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درباره شهادت بابا پنجعلي!

مدير سازمان اوج ديروز در يك نشست رسانهاي درباره
عملكرد اين سازمان سخن گفت و به طور عادي از آن
دفاع كرد.
به رس��م انص��اف و معرف��ت بايد ب��ه ايش��ان و همه
همكارانش��ان كه در حد بضاعت در جهت اعتالي هنر
انقالب اس�لامي زحمت ميكشند ،خس��ته نباشيد و
خداقوت گفت و از مس��اعي 10س��اله ایشان قدرداني
كرد چراكه به نسبت مراكز فرهنگي انقالبي ديگري كه
بودجه ميگيرند ،س��ازمان اوج كارنامه قابل دفاعتري
دارد اما به ط��ور عادي اوج هم مانند ه��ر نهاد ديگري
خالي از خطا و اشتباه نيست و نياز به تقويت خود دارد.
نوشتار پيش رو مبني بر همين اصل و بر پايه اين خبر
ؤمن
الم ِ
از امام صادق(ع) كه فرمود «يَجِ ُب ل ِلمؤم ِِن علَي ُ
أن يُناصِ َحه» و ناظر به بخشي از سخنان ايراد شده در
ْ
نشست خبري ديروز نوشته شده است.
رئيس س��ازمان اوج ميگويد ،قرار بوده بابا پنجعلي در
پايتخت 5شهيد ش��ود! و مخالفت حاج قاسم موجب
پرهيز از اين ايده شده است.
در تعريف اين ماجرا از احس��ان محمدحسني دو نكته
حائ��ز اهميت اس��ت؛ اول اينكه او با بي��ان اين خاطره
اهتمام و عالقه و همراهي شهيد س��ليماني در عرصه
فرهنگ و هنر را ك��ه البته مصاديق زي��ادي نيز بر آن
نقل ش��ده يادآوري ميكند و ديگ��ر اينكه مدير جوان
سازمان اوج بر نقش مش��اوره گرفتن از بزرگان تأكيد
نموده و به آن ميبالد كه قابل تقدير اس��ت اما آنچه از
ديد او پنهان مانده و اشارهاي به آن نميشود ،تصميم
خطايي اس��ت كه در متن فيلمنامه بوده و با ايرادي از
سوي شهيد س��ليماني كه عنوان ميكند كسي نبايد
از اين گروه(خانواده نقي معمولي) ش��هيد بشود ،رفع
خطا ميش��ود .اين را ميتوان به حساب نفس قدسي
شخصيتي چون شهيد س��ليماني نيز گذاشت كه مانع
يك اشتباه در متن فيلمنامه ميشود.
از دراي��ت مدي��ر س��ازمان اوج در مش��اوره گرفتن از
بزرگمردي چون سردار شهيد سليماني بايد تقدير كرد
اما اينكه وي و ديگر دوستاني كه قاعدتاً فيلمنامه سريال
پايتخت 5را خواندهاند و متوجه تأثير معكوس شهادت
كاراكتر شيرينمغزي چون باباپنجعلي نشدهاند ،مايه
تعجب است.
الب��د اگ��ر مخالفت حاج قاس��م نب��ود ،ي��ك كاراكتر
خلوضع در پايتخت 5به شهادت رسيده بود و به زعم
دس��تاندركاران اين واقعه با تركيب معنويت و طنز،
كمدي را به حد اعال ميرساند!
بايد گفت چه خوب كه حاج قاس��م در قيد حيات بوده
و جلوي يك خطاي فرهنگي را گرفته است .فكرش را
بكنيد ،نويسنده نابغه سري پنجم سريال پايتخت قصد
داش��ته از ميان آن همه شخصيت ش��يرينمغز ،عدل
خلترين و مضحكترين كاراكتر را كانديدای رسيدن
به فوز شهادت كند و البد تيم مشاوران وقتي فيلمنامه
را خواندهان��د با خ��ود گفتهاند چه ايده درخش��اني! و
احتمال زياد در يك س��كانس احتماالً فوقدراماتيك
و تراژيك باباپنجعلي س��ريال پايتخت شربت شهادت
را سر ميكشيد.
ميتوان حدس زد در يك صحنه درگيري بابا پنجعلي
رفتاري فداكارانه از خود بروز داده و مث ً
ال خود را جلوي
گلوله انداخته و جان به جانآفرين تسليم ميكند.
گويا ه��دف از توليد س��ريال پايتخت 5اي��ن بوده كه
مخاطب صرف��اً به كاراكترهاي طن��ازي كه درون يك
موقعيت جنگي قرار گرفتهاند ،بخندند و ركورد بيننده
شكسته شود.
اگر پايتخت 5با اين هدف توليد ش��ده ك��ه بايد گفت
دوس��تان انقالبي ما به هدفشان رس��يدهاند اما به نظر
ميرسد اينجا آن چيزي كه گم شده اتفاقاً هدف است.
ش��هادت كاراكتري چون باباپنجعلي ه��ر قدر هم كه
خوب پرداخت و ساخته ش��ود ،ممكن است بخشي از
مخاطبان را به ط��ور آني و مقطع��ي در لحظه منقلب
كند اما تأثيرگذاري غالب اين شهادت روي ناخودآگاه
مخاطب قطعاً واجد اين پيام اشتباه خواهد بود كه شهدا
اغلب از روي س��ادگي و بيس��وادي و زبانم الل سبك
مغزي جانشان را به خطر انداختهاند! و بعيد است از دل
چنين شهادتي معاني بلند به مخاطب انتقال يابد.
احتماالً مصاديقي براي نقض اين ادعا ارائه خواهد شد
اما منطقي نيست استثنا جاي رويه را بگيرد و مبتني بر
آن يك اثر هنري پرهزينه توليد شود.
پايتخت 5ايرادات اساسي كم ندارد كه در حوصله اين
نوشتار نميگنجد.
سازمان اوج نيازمند تقويت اتاق فكر خود است ،با اين حال
انصاف حكم ميكند يك خداقوت جانانه به خاطر مساعي
اهالي فرهنگ در سازمان اوج تقديمشان كرد.
نشر

صاحب امتياز :پیامآوران نشر روز
مدیرعامل و مدير مسئول :عبداهلل گنجي
سردبیر :غالمرضا صادقیان
شهيد مطهري

آدرس :تهران ،خيابان
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ب�راي انس�ان عيب نيس�ت كه
حقش تأخير افتد ،عيب آن است
كه چي�زي را كه حقش نيس�ت،
بگيرد.
(االمالي ،ج ،1ص)76
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گزارشمحمدحسنياز10سالگی«اوج»

احسان محمدحسني :سازمان «اوج» توليد 25سريال
از جمله «عمار ياسر»« ،گلستان يازدهم» و «شهيد بروجردي» را در دستور كار دارد

محمدصادق عابديني

رئيس س�ازمان هن�ري رس�انهاي «اوج» به
مناس�بت دهمي�ن س�الگرد آغ�از ب�ه كار
اي�ن س�ازمان ،گزارش�ي از عملك�رد خود
ارائ�ه داد و از برنامههاي آت�ي «اوج» گفت
ك�ه مهمتري�ن بخ�ش اظه�ارات احس�ان
محمدحس�ني ،مرب�وط ب�ه فعاليته�اي
سينمايي در دست س�اخت اين مركز است.

اوج 10ساله شد؛ س��ازمان هنري رسانهاي كه
در س��ال  1390آغاز به كار كرده است و امروز
نميتوان حضور پررنگ آن را در فضاي سينما،
تلويزيون ،تجسمي و موس��يقي ناديده گرفت.
دهمين س��الگرد راهان��دازي اوج بهانهاي بود
تا پس از مدته��ا رئيس اين س��ازمان در يك
نشست رسانهاي به تشريح عملكرد اين سازمان
و طرحهاي پيش رو بپردازد.
محمدحس��ني با بيان اينك��ه راهان��دازي اوج
حاصل دو سال كار پژوهشي و مطالعه عملكرد
دس��تگاههاي رس��مي فرهنگي بوده است ،به
ويژگيهاي اوج در مقايسه با ساير نهادها اشاره
كرد و گفت« :اوج چند ويژگي دارد .ويژگي اول
اين است كه ستاد كم عده و چابك دارد .باليي
كه سر سازمانهاي رس��مي مثل صداوسيما و
ارشاد آمده اين است كه حجم نيروي انساني و
هزينههاي جاري آنقدر زياد است كه امكان توليد
و نفس كشيدن ندارند .چشم بر هم ميزنند بايد
حقوق چند ميلياردي پرس��نل را فراهم كنند.
اوج در طول اين 10سال با يك ستاد كم عده كه
نزديك ۱۱۰نفر اس��ت ،فعاليت ميكند و سعي
كردهايم اين موضوع را حفظ كنيم».
درآمد 90ميلياردي «اوج»
رئيس س��ازمان اوج با اش��اره به اينكه در سال
گذشته 18ميليارد تومان كمك به اين سازمان
شده اس��ت ،از درآمدزايي 90ميليارد توماني از
فروش محصوالت خبر داد و گفت« :مث ً
ال سريال
«آقازاده» را به يك پلتفرم فروختيم« ،به وقت
شام» در كره ۱۰۰هزار دالر و در تايوان 70هزار
دالر فروخت كه تنفسي براي ما ايجاد كرد .من
شفاف عدد و ارقام را ميگويم .در كنار ستاد كم
عده و چابك ،همه پول صرف توليد ميشود».
توليد فيلم سينمايي
«حضرت خديجه(س)»
محمدحس��ني به توليد 23هزار اث��ر در طول
10س��ال فعاليت اوج اش��اره كرد و گفت« :اوج
تا به حال  19اثر سينمايي شامل 17فيلم و دو

«در مكتب مصطفي» به ايستگاه دوازدهم رسيد

چاپ دوازدهم كتاب «در مكتب مصطف��ي»؛ الگوي تربيت نيروي
انساني در تشكلهاي مردمي ،تأليف جمال يزداني ،به همت انتشارات
«راه يار» منتشر و راهي بازار نشر شد .كتاب «در مكتب مصطفي»؛
جستاري علمي درباره سيره تربيتي ش��هيد مدافع حرم مصطفي
صدرزاده ب ه عنوان الگوي تربيت نيروي انساني در تشكلهاي مردمي
است .گفتوگوهاي اين كتاب توسط محمدمهدي رحيمي و تحقيق
و تأليف آن توسط جمال يزداني صورت گرفته است .نويسنده اين
كتاب با نگاه به تربيت غيررسمي از جمله طرح تربيتي صالحين كه
توسط سازمان بسيج مس��تضعفين اجرا شده است ،به اين موضوع
ميپردازد كه مستشاران ،فرماندهان و رزمندگان جوان در ميدان
نبرد با تكفيريها در سوريه ،نشان ميدهد جريان تربيت غيررسمي
كه عمدتاً در پايگاههاي بسيج و هيئات حضور دارد ،توانسته است
نيروهاي تراز انقالب اسالمي را توانمند تربيت كند .رفتار و عملكرد

امام علي(ع):

www.javanonline.ir

س��الهاي گذش��ته با اينكه
اولوي��ت م��ا تولي��د س��ريال
نب��ود ،هف��ت س��ريال توليد
كردي��م ،هش��ت س��ريال
ه��م در ح��ال تولي��د اس��ت
انيميشن توليد كرده است».
وي در خصوص طرحهاي سازمان اوج از ساخت
فيلم س��ينمايي حضرت خديجه(س) خبر داد
و گفت« :مت��ن فيلمنامه اين اثر را اس��تاد داود
ميرباقري نوشته است و براي انتخاب كارگردان
آن در حال مذاكره هستيم ».رئيس سازمان اوج
ادامه داد« :كليد ساخت فيلم سينمايي حضرت
خديجه(س) امسال زده خواهد شد و احتماالً به
جشنواره فجر نخواهد رسيد».
محمدحس��ني در ادامه به توليد س��ريالهاي
مذهبي اشاره كرد و گفت« :سالهاي گذشته با
اينكه اولويت ما توليد سريال نبود ،هفت سريال
توليد كرديم ،هشت س��ريال هم در حال توليد
است .ك ً
ال ۲۵سريال را در دستور ساخت داريم.
س��ريال «نجيبزادگان» را ميخواهيم شروع
كنيم كه مربوط به دوره صفوي است و نزديك
 ۶۰قسمت است .در تاريخ اسالم سريال «نائله»
را داريم كه مربوط به وقايع بعد از عاشوراس��ت.
س��ريال «عمار» را داريم كه مت��ن آن در حال
نگارش اس��ت ،در حوزه پهلوانان و عياري ريل
جديدي را داريم ،س��ريالهاي سياس��ي را هم
داريم كه يكي از آن آثار «باستيهيلز» است .در
حوزه تاريخ انقالب سريال «نغمه» را داريم .در
حوزه دفاع مقدس تالش ميكنيم هر سال يكي
از شهدا را كار كنيم و امسال «شهيد بروجردي»
را داريم كه امس��ال تا زمس��تان آماده میشود.
س��ريال «گلس��تان يازدهم» را هم داريم .يك
ريل جديد ايجاد كردهايم كه مثل «ايستاده در
غبار» و «تنگه ابوقريب» است و سعي ميكنيم
اقتباسهاي خوب كنيم».
توقيف «مصلحت» و «لباس شخصي»
رئيس س��ازمان اوج ب��ا بيان اينك��ه فيلمهاي
«منصور» و «روز بلوا» به زودي اكران خواهند
ش��د ،درباره دو محصول ديگر از اوج گفت« :در
حال حاض��ر دو فيل��م «مصلح��ت» و «لباس
ش��خصي» توقيف اس��ت و تالش ميكنيم در

استقبال از كتابي با رويكرد الگوي تربيت نيروي انساني در تشكلهاي مردمي

چاپ دوازدهم كت�اب «در مكت�ب مصطفي»؛ الگ�وي تربيت
نيروي انس�اني در تش�كلهاي مردمي راهي بازار نش�ر شد.

حكمت

نما | حسین کشتکار

اين نوع نيروها در سوريه ،س��ؤالي را در ذهن نگارنده ايجاد ميكند
كه «چرا الگوي تربيتي در تشكلهاي مردمي ،باعث تربيت نيروي
انساني در نبرد ميداني سوريه شده است؟»
وي براي پاسخ به اين پرسش ،از ميان شهداي مدافع حرم ،مصطفي
صدرزاده معروف به «س��يدابراهيم» را ب��راي مطالعه برميگزيند.
صدرزاده متولد  ۱۳۶۵است ،او از سن ۱۳س��الگي در پايگاه بسيج
مسئوليت و فعاليتهاي مختلف در كار تربيتي داشته است .صدرزاده
كه از س��ال  ۱۳۹۲براي مقابله با گروههاي تروريس��تي تكفيري به
سوريه ميرود و فرماندهي گردان عمار از لشكر فاطميون در سوريه
را بر دوش ميگيرد ،آبان سال  ۱۳۹۴در شهر حلب به مقام شهادت
نائل ميآيد .يزداني ميگويد :ابعاد شخصيتي و فكري و رفتاري شهيد
صدرزاده خيلي مفصلتر است .دفتر مطالعات جبهه فرهنگي انقالب
اسالمي هم در حال انتش��ار يك كتاب ديگر درباره شهيد صدرزاده
اس��ت كه فكر ميكنم اواخر اين ماه يا اوايل ماه آينده آماده انتشار
شود .اين كتاب ،اثري بس��يار تفصيلي درباره ابعاد مختلف زندگي
شهيد صدرزاده است .اين كتاب با تمام كتابهايي كه درباره شهيد
صدرزاده منتشر شده متفاوت است .بر همين اساس ،من وعده آن
كتاب را از همين االن به همه دوستان ميدهم ،زيرا يك كار متفاوت و
خيلي عالي است ،البته با اينكه حجم آن كمي زياد و حدود  ۴۰۰الي
 ۵۰۰صفحه است ،به نظر من اثر بسيار متفاوتي خواهد بود و انشاءاهلل
دوستان آن كتاب را به عنوان يك منبع كامل و جامع درباره شهيد
صدرزاده مدنظر قرار بدهند ».بنابرين گزارش ،چاپ دوازدهم كتاب
«در مكتب مصطفي» با شمارگان2هزار نسخه و قيمت18هزار تومان
توسط انتشارات «راه يار» راهي بازار نشر شده است.

گفتوگو با قوه قضائيه سوءتفاهم را حل كنيم».
چرا «اوج» از «پايتخت» كنار كشيد؟
فصل پنجم از س��ريال پايتخت با مش��اركت و
حمايت مالي سازمان اوج توليد شد .اين سريال
با پرداختن به موضوعاتي چون س��فر به تركيه
و مواجهه با داع��ش ،يك��ي از پربينندهترين و
پرحاش��يهترين فصلهاي «پايتخت» به شمار
ميرفت .محمدحسني در بخشي از سخنانش،
به حضور اوج در «پايتخت »5و كنار كشيدن آن
از فصل ششم اشاره كرد و گفت« :قرارداد ما در
پايتخت 5با الهام غفوري ،تهيهكننده اين سريال
۹ميليارد و ۶۰۰ميلي��ون تومان بود .درآمد اين
س��ريال به گفته مديران تلويزي��ون از آگهيها
۱۸۳ميليارد بوده است .ما پول خودمان را بعد
از دو سال گرفتيم .بعد از پايتخت 5بالفاصله با
بچههاي پايتخت وارد گفتوگو ش��ديم ،قصه
هم داش��تيم .عدد م��ا هم 20درصد بيش��تر از
پايتخت 5ب��ود .در همين حين متوجه ش��ديم
مديران صدا و سيما گفتهاند خودمان ميتوانيم
اين كار را كنيم ،البته بعيد ميدانم براي فصل7
اين سريال هم در خدمت دوستان باشيم ،اما با
س��يروس مقدم حتماً آثار ديگري را ميسازيم.
عددي كه صداوس��يما با پايتختيها به نتيجه
رس��يد ،دو برابر هزينه پايتخت 5ب��ود ،اين در
حالي بود كه بچههاي پايتخت با ما خيلي همراه
بودند .آقاي مقدم با ما خيلي هم كاري كردند .به
هر حال وقتي چند مشتري پيدا ميشود ،قيمت
باال ميرود».
عذرخواهي رئيس «اوج»
رئيس سازمان اوج در بخشي از نشست رسانهاي
خود بابت دو موضوع از مردم عذرخواهي كرد.
محمدحسني گفت« :دو عذرخواهي هم دارم.
عذرخواهي اول از خانمهاي اين سرزمين است
كه انصافاً كمكاري داشتيم .شايد نزديك ۲۰۰
قسمت «نيمه پنهان ماه» توليد شده مجموعه
«پا به ماه» هم جزو توليدات خوب اس��ت كه
با محوريت و ساخته خانمهاس��ت .ما كليپ و
ديوارنگاره درباره خانمها داش��تيم ولي از ديد
خودمان كافي نيس��ت .ش��ايد اگ��ر بخواهيم
ايدهآل نگاه كنيم ،نياز است يك سازمان اوج با
حضور خانمها و همين توليدات داشته باشيم.
حالليت دوم از خانواده شهداست .آنها صاحبان
انقالب هس��تند .خون دادهاند ،جوان دادهاند،
آثار زيادي توليد كردهايم ام��ا حتماً ميوه كرم
خورده هم در ميان آنهاس��ت و ممكن اس��ت
يك جاهايي ته دل آنها را خالي كرده باش��يم.
ب��راي تكتك آثاري ك��ه آنه��ا را رنجاندهايم،
عذرخواهي ميكنم .در حوزه جنگ و مقاومت
آنچه توقع ميرود را انجام ندادهايم و هنوز حق
مطلب را ادا نكردهايم».
تقريظ مقام معظم رهبري
رئيس س��ازمان هنري رس��انهاي اوج در پاسخ
به س��ؤالي مبني بر ارس��ال نامه به مقام معظم
رهبري ،گفت« :اصل اين نامه درس��ت اس��ت.
چندي قبل گزارش 10ساله را خدمت رهبري
داديم و ايشان منت گذاشتند و با يك تقريظ ما
را مورد محبت قرار دادند كه چون محتواي اين
تقريظ براي بچههاي اوج است از رسانهاي كردن
آن پرهيز داريم».
شعر

شعر جدید افشين عال درباره «پاييز»

باد پاييزي شد از چنگال تابستان ،رها

باز هم پاييز در كف ،سيني و قندان گرفت
چاي خوردن زير باران لطف صدچندان گرفت
تا پذيرايي كند با روي خوش از ميهمان
روكشي از زر به شوق خنده بر دندان گرفت
سفره رنگين مهيا كرد و از بازار فصل
سيب و نارنج و انار و پسته خندان گرفت
تا شود آماده بر اندام دي تور عروس
در ميان بيشهها آذر حنابندان گرفت
باد پاييزي شد از چنگال تابستان ،رها
ديو گرما صيد او شد جانب زندان گرفت
مست ضرباهنگ بارانم به روي بامها
پتك توفان گرچه گاهي ضرب بر سندان گرفت
زنده باد ايران كه در اين سرزمين ،پاييز نيز
فر خويش از زاگرسها و دماوندان گرفت
ّ

گفتوگو

اميرحسين شريفي در گفتوگو با «جوان»:

چرا امثال رحيميپور تا زندهاند ،قدر نميبينند؟

تهيهكننده سينماي ايران ميگويد :رحيم رحيميپور از
جمله سينماگران مؤمن و انقالبي به معناي واقعي كلمه بود
و متأسفانه چون راستگو بود و مجيز هيچ مديري را نگفت،
دو دهه بيكار ماند .چرا رحيميپور تا زنده بود ،قدر نديد؟

«رحيم رحيميپور» فيلمنامهنويس ،تهيهكننده و كارگردان
سينما و تلويزيون ديروز بر اثر ابتال به ويروس كرونا درگذشت.
به همين بهانه «جوان» با اميرحسين ش��ريفي ،تهيهكننده
باس��ابقه كه در توليد دو فيلم «الماس بنفش» و «مستأجر»
كنار رحيميپور فقيد بود ،گفتوگو كرده است.
شريفي با بيان اينكه رحيم را از دهه 60يعني همان زمان كه
زودتر از خيلي از مدعيان ،فيلم دفاع مقدسي «زندان دولهتو»
را ساخت شناختم ،گفت :خيلي زود عاليق مشترك ،ما را به
همكاري كشاند و چند فيلم كنار هم كار كرديم .متأسفم كه
رحيميپور رفت ،چون در اين يكدهه اخير بسيار تالش كرد
كار تازهاي كند و نتوانست.
اي��ن تهيهكننده ادام��ه داد :همي��ن دو هفته پي��ش بود كه
رحيميپور فيلمنامه سريالي انقالبي را برايم فرستاد .فيلمنامه
را خواندم و ديدم هنوز همان نگاه متعالي به آدمهاي جنگ را
در كار دارد و با همان خلق و خوي انساني ،به شخصيتپردازي
پرداخت��ه و بدون پردهدريه��اي اخالقي ،داس��تاني جذاب
روايت كرده اس��ت .وقتي از او پرس و جو كردم كه چرا چنين
فيلمنامهاي را براي توليد در اختيار ارگانهاي مدعي حمايت
از آثار ارزشي نميگذارد ،دلش خون بود از اينكه هيچ حمايتي
نميبيند .تهيهكننده «ضيافت» و «پري» با اشاره به تالشهاي
اين كارگردان فقيد ب��راي كار در س��ينما و تلويزيون گفت:
مديران فارابي كه خيلي وقت پيش او را بايكوت كردند ،چون
بيتعارف آنها را نقد ميكرد و نگاه غلط آنها به توليد فيلمهاي
شبههنري بيمخاطب را به چالش ميكشيد .از نظر رحيميپور
سينما بدون مخاطب معنا نداشت و براي همين بود كه مديران
دهه 60فارابي كه اثرات تفكراتش��ان همچنان تا امروز باقي
است ،امثال اين فيلمساز را طرد كردند.
شريفي افزود :رحيميپور فيلمهايي مثل «زندان دوله تو» و
«اتاق يك» را در كارنامه داشت كه هر يك از آنها براي اينكه
فيلمسازي تا آخر عمر بتواند مشمول حمايت باشد كافي است
ولي مدتها بيكار بود تا خبر فوتش را شنيديم.
تهيهكننده «هور در آتش» گفت :براي من در توليد ،شخصيت
كارگردان خيلي مهم است و بارها تصميم داشتم از او به عنوان
كارگردان در يك پروژه انقالبي اس��تفاده كنم ولي متأس��فم
كه بگويم حتي اجازه ندادند او يك تلهفيلم بسازد! اينكه چرا

مديران در شعار ،در حمايت از فيلمسازان انقالبي دم ميزنند
ولي در عمل آنها را به دفتر خود راه نميدهند ،فقط در وارونگي
فرهنگي ريشه دارد .اگر مديران واقعاً فرهنگي بر سر كار بودند
از امثال رحيميپور بيشتر استفاده ميشد و اين طور نبود كه
تازه بعد از مرگ متوجه دستاوردهاي آنها بشوند.
تهيهكننده «اشك س��رما» خاطرنشان كرد :متأسفم از مرگ
رحيميپ��ور ولي خوش��حالم از اينكه او تا لحظ��ه مرگ پاي
آرمانهايش ايس��تاد و مجيز هي��چ مديري را نگف��ت! واقعاً
موقعيت بالهتباري اس��ت كه مديران نهادهاي متمول اين
مملكت از باز ب��ودن درهاي خود به روي اليور اس��تون و مل
گيبسون ميگويند و حتي كارمندان بيبيسي يا صداي امريكا
را به جشنوارهها يا شبكههاي خود دعوت ميكنند ولي برخي از
فيلمسازان انقالبي مؤمن و مسلمان منزوي شدهاند.
شريفي ادامه داد :شاهد بودم كه رحيميپور براي ديدار با يك
مدير تلويزيون ساعتها پشت در اتاق او ماند و مدير مربوطه
كه حاال آقازادهاش را كارگردان كرده ،حتي به اندازه يك ربع
به او فرصت نداد .رحيميپور كه فوت شد و رفت ولي هر مدير
باوجدان بايد رحيميپورهاي زنده را دريابد.
اين تهيهكننده عنوان كرد :جمال ش��ورجه ديگر كارگردان
انقالبي است كه در «شب دهم» با ايش��ان كار كردم .ايشان
هم نزديك هشت سال در دولت قبل بيكار بود و نتوانست هيچ
كدام از طرحهايش را به نتيجه برساند تا در نهايت گرفتار سكته
مغزي شد و حاال كه به شدت بيمار است ،تازه برخي مديران،
يادشان افتاده به خانهاش بروند و با او سلفي بگيرند.
اميرحس��ين ش��ريفي ابراز اميدواري ك��رد :از رحيميپور و
شورجه كه گذشت ،اميدواريم با حضور رئيس جدید در سينما،
مديراني در زيرمجموعههاي سينمايي گمارده شوند كه تاريخ
سينماي انقالب و سينماگران انقالبي را خيلي خوب بشناسند
تا اين طور نباش��د كه تازه بعد از مرگ رحيميپورها ،يادشان
بيفتد چنين فيلمسازاني هم داشتهايم.

ارشاد

دستور وزير ارشاد براي راهاندازي هيئتهاي انديشهورز

نخبگان فرهنگي به وزارت ارشاد مشورت خواهند داد

محمدمهدي اسماعيلي ،وزير فرهنگ و ارشاد اسالمي خواستار
استفاده از نظرات فعاالن فرهنگي در حوزههاي تخصصي شد.

وزير ارش��اد در جلس��ه ش��وراي معاونان اين وزارتخانه گفت :به
منظور استفاده از ظرفيت نخبگان ،صاحبنظران و فعاالن فرهنگي
ضروري است حوزههاي تخصصي نسبت به راهاندازي هيئتهاي
انديشهورز اقدام كنند .اسماعيلي در اين جلسه با ارائه گزارشي از
سفر به استان فارس گفت :در جريان اين سفر مبلغ ۲۰۰ميليارد
تومان براي تكميل پروژه تاالر مركزي ش��يراز در مدت سه سال
اختصاص پيدا كرد و همچنين مقرر شد با موافقت رئيسجمهور
نسبت به تأس��يس مركز حافظپژوهي اقدام شود .وي با اشاره به
سفر قريبالوقوع اس��تاني به اردبيل نيز خاطرنش��ان كرد :براي
سفر اردبيل هم ۲۰۰ميليارد تومان براي تاالر مركزي اين استان
مدنظر قرار گرفته است و در مجموع شش مصوبه از محل اعتبارات
سفرهاي استاني براي اين استان خواهيم داشت ،تمام تالش ما بر
اين است از ظرفيت سفرهاي استاني براي تكميل پروژهها نهايت
استفاده را داشته باشيم.
وزير فرهنگ و ارشاد اسالمي با بيان ضرورت تشكيل هيئتهاي
انديشهورز در همه مجموعههاي محتوايي وزارت فرهنگ و ارشاد
اسالمي ابراز كرد :در خصوص معاونت امور مطبوعاتي جلسهاي با
صاحبنظران رسانه داش��تيم ،از اين رو الزم است اين امر در ساير
حوزهها نيز راهاندازي شود و كار خود را به سرعت آغاز كنند.
اسماعيلي در بخش ديگري از اين جلسه يكي از ملزومات مديريت
را تس��هيل ارتباط با جامعه عنوان كرد و گفت :مدي��ران بايد راه
ارتباطي مردم با خودش��ان را آس��ان كنن��د ،در همين خصوص

از مجموعه روابط عمومي خواس��تهام ش��رايطي را فراهم كند تا
بتوانيم ارتباط بيشتري با جامعه داشته باشيم و از ساير مديران هم
ميخواهم عالوه بر كاركنان خود با عموم جامعه راههاي ارتباطي
را ايجاد كنند .وي افزود :مدير بودن يك فرصت اس��ت كه امكان
خدمتگزاري را براي ما فراهم كرده است و شايد به دليل مراجعات
گاهي با خستگي زياد روبهرو ش��ويم ،اما اين يك نعمت است كه
خداوند به همه ما عنايت كرده كه بر اساس آن ميتوانيم كار مردم
را انجام دهيم .جلسه شوراي معاونان اين وزارتخانه با دستور جلسه
«معارفه مديران جديد و قدرداني از مديران پيشين» و بيان اخبار و
ارائه گزارشي از مهمترين عناوين فرهنگي برگزار شد.
در ابتداي اين جلس��ه وزير فرهنگ و ارشاد اس�لامي از زحمات
حسين انتظامي رئيس پيشين سازمان امور سينمايي ،سيدمحمد
مجتبي حسيني معاون پيشين امور هنري و محمدرضا نوروزپور
مديرعامل پيشين س��ازمان خبرگزاري جمهوري اسالمي(ايرنا)
قدرداني كرد.

