغزش مي شود، زماني است كه نه از روي 
سردرگمي هويتي بلكه به خاطر يك دليل عاطفي 
)دلتنگي براي پدر و بي خبري از او( اين احساس 

در او پديد مي آيد. 
احتماالً نوج��وان مخاطب كه خ��ود در روزهاي 
جس��ت وجوي هويت اس��ت، با ص��ورت واقعي 
نوجواني كه قدري از اين درگيري ها و اما و اگرها با 
خود را به همراه دارد و به مقدار اندكي تصميم هايي 
فراتر از چارچوب باورها و تصميمات خانواده دارد، 
ارتباط بهتري برق��رار مي كن��د و آن را واقعي تر 
مي پندارد، البته شيطنت ها و كارهاي پنهاني اين 
سه شخصيت بخشي از اين مسئله را براي درك 
مخاطب نوجوان از فاصله با نسل قبل و سركشي 
را تا حدي ارضا مي كند. اگر ما مخاطب اين فيلم را 
نوجوانان پسر دوره اول- و نه دوم- در نظر بگيريم 

اين اشكال قابل اغماض است.«
گرايش به سمت ساخت آثاري براي نوجوانان در 
سينماي آفت زده ايران به خودي خود رويكردي 
راهبردي و اميدواركننده محسوب مي شود اما در 
اين ميان آنچه اهميت دارد اين اس��ت كه طي دو 
دهه مديريت ضعيف و انحرافي در سينما خانواده ها 
به طور كلي از اينكه آثاري مناسب سن نوجوانان در 
سينماها نمايش داده شود نااميد شده اند و عادت به 
اين ندارند تا براي تماشاي فيلمي نوجوانانه دست 

نوجوان خود را گرفته و به سينما ببرند. 
اين غفلت به طور كلي روي عادت هاي فرهنگي 
مردم اي��ران تاثيرگذار بوده و ي��ك عزم جدي و 
هدفمند و البته كارشناس��انه از سوي مديريت 
كالن س��ينما الزم اس��ت تا طي مراحل زماني 
مختلف خانواده ها با سينما آشتي كرده و قبول 
كنند كه فيلم هاي مناسب سن كودك و نوجوان 

هم توليد و اكران مي شود.

 »منطقه پرواز ممنوع«
نوجوانان را به رسميت مي شناسد

 گرايش به سمت ساخت آثاري براي نوجوانان در سينماي آفت زده ايران 
به خودي خود رويكردي راهبردي و اميدواركننده محسوب مي شود

»منطق��ه پ��رواز ممن��وع« در 
ژانر ماجراجويي، داس��تان سه 
نوجوان پسر را روايت مي كند كه 
مي خواهند براي يك مس��ابقه 
علم��ي، پهپ��اد درس��ت كنن��د

 سياوش طهمورث
»مولوي« را به صحنه مي  برد

سياوش طهمورث كارگردان و بازيگر باسابقه تئاتر، سينما و تلويزيون قصد 
دارد در نيمه اول سال ۹۹ نمايش »مولوي« را در تاالر وحدت روي صحنه ببرد. 
سياوش طهمورث بازيگر و كارگردان تئاتر درباره برنامه ريزي خود براي اجراي 
اثري جديد در مقام كارگردان، گفت: قصد دارم در جديدترين فعاليت خود در 
زمينه كارگرداني تئاتر، نمايشي با عنوان »موالنا« را روي صحنه ببرم. حدود 
1۷سال پيش طرحي را بر اساس زندگي موالنا مدنظر داشتم كه چند بار براي 
توليد و اجراي آن اقدام كردم كه به سرانجام نرس��يد و حاال قصد دارم اين اثر 
را روي صحنه ببرم. وي درباره زمان و م��كان مدنظر خود براي اجراي نمايش 
»موالنا«، اظهار كرد: قصد دارم اين نمايش را نيمه اول سال 99 در تاالر وحدت 
روي صحنه ببرم. طهمورث درباره نوع نگاهي كه به موالنا در اين اثر نمايش��ي 
دارد، توضيح داد: در اين اثر قرار است مخاطب در ابتدا با موالنا آشنا شود و بعد 

از آن وارد برخورد موالنا با شمس تبريزي مي شويم. 
اين هنرمند تئاتر درباره وضعيت نگارش نمايشنامه »موالنا«، افزود: طرح اين 
اثر را با دو موالناشناس و يك دكتراي ادبيات فارسي در ميان گذاشته ام و كار 
نگارش متن در دست انجام است. وي با اشاره به اينكه نمايش »موالنا« داراي 
تعداد بازيگر بااليي است، بيان كرد: در اجراي اين نمايش يك خواننده معتبر 
حضور خواهد داشت و يك آهنگساز شناخته شده نيز سمفوني اين نمايش را 
خواهد ساخت. طهمورث در پايان سخنان خود يادآور شد: امسال روي »خسرو 
و شيرين« و »شيرين و فرهاد« ناصر خسرو نيز كار مي كنم ولي ابتدا قصد دارم 
نمايش »موالنا« را روي صحنه ببرم و بعد از آن كار روي »خسرو و شيرين« و 

»شيرين و فرهاد« را به اجرا برسانم.

مصطفي محمدي     ديده بان

افت شديد فروش فيلم هاي سينمايي 
 برخي از پرديس هاي سينمايي در پی حوادث اخير به دليل نداشتن مشتري

به طور كامل دست به تعطيلي زدند


