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    جوابيه

 استاد فاطمي نيا: برخي سخنرانان 
 دزد فضايل هستند، مگر اين صدا و سيما 

در و پيكر ندارد؟! 
ادامه از صفحه اول

آيت اهلل فاطمي نیا با اشاره به لزوم كسب معرفت نسبت به دين 
گفت: »با اخالص به روضه هاي اباعبداهلل برويد، قبل از ورود به 
مجلس روضه بگويید خدايا اگر در من مانعي اس��ت كه فیض 
ابي عبداهلل به من نرس��د آن مانع را از من بر ط��رف كن. آقا با 
معرفت برويد. زيارت هم همین طور است در زيارت ها كه خیلي 
هم ثواب دارد، مي گويیم »من زار عارفا به حقه« شما حضرت 
زهرا)س( را زيارت كنید همه چي به شما مي دهند به شرطي 
كه عارف به حقش باشید. حضرت زهرايي كه معصومِه مطهره و 
وصل به غیب است را اگر زيارت كني همه چي به شما مي دهند 
اما حضرت زهرايي كه با امیرالمومنین مش��اجره مي كند اصال 
وجود ندارد! اصاًل خدا اين حضرت زهرا را نیافريده است! حضرت 
زهرا را بشناسید. امام راحل فرمودند بعد از پیغمبر اكرم)ص( 
و انبیا، جبرئیل بر كس��ي نازل نش��د جز بر حضرت زهرا، يك 
همچین خانمي است، صحیفه فاطمیه دارد، بعد تو مي گويي با 
علي مفاخره مي كرد و  اي صداوسیما تو هم پخش كني! باشد، 
دستت درد نكند! اي صداوسیما يادت رفته اينجا آواز مي خوانند 
و زنان نیم��ه عريان در تلويزيون مي نشس��تند! به بركت خون 
شهید اآلن صداوس��یما افتاده در دس��ت ماها و ما هم اينطور 

مي كنیم؟؟ باشد!«
اين استاد اخالق در ادامه انتقاد خود از رويه صداوسیما گفت: 
»واي! واي! آدم چ��ه خاكي به س��رش بريزد! به ق��ول يكي از 
دوستان آدم س��رش را به چه ديواري بزند! باور كنید نمي دانم 
چه خاكي بر سرمان بريزيم! اين صداوسیما از روي خون شهید 
رد شده و رفته است. در اين صداوسیما خانمي ظاهر مي شد و با 
آستین حلقه اي براي مردم آواز مي خواند، از بركت خون شهید 
او رفته و ديگري آمده كه اين هم متأس��فانه دارد عقل و ايمان 
مردم را مي گیرد و مي دزدد. من بعضي ه��ا رو توصیه مي كنم 
گوش كنید اما بعضي ها هیچ چیز ندارند. حاال شما ان شاءاهلل 
اين روضه ها كه مي رويد رعايت كنید كه جاي خوب برويد، به 
كثرت نگاه نكنید، كثرت مهم نیست. خدا رحمت كند، مرحوم 

مطهري جلسه هايش 100نفر مستمع نداشته است.«

    خبر

    فرزين ماندگار
 روز گذش�ته حس�ين عرفاني هم از دنيا رفت 
تا دوبله ايران پيشكس�وت ديگ�ري را از كف 
بده�د و افسوس�ي ديگ�ر ب�ر دل مخاطبان و 
دوس�تداران دوبله برجاي بماند و اين نگراني 
كه هي�چ دوره ديگ�ري در آينده هنر كش�ور 
جايگزين�ي ب�راي صداهاي�ي از اي�ن دس�ت 
نخواهد داش�ت، بيش از پيش احس�اس شود. 
با درگذش��ت حس��ین عرفاني، هنر گويندگي و 
دوبله يكي ديگر از صداهاي ماندگار و حنجره هاي 
طاليي ايران را نیز از دست داد تا زين پس صداي 
اين هنرمند را به جاي هیچ بازيگر مطرح خارجي 
تجربه نكنیم. حسین عرفاني به علت سرطان ريه 
در بخش مراقبت هاي ويژه بستري بود كه ديروز 
در بیمارس��تان درگذش��ت. جامعه گويندگان و 
دوبلورهاي ايران طي س��ال هاي اخی��ر برخي از 
بزرگ ترين صداهاي ماندگار خود را از دست داده 
است و روز گذشته حسین عرفاني نیز صدايش را با 
خود برد. هرچند صداي او به واسطه آثار زيادي در 
تاريخ دوبله ايران ماندگار خواهد ماند. پس از بهرام 
زند كه فروردين امس��ال دار فاني را بدرود گفت، 
امس��ال اين س��ومین صداي ماندگاري است كه 
دوبله ايران از دست مي دهد. همین يك ماه پیش 
بود كه محم��د عبادي ديگر دوبلور پیشكس��وت 
كشور در سن 71 سالگي رخت مرگ بر تن كرد. 
رسیدن به دهه هاي هفتم و هش��تم نسل طاليي 
دوبله ايران باعث مي ش��ود كه طي سال هاي اخیر 
شاهد فقدان ماه به ماه پیشكسوتان دوبالژ در ايران 
باشیم؛ مردان و زناني كه البته اغلب طي سال هاي 
اخیر به دلیل كهولت س��ن كمتر صداي آنها را در 
فیلم ها مي ش��نیديم. مرحوم حس��ین عرفاني كه 
ديروز درگذشت جزو دوبلورهايي بود كه اغلب مردم 
صداي او را با آثاري كه بی��ش از دو دهه پیش اجرا 
شده بود مي شناختند. دلیل اين مسئله يكي به اين 
برمي گردد كه اساساً كمیت تولید فیلم در جهان 
به نسبت 40-30 سال پیش قابل مقايسه با اكنون 
نیست و حرفه دوبالژ به واسطه همین كمیت باالي 
آثار تحت تاثیر قرار گرفته و كیفیت سابق را ندارد. 
براي همین هم است كه هنرمنداني چون حسین 
عرفاني اساساً طي سال هاي اخیر تقريباً به جاي هیچ 
بازيگر مطرحي حرف نزدند و اثري از صداي بزرگاني 

چون او در اغلب دوبله ها به گوش نمي رسد. 
عرفاني با نام كامل حسین عرفاني پارسايي، متولد 

1321 تهران از بزرگ ترين دوبلورها و گويندگان 
ايران بود. او ب��ا بیش از پنج ده��ه فعالیت، دوبلور 
بازيگراني همچ��ون اكبر عبدي در فیلم »س��فر 
جادويي«، كاظم افرندنیا، جمشید هاشم پور، محمد 
برس��وزيان و محمد مطیع بوده اس��ت. همچنین 
صداپیشگي به جاي همفري بوگارت از مهم ترين 

فعالیت هاي عرفاني در عرصه دوبله است.
حسین عرفاني به جاي شان كانري در فیلم هاي 
هايلندر، اژده��ادل )قلب اژده��ا(، صخره، يافتن 
فارستر، گذرگاه مارس��ي و هرچه سخت تر باشي 
زمین مي خوري هم صداپیش��گي كرده اس��ت. 
عرفان��ي در فیلم هاي دي دي كه س��ال ها قبل از 
تلويزيون ايران پخش مي ش��د، صداپیش��ه نقش 
اصلي اين بازيگر محبوب فیلم هاي كمدي سینماي 
آلمان بود. او همچنین در سريال لوك خوش شانس 
به جاي جالي)اسب لوك( صداپیشگي كرده است. 
گويندگي به جاي هامفري بوگارت در فیلم شاهین 
مالت و كازابالنكا و كالرگ گیبل در فیلم بربادرفته 
از نمونه كارهاي شاخص و به يادماندني وي هستند. 
از خصوصیات اين گوينده دامنه صدايي مردانه )بم( 
نیرومند، گسترده و قابل انعطاف او بود كه قابلیت 

بسیاري در تیپ سازي داشت. 
وي از نظ��ر انتخ��اب ب��راي گويندگي ب��ه جاي 
ش��خصیت هاي سرش��ناس نقش اول مرد تاريخ 
س��ینما از س��وي مديران برجس��ته دوب��الژ، از 

صداپیشگان منحصر به فرد دوبله ايران بود. 
   جايگاهي كه رو به افول گراييد 

اگر بسیاري از فیلم هاي مطرح هالیوودي به زبان 
فارسي دوبله نمي شد، شايد آن فیلم هرگز در ايران 
محبوب نمي ش��د! بدون اغراق بايد گفت كه هنر 
دوبالژ در ايران زماني نه چندان دور در مقايس��ه 
با ديگر كشورهاي جهان در جايگاه ممتازي قرار 
داشت و حتي به نوعي بهترين در جهان بود، اين 
جايگاه به واس��طه گويندگاني رقم خ��ورده بود 

كه هر كدام در اين عرصه يك س��تاره محس��وب 
مي شدند اما از آن مجموعه پرستاره تعداد زيادي 
باقي نمانده اند و طي سال هاي اخیر فقدان آنها با 
سرعت بیش��تري رقم مي خورد. گويندگي عالي، 
ترجمه كم نقص و باالخره شناخت موقعیت كلي 
فیلم از جمله داليلي است كه در مقطعي باعث شد 
تا هنر دوبالژ در ايران به اوج برس��د اما متأسفانه 
اين هنر به مانند س��ینما، رفته رفته كیفیت خود 
را از دس��ت داده و امروز تقريباً به شكل معمولي 
دنبال مي شود! امروزه صداهاي ماندگار كشورمان 
يا ترجیح مي دهند كه كار دوبالژ انجام ندهند و به 
مديريت آن اِكتفا كنند يا اينكه تنها در فیلم هاي 
مهم و ماندگار به صداپیشگي بپردازند! اين رويه 
باعث ش��ده تا كیفیت دوبله در ايران در سال هاي 
اخیر به شدت كاهش پیدا كند و تماشاگران ايراني 
هم كه همواره فیلم هاي خارجي را به صورت دوبله 
مشاهده مي كردند، از آن رو برگردانند و به تماشاي 

فیلم با زيرنويس فارسي بسنده كنند. 
نگاهي به روند تاريخي دوبله در ايران نشان مي دهد 
با پی��روزي انق��الب و كاهش نماي��ش فیلم هاي 
خارجي دوبلورها با كاهش حجم كار روبه رو شدند 
اما كارگرداناني مثل مرحوم عل��ي حاتمي، ناصر 
تقوايي و مسعود كیمیايي با عالقه به دوبله به جان 
گرفتن اين هنر كمك كردند. ب��ا پايان دهه 60 و 
ورود امكانات فني مربوط به صدابرداري سرصحنه 
همچنین عالقه كارگردانان به صدابرداري همزمان 
دوبله از اوج فاصله گرفت و به آثار غیرايراني توسط 
واحد دوبالژ صدا و سیما معطوف شد، زيرا تلويزيون 
سريال و فیلم هاي خارجي مناسبي را خريداري و 
پخش مي كرد و مديران دوبالژ معتبر و گوينده هاي 
درجه يك اين عرصه با از بین رفتن استوديوهاي 
بزرگ بعد از انقالب به تلويزيون كوچ كردند؛ روندي 
كه هر چند به دلیل شكايت از دستمزدهاي كم با 
فراز و فرود ادامه داش��ت تا آنكه بار ديگر صنعت 

دوبله با موانع جديدتري روبه رو شد. 
   قط�اري كه به ايس�تگاه پايان�ي نزديك 

مي شود
پیشرفت فناوري اجازه تأسیس ارزان تر و تسهیل 
خريد و انتق��ال فناوري هاي ضبط ص��دا را داد و 
ورود جوانان عالقه مند به اين عرصه با صداهايي 
كم و بی��ش خاص تع��داد گوين��دگان فیلم ها را 
افزايش داد. نیمه هاي دهه 80 با افزايش ارتباطات 
سینماي ايران با سینماي جهان باعث شد مردم 
ايران از فیلم ه��اي روز دنیا بی��ش از پیش مطلع 
ش��ده و عالقه مندي براي ديدن اي��ن فیلم ها هم 
بیشتر ش��ود. انواع نرم افزارها، اينترنت هاي تند و 
كند و نصب چند سیستم در يك اتاق كوچك، به 
كمك آمد تا فیلم هاي روز دنیا به سرعت دانلود و 
با زيرنويس يا دوبله راهي بازار شود. همه اينها اما 
باعث نشد صداهاي ماندگار دوبله ايران در كوران 
دوبله آثار برتر سینمايي جهان جاي پاي صداي 
خود را مس��تحكم كنند چراكه سرعت باالي كار 
چیزي نبود كه با روحیه آنه��ا كه به اين عرصه به 
عنوان يك هنر نگاه مي كردند جور دربیايد. همین 
مسئله باعث شد اعضای اين نسل پرتوان و پرستاره 
صرفاً با آثار دهه هاي پیش در يادها بمانند. حسین 
عرفاني يكي از اعضاي آن نس��ل درخشان بود كه 

ديروز از قطار زندگي پیاده شد.

 گزارش »جوان« درباره فقدان تدريجي يك نسل پرستاره هنر دوبالژ 
به بهانه درگذشت حسين عرفاني  

 مرگ يك صداي ديگر
و سلسله اي كه جايگزين ندارد

   مرتضي ذاكر
نويس�نده كتاب »آيينه داران آفتاب« مي گويد: »ضرورت 
دارد ماجراي عاش�ورا را ب�راي جهان ام�روز مطرح كنيم. 
اي�ن آموزه ه�ا باي�د ب�راي انس�ان ق�رن بيس�تم مطرح 
ش�ود تا راه س�عادت و نج�ات او را از ميان انب�وه وقايع و 
ابزاره�اي س�رگرم كننده و اغفال كننده مش�خص كند.«

دكتر محمدرضا سنگري، عاشوراپژوه و نويس��نده كتاب ارزشمند 
»آيینه داران آفتاب« ابعاد گوناگوني از واقع��ه كربال را در اين كتاب 
بررسي كرده است. وي در مورد علل اصلي تحريف عاشورا در طول 
زمان مي گويد: صورت و موضوع مس��ئله در عاشورا كاماًل مشخص 
است، يعني امام حسین علیه الس��الم و ياران آن حضرت در جنگي 
كه در حدود هشت س��ال طول كشید، به ش��هادت رسیدند. شايد 
هیچ موضوعي در تاريخ اسالم به اندازه عاش��ورا ريزبینانه و دقیق و 
جزئي گزارش نشده باشد. اطالعات مس��تندي كه در دست داريم، 
فرصت مغتنمي براي پژوهشگران اس��ت تا در حوزه هاي گوناگون 
شعر، داستان، نگارش مقتل، نثر ادبي، تهیه آثار سینمايي و... به بیان 
معارف و رويدادهاي عاشورا بپردازند. سنگري با تأكید بر اينكه فیلم، 
شعر و داستان الزاماً تاريخ نیستند، خاطر نشان مي كند: اما كسي كه 
درباره رويدادهاي تاريخي به خصوص وقايع عاشورا به نوشتن شعر 
و داستان يا فیلمنامه اقدام مي كند، نمي تواند تاريخ كربال را مطالعه 
نكند. مطالعه دقیق تاريخي بايد انجام شود. به خصوص اگر نويسنده 
و پژوهشگر تاريخ عاشورا به دنبال طرح انديشه بوده و قصد داشته 
باشد پیام هاي روش��ني و آموزه اي ارائه دهد، بايد خط پررنگي زير 
جدي ترين مسائل كشیده شود تا خودش را در جايي نشان دهد، 

يعني سمت و سوي داس��تان و فیلمنامه و شعر به طوري باشد كه 
العاقبه للمتقین كاماًل بارز بوده و حین فراز و فرودها، مشخص شود 
كه حق كجا و باطل كجاست. اين پژوهشگر عاشورا مي گويد:  كربال 
قصه اي نیست كه به تاريخ پیوسته و تمام شده باشد. حادثه ها در 
تاريخ هر ان��دازه از نقطه والدت خود فاصل��ه مي گیرند كمرنگ تر 
مي شود و سهم ش��ان در گزارش هاي تاريخي به مرور زمان، كم و 
كمتر مي شود اما عجیب آن اس��ت كه يك حادثه در تاريخ وجود 
دارد كه هرچه از مبدأ خود فاصله مي گیرد، درخشان تر و روشن تر 
مي شود، گره خوردگي آن با انسان، جامعه و جهان بیشتر مي شود 
و آن واقعه عاشوراست. دكتر س��نگري با اشاره به اينكه الزم است 
عاشورا را براي جهان امروز مطرح كنیم، مي افزايد: عاشورا پیام هاي 
روشني براي انسان در جهان امروز دارد، منفك از اينكه ما به يك 
اعتقاد، دين و مذهب خاصي تكیه كنیم. اين آموزه ها بايد براي انسان 
قرن بیستم مطرح شود تا راه سعادت و نجات او را از میان انبوه وقايع 

و ابزارهاي سرگرم كننده و اغفال كننده مشخص كند.

محمدرضا سنگري مطرح كرد

 كربال موزه نيست، آموزه است

به بهانه پايان پخش برنامه اي با موضوع ازدواج

»وقتشه« عزم جوانان را برای ازدواج جزم كرد

   سارا كنعاني
در 40 سالي كه از انقالب اس��المي مي گذرد سازمان صدا 
و س��یما درصدد تأكید بر ارزش هاي خانواده بوده اس��ت، 
كما اينكه قديمي ترين برنامه تلويزيون��ي اجتماعي نیز به 
همین نام در شبكه يك سال هاس��ت روي آنتن مي رود اما 
برنامه سازان كمتر به عمق و كنه موضوع خانواده و »ازدواج« 
دست يافته اند. يك شنبه شب، 18 شهريور آخرين قسمت 
از فصل دوم برنامه تلويزيوني »وقتشه« از شبكه نسیم روي 
آنتن رفت. اين فصل بیش از 150 قسمت را شامل مي شد كه 
در هر كدام موضوع گسترده و پیچیده اي همچون »ازدواج« 

به نوعي مورد واكاوي و موشكافي قرار گرفت. 
 شروع اين فصل به اوايل اسفند بازمي گردد و درست مقارن 
است با همان روزهايي كه از باال رفتن ناگهاني نرخ دالر دچار 
شوك شده بوديم و البته در آن تاريخ هنوز بي خبر بوديم كه 
اين نرخ به فاصله چند ماه، عجیب و غريب تر هم مي ش��ود. 
در چنین مواقعي كه بحران اقتصادي سايه شومش را بر سر 
جامعه مي اندازد، اولین تصمیمي كه از دايره فكر مردم خارج 
مي شود تصمیم ازدواج و شروع زندگي مشترك يا فرزندآوري 
است، گويي كه همگان فراموش مي كنند »خانواده« چه نهاد 
كوچك اما مهم و ارزشمندي براي ساخته شدن يك اجتماع 
مطلوب است. در چنین وانفسايي گروهي بر آن شدند كه يك 
برنامه تلويزيوني بسازند و به دقت درباره موضوع مهمي كه 
متأسفانه به شیوه ها و داليل مختلف به حاشیه كشیده شده 

و از اصالت خود دور مانده صحبت كنند. 
رويكردي كه »وقتش��ه« براي توضی��ح و تبیین موضوعات 
خود به كار گرفت، به نس��بت ديگر برنامه هاي تلويزيوني، 
رويكردي جديد و جالب بود؛ س��واي دعوت از زوج هايي كه 
هر كدام قصه هاي ريز و درشت زيادي را در زندگي مشترك 
پشت سر گذاش��ته بودند، اين برنامه از ايده هايي همچون 

تئاتر تعاملي، گپ و گفت با تماش��اگران حاضر در استوديو، 
برگزاري مسابقات هدفمند و متناسب با سوژه برنامه و دعوت 
از كارش��ناس در دقايق پاياني برنامه براي صحه گذاش��تن 
روي مطالب، س��ود برد. جالب آنكه حتي وقتي از زوج هاي 
شناخته شده جامعه مثل بازيگران يا مجريان تلويزيوني يا 
ورزشكاران دعوت مي شد، گفت و گو حول محور چگونگي 
ازدواج آنان و نه حرف هاي رايج و مرسوم درباره شغل و حرفه 
ايشان مي چرخید. اين دس��تاورد، محصول وجود يك اتاق 
فكر پويا بود كه تنوع خوبي داش��ت و اعضاي آن از جوانان 
متولد نیمه دوم دهه 70 گرفته تا جامعه ش��ناس میانسال 

تشكیل مي شد. 
اگر فرآيند ازدواج و زندگي مشترك را به چند بخش مختلف 
شامل آشنايي، نامزدي، عقد و ازدواج، پدر و مادر شدن و در 
انتها به پاي هم پیر شدن يا از سوي ديگر، طالق يا بیوه شدن 
تقسیم كنیم، »وقتشه« در فصل دوم به تك تك اين دوره ها 
پرداخت و روي موضوعاتي تمركز كرد كه ش��ايد تا پیش از 
اين برنامه ديگري ب��ه اين جديت به آن توج��ه نكرده بود؛ 
موضوعاتي از قبیل »آس��یب هايي كه طوالني شدن دوران 
تجرد به فرد مي رساند«، »آشنايي هايي كه از فضاي مجازي 
ايجاد مي شود به كجا مي انجامد« و»چگونه با مرگ همسر 
خود كنار بیايیم« و دهها موضوع ديگر كه هر كدام مخاطب 
را با خود همراه مي كرد. بهره گیري از كامران تفتي به عنوان 
يك مجري- بازيگ��ر هم تا حد زيادي به جذابیت بییش��تر 
برنامه كمك مي كرد، چراكه مخاطب تلويزيون كه همواره 
او را در قالب نقش هاي س��اختگي ديده بود حاال با شمايلي 
از خود حقیقي او رو به رو مي ش��د و اساس��اً به نظر مي رسد 
سیاست كلي »وقتشه« مبني بر بررسي حقیقي و عريان همه 
موضوعات بوده باشد، كما اينكه در شب هايي شاهد بوديم 
مهمان برنامه درباره اشتباهات زندگي خود هم صمیمانه و 

بي رودربايستي صحبت مي كرد. 
روي هم رفته جا دارد به ابوالفضل صفري، تهیه كننده اثر و 
تیم او خسته  نباشید گفت و البته منتظر ماند و ديد كه اين 
گروه در فصل بع��دي برنامه كه بعد از پاي��ان ماه صفر روي 
آنتن خواهد رفت چه حرف هاي ديگري براي گفتن دارد و 
البته به گواه آمارهاي موجود و اظهارنظر شخصي شماري از 
مخاطبان در استوديو و صفحات مجازي برنامه، »وقتشه« تا 
امروز موفق شده است در جزم شدن عزم جوانان براي شروع 
زندگي مشترك، سهم داشته باش��د و به يادشان بیاورد كه 

حقیقتاً ديگر »وقتش« شده است.

حكمت70

ن�ادان را ي�ا تندرو ي�ا كندرو 

می بيني.

توجيهات عجيب داروغه زاده براي نمايش چندين ساعت پلشتي در سريال »ممنوعه«

صبر كنيد قرار است اين جوان ها ارشاد شوند!

    مصطفي شاه كرمي
معاون ارزشيابي و نظارت سازمان سينمايي در خصوص واكنش هاي 
به وجود آم�ده درباره محتواي مجموع�ه »ممنوعه« توضيحاتي 
ارائه كرد كه بيش�تر جنبه توجيه دارد. چنانچ�ه او مي گويد كه 
صبر كنيد! آنچه امروز مي بينيد مصداق اش�اعه ابتذال نيس�ت! 
پس از پیگیري هاي »جوان« و انتشار مطالبي در خصوص محتواي 
سريال شبكه نمايش خانگي »ممنوعه« و به تصوير كشیدن شرب 
خمر و همخوابگي ضربدري، روز گذشته سیدعباس صالحي در جمع 
خبرنگاران و در حاشیه جلسه هیئت دولت با تبريك روز ملي سینما 
در ارتباط با حوزه نظارت بر محصوالت س��ینمايي گفت: قالب ها و 
روش هاي مختلف نظارت در وزارتخانه فرهنگ و ارش��اد اس��المي 
وجود دارد. در حوزه محصوالت نمايش خانگي روال معموالً اينطور 
اس��ت. در ارتباط با موردي كه اخیراً مطرح ش��ده است، به سازمان 
سینمايي گفته ايم بررسي دقیق را انجام و سريعاً گزارش را در معرض 
نظرات كارشناسان قرار دهد. ساعاتي پس از اين اظهارات وزير ارشاد 

»ابراهیم داروغه زاده« معاون ارزشیابي و نظارت سازمان سینمايي طي 
گفت وگو با خبرگزاري فارس در توضیح برخي صحنه ها و محتواي 
نامناسب مجموعه »ممنوعه« كه تا به حال سه قسمت از آن در شبكه 
نمايش خانگي توزيع شده، گفت : در اين سريال به طور خاص ولنگاري 
و كژ رفتاري تعدادي جوان مطرح است، فیلمنامه نويس ناگزير است 
براي پي ريزي شخصیت و ش��الوده فكري آنها رفتارهايي را طراحي 
كند كه در زمره تخلفات و كنش هاي غیرمتعارف است]؟![البته آنچه 
مشاهده مي شود مصداق اشاعه ابتذال نیست]![ و جنبه عبرت آموز 
آن مورد تأكید است.  داروغه زاده در پاسخ به اينكه آيا هدف وسیله را 
توجیه مي كند؟ چراكه تصوير اين صحنه ها چه بسا اثرگذاري بیشتري 
هم بر مخاطب داشته باشد، اظهار داشت: بیننده بايد با بردباري در 
انتظار قسمت هاي بعدي مجموعه باشد تا فرجام و عاقبت سوء رفتار 
ش��خصیت ها يا اصالح و انابه آنها را در پرتو ارشادات و دلسوزي هاي 

خیرخواهانه شخصیت هاي مصلح داستاني نظاره گر باشد]![
وي اف��زود: واكنش اخیر جمعي از مخاطبان قب��اًل در برابر بعضي از 
سريال هاي تلويزيوني پخش ش��ده مثل خط قرمز و میوه ممنوعه 
هم ديده شده بود كه خوش��بختانه در ادامه ديدگاه آنان تغییر كرد. 
توجیهات داروغه زاده و نام بردن از سريال خط قرمز و میوه ممنوعه در 
حالي است كه در هیچ كدام از اين سريال ها ابداً با تصاوير شرب خمر، 
تكرار ترانه هاي لس آنجلس��ي، به تصوير كشیدن سكس ضربدري و 
اختالط دختر و پسر خبري نبود و تنها مسئله حساسیت آفرين آنها 
مصرف مواد مخدر توسط يكي از كاراكترهاي آن سريال و نافرماني 
چند جوان از والدين شان و عاشق شدن حاج يونس بود كه آن هم با 

رعايت حدود شرعي به تصوير كشیده شد.

 جوابيه سازمان ميوه و تره بار 
درباره يك گزارش و پاسخ »جوان« 

س��ازمان میوه و تره بار در واكنش به يك گزارش در »جوان« با تیتر »واگذاري 
مجالت همش��هري به س��بك میادين میوه و تره بار« كه در صفحه آخر شماره 
مورخ 97/06/06 روزنامه جوان درج شده بود، جوابیه اي ارسال كرده و نسبت به 
زير سؤال بردن عملكرد سازمان مذكور براي زير سؤال بردن يك مجموعه ديگر 

ابراز گاليه نموده است. 
در جوابیه سازمان میوه و تره بار آمده اس��ت: »زير سؤال بردن عملكرد سازمان 
مديريت میوه و تره بار كه كاركنان آن با تمام وجود هفت روز هفته در 241 میدان 
و بازار مشغول خدمات رساني به شهروندان هس��تند آن هم در اوضاع و احوال 
موجود اقتصادي كه مردم از نظر معیشتي با سختي روبه رو مي باشند صرفاً براي 
اينكه عملكرد يك مجموعه ديگر زير سؤال برده شود اقدامي ناصواب است كه اگر 

ناشي از بي انصافي نباشد، حتماً نشان از بي دقتي دارد.« 
پاسخ »جوان«: بديهي است كه تشبیه عملكرد شهرداري تهران در واگذاري 
مجالت همشهري به سبك میادين میوه و تره بار اساساً به معناي وهن عملكرد 
اعضا و كاركنان آن مجموعه نیس��ت. امور فرهنگي ظرافت ها و اقتضائات خاص 
خود را دارد كه به طور طبیعي با امور ديگر داراي تفاوت هايي است. براي مثال 
شكل و ادبیات مورد استفاده در مشاغل و حرف مختلف تفاوت هاي خاص خود را 
مي طلبد و اگر قرار باشد ادبیات و روش حاكم بر يك مجموعه غیرفرهنگي براي 
مجموعه اي فرهنگي به كار رود، به طور قطع داراي اشكال خواهد بود. مقايسه به 
كار رفته در تیتر گزارش ياد شده به منظور تذكر درباره اين تفاوت هاست وگرنه 
در شريف، سختكوش و محترم بودن فعالیت هاي سازمان میوه و تره بار و كاركنان 

آن مجموعه ترديدي وجود ندارد.

 بزرگداشت آيت اهلل طالقاني
در خانه- موزه سيمين و جالل 

فردا مراس�م بزرگداش�ت س�ي ونهمين س�الگرد رحلت 
آي�ت اهلل س�يد محم�ود طالقان�ي در من�زل مس�كوني 
زن�ده ياد ج�الل آل احمد ك�ه هم اين�ك به خان�ه- موزه 
س�يمين و ج�الل تبديل ش�ده اس�ت، برگزار مي ش�ود.

به گزارش »جوان« اين مراس��م از س��اعت 17:30 تا 19:30 
بعداز ظهر برگزار خواهد ش��د. اين دو »پسر عمو« به يكديگر 
بس عالقه مند بودند و معموالً بر طالقاني ماهي نمي گذش��ت، 
مگر اينكه س��ري به خانه آل احمد مي زد، مگر در دوره اي كه 
در زندان به سر مي برد. اين نكوداش��ت در سالگرد هر دو، بس 

خاطره انگیز وپرمعناست. 
...........................................................................................................

 3 فيلم ايراني در گزينه هاي نهايي
معرفي به اسكار قرار گرفت

 پرهيز از معرفي »به وقت شام« 
يك بدسليقگي كامل 

هیئ��ت معرفي فیلم ايراني به فرهنگس��تان عل��وم و هنرهاي 
سینمايي امريكا به فهرس��تي كوتاه مركب از سه فیلم »بدون 
تاريخ، بدون امضا«، »تنگه ابوقريب« و » ش��ماره 17سهیال« 
براي بررسي هاي تكمیلي رسیده است. جالب است كه در اين 
فهرس��ت فیلم »به وقت ش��ام« كه عنوان بهترين كارگرداني 
جشنواره فجر را يدك مي كشد به چشم نمي خورد. از آنجا كه 
»به وقت شام« هم به دلیل تكنیك و هم كارگرداني و نیز موضوع 
داراي قابلیت هاي فراواني اس��ت امتناع از انتخاب اين فیلم در 
فهرست اسكار رويكردي غیركارشناسانه به نظر مي رسد. بنیاد 
س��ینمايي فارابي و س��خنگوي اين هیئت، اخبار تكمیلي در 
خصوص معرفي فیلم ايراني به فرهنگس��تان علوم و هنرهاي 

سینمايي امريكا)اسكار( را متعاقباً اعالم خواهند كرد.

    ديده بان نويد پارسا 

اگر بسياري از فيلم هاي هاليوودي 
به فارسي دوبله نمي شد، شايد آن 
فيلم هرگز در ايران محبوب نمي شد! 
بدون اغراق بايد گفت كه هنر دوبالژ 
در ايران در مقايسه با ديگر كشورها 
در جاي��گاه ممت��ازي قرار داش��ت


