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   جواد محرمي
 در پي جنجالي شدن يكي از قسمت هاي برنامه 
تلويزيوني ماه عسل درباره تبليغ نوعي واكسن 
براي زنان، دادس�تان تهران روز گذش�ته قول 
پيگيري اين موضوع را داد. بررس�ي پول هاي 
واريزي مردم به حساب سلبريتي ها در جريان 
زلزله كرمانش�اه نيز ديگر مس�ئله اي است كه 
حجت االس�ام منتظري وعده پيگيري اش را 
داده اس�ت. اگر فرهنگ در اين دو ماجرا عقب 
نمي ماند ش�ايد كار به قوه قضائيه نمي كشيد. 
ماجراي يكي از مهمانان برنامه م��اه رمضاني ماه 
عسل به قدري ابعاد امنیتي پیدا كرده كه پاي قوه 
قضائیه نیز به ماجرا باز شده است. در هفته جاري 
البته موضوع پول هاي واريزي مردم به سلبريتي ها 
هم بازتاب هاي زيادي در رسانه ها و فضاي مجازي 
داشت. اين موضوع دومي است كه دادستاني تهران 

درباره اش اظهار نظر كرده است. 
چه كسي فكر مي كرد يكي از قسمت هاي برنامه 
ماه عسل تا اين اندازه جنجال برانگیز شود كه پس 
از رسانه ها و فضاي مجازي پاي قوه قضائیه را نیز به 
ماجرا باز كند. برنامه اي كه پیش از اين اغلب از افراد 
و شهروندان معمولي دعوت مي كرد اين بار میزبان 
فردي بود ك��ه اگرچه به نظر مي آمد ش��هروندي 
عادي است كه دچار يك بیماري شبیه ايدز شده اما 
ظاهراً ياسمین اشكي آنقدرها هم كه ماه عسلي ها 
فكر مي كردند بي حاشیه نبوده اس��ت. او البته از 
سوي وزارت بهداش��ت به برنامه ماه عسل توصیه 
شده است. دادستان كل كشور، دادستان عمومي 
و انقالب ته��ران را موظف ك��رده ادعاهاي مطرح 
شده در برنامه ماه عسل از سوي يك فرد مبتال به 
نوعي بیماري كمتر شناخته شده را در اسرع وقت 
پیگیري و نتیجه را گزارش كند. اين دادس��تاني 
 اعالم ك��رده: در پي پخ��ش برنام��ه اي در تاريخ 
3/8/ 97 در يكي از شبكه هاي سیماي جمهوري 
اس��المي ايران و ط��رح ادعاهايي درب��اره نوعي 
بیماري، معاونت حقوق عامه دادستاني كل كشور 
پس از انجام بررس��ي هاي الزم و اعمال اعالم نظر 
كارشناس��ان و متخصصان ذي ربط درخصوص 
كذب بودن مطالب و ادعاهاي مطرح ش��ده در آن 
برنامه، گزارشي به دادس��تان كل كشور ارائه داده 
است. به دنبال اين بررس��ي هاي اولیه، دادستان 
عمومي و انقالب تهران از سوي دادستان كل كشور 
مأمور شد برابر با مقررات، در اسرع وقت و با توجه 
به آثار و تبعات ادعاهاي مطرح شده در آن برنامه 
در جامعه، موضوع را پیگیري و تعقیب كند و نتیجه 

نیز براي عموم اعالم شود. 

   ابهام در ماجرا
برنامه پرمخاطب ماه رمضاني ماه عس��ل در دهه 
اول اين ماه میزبان فردي به نام ياس��مین اشكي 
مي ش��ود؛ دختر جواني كه اعالم مي كند در حال 
آموزش به ك��ودكان ايراني در زمینه آش��نايي با 
موضوعات جنس��ي )آش��نايي با ب��دن و... ( براي 
پیشگیري از آسیب هاي اخالقي است اما اين همه 
ماجرا نیست، او لزوم تزريق يك واكسن را نیز تبلیغ 
مي كند و البته خواهان عزم ملي و همكاري ملي هم 
مي شود. ياسمین مبتال به يك بیماري خودايمني 
بسیار نادر است كه نشانه هايش شبیه ايدز است. 
او بیماري اش را ژنتیكي مطرح مي كند ولي اساس 
حرف او آموزش براي پیش��گیري انتقال از طريق 
رابطه جنس��ي اس��ت. او در ادامه از خطر بیماري 
دس��تگاه تناس��لي مي گويد كه بعضي از انواعش 
عامل سرطان است و مدعي مي شود يك سونامي 
خطرناك طي ۱۰ سال آينده زنان و مادران ايراني 
را تهديد مي كند، لذا بايد كودكان ايراني واكسن 
پیشگیري از ويروس آن بیماري تناسلي را دريافت 
كنند. به همی��ن منظور و با همراه��ي برنامه ماه 
عسل، به عنوان يك سلبريتي در حوزه آسیب هاي 
اجتماعي معرفي و از م��ردم تقاضاي كمك مالي 
مي كند. اطالعاتي كه ويكي پديا درباره ياسمین 
اشكي مي دهد ناچیز اس��ت و البته مبهم. به اين 
جمله دقت كنید»او وقتي تصمیم گرفت اطالعاتي 
راجع به بیماري اش جمع آوري كند، متوجه شد 
كه اطالع��ات درباره بیماري هاي آمیزش��ي مثل 
ايدز بسیار اندك است، سپس به همراه دوستانش 
درصدد راه اندازي وب سايتي برآمد كه اطالعاتي 

راجع به سالمت جنسي ارائه دهد.«
برخي در فضاي مجازي به اين مسئله دامن مي زدند 
كه حاال ماجراي اين خانم و اين واكسني كه تبلیغ 
آن را انجام داده مورد نق��د جدي محافل علمي و 
مردم قرار گرفته و پاي میزان زيادي پول در میان 
است و بهتر است قوه قضائیه به آن ورود كند، اين 
ماجرا مشكوك اس��ت، محتمل است پاي منافع 
شخصي درمیان باشد. برخي هم موضوع را امنیتي 

مي بینند و پاي اسرائیل را در میان مي دانند. 
  باز شدن پاي وزير بهداشت 

احس��ان علیخاني چند روز پس از اينكه ماجرا در 
رسانه ها جنجالي شد، توضیحاتي درباره آن برنامه 
داد و گفت: ماجراي ياس��مین اش��كي و واكسن

HPV پیشنهاد وزارت بهداشت به برنامه ماه عسل 
بوده. اما پس از حواشي به وجود آمده در برنامه ماه 
عسل و سكوت شبكه سوم سیما و عوامل اين برنامه 
درباره تناقضات مهمان برنامه خانم ياسمین اشكي 
)ياسي اشكي( و بازي با س��المت زنان و دختران 
ايراني، شخص وزير بهداشت براي توجیه اظهارات 

ياسمین اشكي، وارد گود شد. 
قاضي زاده هاشمي درباره حواشي به وجود آمده 
گفت: اينجانب ضمن تشكر از سازمان صداوسیما و 
برنامه ماه عسل كه به سالمت مردم توجه كرده اند، 
تنها به اين نكته بسنده مي كنم كه امروزه بیماري 
ناش��ي از ويروسHPV از جمل��ه بیماري هايي 
است كه عده بسیاري در سراسر جهان به آن مبتال 
هستند و واكسن پیش��گیري از اين بیماري نیز با 
كمترين عارضه در دنیا استفاده مي شود. بر اساس 
نیازسنجي هاي انجام ش��ده در كشور نیز تولید و 
ساخت واكسن اين بیماري در ايران هم پیگیري 
مي شود و دانشمندان ايراني در مورد ساخت اين 
واكسن، به پیش��رفت هاي خوبي دست يافته اند. 
اگرچه حوزه بهداش��ت در زمینه تولید واكسن با 
چالش هايي مانند هزينه بر بودن آنها مواجه است، 
اما اين موانع موجب توقف فعالیت دانش��مندان 
عرصه سالمت نش��ده و تالش براي تولید داروها 
و واكس��ن هاي مورد نیاز مردم و از جمله واكسن 

HPV به طور جدي در حال انجام است. 
با توجه به اظهارات فوق مشخص مي شود كه نهاد 
پشت پرده براي دعوت از مهمان برنامه به احتمال 
بسیار باال، وزارت بهداشت بوده است. در شرايطي 
كه انتظار مي رفت مسئوالن برنامه ماه عسل يا حتي 
مقامات شبكه سوم سیما و رسانه ملي براي روشن 
شدن ابعاد اين داستان مشكوك پاسخگو باشند، 
شخص وزير بهداش��ت براي دفاع از تناقض هاي 
آش��كار مهمان برنامه ماه عس��ل وارد گود شد و 
تمام قد از »ياسمین اشكي« دفاع كرد كه شهرت 
او سبب جمع آوري يك ش��به 6۰۰ میلیون پول 
شده بود. وزير بهداشت هیچ اشاره اي به اظهارات 

پرتناقض و تخیل گونه مهمان برنامه هم نكرد. 
  تحقيق درباره پول هاي واريزي به حساب 

سلبريتي ها 
حجت االسالم والمسلمین منتظري همچنین روز 
گذشته دستور داد نسبت به وجوه جمع آوري شده 
سلبريتي ها به بهانه زلزله كرمانشاه برابر مقررات 

اقدام و از تضییع حقوق عامه جلوگیري شود. 
اينكه در اين ماجرا چق��در فرهنگ عامه و ضعف 
رس��انه هاي رس��مي نق��ش دارد خ��ود موضوع 
مهمي است. سلبريتي ها در س��كوت رسانه هاي 
رسمي كشور وجوه میلیاردي از سوي مردم را به 
حس��اب هاي خود روانه كرده اند درحالي كه هیچ 
حسابرسي مشخصي درباره آن وجود ندارد. اين دو 
موضوع حاال جنبه حقوقي و قضايي پیدا كرده است 
اما واقعیت ماجرا اين است كه ابعاد فرهنگي اين 
ماجرا اهمیت زيادي دارد. اگر رسانه ها و مديران 
آنها پیش از قوه قضائیه هوشیارتر عمل مي كردند 
و به عبارتي ديگر فرهنگ جلوتر از بخش هاي ديگر 
گام برمي داشت به احتمال زياد پاي قوه قضائیه به 

ماجرا باز نمي شد.

پ��س از حواش��ي برنام��ه ماه عس��ل 
و سكوت ش��بكه سوم س��يما و عوامل 
اين برنام��ه درباره تناقض��ات مهمان 
برنامه خانم ياس��مين اش��كي و بازي 
ب��ا س��امت زن��ان و دخت��ران ايراني، 
ش��خص وزير بهداش��ت براي توجيه 
اظهارات ياسمين اشكي، وارد گود شد

»راه و بيراه« بعد از »سّر دلبران« مي آيد 
ب�ا پ�اي�ان پخ�ش س�ريال من�اس�بتي »س�ر دلب�ران« 
مجم�وع�ه ج�دي�د تل�وي�زي�ون��ي »راه و بي�راه« 
م�ي رود.  ي�ك  ش�بك�ه  آنت�ن  روي  خ�رداد   ۲۷ از 
مجموعه جديد تلويزيوني »راه و بی��راه« به كارگرداني داود بیدل از 
۲7 خرداد هرشب ساعت ۲۲:۱5 روي آنتن شبكه يك مي رود. اين 
سريال در 3۰ قس��مت 5۰ دقیقه اي تولید شده است و از يك شنبه 
هرشب پخش خواهد شد. »راه و بیراه« داستان چند جوان است كه 
در دوران دانشگاه با هم همكالسي بوده اند. مهدي از شخصیت هاي 
اصلي سريال كه چند سال قبل، برادرش را به علت بیماري از دست 
داده اس��ت، همه زندگي اش را وقف بچه هاي مناطق مختلف كشور 
مي كند. اين سريال اپیزوديك است، ولي به لحاظ مضموني موضوعات 
با هم مرتبط و نزديك به هم هستند. سیاوش طهمورث، جعفر دهقان، 
امیرمحمد زند، اردالن شجاع كاوه، مهتاج نجومي، زهره حمیدي، 
ش��هرام عبدلي و محمدرضا رهبري بازيگران اين س��ريال هستند. 
گفتني است آخرين قسمت س��ريال رمضاني سر دلبران جمعه ۲5 
خرداد همزمان با عید سعید فطر پخش مي شود و قرار است، شنبه 

۲6 خرداد پشت صحنه اين سريال نمايش داده شود. 
........................................................................................................

برگزاری دومين همايش دوساالنه »آزفا« 
دومي�ن هماي�ش دوس�االنه آم�وزش زب�ان فارس�ي ب�ه 
غيرفارسي زبانان )آزفا( با همكاري بنياد سعدي و مركز آزفاي 
دانشگاه شهيد بهشتي، ۲1 و ۲۲ آبان ماه 9۷ برگزار مي شود. 
به گزارش ايرنا از بنیاد سعدي، اين همايش اين بار با محوريت موضوع 
»استاندارد سازي مواد آموزشي زبان فارسي به غیرفارسي زبانان« 
برگزار مي شود و مهلت ارسال چكیده مقاالت تا 3۱ خرداد ماه است. 
در اين همايش دو روزه، دو نشست »آسیب شناسي روندهاي تولید 
محتوا و منابع آموزش��ي در آزفا« و »آموزش زبان فارسي مبتني بر 
فناوري هاي نو، مصاديق و اس��تانداردها« برنامه ريزي شده است. 
معاون آموزش و پژوهش بنیاد سعدي كه دبیري علمي اين همايش 
را نیز بر عهده دارد، گفت: يكي از وظايف مهم بنیاد، استانداردسازي 
آموزش زبان فارسي در جهان است. با توجه به تجربه خوب دانشگاه 
شهید بهشتي كه دو سال پیش در همايش »واكاوي منابع آموزش 
زبان فارسي«  به دست آورد، از بنیاد سعدي دعوت كرد تا همايش 
دوم را با همكاري يكديگر انجام دهن��د. رضامراد صحرايي افزود: از 
آنجا كه اين همكاري در راس��تاي وظايف بنیاد س��عدي محسوب 
مي ش��د، اين همكاري را پذيرفتیم و با تغییري در عنوان همايش 
اول، هماي��ش دوم را ب��ا عنوان »استانداردس��ازي م��واد آموزش 
زبان فارسي به غیرفارس��ي زبانان« برنامه ريزي كرديم. ثبت نام و 
 ارس��ال چكیده مقاالت برای دومین همايش آزفا از طريق سايت

 WWW.AZFA   .IR امكان پذير است.
........................................................................................................

 حضور انيميشن »روبي و جوجه ها«
در جشنواره انسي 

مجموع�ه انيميش�ن »روب�ي و جوجه ه�ا« در بخ�ش 
رقابت�ي جش�نواره انس�ي كش�ور فرانس�ه حض�ور دارد. 
بازار میف��ا )Mifa (كه يكي از مهم ترين رويدادهاي انیمیش��ني 
جهان است از 4۱ سال پیش در كنار جشنواره انیمیشن انسي در 
فرانسه برگزار مي شود. اين بازار از روز ۱۲ ژوئن، ۲۲ خرداد آغاز به 
كار كرده و میزبان استوديوهاي انیمیشن سازي، تهیه كنندگان، 
س��رمايه گذاران، پخش كنندگان و هنرمندان انیمیشن س��از از 
سراسر جهان است. امسال استوديو گنبدكبود به مديريت بابك و 
بهنود نكويي از ايران در اين بازار، غرفه دارد. همچنین اين استوديو 
با انیمیشن »روبي و جوجه ها« در بخش رقابتي جشنواره انسي نیز 
شركت دارد. بهنود نكويي درباره دستاورد هاي استوديو گنبدكبود 
در ب��ازار میفا گفت: ت��ا امروز مذاك��رات متع��ددي باكمپاني ها، 
تولیدكنندگان و توزيع كنندگان مختلف انیمیشن داشته ايم كه از 
جمله آنها مي توان به استوديو كشكه مت مجارستان اشاره كرد. اين 
مذاكره منجر به امضاي قرارداد تولید يك اثر سینمايي مشترك 

شده كه جزئیات آن به زودي اعالم مي شود.
........................................................................................................

 طرح قرآني بشارت 145۲
به زودي آغاز مي شود 

ط�رح قرآن�ي بش�ارت 145۲ توس�ط ش�بكه ق�رآن 
و مع�ارف س�يما ب�ا هم�كاري دس�تگاه ها، نهاده�ا و 
س�ازمان هاي مختل�ف قرآن�ي ب�ه زودي آغ�از مي ش�ود. 
طرح قرآني بشارت از ۱۱ سال پیش با عنوان ۱44۱ آغاز شد و ماه 
رمضان و تابستان سال 96 تحت عنوان بشارت ۱45۱ با محوريت 
دو سوره ملك و واقعه به اجرا درآمد كه با استقبال قابل توجهي از 
سوي مخاطبان مواجه شد. طرح قرآني بشارت ۱45۲ توسط شبكه 
قرآن و معارف سیما با همكاري دستگاه ها، نهادها و سازمان هاي 
مختلف قرآني به زودي آغاز مي شود. در پنجمین جلسه شوراي 
انديشه ورزي شبكه قرآن و معارف س��یما سال گذشته با حضور 
دكتر عبدالهادي فقه��ي زاده، دكتر محمدحس��ین محمدزاده، 
حجت االسالم والمسلمین محمدرضا حشمتي و محسن عرفاتي، 
سیدعلي س��رابي و سعید مقیس��ه مقرر ش��د يكي از سوره هاي 

مفصالت به عنوان محور اين طرح ملي و قرآني باشد.

 ورود دادستان به تضييع حقوق عمومی 
در ۲ عرصه فرهنگی حساب سلبريتي ها و ماه عسل 

جایی که فرهنگ حق مردم را ضایع کرد

سعيد عاكف درباره ناشر مؤلف شدنش مي گويد    گردشگري

مي گفتند »خاك هاي نرم كوشك« قابليت چاپ ندارد

»خاك هاي نرم كوش�ك« كتاب تحس�ين ش�ده از س�وي 
رهبرانق�اب، سرنوش�ت جالب توجه�ي داش�ته اس�ت. 
سعید عاكف نويس��نده كتاب »خاك هاي نرم كوشك« جزئیاتي 
منتشرنشده از نحوه انتشار اين كتاب عنوان كرده است. خاك هاي 
نرم كوشك« زندگینامه و خاطرات عبدالحسین برونسي، فرمانده 
تیپ ۱8 جواد االئمه را روايت مي كند. عاكف وقتي ۱6 سال داشته 
نخستین نوشته اش در نشريه اي كه مدير مسئول آن شهید مرتضي 
آويني بوده منتشر مي شود و همین مسئله او را تشويق مي كند تا 
بنويسد و بنويسد. آنچه او در نشريه شهید آويني نوشت، بخشي از 
رمان بلند »رقص در دل آتش« بود. حاال نزديك به 3۰ سال از آن 
زمان مي گذرد و سعید عاكف همچنان مي نويسد. خاطرات شهدا و 
جانبازان را گردآوري مي كند و به نگارش درمي آورد. عاكف در گفت 
و گو با مهر درپاسخ به اين سؤال كه چه شد تصمیم گرفتید خود به 
انتشار كارهايتان بپردازيد و به نوعي ناشر- مؤلف شويد؟ مي گويد: 
انتشارات سوره مهر، اولین و بهترين گزينه اي بود كه به ذهنم رسید 

چراكه تصور مي كردم وابس��ته به سازمان تبلیغات اسالمي است و 
جايي بهتر از آنجا براي انتشار كتاب من وجود ندارد. متأسفانه سوره 
مهر نه اين كار را پذيرفت و نه »خاك هاي نرم كوش��ك« را، گفتند 
اين كتاب قابلیت چاپ ندارد.  عاكف اين را درباره كتابي مي گويد 
كه تا به حال بیش از ۲۰۰ بار تجديد چاپ شده است:»آن زمان 
از ديد مسئوالن انتشارات س��وره مهر و برخي ناشران ديگر، اثر 
ارزشمندي نبود و قابلیت انتشار نداشت. مي دانید همه كه قرار 
نیست مرتضي آويني باش��ند. اگر اين طور باشد كه دنیا بهشت 
اس��ت. او با اينكه به ظاهر س��ینمايي بود اما قلم و حرمت قلم را 
مي شناخت؛ از رانت و رانت خواري بیزار و فروتن و اهل معنا بود؛ 
اصاًل تأثیر حمايت ها و تشويق هاي شهید آويني بود كه باعث شد 
من در تمام اين مدت، كج س��لیقگي هاي بعضي را تاب بیاورم. 
ناشران به ويژه دولتي ها، عدالت محور نیستند و برخورد يكسان 
با نويسنده ها و افراد مختلف ندارند. كتاب يكي را بدون آنكه اثر 
خاص و قابل تأمل و ارزشمندي باشد منتشر مي كنند و از انتشار 
اثري كه ارزشمند است اما نويسنده و مترجمش در چارچوب شان 
نمي گنجد، سر باز مي زنند. همه اين موارد بود كه باعث شد خود 
به انتش��ار آثارم بپردازم و اين گونه بود كه انتشارات ملك اعظم 
شكل گرفت و از سال ۱386 كار خود را آغاز كرد. اين نويسنده 
دفاع مقدس در پاسخ به اين سؤال كه شما با چه سرمايه اي كار 
خود را به عنوان ناش��ر- مؤلف آغاز كرديد نیز توضیح مي دهد: 
من با ۲ میلیون تومان پول كار خود را شروع كردم. با اين توضیح 
كه آن زمان، كاغذ بندي 5هزار تومان ب��ود و حاال به ۱۰5هزار 

تومان رسیده است.

راه اندازي راديو گردشگري از ابتداي تير
محم�د محب خدايي معاون س�ازمان مي�راث فرهنگي از راه ان�دازي راديو 

گردشگري از ابتداي تيرماه امسال خبر داد. 
محب خدايي گفت: راديو گردشگري از ابتداي تیرماه راه اندازي مي شود و به صورت 
۲4 ساعته برنامه دارد، ضمن اينكه شبكه تلويزيوني گردشگري نیز با پخش روزانه 
سه ساعت برنامه در مرحله اول، به زودي فعالیت خود را آغاز مي كند. وي افزود: »با 
پخش روزانه سه ساعت برنامه، شبكه گردشگري به صورت رسمي فعالیت خود را آغاز 
خواهد كرد و اين شبكه به زودي به طور كامل راه اندازي مي شود و به مرور گسترش 
خواهد يافت و بخش هاي مختلفي را در بر خواهد گرفت.« معاون گردشگري سازمان 
میراث فرهنگي ادامه داد: برگزاري شب هاي فرهنگي استان هاي مختلف در قالب 
برنامه تلويزيوني يكي از مهم ترين موضوعاتي است كه دنبال مي كنیم كه در اين طرح 
فعاالن حوزه هاي مختلف گردشگري، بازار، سوغات و صنايع دستي با حضور در برنامه 
تلويزيوني به معرفي جاذبه هاي گردشگري مي پردازند و گردشگران را براي سفر به 
اس��تان خود دعوت مي كنند تا با برگزاري برنامه هاي مفرح و بانشاط عالقه مندي 
گردشگران براي سفر به اين استان را تقويت كنند و افراد را براي سفر به استان خود 
تحريك كنند.« وي افزود: »رويدادهاي مختلف بايد به رونق گردشگري كمك كند، 
به عنوان مثال در حال حاضر گلخانه هاي زيبا و مزارع بزرگ��ي داريم كه مي توانند 
به عنوان جاذبه ها و مقاصد گردشگري موردتوجه قرار گیرند.« محب خدايي درباره 
برنامه هاي جشنواره گردشگري تابستاني گفت: به دنبال اجراي جشنواره گردشگري 
تابستاني هس��تیم و بايد برنامه هاي خود را در اين خصوص تقويت كنیم. در نوروز 
امسال ۲۰میلیون نفر مسافرت رفتند و آمار نفرشب اقامت در تعطیالت نوروز امسال 
به حدود 8۰میلیون نفر شب رسید كه نش��ان دهنده عالقه مندي افراد براي سفر و 

نقش گردشگري در توسعه اقتصادي است.«

   محمد صادقي
پوران درخش�نده باالخره توانس�ت پروانه س�اخت فيلم 
س�ينمايي»هيس! پس�رها فري�اد نمي زنن�د« را بگي�رد. 
اين فیلمساز پس از ساخت فیلم س��ینمايي»هیس دخترها 
فرياد نمي زنند« كه به موضوع آزار جنسي دختران خردسال و 
تأثیرات سوء رواني و اجتماعي آن مي پرداخت، اعالم كرد قصد 
دارد فیلم بعدي اش را با نام »هیس! پس��رها فرياد نمي زنند« 
بسازد؛ فیلمي كه تقارب اسمي آن با فیلم »هیس! دخترها...« 
خبر از نزديك ب��ودن موضوع و خط داس��تاني و پرداختن به 
موضوع مش��ابهي كه براي پس��رها رخ مي دهد داشت. با اين 
وجود فرايند ساخت »هیس! پسرها... « زمانبر و پیچیده شد. 
موضوع ملتهبي كه درخشنده در فیلم »هیس! دخترها فرياد 
نمي زنند« به آن پرداخته بود، بازتاب هاي زيادي داشت. اين 
كارگردان توانسته بود نگاهي سینمايي به يك مسئله اخالقي 
داشته باشد كه كمتر در سینماي ايران سابقه پرداخت در اين 
سطح داشت. ش��هريور ماه سال گذش��ته، درخشنده با اعالم 
همكاري وزارت بهداشت در ساخت فیلم »هیس! پسرها... «، 
از عملكرد شوراي پروانه سازمان سینمايي انتقاد كرد و گفت: 
زماني كه فیلمنامه رد شد كس��ي از شورا با او تماسي نگرفت، 
علت رد فیلمنامه از سوي ش��وراي پروانه ساخت به من اعالم 
نشد. رئیس س��ازمان س��ینمايي اعالم مي كند كه براي رد يا 
قبول فیلمنامه ها بايد تعامل میان نويسنده و اعضاي شوراي 
پروانه س��اخت صورت بگیرد اما چرا اين تعامل با من نشد؟ و 
حاال كس��ي هم علت رد فیلمنامه را به من توضیح نمي دهد! 

پس از سرناسازگاري شوراي پروانه ساخت سازمان سینمايي 
با فیلمنامه »هیس! پسرها... « امسال متعاقب اتفاقات ناگوار 
پیش آمده در يك دبیرس��تان پس��رانه در غرب ته��ران، باز 
هم موضوع ساخت اين فیلم بر س��ر زبان ها افتاد. درخشنده 
مي گويد: خانواده هاي مختلفي بعد از تماش��اي فیلم »هیس! 
دخترها فرياد نمي زنند« با من تماس گرفتند و بیان داشتند 
كه بسیاري از پسران نیز چنین مشكالتي دارند و اتفاقاتي براي 
آنها در كودكي مي افتد كه در بزرگسالي آنها بسیار تأثیر دارد. 
اين كارگ��ردان زن مي گويد براي ن��گارش فیلمنامه »هیس! 
پسرها... « زحمت زيادي كش��یده ام و بار سنگیني است كه از 
طرف پسران بر دوش من گذاش��ته شده و نمي توانم آن را رها 
كنم، لذا بايد حتماً آن را بس��ازم. روز گذشته باالخره شوراي 
پروانه نمايش بدون اينكه دلیل مخالفت هاي قبلي با ساخت 
فیلم »هیس! پس��رها فرياد نمي زنند« را اعالم كند، موافقت 

خود را با ساخت اين فیلم اعالم كرد. 

موافقت شوراي پروانه ساخت با فيلمنامه پوران درخشنده

»هيس! پسرها فرياد نمي زنند« ساخته مي شود

نهمين گردهمايي فعاالن جبهه فرهنگي انقاب اسامي برگزار شد

فياض: انقاب ما در حال تبديل شدن به يك تمدن است
ابراهيم في�اض در جري�ان نهمين گردهماي�ي فعاالن 
جبه�ه فرهنگ�ي انق�اب اس�امي ب�ا بي�ان اينك�ه 
در ح�ال حاضر انق�اب به يك امنيت نس�بي رس�يده 
اس�ت، گفت: ما امروز با ي�ك انقاب اجتماع�ي روبه رو 
هس�تيم كه اين خودش تبديل به يك تمدن مي ش�ود. 
ي�ك نكت�ه بس�يار مه�م در اي�ن قص�ه اين اس�ت كه 
آيا ما براي اي�ن تغيير و تح�ول آماده هس�تيم يا خير. 
به گزارش »جوان« ابراهیم فیاض در سخنانی گفت: چند 
سال پیش در اينجا در سخناني گفتم اگر انقالب اسالمي 
به تمدن تبديل نشود، شكست خورده است. االن مي توان 
به اين نكته اشاره كنم كه انقالب ما در حال تبديل شدن به 
يك تمدن است. وي افزود: انقالب ما در حال تبديل شدن 
به يك انقالب اجتماعي است، زيرا صنف هاي اجتماعي به 
شدت در حال فعال شدن هستند. اين روند به صورتي است 
كه حتي قومی��ت ها، خود را در اجتم��اع مي بینند. فیاض 
ادامه داد: در حال حاضر انقالب به يك امنیت نسبي رسیده 
اس��ت. ما امروز با يك انقالب اجتماعي روبه رو هستیم كه 
اين خودش تبديل به يك تمدن مي شود. يك نكته بسیار 
مهم در اين قصه اين است كه آيا ما براي اين تغییر و تحول 

آماده هستیم يا خیر. 
نادر طالب زاده كه دبیري جشنواره مردمي فیلم عمار را هم 
برعهده دارد، در ابتداي اين مراسم در سخناني گفت: بسیار 
خوشحال هستم كه امشب در اين مكان دوستان و هنرمندان 
بسیار زياد و تاثیرگذاري حضور دارند. الحمدهلل خداوند به 
عمار توفی��ق داد كه در بخش هاي مختل��ف به خصوص در 

بخش مستندسازي كارهاي مهمي را تا امروز انجام دهد. 
در ادامه مراسم ابوالقاسم طالبي، كارگردان فیلم يتیم خانه 
ايران نیز كه با دعوت ن��ادر طالب زاده روي س��ن آمد، در 
س��خناني گفت: اس��اتید زيادي اينجا حضور دارند. حرفي 
ندارم براي گفتن فقط اينكه واقعاً بايد براي سالمتي امثال 
آقاي نادر طالب زاده دعا كرد كه اين ش��مع عمار را روشن 
نگه داشته اند و تا االن ايستادگي كرده اند و ان شاء اهلل عمار 
همانند خورش��ید نوراني به عنوان يك مركز هنر براي كل 
دنیا تبديل ش��ود، البته تمامي مراكزي ك��ه اثرگذار بودند 

اينگونه نبوده كه از ابتدا بزرگ باشند. 
محمدرضا سرشار مدير شبكه كودك نیز در اين برنامه در 
سخناني گفت: از اول انقالب تا امروز دشمن ما را يك چهره 
واحد مي ديده و مي بیند. آنها اختالفات سلیقه اي و داخلي 
ما را نمي بینند. حاال ممكن است هركدام از ما نتوانیم يك 
ساعت كنار هم بنشینیم اما بنابر توانايي ها و ساليق در يك 

مس��یر قرار داريم و مجموع ما مي شود آن چیزي كه امروز 
به آن رس��یده ايم. حجت االس��الم نصراهلل پژمان فر، نايب 
رئیس كمیس��یون فرهنگي مجلس شوراي اسالمي نیز در 
سخناني گفت: الحمدهلل در كنار ريزش هاي انقالب شاهد 
رويش هاي بسیار خوبي تا امروز بوده ايم. من به نوبه خودم 
با نگاهي كه به پیرام��ون خودم دارم مي بین��م كه به رغم 
دست اندازهايي كه در مسیر است خوشبختانه كار رو به جلو 

در حال انجام است. 
در بخش ديگر اين برنامه حجت االس��الم غريب رضا نیز در 
سخناني گفت: اين تجربه اي كه ما داشتیم تجربه اي بود كه 
از راه امام )ره( و مقام معظم رهبري شروع كرديم. دنبال اين 
بوديم كه چهره به چهره با فعاالن جهان اسالم ارتباط بگیريم. 
هرجايي را كه توانستیم و گذاشتند، رفتیم. آن جاهايي را هم 
كه نمي گذاشتند برويم، موش��ك هاي فرهنگي را از طريق 

فضاي مجازي پرتاب مي كرديم. 
در اين مراس��م سرود س��رباز حسینم توس��ط گروه شهید 
فرجي و س��رود »باركد 6۲6« كه درب��اره حمايت از كاالي 
داخلي است، توسط گروه س��رود وصال اجرا شد. همچنین 
محمدحسین ملكیان از شعراي جوان شعر خود درباره قیام 
گوهرش��اد را كه در ديدار با رهبري خوانده بود قرائت كرد. 
قطعه موسیقي »آرش كشي« نیز توسط مجتبي اهلل وردي 
اجرا شد. همچنین در حاش��یه اين ضیافت افطاري، فعاالن 
جبهه فرهنگي انقالب در پويشي با عنوان پاسداشت حامیان 

كاالي داخلي در جبهه فرهنگي شركت كردند. 
نهمین گردهمايي فعاالن جبهه فرهنگي انقالب اس��المي 
با حضور حس��ن رحیم پور، س��ینا واحد، ابوالقاسم طالبي، 
اسفنديار شهیدي، جلیل سامان، حسن شمشادي، محمد 
خزاعي، حبیب احمدزاده، محمدرضا سرشار، حجت االسالم 
پژمان فر، محمد احساني، سیلم غفوري، علي فروغي، اقبال 

واحدي و... در حسینیه هنر برگزار شد.

هادی   عسگری     دیده بان

حكمت 388
امام)ع( فرمود: آگاه باشید كه يكی از 
بالها فقر و تنگدس��تی است و بدتر از 
آن بیماری جسم اس��ت و از آن بدتر 
بیماری قلب )فس��اد اخالق و انحراف 
عقیدتی( می باشد و بدانید كه تقوای 

قلب به دلیل صحت بدن است.


