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برای بسیاری از بچه های دهه ی 60 سریال مجید 
تبدیل به یک نوستالژی شده است. سریالی که بعید 
می دانم خاطره ی مجید را از یادشان ببرد. نوجوانی 
که با وجود صداقت و سادگی عمیقی که در رفتار و 
چهره اش است، اما  با شیطنت های خاص خود گه گاه 
می شود.  جبران ناپذیری  حوادث  زدن  رقم  باعث 
کیومرث پوراحمد انصافا لحظات دوست داشتنی را با 
بازی مهدی باقربیگی در نقش مجید برای مخاطب 
خلق کرد. این مجموعه ی تلویزیونی بارها از صدا و 
سیما پخش شد و همچنان محبوبیت خود را پس 

از سال ها حفظ کرده است.

قصه های مجید 

خمره 

»خمره«، ساخته ی »ابراهیم فروزش« و بر اساس داستانی از مرادی کرمانی، از دیگر آثار ارزشمندی است که 
در سال 1369 ساخته شد و طی دو سال شرکت در جشنواره ها و مجامع بین المللی رکورددار شد.

تنهایی  به  مدرسه  همان  در  را  هر 5 کالس  و  است  مدرسه  معلم  دورافتاده  روستای  یک  در  آقای صمدی 
اداره می کند . روزی خمره ی سفالی مدرسه که بچه ها موقع تشنگی از درون آن آب می خورند، می شکند و 
ماجراهای زیادی برای تهیه ی خمره ی جدید و حل کردن مشکل رفع تشنگی بچه ها پیش می آید. تنها پدر 
یکی از دانش آموزان است که می تواند آن را تعمیر کند،  اما پدر این دانش آموز از تعمیر خمره سرباز می زند ، 
در ادامه معلم از دانش آموزان می خواهد تا از خانه های خود برای تعمیر خمره، تخم مرغ بیاورند که همین امر 

موجب درگیری دانش آموزان با خانواده های شان می شود و... 
این داستان تاکنون به زبان ترکی، اسپانیولی،  تایوانی ، آلبانیایی ، فرانسوی،  آلمانی هلندی،  اسپانیایی و انگلیسی 
ترجمه شده است و جوایز داخلی و خارجی بسیاری را از آن خود کرده است که از نمونه جوایز خارجی می توان 
به کتاب سال 1994 وزارت فرهنگ و هنر اتریش، معرفی ویژه ی کتاب منتخب 1994 آلمان، دیپلم افتخار 

CPN هلند، دیپلم افتخار جایزه ی خوزه مارتی ـ کاستاریکا ـ جایزه ی کبرای آبی کشور سوئیس اشاره کرد.

مثل ماه شب چهارده 
متوسط   محصول 1385به کارگردانی محمد علی طالبی است. داستان مثل  منطقه ی  در  کاریکاتور  هنر  سرگذشت  چهارده  شب  نشین شهری است، که به دلیل عدم آشنایی اهالی با هنر کاریکاتور ماه 

تابستانی در باعث به وجود آمدن حوادثی طنزآمیز می شود. به همین سادگی شروع می شود. یک کالس  توضیح دادن داستان  حال  در  معلم  شهر.  جنوب  در  محله ای  توصیه ی فرهنگسرای  آمده اند.  کاریکاتور  کالس  به  که  است  دانش آموزانی  آدم های پیر شروع کرد، همه ی حوادث را رقم می زند و مخاطب را با معلم به دانش آموزان، که باید برای شروع کاریکاتور ابتدا از چهره ی به 
یک طنز دل نشین به خواندن ادامه ی داستان دعوت می کند.

مربای شیرین 
مرضیه  ساخته ی  شیرین«  »مربای 
قراردادن  دست مایه ی  با  برومند 
سوی  به  را  فضا  واقع گرایانه  داستانی 
برده است.  فانتزی  و  موزیکال  ماجرایی 
مي کند  سعي  چه  هر  نوجوان،  جالل 
باز کند، از  نمي تواند در شیشه مربا را 
مادر، همسایه، دوستان، معلمان و بقال 
هیچ کس  اما  مي طلبد،  کمک  محله 
قادر به باز کردن آن نیست و سرانجام 

مشخص مي شود تمام شیشه هاي کارخانه ی مرباسازي همین مشکل را دارند. جالل 

شکایت مي کند، ولي مسئوالن کارخانه به جاي رفع مشکل، مسابقه اي با موضوع باز 

کردن در شیشه مربا برگزار مي کنند. این تمهید فریب کارانه باعث فروش باالي مرباها 

مي شود اما جالل با شرکت در یکي از مسابقه ها به افشاگري علیه کارخانه مي پردازد 
و مدیران آن را به اتالف سرمایه ی ملي متهم مي کند و...

مهامن مامان 

مهرجویی«  »داریوش  اقتباس 
سال  در  مامان«  »مهمان  از 
روند  در  را  تازه ای  فصل   ،1382
اقتباس های سینمایی از روی آثار 
این که  با  گشود،  کرمانی  مرادی 
سینمای  به  متعلق  فیلم  این 
در  وضوح  به  ولی  نبود،  کودک 
و  فقیر   شخصیت های  نمایش 

این  بازتاب می داد.  آثار کرمانی را  معصومش، فضای خاص کودکانه، تلخ و طنزآمیز 
فیلم هم توانست نظر منتقدان و انبوه تماشاگران را به سوی خود جلب کند.

 چهار  شنبه   12 شهریور 1393

یک خمره، 
مربای شیرین

هوشنگمرادیکرمانی،نویسندهایکه
کودکیاشراگمنکردهاست


