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امام علی)ع( می فرمايند:

عاقبت انديش�ی پيش از اقدام به 

كار، تو را از پشيمانی باز می دارد. 

گزيده تحف العقول

آنچه صنف س�ينماي اي�ران در همه اي�ن س�ال ها از آن رنج 
برده نبود امكان�ات رفاهي الزم براي اعض�اي مختلف صنوف 
است و در آس�تانه برگزاري مجمع عمومي تازه خانه سينما و 
انتخابات هيئت مديره، اين خأل بيش از هميشه به چشم مي آيد. 
اينكه چرا خانه سینما بعد از سال ها هنوز نتوانسته به تعريفي جامع 
از كار صنفي براي اعضا برسد، جاي تعجب است. چرا خانه سینما 
حداقل هاي��ي از كاركرد رفاه��ي را براي همه س��ینماگران فراهم 

نمي كند تا مدام گاليه هاي سینماگران را شاهد نباشیم. 
س��یدضیاء هاش��مي رئیس جامعه صنف��ي تهیه كنن��دگان و از 
تهیه كنندگان قديمي سینماي ايران در آس��تانه برگزاري مجمع 
خانه سینما از لزوم ورود نیروهاي مبدع و خالق هیئت مديره براي 
حل مشكالت صنفي گفته است. »اگر روندي صعودي و مؤثر در امور 
صنفي خانه سینما ديده نمي شود به دلیل به مسند رساندن افرادي 
است كه سال ها در اين مناصب بوده و امتحان خود را پس داده اند. 
بهتر است نیروهاي تازه نفس به هیئت مديره خانه سینما اضافه شوند 
تا فعالیت صنفي و رفاهي براي همه صنوف را شاهد باشیم. نكته حائز 
اهمیت اين اس��ت كه صنوف تالش كنند براي رس��یدن به اهداف 
صنفي از جوانان و افكار خالق به��ره ببرند تا عملكرد هیئت مديره 
خانه سینما را در دوره هاي پیشین مورد ارزيابي قرار دهند و تالش 
كنند از نیروهاي مبدع در تركیب هیئت مديره بهره گیرند.« اينكه 
رئیس جامعه صنفي تهیه كنندگان كه خود از تهیه كنندگان قديمي 
اس��ت از لزوم ورود نیروهاي تازه نفس به هیئت مديره خانه سینما 
مي گويد، معنايي ندارد جز آنكه با افكاري تكراري كه تاكنون اكثريت 
هیئت مديره خانه را دراختیار داشته اند، نمي شود به جايي رسید . 

وقتي تغییر و تحوالت در نهادهايي مانند سازمان تبلیغات و حوزه 
هنري به حضور نیروهاي ج��وان و انقالبي در رأس امور مي انجامد، 
شايسته است در تنها نهاد صنفي سینماي ايران اين جوانان باشند 
كه به هیئت مديره راه يابند و با نیروي جواني و انرژي بااليي كه دارند 
براي حل مشكالت، چاره كنند. همین حاال هم در صنوف مختلف 
سینمايي و في المثل صنف دستیاران كارگردان، هستند جواناني كه 
در رأس قرار گرفته اند و اتفاقاً در كوتاه مدت عملكردي مؤثر داشته اند 
ولي كلیت صنوف خانه سینما از غلبه نیروهاي پابه سن گذاشته و 
خسته رنج مي برد. كار صنفي افرادي باتالش و پرانگیزه را مي خواهد 
كه آستین باال بزنند و در خط مقدم حل مشكالت سینماگران قرار 
گیرند. خانه سینما به شدت نیازمند نیروهاي جوان جهادي است كه 
هم صنف را بشناسند و هم بدان عالقه داشته باشند و هم برنامه هاي 

عملیاتي براي حل مشكالت داشته باشند. 
امید كه دوره تازه مجمع خانه سینما به ورود نیروهاي جوان به هیئت 

مديره درجهت رفع مشكالت فراوان سینماگران منجر شود.

حل مشكالت معيشتي سينماگران نياز به تغييرات صنفي دارد 
اميدواري به دميدن روح جواني و خالقيت در آستانه مجمع جديد خانه سينما

شروع خوب فيلم ها در بازگشايي سينماها 
2روز موفق براي »شناي پروانه« پشت سر گذاشته شد 

    محمدصادق عابديني
اك�ران فيلم هاي »ش�ناي پروان�ه« و »خوب، ب�د، جلف2« با 
وجود محدوديت هاي كرونايي با اس�تقبال خوبي مواجه شد. 
چهارش��نبه گذش��ته با آغاز نماي��ش دو فیلم جديد در س��ینماها، 
بازگشايي س��الن هاي سینما وارد فاز جديدي ش��د. اگر چه قرار بود 
فیلم هاي »ش��ناي پروانه« و »خوب، بد، جل��ف2« از ابتداي تیرماه 
اكران شوند اما مسائل پیش آمده میان تهیه كنندگان اين دو فیلم و 
سازمان سینمايي باعث شد تا حضور اين  فیلم ها به چهارشنبه چهارم 
تیر موكول شود. سايت هاي فروش بلیت سینما نشان مي دهد كه از 

سانس هاي اكران اين دو فیلم استقبال شده است. 
»شناي پروانه« مطرح ترين فیلم سي و هشتمین جشنواره فیلم فجر 
در شرايطي اكران شده است كه اگر شرايط كرونايي بر جامعه حاكم 
نبود و سینماها مجبور نبودند با 50درصد از ظرفیت فعالیت كنند، 
مي توانست مدعي پرفروش ترين فیلم سال 99 باشد. اين فیلم با اين 
حال روند موفقیت خود را در پیش گرفته و در همان ش��ب افتتاحیه 

اكرانش به سانس هاي فوق العاده رسید. استقبال خوب از فیلم »شناي 
پروانه« باعث شد تا سازندگان اين فیلم پیامي را صادر كنند. در متن 
اين پیام آمده است: »استقبال چش��مگیر مخاطبان سینماي ايران 
از »ش��ناي پروانه« در اولین روزهاي بازگشايي سالن هاي سینما در 
كشور، بار ديگر مهر تأيیدي بود بر عشق مخاطب به سینما و نشان داد 
مردم تا چه حد نسبت به ديدن فیلم خوب در سالن سینما مشتاقند. 

ضمن احت��رام و تعظیم به اي��ن حضور بي نظیر در روزهاي س��خت 
كرونايي، بايد توج��ه همه دلس��وزان و متولیان ش��هري، فرهنگي 
و بهداش��ت اجتماعي را به اين واقعیت جلب كنیم كه اين س��رمايه 
بزرگ اجتماعي ب��ه ويژه در مقط��ع بحراني حاضر، بی��ش از پیش 
نیازمند مراقبت و محافظت است. حاال كه سینما بار ديگر بر اساس 
پروتكل هاي بهداشتي و مقررات اعالم شده از سوي وزارت بهداشت، 
درمان و آموزش پزشكي و سازمان سینمايي وزارت فرهنگ و ارشاد 
اسالمي، حیات خود را از س��ر گرفته، بايد بدانیم كه همه ما در برابر 
قلب تپنده حیات سینما مسئولیت داريم. »حفظ سالمت مخاطبان 
س��ینماي ايران« با اقداماتي چون ضدعفوني و سالم س��ازي فضاي 
سالن هاي س��ینما، ارائه ماس��ك رايگان يا ارزان قیمت به مخاطبان 
در ورودي سالن هاي سینما و همه اقدامات ضروري براي تأمین اين 
هدف، مشاركتي همگاني را طلب مي كند.« سازندگان »شناي پروانه« 
تأكید كرده اند: »بديهي است تشكل هايي كه در طول همه اين سال ها 
با حضور فعال و مستمر در حوزه فرهنگ و سینما، نشان داده اند نسبت 
به تأمین خواسته هاي فرهنگي مردم )از تأمین زيرساخت ها تا تولید 
محتوا( دغدغه دارند، اين بار هم در شرايط بحراني، تالش خواهند كرد 

تا سالن سینما، همچون خانه هاي مردم، امن باشد.«

ادامه اعالم برائت از امامي و اميد به رفع فساد از سينما
 تاكنون محمدحسين قاسمي و مهدي سجاده چي از امضاي نامه آزادي متهم فساد اقتصادي 

ابراز پشيماني كرده اند، عده اي نيز همان ابتدا امضاي خود را انكار كرده بودند
    محمد صادقي

از زمان رس�انه اي ش�دن نامه اي با امضاي برخي سينماگران 
ك�ه خواه�ان آزادي محم�د امامي مته�م فس�اد اقتصادي 
ش�ده بودند تا ب�ه ح�ال برخ�ي از امضاكنن�دگان تلويحًا يا 
تصريح�ًا از امضاي آن به نح�وي ابراز پش�يماني كرده اند كه 
محمدحس�ين قاس�مي يكي از جديد ترين اين افراد اس�ت. 
تهیه كننده »شبي كه ماه كامل ش��د« نامه درخواست آزادي 
محمد امامي را داراي اشكال قانوني دانست و بر مبارزه با مفاسد 
اقتصادي تأكید كرد. در آس��تانه برگزاري دادگاه محمد امامي 
سرمايه گذار و تهیه كننده سینما كه نامش در پرونده فساد مالي 
بانك سرمايه و صندوق ذخیره فرهنگیان به عنوان متهم مطرح 
است، يكي ديگر از امضاكنندگان درخواست آزادي امامي، آن 

نامه را داراي ايرادات قانوني دانست. 
محمدحسین قاسمي در مصاحبه با »فارس«، از موضع خود در 
قبال آزادي محمد امامي ابراز پشیماني و عنوان كرده است: »به 
نظرم اين نامه كه براي درخواست مرخصي موقت ايشان در ايام 
كرونا تهیه شده بود، اقدامي درست و قانوني نبود، چون مرخصي 
به كساني تعلق مي گیرد كه براي آنها تعیین حكم شده باشد و 
بدين سبب اين نامه اش��كال قانوني داشت، البته بنده آن زمان 
از اين اشكال قانوني اطالعي نداشتم. به نظر بنده مسیر و روند 
قضايي پرونده بايد به صورت كامل طي ش��ود و هر حكمي كه 
دادگاه صادر كرد، تمكین شود و اگر ايشان يا هر شخص ديگري 
پولي را به صورت غیرقانوني كس��ب كرده، باي��د در اين زمینه 
پاسخگو باشد. خوشبختانه اين روزها اقدامات خوبي در زمینه 

مبارزه با مفاسد اقتصادي در حال انجام است.« 
جمع آوري امضا ب��راي آزادي امامي، يك��ي از جنجالي ترين 
اتفاقات س��ینما در اواخر سال گذش��ته بود. در حالي كه قوه 
قضائیه به منظور جلوگیري از بروز كرونا در میان زندانیان، طیف 
وس��یعي را آزاد كرده بود، نامه اي با امضاي چند تن از فعاالن 
حوزه سینما با محوريت آزادي امامي سرمايه گذار چندين فیلم 

و سريال شبكه نمايش خانگي منتشر شد. 
در اين نام��ه تمجیدآمیز از محم��د امامي با الفاظي ياد ش��د كه 
گويي درباره يك قهرمان ملي س��خن به میان آم��ده و در نهايت 
امضاكنندگان خواستار آزادي موقت او شده  بودند. اين ادبیات منجر 
به واكنش هاي شديدي شد. از جمله منیژه حكمت كه اين نامه را 
امضا نكرده بود، به عنوان يكي از منتقدان اصلي چنین نامه اي به 
میدان آمد و نقدهاي شديدي مطرح كرد. او در نهايت در يادداشت 
كوتاهي نوشت: »شرم بر ما، شرم بر سینماى ما كه به خاطر نواله اى 
كه برايمان پرت كرده اند اينچنین به دريوزگى افتاده ايم و عزت و 

آبروى فرهنگ و هنرمان را از كسى طلب مي كنیم كه غارت سفره 
ناچیز فرهنگیان كشورمان تنها خالقیت اوست و چشم به دست 
او داريم تا بازگ��ردد و از ابتكارات خالقانه و عزتمندانه اش ش��ايد 
لیسیدن كاسه اى هم نصیب ما گردد. چه شد كه به اينجا رسیديم؟ 
اينها كیستند كه بر جرائم شان هم نام هنر مي گذارند و چاپلوسى و 
دستبوسى شان را عدالتخواهى و انسان دوستى مي نامند. آيا رسوا تر 

از اين مي شود ذلت و حقارت را فرياد زد؟ «
در كنار اين انتقادها بعضي از فیلمسازاني كه نام شان در فهرست 
امضاكنندگان نامه درج ش��ده بود از امضاي چنین نامه اي ابراز 
بي اطالعي كردند. مهدي كرم پور با انتشار متني نوشت: »مدتي 
اس��ت دلخور به گوش��ه ديگري از دنیا آمده ام، نه وارد حاش��یه 
سینماي ايران مي شوم نه دوست دارم دنبال كنم، در سیاهه اي 
نام خود را ديدم، دلیلش را نمي دانم، ش��ايد دوس��تي در غیابم 
گذاشته يا دشمني به عمد يا سهوي است و اشتباهي، به هر حال 
از كلیت ماجرا بي اطالعم، از كسي هم درخواستي ندارم.« چند 
فیلمساز ديگر از جمله محسن تنابنده، مهران احمدي، روح اهلل 
حجازي، عباس زريجي و محمدحسین مهدويان نیز امضاي خود 
پاي چنین نامه اي را جعلي خواندند. اگر چه بعدها مشخص شد، 
جواد نوروزبیگي پشت پرده چنین نامه اي وجود داشته و افرادي 
هم كه نامه را امضا كرده بودند ش��روع به باز پس پگیري امضا ها 
كردند. پیش از اينكه قاسمي درباره ايرادات قانوني نامه مذكور 
سخن بگويد، مهدي سجاده چي نیز از نادرستي امضاي آن نامه 
سخن گفته بود. به نظر مي رس��د عزم قوه قضائیه براي مبارزه با 
مفاسد اقتصادي، باعث شد تا برخي از سینماگران كه به اشتباه 
خواستار آزادي يكي از متهمان پرونده فساد مالي بزرگ در بانك 
سرمايه شده بودند، به درستي راهي كه اين قوه براي سالم سازي 
فعالیت ه��اي اقتصادي و همچنین قطع دس��ت متج��اوزان به 

بیت المال در پیش گرفته است، پي ببرند.

 حق تعيين سرنوشت
از مخملباف تا كويتي پور 

چند سال پیش براي نوشتن گزارشي درباره آسیب هاي نوحه خواني با 
غالم كويتي پور تماس تلفني گرفتم. با اينكه مرا نمي شناخت خوش رو 
و خاكي پاسخ داد و از هر دري باهم سخن گفتیم. از صداقت و صفا و 
يكرنگي و البته تواضعش لذت بردم اما حین مصاحبه هر قدر كه جلو 
مي رفتیم احس��اس مي كردم از حرف هايش چیز دندان گیري براي 
پیاده كردن و استفاده در گزارش عايدم نخواهد شد و نشد. بخشي از 
حرف هايش درباره بهروز وثوقي و اگر اشتباه نكنم رضا بیگ ايمان وردي 
و داريوش بود و اينكه چرا اين آدم ها االن خارج هس��تند و جمهوري 
اسالمي اجازه نمي دهد اينها به ايران بازگردند. اينها البته برايم تازه 
نبود. پیشتر همین حرف ها را جاي ديگري گفته بود و خوانده بودم. از 
اينكه نتوانستم يا نشد پس از نزديك 45دقیقه گفت وگو چند جمله 
درباره آسیب هاي مداحي و نوحه خواني از زير زبانش بیرون بكشم، 
سرخورده ش��دم. او كس��ي بود كه از كودكي با صدايش بزرگ شده 
بودم و سبك منحصربه فردش را در خواندن اشعار حماسي به شدت 
مي پسنديدم و نغمه هاي عاش��ورايي و ترانه هاي حماسي اش درباره 

جبهه و جنگ هیچ گاه از خاطرم پاك نمي شود. 
آثار كويتي پور در دهه هاى 60 و 70 آنقدر تأثیرگذار بود كه بسیاري 
از جواناني را ك��ه خیلي هم مذهبي نبودند، ج��ذب مي كرد. صداي 
كويتي پور مانند آهنگران آن سا ل ها تبديل به برند موسیقي جبهه و 
جنگ شده بود، هنوز هم شهرت او وامدار همان ترانه هايي است كه 
در فضا و حال و هواي جبهه و انقالب خوانده است. جالب است كه هر 
قدر در مقطعي كوشید با وارد كردن آالت موسیقي به آثارش به روزتر 
ش��ود، تأثیرگذاري اش كمتر ش��د. درباره اين عدم موفقیت هم بايد 
كارشناس��ان اين عرصه نظر بدهند. اما آن روز پس از آن گپ و گفت 
نسبتاً طوالني احساسم اين بود كه جبهه فرهنگي انقالب يك هنرمند 
تأثیرگذار را از دست داده است چراكه كويتي پور در میان حرف هايش 
از هر دري سخن گفت جز موضوعي كه من فكر مي كردم تخصصش 
است و بايد درباره آن، نظرات راهگشا و مهمي از زبان او شنید. همین 
ماجرا باعث ش��د وقتي ترانه خواني اخیر او را در فضاي مجازي ديدم 
اصاًل تعجب نكنم. او در آن ويدئو همان آدم ساده و صادق و بي شیله 
پیله و البته حیران و سرگشته و پريشاني است كه در مصاحبه چند 
سال پیشم او را شناخته بودم؛ آدمي كه گويي دوست ندارد او را به نام 
و عنوان و هويتي كه داش��ته و دارد، بشناسند و ترجیح مي دهد آدم 
ديگري باشد اما واقعیتي كه او توجهي به آن ندارد اين است كه شهرت 
و محبوبیت او صرفاً به حنجره اي برمي گردد كه زماني از آن ترانه هاي 
حماسي بروز كرده و در دل مخاطبان نشسته است. مردم كويتي پور را 
به خاطر اظهارنظراتش درباره موضوعات احیاناً سیاسي دوست ندارند 
و نخواهند داش��ت، تجربه هم همین را نش��ان مي دهد. تقريباً هیچ 
هنرمندي را نمي توان مثال زد كه در برهه اي از دل انقالب و كار براي 
انقالب به شهرت رسیده باشد و توفیقاتش با پشت كردن به انقالب و 

ارزش هاي آن ادامه پیدا كرده باشد. 
عاقبت محسن مخملباف شايد بهترين مثال باشد. مخملباف البته 
آنطور كه اطرافیانش بارها گفته اند، چوب غرور و خودشیفتگي اش 
را و اينكه احساس كرد براي خودش كسي است ، خورد. آنها كه در 
مقطعي فكر كردند توفیقاتشان صرفاً متكي بر استعدادهاي فردي و 
ذاتي خودشان بوده است و چیزي به انقالب اضافه كرده اند، چرخش 
دوران اثبات كرده كه اشتباه كرده اند. گويا هنرمند انقالبي و توفیق 
از اين گذر زكاتي دارد و اگر فرد از درك جايگاهي كه در آن ايستاده 
غافل شود و به يك معنا زكات كارش را نپردازد، از بازيابي و خالقیت 
و جوشش هنري باز مي ايستد و آن اس��تعداد دروني و خدادادي 
ديگر نه دنیا برايش مي س��ازد و نه آخرتش را آباد مي كند. درباره 
غالم كويتي پور و هنرمنداني چون او بايد عاقبت بخیري خواست 
وگرنه انقالب اسالمي تا به حال و در اين 40سال بسیار چهره ها و 
شخصیت هاي بزرگ و كوچك به خود ديده و آمد و شد هاي زيادي 

را تجربه كرده است. 
كويتي پور هم يكي از آن همه اس��ت كه روزي آمده و با صدايش بر 
دل هاي عاشق خیمه زده و روزگاري نیز با خواست و اراده خود جايش 
را با خواسته ها و دغدغه هاي ديگري عوض كرده و بر خاستگاهي ديگر 
گام زده است. هر انساني خودش سرنوشتش را انتخاب مى كند و اين 
حق تعیین سرنوشت است كه مسئولیت پاسخگويى به سرنوشتى را 

كه براى خود رقم زده اى، ايجاد مى كند.

جواد محرمي     یادداشت

      فرزين ماندگار
اگرچه سال هاس�ت منطق�ه خياب�ان ملت و 
چهارراه بهارستان با بورس لوازم يدكي خودرو 
ش�ناخته مي ش�ود ولي اين منطق�ه ميزبان 
روزهاي مه�م و حساس�ي از مقط�ع ابتداي 
انقالب اس�المي اس�ت؛ روزهايي كه ش�هيد 
بهشتي و ديگر اعضاي حزب جمهوري اسالمي 
به س�اختمان حزب مي آمدن�د و تصميماتي 
مي گرفتند كه در آينده انقالب نوپاي نهضت 
اس�المي سرنوشت س�از و تعيين كنن�ده بود 
و ش�ايد همين انديش�ه هاي مترقي و پيشرو 
بود كه دش�منان انقالب را معط�وف به حزب 
جمهوري و ش�هيد بهش�تي كرد ت�ا با حذف 
آنها بتوانند ضربه جدي اي ب�ه پيكره انقالب 
وارد كنند، ثمره اين توطئه هفتم تير سال60 
را به يكي از تلخ ترين روزه�اي تاريخ انقالب 
اس�المي بدل كرد؛ روزي كه ش�هيد بهشتي 
و 72ت�ن از اعض�اي اصلي ح�زب جمهوري 
اس�المي بر اث�ر انفجار بم�ب در مح�ل دفتر 
جلس�ات جان به جان آفرين تسليم كردند و 
ملت انقالبي ايران داغدار يار بهشتي خود شد. 
از همان سال ها اما محل اين انفجار دست نخورده 
و مخروبه باقي ماند و هرچند آيت اهلل خامنه اي در 
همان مقطع بارها خواستار احیاي اين مجموعه و 
تاسیس يادمان شهداي هفتم تیر شده بودند، اما 
اين اتفاق تا سال ها به تأخیر افتاد تا سال 88 كه با 
همت مرحوم احمد قديريان و محمدباقر قالیباف 
شهردار وقت تهران يادمان و مجموعه فرهنگي 
شهداي انقالب اسالمي در محل انفجار روز هفتم 

تیر تأسیس شد. 
مجموعه شهداي انقالب اسالمي كه به مجموعه 
سرچشمه معروف شد در سال هاي ابتدايي و به 
خصوص در دوران مديريت حجت االسالم زائري 
تالش كرد تا به يك مجموعه خانوادگي بدل شود؛ 
از راه اندازي فروشگاه و كافه و رستوران گرفته تا 
فعال شدن مسجد مجموعه و... اما اين اتفاق هیچ 
گاه به يك جريان مس��تمر و جدي تبديل نشد، 
چراكه به هرحال موقعی��ت مكاني اين مجموعه 
در بافت صنعتي و بازار تهران به حس��اب مي آيد 
و كمتر مي توان توقع داش��ت كه خانواده ها براي 
گذران اوقات فراغت به چنین منطقه شلوغي از 

تهران سر بزنند. 
حاال اما چند سال از تاسیس مجموعه سرچشمه 
گذش��ته و نزديك ي��ك س��ال پیش ب��ا تغییر 

مأموريت هاي خ��ود، تمرك��زش را روي چیزي 
گذاش��ته كه مس��ئوالنش آن را پاتوق بچه هاي 

انقالب اسالمي مي خوانند. 
مرتض��ي باغبان ها مع��اون فرهنگ��ي مجموعه 
»سرچشمه« در همین باره به »جوان« مي گويد: 
در اين 14ماه تالش كرده ايم شرايط مجموعه را 
براي میزباني شايس��ته از جبهه فرهنگي انقالب 
اسالمي مهیا و سعي كرده ايم درهاي مجموعه را 
به روي تمام ساليق و تفكراتي كه خود را دلبسته 
انقالب اسالمي مي دانند، بگشايیم و برايمان فرقي 
بین تفكرات مختلف و جناح هاي مختلف سیاسي 
و فرهنگي نبوده اس��ت. تصور كنی��د مجموعه 
سرچشمه در اين مدت میزبان طیف هاي متنوعي 
از تفكرات بوده است كه شايد به اين شكل هیچ گاه 
به يك مجموع��ه اعتم��اد نداش��ته اند. از آقاي 
رائفي پور و دوستانشان تا آقاي حناچي شهردار 
فعلي ته��ران و از نمايندگان محت��رم مجلس تا 
حضرت آيت اهلل جاودان و حجت االسالم حاج علي 
اكبري، همگي در اين مدت مجموعه سرچشمه 
را به عنوان بستر فعالیت هاي خود برگزيده اند و ما 

افتخار میزباني از تمام عزيزان را داشته ايم. 
   محفلي براي جبهه فرهنگي انقالب 

باغبان ها درباره ظرفیت هاي مجموعه سرچشمه 
ادامه داد: همه ما تصويري قابل احترام و تاثیرگذار 
از حسینیه ارشاد در س��ال هاي انقالب اسالمي 
داريم؛ جايي كه میزبان مؤمنین و انقالبي ها بود 
و محملي بود براي گفت وگوهاي جدي پیرامون 
انقالب و آرمان هايش. حاال با گذش��ت سال ها از 
آن دوران و تغییرات بس��یار زيادي كه به لحاظ 
سیاسي و اجتماعي و فناوري روز كرده ايم، گويي 
جاي خالي نقطه اتكايي مثل حسینیه ارشاد بیش 
از همیشه به چشم مي آيد؛ جايي كه منشأ خروش 
و پويايي جبهه ه��اي مختلف زي��ر چتر انقالب 
اسالمي باش��د، به خصوص اينكه ما نقطه عطف 
جدي اي مانند بیانیه گام دوم انقالب اس��المي 

را هم پیش رو داريم كه مأموريت هاي همه ما را 
دوچندان مي كند. با اين نگاه هدف اصلي ما اين 
است كه بتوانیم در حسینیه ارشاد گام دوم انقالب 
اسالمي باش��یم و در اين رهگذر تالش كرده ايم 
ظرفیت ه��اي ج��دي اي را به مجموع��ه اضافه 
كنیم كه میزبان شايس��ته اي براي فعالیت هاي 
مختلف باشیم، البته آنچه اين روزها در مجموعه 
سرچشمه ديده مي ش��ود عالوه بر ظرفیت هاي 
فرهنگي، اضافه شدن ظرفیت هاي فیزيكي است 
كه باعث ش��ده اقبال و مراجعه به اين مجموعه 
افزايش يابد؛ از حسینیه بزرگ فاطمیه كه پذيراي 
هیئات بزرگ مذهبي تهران با حضور ذاكران اهل 
بیت مانند حاج میثم مطیعي و محمدحس��ین 
پويانفر گرفته تا مجموعه نمايشگاهي آثار استاد 
حس��ن روح االمین و كتابخانه 60ه��زار جلدي 
مجموعه و قرائتخانه هاي حاشیه اي آن و اتفاقات 
ديگري مانند موزه شهداي هفتم تیر و بهسازي 
مقتل شهدا و مسجد مجموعه كه پذيراي جلسات 
تفس��یر قرآن حجت االس��الم حاج علي اكبري و 
جلسات قرائت قرآن استاد سعیديان بوده است. 

   تنوع فعاليت ها در »سرچشمه«
باغبان ه��ا درباره تن��وع فعالیت ه��اي مجموعه 
سرچشمه نیز به خبرنگار ما گفت: تنوع عجیبي 
در فعالیت ه��اي مجموعه وج��ود دارد. از برنامه 
تلويزيوني ماه من كه سحرهاي ماه مبارك رمضان 
روي آنتن شبكه3 س��یما رفت و لوكیشن آن در 
مجموعه سرچش��مه بود تا نماين��دگان مجلس 
ش��وراي اس��المي كه تقريباً تمام گفت وگوها و 
گعده هاي خ��ود را پیش از آغاز رس��مي مجلس 
جديد در اين مجموعه مقرر داش��تند و از طرفي 
هم حضور پررنگ جبهه فرهنگي انقالب اسالمي 
از سازمان هنري رسانه اي اوج و س��راج تا بنیاد 
خاتم االوصیا و... همین چند روز پیش ما پذيراي 
تعداد بس��یار زيادي از فعاالن جبه��ه فرهنگي 
انقالب بوديم و فكر مي كنم كمتر كسي از اعضاي 
فعال جبهه فرهنگي انقالب اسالمي باشد كه در 
يك سال اخیر به بهانه هاي مختلف در مجموعه 

سرچشمه حضور نیافته باشد. 
باغبان ها درباره نحوه همكاري با اين مجموعه 
هم مي گوي��د: تالش ما اين ب��وده كه با حداقل 
هزينه هاي ممك��ن میزبان بچه ه��اي انقالبي 
باشیم و سعي كرده ايم حداكثر همكاري را براي 
حضور طیف هاي مختلف نس��ل جوان در اين 

مجموعه صورت دهیم. 
حاال و در آس��تانه س��الروز ش��هادت شهداي 
انقالب اس��المي در مجموعه سرچشمه، اين 
مجموعه قدم هاي ت��ازه اي را ب��راي میزباني 
جدي تر از تفك��رات و فعالیت ه��اي مختلف 
فرهنگي، اجتماعي و سیاسي زير چتر انقالب 
اس��المي برمي دارد؛ چیزي كه مسئوالن اين 
مجموعه آن را تالش براي تبديل به حسینیه 
ارشاد نوين انقالب اسالمي مي خوانند و طبعاً 
اگر چنین اتفاقي بیفتد، تأثیرات گسترده اي 
از آن را در نهضت انقالب شاهد خواهیم بود؛ 
اتفاقي كه هر چند مس��یر بلند و دوري دارد، 
ولي با همت جوانان مؤمن انقالبي میسر است 
و اخباري كه اي��ن روزها براي اين مس��یر از 
مجموعه سرچشمه به گوش مي رسد، نشان از 

عزم و تصمیم جدي دارد.

گزارش »جوان« به مناسبت سالگرد فاجعه هفتم تير 

 گام مجموعه »سرچشمه« 
بر جاي پاي حسینیه ارشاد

حاال چند سال از تاسيس مجموعه 
سرچشمه گذش�ته و نزديك يك 
س�ال پيش با تغيير مأموريت هاي 
خ�ود، تمرك�زش را روي چي�زي 
گذاشته كه مسئوالنش آن را پاتوق 
بچه هاي انقالب اسالمي مي خوانند

 شهاب حسيني پس از 12سال
 با »همرفيق« به اجرا بازمي گردد

ش�هاب حس�يني بع�د از بازگش�ت به اي�ران، قص�د دارد 
با س�اخت يك برنام�ه تركيبي ب�ه ح�وزه اج�را بازگردد. 
به گزارش مهر به نقل از روابط عمومي پروژه، شهاب حسیني در 
تازه ترين فعالیتش بعد از بازگشت به ايران قصد دارد با ساخت 

يك برنامه در فضايي متفاوت به اجرا بازگردد. 
از آخرين باري كه شهاب حسیني به عنوان مجري در يك برنامه 
حضور داشته است، بیش از 12سال مي گذرد و او در اين سال ها با 

حضور در آثار سینمايي و سريال ها از اين فضا دور بود. 
اين برنامه »همرفیق« نام دارد و تیم س��ازنده آن از چهره هاي 

سینما و تلويزيون تشكیل شده است.

    دیده بان

    خبر 

داريوش ارجمند:

 فقدان بازيگر و نويسنده خوب 
سريال ها را از رونق انداخته است 

داريوش ارجمند نبود نويس�نده و بازيگر 
خ�وب را عام�ل بي رونقي بازار س�ريال ها 
مي داند و مي گويد، با وجود اينكه ميز كارش 
پر از سناريوهاي پيشنهادي براي بازي در 
مجموعه هاي تلويزيوني است اما به نظرش 
هيچ كدام ارزش ندارن�د در آنها بازي كند. 
اين بازيگر باسابقه در گفت وگو با ايسنا، علت 
اينكه س��ريال هاي تلويزيوني ديگر جذابیت 
و جايگاه گذش��ته را میان مخاطبان ندارند، 

عنوان كرد: اينكه سريال ها ديگر مثل قديم براي مخاطب جذاب نیستند به اين 
خاطر است كه نويسنده درستى ندارند، بازيگر درستي ندارند. متن و كساني كه 
متن را اجرا مي كنند باعث جذابیت سريال مي شوند. تلويزيون خیلي زياد برايش 
مهم نیست. بیشتر ترجیح مي دهد مردم نیم ساعتي بخندند و غش غش كنند و 

بعد بروند پي كارشان. 
ارجمند كه آخرين سريال تلويزيوني اش »ستايش 3« به كارگرداني سعید سلطاني 
بوده است، درباره امكان حضور مجدد در تلويزيون گفت: پیشنهاد كاري زياد است، 
االن روي میز من پر از سناريوهاي سريال هاست اما هیچ كدام ارزش اينكه من بروم 
و بازي كنم را ندارند. من آبرويم را با سر سوزن جمع كردم و اين برايم مهم نیست 

كه در همه جا حضور داشته باشم.


