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    دریچه

 فارابي و كانون پرورش فكري
فيلم كودك مشترك مي سازند 

بنياد س�ينمايي فارابي و كانون پرورش فك�ري كودكان و 
نوجوانان در توليد چهار اثر س�ينمايي مشترك و نگارش 
چهار فيلمنامه سينماي كودك و نوجوان به تفاهم رسيدند. 
تفاهمنامه همكاري می��ان كانون پرورش فك��ري كودكان و 
نوجوانان و سازمان سینمايي با هدف ارتقاي سینماي كودك 
و نوجوان در سه بند امضا شد. بر اساس اين تفاهمنامه و در بند 
اول، مركز گسترش سینماي مستند و تجربي و كانون پرورش 
فكري كودكان و نوجوانان در برگزاري جش��نواره بین المللي 
پويانماي��ي تهران به مدت س��ه س��ال، به می��زان 7میلیارد و 
500میلیون ريال براي س��ال اول همكاري خواهند كرد. اين 

رويداد به طور همزمان در 31 استان برگزار خواهد شد.

    سینما

    مصطفي شاه كرمي
هيئت انتخاب فيلم و بنياد فارابي براي رقابت 
در رش�ته بهترين فيلم خارجي زبان اس�كار 
با معرفي فيلم »بدون تاريخ، ب�دون امضا« به 
كارگرداني »وحي�د جليلوند« ضم�ن ناديده 
گرفت�ن فيل�م »ب�ه وقت ش�ام« پ�ازل غرب 
براي نماي�ش چه�ره اي فالكت ب�ار از جامعه 
آن هم در 40 س�الگي انق�الب را تكميل كرد. 
روز گذش��ته بنیاد فارابي طي بیانیه اي به صورت 
رس��مي اعالم كرد كه فیلم »بدون تاريخ، بدون 
امضا« به عنوان نماينده سینماي ايران به اسكار 
2019 معرفي مي ش��ود. دونالد ترامپ اخیراً در 
مصاحبه با نش��ريه بلومبرگ با طرح اين ادعا كه 
سیاست هاي او ممكن اس��ت به فروپاشي ايران 
بینجامد، گفته بود: »وقتي من اينجا آمدم مسئله 
اين بود كه چه موقع آنها )اي��ران( در خاورمیانه 
مسلط مي شوند اما اكنون فش��ارهاي ما بر مردم 
ايران جواب داده و مسئله فعلي اين است كه آنها 
مي توانند دوام بیاورند يا خیر«. حال بايد پرسید 
كه معرفي فیلم تلخ و س��یاه »بدون تاريخ، بدون 
امضا« به آكادمي اسكار كه به تنهايي خبر بسیاري 
از رس��انه ها مي شود، در اين ش��رايط چه نسبتي 
با منافع ملي دارد. آيا در اين ش��رايط تماش��اي 
»به وقت شام« توسط هزاران عضو آكادمي اسكار 
در راستاي منافع ايران بود يا فیلمي كه از جامعه 

ايران ويرانه اي رو به زوال به تصوير مي كشد.
    مردارخواري بهتر از »به وقت شام«

تناقضات آش��كار و مدعاهاي متناق��ض در بیانیه 
اعالمي گروه انتخاب فیلم به اس��كار تا حدودي از 
چرايي انتخاب فیلمي كه مردم را »مردارخوار« و 
منفعت طلب نمايش مي دهد، رمزگشايي مي كند. 
در بخش��ي از اين بیانیه كه با مطل��ع »گروهي كه 
از س��ر خیرخواهي و غیرت ديني و ملي، خواهان 
تحريم اسكار شده اند« شروع مي شود، آمده است: 
»س��ینماي ايران به عنوان بخش��ي از ديپلماسي 
فرهنگي و در چارچوب ديپلماسي عمومي مي تواند 
از فرصت شركت در اين مراسم براي تقويت ارتباط 
بین ملت ها، تأثیر بر افكار عمومي و الجرم افزايش 

فشار بر دولت امريكا استفاده كند.«
 طرح اين مدعا هنگام��ي رنگ مي بازد كه همین 
گروه فیلمي را به عنوان نماينده جمهوري اسالمي 
در اس��كار 2019 معرفي مي كند كه نكبت، فقر، 
گرس��نگي و اصالت س��ود در آن موج مي زند. آيا 
هیئت انتخاب گمان كرده اند كه با روزگار س��یاه 
مردم اي��ران در اين فیلم از جان��ب افكار عمومي 
فشاري بر امريكا وارد مي شود يا اينكه شبكه جهاني 
رس��انه اي كه در اختیار منويات صهیونیست ها 

و تقويت هژموني امريكاس��ت آن را سندي براي 
تاثیرگ��ذاري تحريم ه��ا در بین آح��اد جامعه و 
مس��تأصل ش��دن نظام در تأمین ابتدايي ترين 
نیازهاي مردم نش��ان مي دهند؟! ناديده گرفتن 
اثري قوي و قابل اعتنا مثل »به وقت شام« از سوي 
اين دوستان كه مدعاي دفاع از نظام و حتي منطقه 
و نیز تبیین مظلومیت و حقانیت انقالب را فقط در 
سطح بیانیه هاي داخلي دارند چه دلیلی دارد؟ آيا 
تدلیس و همراهي با دولتمردان از سوي سازندگان 
فیلم »بدون تاري��خ...« در اين انتخ��اب تاثیري 
نداشته؟ آيا سخنان آتشین حاتمي كیا در انتقاد به 
برخي جريانات پنهان سینما و گناه نابخشودني اش 
در به چالش كشیدن هژمون پوشالي و سست تر از 
خانه عنكبوت غرب و امريكا در فیلم »به وقت شام« 
براي عدم انتخاب يكي از استراتژيك ترين تولیدات 

سینماي ايران تاثیرگذار نبوده است؟
    واقعيت جامعه يا آرزوي امريكا

 در بخشي ديگر از اين بیانیه شوراي انتخاب فیلم به 
اسكار كه تناسبي با اقدامات و تولیدات مورد حمايت 
ارشاد ندارد، آمده است: »با توجه به فیلم هاي معرفي 
ش��ده، نماينده ايران رقابتي بسیار دشوار در پیش 
دارد، اما يقین داريم در صورت توفیق، اين مراسم 
بستري مناس��ب در اختیار س��ینماگران شايسته 
ايران قرار مي دهد تا ص��داي ملتي كهن، نجیب و 

صلح دوست را به گوش همه جهانیان برساند. ]![«
اين مدعا يكي از عجیب ترين قسمت هاي اين بیانیه 
است. چه اينكه وقتي به تحلیل و بررسي محتواي 
فیلم »بدون تاريخ...« مي پردازيم فالكت، بدبختي، 
سیاه روزي، گرس��نگي، اصالت سود، عصبیت و... 
جزو اولین مؤلفه هايي اس��ت كه مي ت��وان از آن 
احصا كرد. س��ؤالي كه به ذهن مي آيد اين اس��ت 
كه كجاي اين فیلم كمترين اش��اره اي به نجابت، 
صلح دوستي و مظلومیت ملت ايران دارد؟ تصوير 
كردن مردارخواري نشان دهنده مظلومیت است 
يا فالكت و بدبختي؟! كجاي اي��ن فیلم كمترين 
تناس��بي ب��ا واقعی��ات و حقايق جامع��ه كنوني 
كش��ورمان دارد؟! آيا همه ه��دف امريكا و ترامپ 
از رجزخواني هايش علیه نظ��ام و انقالب چیزي 

رس��اتر از محتواي اين فیلم مي تواند باشد؟! قطعاً 
اگر اين فیلم از سوي آكادمي اسكار واجد دريافت 
جايزه نگردد، شخص ترامپ به عنوان رئیس جمهور 
امريكا ضمن تقدير از آن نه تنها سرتاپاي هالیوود 
را لجن مالي كرده بلكه آنها را به پیگیري خط قصه 
اين فیلم به عنوان تأمین كننده اهداف استكباري و 

استعماري غرب و امريكا مجبور خواهد كرد!
نام بردن از فیلم »به وقت ش��ام« براي نمايندگي 
»مظلومیت« ملت كهن ايران كه در بیانیه هیئت 
انتخاب هم ادعا شده به اين دلیل است كه اين اثر هم 
از نظر جلوه هاي ويژه و همچنین بیگ پروداكشن 
بودن در كنار نمايش اقتدار و توانمندي هاي نظامي 
كشورمان، مي توانست منادي و نماينده شايسته تري 
از فیلم سرشار از نكبت »بدون تاريخ...« در مراسم 
اسكار باشد. نكته قابل اعتناي ديگر در بیانیه شوراي 
انتخ��اب برخالف همه مدعاهاي ده��ان پركن آن 
در دلس��وزي براي نمايش فرهنگ ملتي كهن و با 
اصالت در كنار حركت بر مدار اهداف نظام، لو دادن 
اس��تدالل و تدلیل پنهان و اصلي در انتخاب فیلم 
»بدون تاريخ...« است. برخالف تمامي نمايش هاي 
وطن پرس��تانه آنها كه فق��ط در س��طح لفاظي و 
بازي با كلمات مطنطن متوقف ش��ده است، علت 
 اصلي و واقعي انتخابشان را چنین اعالم مي كنند: 
»... پس از بازخواني سوابق نامزد هاي اسكار بهترين 
فیلم غیرانگلیس��ي زبان و عوامل مؤثر در كس��ب 
موفقیت در اين جشن بزرگ سینمايي ...« بنابراين 
هیئت انتخ��اب با تكیه بر»عوامل مؤثر در كس��ب 
موفقیت در اين جشن بزرگ سینمايي« اين فیلم 
كه نمايش دهنده نكبت و بدبختي مردم ايران است، 
آن را انتخاب كرده و اين اق��دام آنها هیچ ارتباطي 
با »برقراري تحريم هاي غیرقانوني و ظالمانه علیه 
مردم و نظام ايران« نداشته اس��ت. نكته خنده آور 
در اين بیانیه به میان كش��اندن پاي برجام اس��ت. 
آنجايي كه يكي از مهم ترين داليل معرفي اين فیلم 
گذشته از ديگر مؤلفه ها »خروج يكجانبه امريكا از 
برجام« قلمداد شده است. با بررسي همه جوانب و 
بندهايي از بیانیه فارابي و گروه انتخاب بسیار روشن 
است كه اين افراد سعي كرده اند به هر شكل ممكن 
اين انتخاب كاماًل سیاس��ي و غرض آلود را پش��ت 
كلمات عامه پسند پنهان كنند و با يك استراتژي 
پوپولیستي و بیشتر عوام فريبانه، از برجام تا اسكار را 

به هم پیوند بزنند. 
   سينماي ايران يا انقالب اسالمي؟!

درس��ت همزمان با بزنگاه كنوني يا به قول رهبر 
انقالب در روزگار عبور از »پیچ تاريخي« كه منطقه 
و دنیا در آن قرار دارند، گروه انتخاب نماينده ايران 
در مراسم اسكار با انتخاب فیلم »بدون تاريخ، بدون 
امضا« خواسته يا ناخواسته! مطابق و نعل به نعل 
سیاست هاي خصمانه امريكا و ترامپ و همراستا 
با تحريم هاي غیرانس��اني غرب با ه��دف به زانو 

درآوردن مردم و تغییر نظام، حركت كرده است. 
متأسفانه س��ینماي ايران و برخي تصمیم سازان 
آن بعد از گذش��ت 40 س��ال از پی��روزي انقالب 
اس��المي هنوز نمي خواهند تكلیف خودش��ان را 
با دش��منان كینه توز مردم و كشورش��ان تعیین 
كنند. در روزگاري كه افكار عمومي جهان تش��نه 
حقیقت اس��ت بنیاد فارابي به جاي اس��تفاده از 
فرصت طاليي به دست آمده براي تبیین اهداف 
انقالب و استراتژي آن كه جز به تعالي الهي انسان و 
تكريم آن دعوت نمي كند، مثل همیشه توانايي اش 
را در س��وزاندن فرصت ها و مش��ي كوركورانه در 

بزنگاه ها به رخ كشیده است.

فيلم »بدون تاريخ، بدون امضا« به عنوان نماينده ايران در اسكار معرفي شد  

انتخاب اسکاري ايران با امضاي ترامپ!

   نويد پارسا
 داريوش ارجمند در مراس�م نكوداش�ت خود كه در خانه 
هنرمندان ايران برگزار شد، گفت: گاهي خجالت مي كشم 
به سالن هاي نمايش بروم. س�ينما پر از اسب و مارمولك و 
الك پش�ت و هزارپا و حيوانات عجيب و غريب شده است. 
داريوش ارجمند ضمن تش��كر از برگزاري اين مراس��م گفت: 
دكترعلي ش��ريعتي در بخش پاياني سخنراني »حسین وارث 
آدم« مي گويد: »آنها ك��ه رفتند كاري حس��یني كردند، آنها 
ك��ه مانده اند بايد كاري زينب��ي كنند، وگرن��ه يزيدي اند«. ما 
فرهنگ و مردم بس��یار عجیبي داريم. م��ا در طول تاريخمان 
بت نپرستیده ايم و اين امتیاز شريفي براي ملت ايران است. ما 
از طلوع تاريخ بت نپرس��تیده ايم و تا غروب تاريخ نیز نخواهیم 
پرستید، به همین دلیل اسالم را خیلي خوب و بهتر از ديگراني 
كه آن را پذيرفتند، پذيرفتیم و دركش كرديم و عظیمش كرديم. 
همان طور كه عاشورا را به وجود آورديم و فرهنگ كربال را توضیح 
داديم. ما از عاشورا مكتب به وجود آورديم؛ مكتبي كه نقاشي و 

شعر و موسیقي و نمايش و... خود را دارد. 
ارجمند اضافه كرد: ما ملتي هس��تیم كه از يك تهاجم چیزي 
مي س��ازيم كه مهاجم را به تعجب وامي دارد چراكه دس��تگاه 
تركیب ساز فرهنگي و هاضمه فرهنگي ما تمامي تهاجمات را 
هضم و چیز ديگري از آن به دنیا عرضه كرده است. دوران مغول 
را ببینید كه در آن تهاجم كه سرزمین مان با خاك يكسان شد، 
چه معماري اي به وجود آمد. فیلم هايي كه توس��ط هنرمندان 
ايراني اقتباس ش��ده را نگاه كنید. مثاًل »ناخدا خورش��ید« را 

ببینید كه در دستگاه تركیب س��از ذهن تقوايي چه قصه اي از 
داستان همینگوي ساخته شد و چطور تبديل به يك فرهنگ 

ايراني شد كه تماشاگران خارجي را نیز حیرت زده كرد. 
وي س��پس به گاليه از وضعیت فرهنگي كشور پرداخت و اظهار 
داش��ت: ما امروز گرفتار بي آبي هس��تیم و همین ط��ور گرفتار 
كم فرهنگي. ب��ه فیلم ه��ا و تئاترهايمان نگاه كنی��د. كو »ناخدا 
خورشید« و »اجاره نش��ین ها« و »پرده آخر«؟ آن سینما ديگر 
وجود ندارد و داستان ديگري شده است. در سینما شاهديم كه از 
تنگناهايي كه مردم دچار آنند، بهره مي برند. مي بینیم در میان 
يك جمع همراه مي توان متلك هايي گفت كه در خلوت هم قابل 
گفتن نیست و همه دس��ته جمعي مي خندند و پول مي دهند تا 
چنین چیزهايي بشنوند و بخندند. چه به سر ما و فرهنگ مان آمده 
است؟ سینماي ايران پشتوانه هايي حیرت انگیز در فرهنگ ما دارد 
ولي هیچ كس مثالً سراغ شاهنامه نمي رود. هزاران نمايش اجنبي 

كه مشخص نیست فرهنگ آنها با ما همخوان است يا نه!

داريوش ارجمند در آيين نكوداشت خود مطرح كرد
سينما پر شده از هزارپا و حيوانات عجيب و غريب!

»شنبه هاي انقالب« دستاوردهاي حوزه گردشگري را تشريح كرد

شگفت زدگی توريست ها از پيشرفت هاي ايران
   محمدصادق عابديني

در ادامه تبيين دستاوردهاي انقالب اسالمي در حوزه هاي 
گوناگون، روز گذشته موضوع گردشگري و زيارت از سوي 
كارشناسان اين حوزه در بيست و دومين نشست »شنبه هاي 
انقالب« كه به مناس�بت چهلمين سالگرد پيروزي انقالب 
اس�المي برگزار مي ش�ود، م�ورد بررس�ي ق�رار گرفت. 

   گردشگران خارجي، بهترين مبلغان ايران
در اين نشست، منوچهر جهانیان، رئیس كمیته گردشگري و 
زيارت جنبش مردمي پاسداشت 40 سالگي انقالب اسالمي، 
در سخناني به بیان دس��تاوردهاي انقالب اسالمي در توسعه 
زيرساخت هاي گردش��گري پرداخت و گفت: شگفت زدگي 
اغلب گردشگران خارجي از مشاهده پیشرفت ها و دستاوردهاي 
نظام و فرهنگ غني اس��المي ايراني و اخت��الف فاحش آن با 
تصوير سیاهي كه رس��انه هاي بیگانه از ايران ساخته اند، آنان 
را به بهترين مبلغان و سفیران فرهنگي جمهوري اسالمي در 
كشورهايشان تبديل كرده است. جهانیان افزود: قبل از انقالب 
مسافرت متعلق به طبقات خاصي از جامعه بود. در حالي كه 
بعد از انقالب سفر جزئي از برنامه زندگي مردم شده است. وي با 
بیان رشد میزان ورود گردشگر بعد از پیروزي انقالب اسالمي، 
بیان داشت: با وجود حمايت همه قدرت هاي فاسد جهاني از 
رژيم طاغوت براي ترويج گردش��گري به ايران و مقابله همه 
آن قدرت ها با جمهوري اس��المي تعداد گردشگران خارجي 
كه در گذشته فقط 500 هزار نفر بود با رشد 10 برابري سفر 

گردشگران خارجي به 5 میلیون نفر در سال رسیده است. 
   افزايش گردشگري داخلي 

محمدحسین ايماني خوشخو، رئیس انجمن علمي گردشگري 
ايران نیز با بیان رشد گردش��گري داخلي در بعد از انقالب، 
توضیح داد: گردش��گري پیش از انقالب اسالمي يك كاالي 
لوكس براي مردم محسوب مي شد، در آن دوران فردي كه از 
لحاظ مالي تمكن بااليي داشت به مسافرت مي رفت اما امروزه 
با ايجاد ي��ك تعطیالت اندك در روزه��اي هفته، جاده هاي 
كشور پر از مسافر و گردشگر داخلي مي شود و گردشگري به 
يك كاالي ضروري براي سبد مردم تبديل شده است. ايماني 
خوشخو افزود: اين میزان گردشگر داخلي در هیچ كشوري 
در جهان نظیر ندارد كه جاده ها و مراكز اقامتي كشور قادر به 
پاسخگويي نیستند و اين ضعف مسئوالن است. رئیس انجمن 
علمي گردشگري ايران تأكید كرد: امروز كمتر خانواده اي در 
ايران وجود دارد كه ساالنه يك مرتبه به زيارت امام رضا)ع( 
ن��رود، البته خانواده هايي كه داراي مش��كل هس��تند نیز با 

بسته هاي حمايتي راهي مشهد مي شوند. 

   افزايش 400 برابري ساخت هتل 
سعید اوحدي رئیس سازمان فرهنگي- هنري شهرداري تهران 
و رئیس سابق سازمان حج و زيارت نیز در سخناني با اشاره به 
اينكه ايران جزو 10 كشور اول دنیا به لحاظ داشته ها و ظرفیت 
گردشگري است و در خصوص جاذبه هاي طبیعي ايران جزو پنج 
كشور برتر دنیاست، گفت: رتبه ايران در خصوص شاخص هاي 
رقابت پذيري بسیار خوب اس��ت. به عنوان نمونه رتبه امنیت 
گردش��گري در تركیه 109و روسیه 119 اس��ت درحالي كه 
رتبه ايران در بین 50 تا 60 ق��رار دارد باوجود اينكه اين رتبه 
نیز دستخوش ايران هراس��ي بوده است. اوحدي افزود: قبل از 
انقالب حدود 300 هتل در ايران وجود داشت كه امروز شاهد 
رشد 400 درصدي ساخت هتل در ايران هستیم و الزم است 
تا براي رسیدن به افق 1404، 300 هتل ديگر ساخته شود. وي 
تشريح كرد: يكي از مترقي ترين قوانین براي جذب سرمايه و 
رشد گردشگري، بعد از انقالب اسالمي نوشته شد و طبق اين 
قانون زماني كه فردي سرمايه خود را وارد كشور مي كند، عیناً از 
حقوق يك ايراني برخوردار مي شود و همه تسهیالتي كه شامل 

حال يك ايراني مي شود براي او نیز صدق مي كند. 
س��ردار نادر اديبي، دبیر س��تاد مركزي راهیان ن��ور نیز در 
سخناني اردوهاي راهیان نور را در معرفي ارزش هاي انقالب 
اس��المي و دفاع مقدس نق��ش آفرين عنوان ك��رد و گفت: 
اردوهاي راهیان نور در ايام دفاع مقدس نیز برگزار مي شد و در 
آن دوران خانواده هاي رزمندگان در مناطق جنگي حضور پیدا 
مي كردند، بعد از پايان جنگ نیز اين اردوها به صورت هدفمند 
برنامه ريزي و اجرا شد. اديبي با اشاره به اينكه اردوهاي راهیان 
نور محور گردشگري تعالي بخش است، تصريح كرد: اردوهاي 
راهیان نور براي حفظ ارزش هاي دفاع مقدس و جلوگیري از 
تحريف رويدادهاي آن دوران كه شرق و غرب براي تسلط و 
نابودي اين كشور همراه شده اند، برگزار مي شود و در حال سیر 

مسیر رو به رشد خود است.

حكمت 72
دنیا بدن ها را فرس��وده و آرزوها 
را تازه می كند، مرگ را نزديك و 
خواسته ها را دور و دراز می سازد، 
كسی كه به آن دست يافت خسته 
می ش��ود و آن كه به دنیا نرسید، 

رنج می برد. 

نامه  حجت االسالم قرائتي به ذاكران حسيني
 نماز ظهر عاشورا را باشكوه به پا داريد

حجت االس�الم والمس�لمين محس�ن قرائتي رئيس ستاد 
اقامه نماز به مناس�بت ماه محرم و فرا رس�يدن تاس�وعا و 
عاش�وراي حس�يني نامه اي خطاب ب�ه ذاك�ران و مداحان 
حض�رت اباعب�داهلل الحس�ين)ع( ب�ا تأكي�د ب�ر اقام�ه 
نم�از ظه�ر عاش�ورا در محوط�ه عموم�ي نوش�ته اس�ت. 
در اين نامه آمده: اگر قرآن در آغاز بزرگ ترين س��وره خود )بقره( 
لوَة َو ِمّما َرَزقنُهم  مي فرمايد: »اَلَّذيَن يؤِمنوَن بِالَغیِب َو يقیموَن الَصّ
ينِفقون« و همچنین در كوچك ترين سوره خود )كوثر( نماز سخن 
به میان مي آورد، امام حس��ین)ع( در كرب��ال آن را اقامه مي نمود 
اَلَة«. اگر قرآن مي فرمايد: »َو اْركُعوا َمَع  »أَْشَهُد أَنَّك َقْد أََقْمَت الَصّ
اكِعینَ « امام حسین)ع( نماز ظهر عاشورا را با جماعت آن هم در  الَرّ
برابر صفوف دش��من برگزار مي كند. اگر قرآن نحوه اقامه نماز در 
میدان جنگ را به پیامبر)ص( آموزش مي دهد »َوإَِذا كْنَت فِیِهْم 
اَلَة َفلَْتُقْم َطائَِفٌة ِمْنُهْم َمَعك َولْیْأُخُذوا أَْسلَِحَتُهْم«  َفَأَقْمَت لَُهُم الَصّ

امام حسین)ع( در میدان جنگ نماز را اقامه مي فرمايد. 

اين نامه مي افزايد: اگر قرآن نماز را به عنوان يك منبع انرژي زاي 
غیبي معرفي و مؤمنان را امر به استعانت از آن معرفي مي فرمايد: 
الةِ« امام حسین)ع( نیز در بحبوحه جنگ  ْبِر َو الَصّ »اْسَتِعیُنوا بِالَصّ
و مشكالت آن از نماز اس��تعانت مي جويد. اگر قرآن اقامه نماز را 
ْمِس«  اَلَة لُِدلُوك الَشّ در اول وقت س��فارش مي فرمايد: »أَقِِم الَصّ
امام حسین)ع( نماز ظهر عاش��ورا را در اول وقت اقامه فرمودند. 
اگر حضرت مسیح)ع( تا زماني كه نفس دارند مأمور به اقامه نماز 
كاِة ما ُدْمُت َحیا« امام حسین)ع(  الِة َو الَزّ شده اند »َو أَْوصانِي بِالَصّ
نیز تا آخرين لحظه همراه نماز اس��ت. اگر قرآن از كس��اني كه 
تجارت آنها را از نماز غافل نمي سازد س��تايش مي كند »ِرَجاٌل 
اَلِة« درباره امام  اَل تُلِْهیِهْم تَِجاَرٌة َواَل بَیٌع َعْن ِذكِر اهلَلِهّ َوإَِق��اِم الَصّ
حس��ین)ع( چه بايد گفت كه حتي حفظ جان ه��م او را از نماز 
غافل نساخت. در حديث مي خوانیم سه چیز موجب قبولي نماز 
است؛ حضور قلب، نماز نافله و تربیت سیدالشهدا)ع(. نماز بايد در 
الَة« امام حسین)ع( با آنكه  جامعه و علني اقامه شود »أَقِیُموا الَصّ
مي توانست در خیمه نماز بخواند و با اينكه نمازش شكسته بود در 

مقابل جمعیت نماز به پا داشت.
 هنگام اقامه نماز در ظهر عاشورا حدود 30 تیر به سوي حضرت 
رها شد، يعني در برابر هر كلمه از حمد و ركوع و سجده تقريباً يك 
تیر به سوي امام پرتاب شد. به راستي نماز چیست كه عصر تاسوعا 
هنگامي كه به سیدالش��هدا)ع( اعالم حمله مي ش��ود، حضرت 
طي چند نوبت گفت وگو جنگ را ي��ك روز به تأخیر مي اندازد و 
الَة«؛ من نماز را دوست دارم، بسیاري  مي فرمايد: »إِنّي اُِحُبّ الَصّ

از ما نماز مي خوانیم ولي چقدر نماز را دوست داريم؟

 »رم« با شير طاليي ونيز
به »اسكار« مي رود 

فيل�م س�ياه و س�فيد 
به تازگ�ي  »رم« ك�ه 
»شير طالي ونيز« را به 
دس�ت آورده، نماينده 
مكزيك در بخش زبان 
خارجي »اسكار« شد. 
به گزارش فارس به نقل 
از هالیوود ريپورتر، فیلم 

سیاه و سفید »رم« به كارگرداني »آلفونس��و كوارون« كه به تازگي »شیر طالي 
ونیز« را به دست آورده، نماينده مكزيك در بخش زبان خارجي »اسكار« شد. 

كوارون كارگردان اين فیلم در سال 2014 اولین فیلمساز مكزيكي بود كه جايزه 
»كارگرداني« اس��كار را براي فیلم موفق »جاذبه« ازآن خود كرد. بعداً، دوست 
قديمي و هموطنش »آلِخاندرو جي ايناريتو«)بازگشته( و »گیرمو دل تورو«)شكل 

آب( به ترتیب اسكار »بهترين فیلم« و »بهترين كارگرداني« را دريافت كردند. 
با وجود اينكه اين سه چهره شاخص سینمايي سه اسكار را براي كشور مكزيك به 
ارمغان آورده اند لیكن اين كشور در بخش »اسكار زبان خارجي« تا كنون موفق 
به دريافت جايزه نشده اس��ت. هرچند از اواسط دهه 50 میالدي كه مكزيك در 
بخش اسكار زبان خارجي ش��ركت كرده و هشت بار نامزد اين بخش شده لیكن 
تاكنون موفق به كسب اين جايزه نشده است. كوارون كه كارگرداني، نويسندگي 
و تهیه كنندگي اين فیلم را برعهده داشته مي گويد: اين فیلم شخصي ترين فیلمي 

است كه تا كنون كار كرده ام.

 احترام ويژه زرتشتيان ايران و جهان
به سومين امام شيعيان

يكي از مؤبدان زرتش�تي اس�تان ي�زد كه پيرغ�الم امام 
حس�ين)ع( و م�داح اهل بيت نيز هس�ت، گف�ت: احترام 
ويژه زرتش�تيان ايران و جهان به س�ومين امام ش�يعيان 
به دلي�ل دفاع تاريخ�ي از مظل�وم، حق و حقيقت اس�ت. 
رستم كاوس��یان زاده در گفت و گو با ايرنا افزود: عشق و ارادت 
خاص زرتشتیان به امام حسین)ع( ريشه تاريخي دارد و با آغاز 

محرم و عاشورا به اوج خود مي رسد. 
وي ادامه داد: فردي كه در دفاع از مظلوم، آرمان ها و اهداف الهي 
حاضر به شهادت خود و خانواده اش شد، بسیار اليق احترام است 

و اين در وجود آن حضرت كاماًل عیان است. 
به گفته اين مؤبد زرتشتي از ديرباز، خانواده اش احترام خاصي 
به امام حسین)ع( و فرزندان آن حضرت قائل بوده و هستند و 
همه ساله در محرم به خصوص روزهاي تاسوعا و عاشورا نذر و 
هدايايي در اين ارتباط در نظر مي گیرند. كاوسیان زاده 58 ساله 
كه صاحب س��ه فرزند و دفترخانه ازدواج و طالق در يزد است، 
تصريح كرد: به احترام ماه محرم و عاشوراي حسیني در اين ايام 

هیچ ازدواج و طالقي براي زرتشتیان ثبت نمي شود. 
...........................................................................................................
عالقه امريكايي ها به كتاب هاي ضد ترامپ

چه�ار كت�اب منتشرش�ده درب�اره »دونال�د ترام�پ« 
در س�ال 20۱۸ در امري�كا همگ�ي در ص�در فهرس�ت 
پرفروش تري�ن آث�ار غيرداس�تاني ق�رار گرفته ان�د. 
به گزارش ايسنا به نقل از ان بي سي نیوز، »ترس« نوشته »باب 
وودوارد«، »آتش و خشم« به قلم »مايكل ُولف«، »يك وفاداري 
باالتر: حقیقت، دروغ و رهبري« نوشته »جیمز كومي« رئیس 
سابق س��ازمان اف بي آي و كتاب نوش��ته »اماروسا منیگالت 
نیومن« دس��تیار قديمي ترامپ با عن��وان »ناقص العقل: كاخ 
س��فید ترامپ به روايت يك خودي« كه همگي رويكردي ضد 
ترامپ دارند، امس��ال در صدر پرفروش ترين آثار غیرداستاني 
منتشرشده در امريكا قرار گرفتند و در سطح جهان نیز 750هزار 

نسخه از آنها در روز نخست انتشار به فروش رفته است. 
»لیز هاول« مدير ارش��د ش��ركت »بارنز اند نوب��ل« كه مالك 
بزرگ ترين و گسترده ترين كتاب فروش��ي هاي زنجیره اي در 
سراسر امريكاست، اعالم كرد: در سه سال گذشته هیچ كتاب 
ويژه بزرگساالني نداشته ايم كه به سرعت كتاب هاي نوشته شده 
درباره »ترامپ« به فروش برس��ند و پس از انتشار »برو يك بپا 
بگذار« نوشته »هارپر لي« در س��ال 2015، كتاب هايي كه به 

موضوع كاخ سفید پرداخته اند ركوردشكن بوده اند. 
...........................................................................................................
كار جدي رسانه ملي براي تبيين تاريخ 

اسالم به سال ديگر موكول شد
برخي به عدم پويايي برنامه هاي محرم�ي تلويزيون فارغ 
از بازپخش سريال ها انتقاد داش�تند كه متولي برنامه هاي 
معارف�ي رس�انه ملي در گفت وگو ب�ا تس�نيم از كار جدي 
رسانه ملي براي تبيين تاريخ اسالم در سال آينده خبر داد. 
محمدحسین محمدزاده دبیر شوراي معارف سیما و رئیس شبكه 
قرآن در پاسخ به اين س��ؤال كه چرا ايام محرم تلويزيون هیچ 
برنامه جدي براي تبیین بهتر معارف عاشورا و تاريخ اسالم ندارد، 
تصريح كرد: در دستور كار برخي از شبكه هاست كه از فردا يا پس 
فردا در جدول كنداكتوري شان قرار مي گیرد، مثاًل برنامه اي كه 
شب ها روي آنتن شبكه يك سیما مي رود و همین طور در شبكه 2 
برنامه اي ويژه تبیین تاريخ اسالم و بررسي ابعاد حماسه عاشورا 
داريم اما به طور جدي سال آينده ش��وراي معارف برنامه اي را 
پیشنهاد داده تا جدي تر به اين مقوله پرداخته شود. وي افزود: 
قرار است ان شاءاهلل در سال آينده از اوايل ذي القعده به صورت 
روزشمار حوادث كوفه و كربال را علمي تر و پژوهشي تر در اختیار 
مخاطب قرار دهیم. االن اين برنامه در تحقیقات به سر مي برد و 

به همین خاطر به پخش امسال نرسید.

    دیده بان نوید پارسا 

 گروه انتخ��اب نماينده اي��ران در 
مراس��م اس��كار با انتخاب »بدون 
تاريخ، ب��دون امضا« خواس��ته يا 
ناخواس��ته! مطابق و نعل به نعل 
سياس��ت هاي خصمان��ه امريكا 
و ترام��پ  حرك��ت ك��رده اس��ت


