
اخبار كشور

در سومین پاسداشت هنر و ادبیات انقالب اسالمی؛
تقریظ رهبر انقالب بر کتاب »آن مرد با باران می آید« 

منتشر می شود
در آستانه  فرا رسیدن سالروز پیروزی انقالب، سومین پاسداشت هنر و ادبیات 
انقالب اسالمی با موضوع معرفی کتاب »آن مرد با باران می آید« و انتشار تقریظ 
حضرت آیت اهلل خامنه ای بر این کتاب از سوی مؤسسه  پژوهشی فرهنگی انقالب 

اسالمی برگزار خواهد شد.
ایــن برنامه روز یکشــنبه ۲۰ بهمن ماه ۱۳۹۸ از ســاعت ۹:۳۰ صبح در 
فرهنگسرای اندیشه با حضور نویسنده  کتاب، عموم عالقه مندان و جمعی از فعاالن 

حوزه  ادبیات انقالب اسالمی برپا می شود.
رمان »آن مرد با باران می آید« اثر خانم وجیهه ســامانی در ســال ۱۳۹۱ 
در جشــنواره  داستان انقالب حوزه هنری برگزیده و توسط انتشارات سوره  مهر 
منتشر شد. چاپ های بعدی این کتاب توسط انتشارات کتابستان معرفت صورت 
گرفته  اســت. موضوع کتاب به داســتان زندگی خانواده ای از طبقه  متوسط در 
کوران نهضت اســالمی مردم ایران در مقطع هفدهم شــهریور تا بیست  وششم 
دی ماه ۱۳۵۷ اختصاص دارد. مؤسســه  پژوهشی فرهنگی انقالب اسالمی پیش 
از این، در دو مراسم پاسداشت هنر و ادبیات انقالب اسالمی و هفت ویژه برنامه  
پاسداشــت ادبیات جهاد و مقاومت، ضمن انتشار یادداشت های رهبر انقالب بر 
کتاب  هایی با موضوعات انقالب اسالمی و فرهنگ جهاد و مقاومت، به تجلیل از 

راویان، نویسندگان و دست اندرکاران این آثار پرداخته است.
داریوش ارجمند: مرگ بر آمریکا که 

یک رئیس جمهور حمال دارد!
بازیگر نقش مالک اشــتر در نشست پرســش و پاسخ فیلم جدیدش مرگ 

بر آمریکا گفت و جنایت آمریکا در ترور سردار قاسم سلیمانی را محکوم کرد.
مهم تریــن اتفاق پنجمین روز در مرکز جشــنواره فجر را باید صحبت های 
داریوش ارجمند در نشســت پرسش و پاســخ فیلم »روز بلوا« دانست. بازیگر 
مالک اشتر در این نشست، سکوت جشنواره در مورد ماجرای ترور قاسم سلیمانی 
و راهبرد ملی »انتقام ســخت« را شکست. او در این نشست گفت: »اول از همه 
یک مرگ بر آمریکا باید بگویم به خاطر شهادت حاج »قاسم سلیمانی« که یک 
رئیس جمهور »حمال« دســتور قتل این بزرگ مرد را داده بود، شــهادت سردار 
ســلیمانی را به همه کشورهای منطقه و کشورهای مسلمان تبریک و تسلیت 
می گویم.« این ســخنان داریوش ارجمند در حالی است که با گذشت نیمی از 
سی و هشتمین جشنواره فیلم فجر، برخالف انتظارات، برنامه های خاصی برای 
پاسداشت شهید سپهبد قاسم سلیمانی تدارک دیده نشده است. فقط چند تصویر 
و پوستر در برخی نقاط از جشنواره و تعیین یک جایزه به نام این شهید تعیین 
شده است اما می شد با برنامه ریزی و طراحی بهتر، کاری کرد که در این جشنواره، 

بیشتر از حاج قاسم و جنایت آمریکا یاد شود.
احتمال غش کردن جشنواره فجر 

به سمت بازیگر تحریمی!
با رسیدن به روزهای پایانی سی و هشتمین دوره جشنواره فیلم فجر و نزدیک 
شدن به زمان برگزاری مراسم اختتامیه، باز هم حرف و حدیث هایی درباره انتخاب 

برگزیدگان شنیده می شود.
یکی از شــایعات در محیط جشــنواره این اســت که احتمال دارد به رغم 
نقش آفرینی خوب برخی دیگر از بازیگران در این دوره از جشــنواره، ســیمرغ 
بهترین بازیگر به فردی اختصاص داده شــود که اعالم کرده بود، جشنواره فیلم 
فجــر را تحریــم کرده بود! »پیمان معادی« نه تنها اعالم کرد که جشــنواره را 
تحریم کرده که حتی برای مخاطبین، جشنواره، اهالی رسانه و حتی گروه تولید 
فیلمی که در آن بازی کرده، آن قدر احترام قائل نبود که در نشســت پرســش 
 و پاســخ فیلم »درخت گردو« حضور یابد. اما شــنیده می شــود که دبیرخانه 
سی و هشتمین جشنواره فیلم فجر، علیرغم دهن کجی این بازیگر به جشنواره، 
احتماال جایزه بهترین بازیگر را به وی اهدا خواهد کرد. نشریه »نقد روز« که در 
سینماهای نمایش دهنده فیلم های جشنواره منتشر می شود، در این باره نوشت: 
»معادی در »درخت گردو« بیش از آنکه پدری قهرمان باشد، مردی َمنگ و تسلیم 
شرایط است که بخشی از این حس هم فارغ از ضعف فیلمنامه به دلیل بازی نگاه 
اوست. با این وجود به نظر می رسد برنامه ریزی منسجمی شکل گرفته است که 
سیمرغ پیمان معادی قطعی به نظر برسد. از حضور تلفنی پیمان معادی برخالف 
پز تحریم جشــنواره او و برخالف بازیگران غایب فیلم های دیگر در نشست های 
خبری و بازنشــر خبری گســترده آن تا تمجید و تاکید مهران مدیری بر اینکه 
»معادی حتما به اختتامیه می رسد« نکته  مهم تر اما اینکه انصراف معادی از فجر 
به احتمال زیاد به نفع او عمل خواهد کرد. مدیران و دبیران دولتی معموال برای 
اثبات خود به هنرمندان و نایس به نظر رسیدن، واکنش شان در مقابل انتقاد و 
تحریم و انصراف تحویل گرفتن بیشتر انصراف دهنده است و دادن پز انصاف. حاال 
به نظر می رسد برگزارکنندگان جشنواره فجر نیز برای اینکه سعه صدر و انصاف 
و اعتدال خود را به نمایش بگذارند تصمیم قطعی شــان اهدای سیمرغ بهترین 
بازیگر مرد جشــنواره به پیمان معادی است تا حداقل با حضور او در اختتامیه 
بیالن کاری شان را پر کنند و شوآف افتخارآمیز مقابله با تحریم بدهند. این در 
حالی است که در جشنواره بازی های بسیار چشمگیرتری وجود دارد که به مراتب 

لیاقت شان برای گرفتن سیمرغ بیش از قهرمان منفعل »درخت گردو« است.«
آیا جشــنواره فجر بــاز هم به افرادی که خود را برتر از جشــنواره و مردم 

می دانند، »باج« خواهد داد؟
نمایشگاه نقاشی »سرو بلند انقالب اسالمی« 

برگزار می شود
نمایشگاه نقاشی »سرو بلند انقالب اسالمی« با محوریت شخصیت سپهبد 

شهید قاسم سلیمانی برپا خواهد شد.
با همت انجمن تجســمی انقالب و دفاع مقدس بنیاد فرهنگی روایت فتح 
نمایشگاه نقاشی »سرو بلند انقالب اسالمی« به مناسبت چهلمین روز شهادت 
ســردار قاسم ســلیمانی و با موضوع و محوریت مقاومت و پایداری این سردار 
رشــید اسالم روز چهارشــنبه ۲۳ بهمن ماه در موزه هنرهای معاصر فلسطین 

گشایش می یابد.
 این نمایشــگاه نقاشی که میزبان ۲۰ هنرمند از نقاط مختلف کشور است 
محصول برگزاری کارگاه دو روز است که هنرمندان به خلق ۲۰ اثر فاخر و ماندگار 
با محوریت ســردار حاج قاسم سلیمانی پرداختند. نمایشگاه »سرو بلند انقالب 
اسالمی« در بخش های دیگری از جمله خوشنویسی، تذهیب، نگارگری و... نیز 
میزبان هنرمندان مختلف از سراســر کشور است که در محل دانشگاه هنرهای 

اسالمی، ایرانی استاد فرشچیان در حال برگزاری ست.
مدرسه علمیه دارالسالم طلبه می پذیرد

مدرسه علمیه دارالسالم برای نهمین دوره آموزشی خود طلبه می پذیرد.
ثبت نام این دوره از ۱۲ بهمن شروع شده تا ۱4 اسفند ادامه دارد.

تحصیل در این حوزه ویژه دانش آموزان پســر پایه هشــتم تا نهم با معدل 
باالی ۱۹ است.

فرآیند تحصیل در حوزه ده ساله است و در پایان طالب عالوه بر یادگیری کامل 
سه زبان خارجی و تسلط بر خوشنویسی ، موفق به حفظ قرآن کریم و... شده اند.

تأسى به بانوى ایثار و ادب
ـریـني بُِلُیــوِث الَعریــِن التَدُعِونّی َویِک أَُمّ الَبنیَن            تُذٍَکّ
کانَت بَُنوَن لي أُدَعی بِِهم            َو الَیوَم أَصَبحُت َو ال ِمن بَنیَن

ای وای! دیگر مرا ام البنین  )مادر پســران( مخوان که غم جانکاه شــیران 
بیشه ام را در من برمی انگیزی

پســرانی داشتم که بدان سبب ام البنین ام می نامیدند ولی امروز دیگر مرا 
پسری نیست.

***
شیران بیشــه! این وصف دالوراِن سلحشوری ســت که صفات و کماالت 
انسانی از قله وجودشان سیل آسا فرو غلتیده و قرن ها گستره ساحت بشریت را 
سیراب و سرشار کرده است. سجایای واالیی چون وفا، ادب، غیرت، شجاعت، 
جوانمردی، ایثار و والیتمداری، تجلیگاهی از بهشت خلد برای اهل زمین فراهم 
آورده و تا ابد، بشریِت اسیر در الیه های ظلمات خویش را به پرتو رهایی بخش 

نوید می دهد. 
آنان در روزی باشــکوه، با جهاد بی نظیر خویش هنگامه ای در ماســوی 
افکندند و مرزهای انسانیت را تا ورای عالم ملکوت جابه جا کردند و از آن تاریخ 
نام ابوالفضل العباس)ع( و بــرادران واالگهرش، معدن بی پایان گوهرهای ناب 

انسانی و گواِه پوشاندن جامه امکان بر قامت ناممکن ها گردید. 
فاطمه کالبیه مشــهور به ام البنین مادر بزرگــوارِ حضرات عباس، جعفر، 
عبداهلل و عثمان علیهم الســالم بانوی دریا دلی بود که از همان ابتدای ورود به 
منزل امیرمؤمنان)ع( کمر فداکاری و ایثار بست و فرزندان دلبند خود را تحت 

عنوان فداییان ائمه معصومین پرورانید. 
وصف ام البنین)مادر پســران( رازی است که شوکت آن تا پیش از واقعه 
عاشــورا به طور کامل فاش نشد. داشــتِن پسر، موهبتی  نادر و کمیاب نیست 
اما فرزندی چون قمر بنی هاشــم)ع( که لبان مقــدس چهار امام معصوم)ع( 
دستانش را سوده است، عطایی عظیم و نعمتی بی پایان است که بانوی سراپا 

ادب و معرفت حضرت ام البنین)س( شایستگی آن را دارد.
ما اگر روزگار آن بزرگواران را درک نکردیم اما در عصری زندگی می کنیم 
که متبرک به حضور مادران ارجمند شهدا است. زنانی که وجودشان ماالمال 
از ایمان به غیب و وعده های الهی می باشــد تا آنجا که داوطلبانه و رضایتمند، 
یوسف های خویش را در برابر دشمنان گرگ صفت فرستادند و دل را به رضای 

حق سپردند.
رحمــت خداوند همه چیــز را فرا گرفته اســت »َرحَمتی َوِســَعت ُکّل 
َشــیءٍ«]اعراف/۱۵۶[  خداوند نســبت به بندگان خویش مهربان، خطاپوش 
و بخشایشــگر اســت. او چون اراده فرمود نمودی از رحمتــش را به بندگان 
بنمایاند، رشــحه ای از مهر خویش را در وجود مادر قــرار داد و بدین صورت 
مادر جلوه رحمت خداوند گردید. قلب مادر، دریای بی کران و پرتالطمی ست 
که در آن گوهرهای مهر، عطوفت، گذشت و فداکاری به وفور یافت می شود و 
آبشخوری ست که جوهره همه صفات واالی انسانی از آنجا سرچشمه می گیرد. 
در جمع مادران عزیز، کســانی وجود دارند که بــا وجود تعلق و محبت 
وصف ناشــدنی، از فرزند عزیز خویش دل بریدند. راز عظمت این بانوان در آن 
اســت که بر  اشــتیاق و تمایالت خود پا نهادند و با عبور از عواطف خروشان 
مادرانه، حاصل عمر خویش را به جبهه های نبرد فرستادند. این اقدام ایثارگرانه 
که بدون جدال درونی و نزاع شــگفت انگیز احساســات پاک و اعتقادات قلبی 
نبوده، نشانه غلبه ایمان و ظهور نورانیت باطن آنهاست. مادران واالمقام شهدا و 
همچنین همسران ارجمند شهیدان و جانبازان در معامله ای پرسود با خداوند، 
بر آســایش دنیای زودگذر و فانی چشــم فرو بســته و آن را با رضوان الهی 
معاوضه نمودند. این زنان اسطوره ای با تأسی به حضرت ام البنین، خود تبدیل 
به الگوهایی واال در جامعه شدند. زنان روسفید و سرفراز و نمونه های صبر، وفا، 

ایثار و فداکاری.
سید ابوالحسن موسوی طباطبایی

رهبر معظم انقالب: ضرورت درک دشمنی پایان ناپذیر 
صهیونیست ها و آمریکایی ها مختص دولتمردان نیست و 
آحاد مردم، بخصوص عناصر دلسوز انقالب باید این واقعیت 

را مورد توجه قرار دهند.
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مومنین بخشش های خود را 
با منت و آزار باطل نمی سازند

»ای کسانی که ایمان آورده اید! بخشش های خود را با منت و 
آزار، باطل نسازید؛ همانند کسی که مال خود را برای نشان دادن 
به مردم، انفاق می کند، و به خدا و روز رستاخیز، ایمان نمی آورد، 
)کار او( همچون قطعه ســنگی اســت که بر آن )قشر نازکی از( 
خاک باشد، )و بذرهایی در آن افشانده شود( و رگبار باران به آن 
برسد، )و همه خاک ها و بذرها را بشوید( و آن را صاف )و خالی 
از خــاک و بذر( رها کند. آنهــا از کاری که انجام داده اند، چیزی 
به دست نمی آورند، و خداوند جمعیت کافران را هدایت نمی کند«.
بقره - 264

صفحه 3
 شنبه ۱۹ بهمن ۱3۹۸
۱3 جمادی الثانی ۱44۱ - شماره 224۰۰

اخبار ادبی و هنری

در پرتو وحی

آیت اهلل امامی کاشانی با بیان اینکه مجلس مولود 
۲۲ بهمن و فداکاری هاســت بنابراین باید به مجلس و 
پای صندوق آمدن اهمیت داد، گفت: نمایندگان باید به 
این موضوع مومن باشند که در کشور نباید فقر و فساد 
باشد، مردم باید به نمایندگانی رأی دهند که در برابر 

دشمن شجاع و چابک باشند.
آیت اهلل محمد امامی کاشانی ظهر دیروز در سخنان خود 
در نماز جمعه این هفته تهران با اشاره به راهپیمایی ۲۲ بهمن 
اظهار کرد: ۲۲ بهمــن حادثه ای بود که در تاریخ رخ داد. این 
حادثه اهداف انبیا و اولیا را در تاریخ بشــریت تحقق بخشید. 
بررسی تاریخ یعنی از گذشته پند و درس بگیریم و بر اساس 
بررسی آن آینده را تنظیم و استوار کنیم. این موضوع فلسفه 
تاریخ است که بر اساس اصول تاریخی، آینده را پی ریزی کنیم.
امام جمعه موقت تهران با اشــاره بــه تاریخ پیش از ۲۲ 
بهمن در ایران و کشــورهای اســالمی افزود: اگر انقالب رخ 
نمی داد، آمریکا و صهیونیســم بر جهان اسالم به طور کامل 
مسلط می شدند و حتی خود کشور ایران نیز در همه مسائل 
سیاسی، اقتصادی، اخالقی و فرهنگی آمریکایی و صهیونیستی 

می شد.
وی عنوان کرد: مرحوم آیت اهلل کاشــانی در مقابل اعالم 
برادری ایران و صهیونیســم و تقسیم فلسطین به دو بخش، 
مقاومت کرد. اولین کار شاه تبعید ایشان به لبنان بود و بعد از 
آن زمینــه را برای مقاصد خود آرام و مهیا کرد. من در همان 
مقطع به مکه مشرف شــدم و در گفت وگویی که با برخی از 
مسلمانان سایر کشورها داشتم، آنها به من می گفتند که ایران 
برادر یهود اســت چراکه صهیونیســت ها وقتی می خواستند 
کشــورهای عربی را بمباران کنند، سوخت نداشتند و با پرواز 
هواپیماهای جنگی شان بر فراز ایران، سوخت گیری می کردند. 

من نیز در مقابل آنها جوابی نداشتم.
وی گفــت: صهیونیســت ها از بنزین ایــران در موضوع 
اقتصادی و ماشــین جنگی خود بهره می بردند. شاه نوکر آنها 
بود و هرچه به وی می گفتند، اجرا می کرد. وقتی فلسطین را 
به دو بخش تقسیم کردند، در بخش صهیونیستی چیزی نبود 

و برنج، گندم، مرغ و تخم مرغ را از ایران می گرفتند. 
امامی کاشانی در مورد تقسیم اراضی ادامه داد: آنها تالش 
کردند کشــاورزی را از بین ببرند که آثارش هنوز پابرجاست. 
بعــد از مدتی این موضوعات باعث شــد که ایران به آمریکا و 
صهیونیسم وابسته شود. اگر ۲۲ بهمن نبود، بالیی که سر ایران 
آورده بودند، سر دیگر کشورهای اسالمی می آوردند. آنها هنوز 

هم برنامه دارند ولی به لطف خداوند به بن بست رسیده اند.
امام جمعه موقت تهران اضافــه کرد: محیط طباطبایی 
برای ما در مســجد سپهساالر )مدرسه عالی شهید مطهری( 
تعریف می کرد که گروهی از انگلیس یا آمریکا می خواســتند 
به ایران بیایند و دربار گفته بود که برخی افراد وزین دانشگاه 
تهران باید به استقبال بروند. وقتی این مهمانان از هواپیما پیاده 

شــدند، یکی از مسئوالن به ما اشاره کرد و گفت که این افراد 
استاد دانشگاه تهران هستند و بدون هیچ سالم و احترامی از 
آنجا رفتند. آقای محیط طباطبایی می گفتند که ما اســاتید 
که در ایران به این میزان ارزش داریم، در مقابل سگ آمریکا 
بی ارزش بودیم. این وضع دانشگاه ما بود و نمی گذاشتند که 
صنعت وارد دانشگاه شود. اما امروز دانشجو، استاد و دانشگاه با 

عزت است و به رشد علمی رسیده است.
وی ادامه داد: چهلم سپهبد شهید سلیمانی هم مصادف 
با ۲۲ بهمن اســت. ایشان هم کسی بودند که از همین سفره 
ایمان و عمل صالح برداشتند و به این نقطه از عظمت رسیدند. 
امنیت ما مدیون سردار ســلیمانی است تا جایی که آیت اهلل 
سیستانی و رهبر انقالب وقتی تلگراف تسلیت می زدند به این 
جمله اشاره می کردند که او در خدماتی که به عراق در مقابل 

داعش کرد، خدماتی بی نظیر بود.
امامی کاشانی گفت: مجلس مولود ۲۲ بهمن و فداکاری 
هاست بنابراین باید به مجلس و پای صندوق آمدن اهمیت 
داد. دشــمن بــه این جمعیت نــگاه می کند کــه مردم با 
هرســلیقه ای که داشتند همه پای صندوق آمدند. احترام به 
روز رأی گیری و حضور پــای صندوق ها از آثار توجه به ۲۲ 
بهمن است. عظمت ایران به این است که جمعیت ها حرکت 
کنند و دشمن مبهوت شود. البته امروز دشمن جز اینکه در 
لجن های خودش دست و پا می زند، کاری بلد نیست. همین 
طرح معامله قرن طرحی اســت که جــز اینکه لجن آنها را 

متعفن کند چیزی نیست.
امام جمعه موقت تهران افــزود: نمایندگانی در مجلس 
همانطوری که رهبری عزیز فرمودند، باید مومن به ملت، شهدا 
و خانواده هایشان و کشور باشند. نمایندگان باید به این موضوع 

مومن باشــند که در کشور نباید فقر و فساد باشد. مردم باید 
به نمایندگانی رأی دهند که در برابر دشــمن شجاع و چابک 
باشند. نمایندگان باید دلسوز برای کشور و مردم باشند. نظام 
ما که از ســه قوه مجریه، مقننه و قضائیه که بلکه قوه چهارم 
مجمع تشخیص مصلحت نظام تشکیل شده، تمامی این کارها 

را باید تحت قانون انجام دهد.
وی خاطرنشــان کرد: از بیکاری و سهل انگاری بترسید. 
مقام در پیشگاه خداوند مسئولیت دارد. مقام باید دلسوز مردم 
باشــد، باید بداند که چه کاری برای پایان یافتن حل بیکاری 
و گرانی انجام دهد. مســئوالن باید با صاحبان فکر جلســات 
شــبانه روزی بگذارند. نماینده مجلس بودن، مسئول، مدیر و 

وزیر بودن، قاضی بودن در صندلی قرار گرفتن نیســت. برای 
این صندلی ها شــهیدان  خون داده اند و از همین رو بســیار 
وظیفه سنگینی بر دوش کسانی است که روی این کرسی ها 

می نشینند.
بیعت با امام حتی به قیمت جان

امیر ســرتیپ خلبــان عزیز نصیــرزاده فرمانده نیروی 
هوایی ارتش جمهوری اســالمی ایــران پیش از ظهر دیروز 
در ســخنرانی خود پیش از خطبه های نمــاز جمعه تهران 
با موضوع روز نیروی هوایی اظهار داشــت: کارکنان نیروی 
هوایــی در ۱۹ بهمن ۵۷ با آگاهی کامل و تشــخیص حق 
علیه باطل با لباس رسمی و کارت پرسنلی در مدرسه علوی 
حضور پیدا کردند. قید بندگی را از پا گشــودند و به آزادگی 
رسیدند. برخی از پرونده های دوستان را که می بینیم، برخی 
از همــکاران در خاش منتظر اجرای حکم اعدام بودند و اگر 
انقالب دیرتر به پیروزی می رسید، شاید این اتفاق رخ می داد. 
اینکه چرا این حرکت در نیروی هوایی که به خاطر سیاست 
شاه بیشتر با آمریکایی ها مأنوس بودند رخ داد، به این دلیل 

بود که رژیم این نیروی انقالبی را نمی شناخت.
فرمانده نیروی هوایی اضافه کرد: نیروی هوایی غارت منابع 
کشور را از ســوی آمریکا می دید. یکی از فجر آفرینان برایم 
تعریف می کرد که مستشاران آمریکایی ما را تحقیر می کردند 
و به هیچ آداب و رســومی پایبند نبودند. آمریکایی ها با درجه 
پایین تر از ما وقتی وارد اتاقی می شدند، به روی میز می پریده 

و روی آن می نشستند.
وی تصریح کرد: نیروی هوایی در دوران دفاع مقدس در 
تحمیل اراده سیاسی و نظامی به دشمن، بازنگه داشتن شریان 
اقتصادی کشــور و حفظ امنیت کارهای بزرگی انجام داد که 
به طور مثال می توان به کاری که شــهید دوران در زمانی که 
دیپلماسی به بن بست رسیده بود اشاره کرد که نشان دهنده 

تحمیل اراده سیاسی و نظامی ایران به دشمن بود.
فرمانده نیروی هوایی گفت: نیروی هوایی همیشــه کنار 
مردم اســت. وقتی در زمان عید نوروز برخی مناطق کشور با 
ســیل مواجه شد، پرسنل نیروی هوایی تعطیالت عید را رها 
کردند و به کمک مردم شتافتند. در عملیات مردم یاری حدود 

دو هزار تن بار را پرسنل نیروی هوایی جابجا کردند.
امیر نصیــرزاده افزود: در زمان بعــد از جنگ نیز با کار 
روی پروژه هــای جدید به ســاخت جنگنده هــا و هواپیمای 
جدید برای نیروی هوایــی پرداختیم و پروژه های جدیدی را 
به اجرا درآوردیم که کوثر، صاعقه و آذرخش نماد آن است. اگر 
فرصتی برای اعالم شد، خواهیم گفت برای حمایت از نیروهای 

مدافع حرم، نیروی هوایی چه اقداماتی انجام داده است.
امیــر نصیرزاده بیان کرد: باید همه را به شــرکت در دو 
رویداد مهم پیش رو دعوت کنیم. شرکت پر شور در انتخابات 
مجلس و همچنین راهپیمایی ۲۲ بهمن. مردم این دو رویداد 

را مورد توجه خود قرار دهند.

 امام جمعه موقت تهران تاکید کرد

 كسانى كه براى برطرف كردن فقر، فساد و بیکارى مصمم هستند 
شایسته نمایندگى ملت اند

جشنواره فیلم فجر ، تا چه حد آنچه به عنوان موضوع اصلی اش 
یعنی فجر انقالب اسالمی، بر عنوان آن جای گرفته را بازتاب داده 
و می دهد. راه دور نرفته و به همین دو ســه سال اخیر می پردازیم. 
از خودمان هم نمی نویسیم که نکند متهم به تخریب و سیاه نمایی 
بشــویم. مرکز بررسی های اســتراتژیک ریاست جمهوری به عنوان 
باالتریــن کانون تحلیل و مطالعه و اتاق فکر دولتی که خود متولی 
برگزاری جشنواره فیلم فجر است، طی گزارشی در اسفندماه ۱۳۹۶، 
ضمن اشاره به فیلم های شرکت کننده در جشنواره سی و ششم فیلم 
فجر،تعابیری تکان دهنده درباره فیلم های یاد شــده به کار برد که 
حکایت از عمق فاجعه جاری در ســینمای ما داشت. بخشی از آن 
گزارش چنین است: »... تصویر »جامعه ایران« در مجموع فیلم های 
جشنواره فجر ۹۶، تصویِر جامعه ای »درهم«، »بی نظم«، »در آستانه 
اضمحالل«... در این فیلم ها آســیب ها و مسائل اجتماعی در قالب 

نوعی »رئالیسم بسیار تلخ، کور و بی انتها« ارائه شده اند...«
ســال بعد یعنی در اســفندماه ۱۳۹۷ نیز مرکز بررســی های 
استراتژیک ریاست جمهوری گزارشــی ۱۲۷ صفحه ای درباره سی 
و هفتمین جشــنواره فیلم فجر ارائه نمود و ضمن بررسی تک تک 
فیلم هــا و در نظر گرفتن عناصر مختلف فرهنگ ایرانی اســالمی 
نوشت: »)این فیلم ها( ایرانی که... تصویر کرده اند، ایرانی است که 
شــهروندانش زیر آوار مصایب و رگبار مشکالت نفس گیر، عامل یا 

قربانی خشونت می شوند.«
آش آنقدر شــور بود که حتی خان هم فهمید! ۳ ســال پیش 
 خبرنگار»بی بی ســی« که به تهران آمده بود،در گزارشــی نوشت:
»... فیلم های ایرانی مملو از پرخاش و خشــونت، هیستری و دیگر 
ستیزی است و رسوخ نابســامانی در تمام وجوه جامعه. ایرانی که 
در این فیلم ها می بینیم، ایرانی اســت که خشــت روی خشت بند 
نمی شــود و نمی توان به هیچ چیز و هیچ کس اعتماد کرد، با این 
حال که صحنه زندگی واقعی اجتماعی در ایران با تمامی تنگناهای 
نفس گیرش، هنوز از جنب و جوش همیشــگی برخوردار اســت و 
مثل همیشه خوشی ها در کنار ناخوشی ها حضور دارند. پس چطور 
می شود که سینمای ایران این چنین به سیم آخر زده و در ناامیدی 

محض غوطه خورده است...«
اما جشــنواره فیلم فجر امسال یعنی سی و هشتمین دوره که 
اینک میانه اش را پشت ســر گذارده و به تدریج به روزهای پایانی 
نزدیک می شویم، تا اینجا چه کارنامه ای ارائه کرده؟ آیا با دوره های 

قبل تفاوت عمده ای داشته است؟
براســاس آماری که از فیلم های نمایش داده شده وجود دارد، 
از ۱۷ فیلــم )حــدود ۶۱ درصد کل فیلم ها( کــه در طول این ۶ 
روز در جشنواره سی و هشــتم نمایش داده شده، ۱۲ فیلم یعنی 
۷۰ درصــد آثار به نمایش درآمده درباره فالکت و بدبختی بوده و 
شمایل سیاه و تاریکی از زندگی شخصیت هایش به تصویر کشیده 
که در ۹۱ درصد این آثار فالکت بار، شــخصیت ها با سرنوشت غم 
بار و دردناکی مواجه می شوند و پایان ناامیدکننده ای برایشان رقم 

می خورد. 
 در ۸۲ درصــد از فیلم هایــی کــه در ۶ روز اول جشــنواره 

سی و هشتم فیلم فجر به نمایش درآمد، قمار، شرط بندی، مشروب 
خواری، روابط هنجارشکنانه و خیانت و دزدی وجود داشته که بعضا 
با نگاه مثبت و بوســیله شــخصیت های اصلی فیلم ها انجام گرفته 

است. 
حقیقتا بر چنین سینمایی که گویا گلچین آن در جشنواره ای 
به نام فیلم فجر نمایش داده می شود چه عنوانی جز سینمای فالکت 

و بزهکاری می توان گذارد؟
خون شد

مردی که در 50 سال پیش منجمد شده 
مســعود کیمیایی در تمام طول این سالها همواره سعی کرده 
همان فیلم »قیصر« که ۵۰ سال پیش ساخت را تکرار کرده و هربار 
هم تاکید کند که قهرمان هایش همان هایی هستند که در آن سالها 
و در آن فیلم زندگی کردند. گویا اساسا زمان برای این فیلمساز به 
اصطالح کهنه کار متوقف شده و اصال تکان نخورده است! هربار که 
فیلمی ساخته مجددا سخنان تکراری برزبان آورده که مثال »این بار 
به شــدت خودم هستم« یا »این، فیلم من است« و یا من خودم را 
تکرار می کنم« و همچنین عناصری مثل انتقام و چاقو و الت بازی، 

موتیف اصلی فیلم هایش به شمار رفته و می رود.
حاال در فیلم »خون شد«، شخصیت اصلی، فردی به نام فضلی 
)سعید آقاخانی( است که از ناکجا آبادی می آید و قصد دارد با یافتن 
و جمع کردن برادر )ســیامک صفری( و خواهرانش که هر کدام به 
دلیلی در دامی افتاده اند، در کنار پدر )اکبر معززی( و مادر )نسرین 

مقانلو( خانه و خانواده اش را دوباره احیاء کند. 
فضلی انــگار همان خود قیصر اســت که بــرای انتقام خون 
خواهرش فاطی به سراغ برادران آب منگل می رود. اما فضلی کاری 
کارســتان تر از قیصر انجام می دهد، خواهــرش فاطی را نه تنها از 
شر شــوهر خیانتکار و نانوایی قاچاقچی رها ساخته و آن دو نفر را 
بــا چاقو ناکار می کند که حتی به درمان اعتیاد خواهرش نیز اقدام 
کرده، برادرش را از تیمارستان بیرون آورده و خواهر دیگرش را هم 
نجات می دهد و باالخره سند خانه را از چنگال باج گیرها و شرخرها 
خالص کرده و به خانواده برمی گرداند! و البته در این مسیر هرکس 

هم که به اصطالح دم پرش می آید را با چاقو می کشد.
به نظر می آید که مســعود کیمیایی هر چه در طول فیلم های 
پس از انقالبش، خودش را نگه داشته بود که کمتر و کمتر از چاقو 
اســتفاده کند، این بار، دیگر گویا قصد داشته عقده چندین و چند 
ساله خودش را باز کند و تا می توانسته در فیلمش صحنه های چاقو 

زنی و چاقو خوری و خون و خون ریزی گنجانده است. 
فیلم »خون شد« تا اواسط خود تقریبا به جز همان دیالوگ های 
تکراری و خاص و برخالف آثاری مانند »متروپل« و »قاتل اهلی«، 
لحظــات کمیکی نــدارد. اما از همان میانه فیلــم و به خصوص از 
صحنه هایی که برای دستیابی به سند خانه، مابین اهالی خانه و دار 
و دسته بنگاه معامالت امالک، دعوا و جار و جنجال به راه می افتد، 
مایه های کمیک در فیلم ظاهر شــده، به تدریج زیاد می شود تا در 
سکانس پایانی به اوج خود برسد. چنانچه اگر چاقو و چاقوکشی از 
ســکانس نهایی حذف شود، مثل کمدی های اسلپ استیک یا بزن 

بکوب های دهه ۳۰ و 4۰ سینمای آمریکا که گروه زیادی همدیگر 
را با بشــقاب های کیک مورد حمله قرار می دادند! در صحنه پایانی 
فیلم »خون شد« نیز افراد بسیاری در یک پاساژ و حتی بیرون آن، 

مشغول چاقوزدن به همدیگر هستند!!
خورشید

بچه های زیرزمین
دهمین فیلم بلند سینمایی مجید مجیدی در مقام کارگردان، 
پس از پروژه سنگین »محمد رســول اهلل«)ص( و فیلم »آن سوی 
ابرها« که در هندوستان ساخته بود، درباره کودکان کار و آرزوها و 

مشغله ها و معضالت آنهاست.
علی که خواهرش مرده، پدرش گریخته و مادرش در تیمارستان 
اســت به همراه تعدادی دیگر از کــودکان و نوجوانان در یک انبار 
الستیک های ضایعاتی کار می کند. رئیس یک باند پخش مواد مخدر 
)علی نصیریان( از او می خواهد برای یافتن یک گنج یا زیرخاکی، در 
مدرسه کودکان کار ثبت نام کرده و از طریق زیرزمین آن مدرسه به 
محل دفن گنج برسد. علی در مدرسه کودکان کار به نام خورشید، 
با معلمی )جواد عزتی( مواجه می شود که خیلی هوای آنها را دارد و 
در کنار سه نفر دیگر از دوستانش، جست وجوی گنج را در شرایط 

بسیار دشوار و طاقت فرسا شروع می کند.
مجید مجیدی در فیلم »خورشید«، طبق عادت فیلمسازی اش، 
پروداکشن و تولید سختی را پشت سر گذارده و مثل همیشه سعی 
کــرده کارگردانی قابل قبولی ارائه دهــد. او همچنان عالقمند به 
دنیای کودکان و نوجوانان اســت و علیرغم کنار کشیدن بسیاری 
از فیلمســازانی که همپای او به سینمای کودک و نوجوان، آمدند 
و ســپس رفتند و به ساخت آثار دیگری ولو در ضعیف ترین شکل 
پرداختند اما مجید مجیدی هنوز در همان دنیای خودش مقاومت 
می کند، چنانچه حتی روایتش از زندگی پیامبر اســالم)صلی اهلل 
علیه و آله( نیز به دوران کودکی ایشــان می پرداخت. شــاید از ۱۰ 
فیلم مجیدی تنها اثرش که به دنیای کودک و نوجوان نمی پردازد، 

»بید مجنون« باشد.
 اما فیلم »خورشــید« دارای دو بخش تفکیک شدنی و مجزا 
از کار درآمده اســت و همین، فیلــم را حتی در صحنه های تعلیق 
آمیــزش از نفس می انــدازد. یک بخش، قســمت هایی که علی و 
دوستانش در حال کند و کاو در زیرزمین هستند و بخش دیگر که 
گویا قرار است به پس زمینه های خانوادگی و شغلی هریک از بچه ها 
بپردازد اما در مسائل حاشیه ای درجا زده تا حدی که این قسمت ها 
از خســته کننده ترین بخش های کار از آب درمی آید. علیرغم آنکه 
صحنه های جســت وجوی گنج بســیار باورپذیر و پرتعلیق به نظر 

می رسند.
مجیدی در »بچه های آســمان«، محــل آزمون همه غیرت و 
همت پسر بچه ای برای خریدن کفش خواهرش را تالش برای سوم 
شــدن در یک مسابقه دو قرار می دهد و حاصلش پاهایی ورم کرده 
اســت که ماهی های قرمز کوچک به دورش می چرخند. اما اینک 
دیگر نه علی فیلم »خورشــید« آن علی »بچه های آسمان« است 
و نه فضای داســتان، آنچنان معصومانه و لطیف به نظر می رســد. 
علــی اینک برای مرگ و زندگی خود و مادرش می جنگد تا بلکه از 
دخمه ها و تونل های تاریک زیرزمین قبرســتان، گنج بدست آورده 
و بتواند خانه ای برای اقامت مادرش تهیه نماید. حاال دیگر آن علی 
»بچه های آسمان« به زیرزمین رفته و در میان خاک و لجن و بوی 
تعفن به دنبال کمک برای خانواده اش اســت! اگرچه درپایان کار، 

زنگ مدرسه خالی از دانش آموز را به صدا در می آورد!!

روز پنجم و ششم؛ سینماى فالكت و بزهکارى
سعید مستغاثی
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 به بهانه سالگرد وفات حضرت ام البنین)س(

 محــل شــهادت ســرداران جبهــه مقاومت 
حاج قاسم سلیمانی و ابومهدی المهندس در فرودگاه 
بغداد ایــن روزها به زیارتگاهی بــرای مردم عراق 

تبدیل شده است.
مردم به ویژه جوانان عراقی طی هفته های گذشــته  با 
حضور در این مکان به یاد شــهدای مقاومت و محکومیت 

جنایت دولت تروریست آمریکا شمع روشن می کنند.
اقامــه نماز، خواندن دعاهای توســل و کمیل و دعای 
فرج برای ظهور امام عصر ارواحنا له الفدا از دیگر آیین هایی 
است که در مشهد شهدای مقاومت در فرودگاه بغداد برگزار 

می شود.
اوج حضور گروه هــای مختلف مردم عــراق در محل 
عروج آسمانی شهیدان ســپهبد سردار سلیمانی و مجاهد 
المهندس شــب های جمعه، حوالی ســاعت شــهادت این 

اسوه های مقاومت و جهاد و قرائت دعا کمیل است .
جمعی از مردم عراق شــب پنجشــنبه شب گذشته و 

در پنجمین هفته شــهادت حاج قاسم سلیمانی و ابومهدی 
المهندس با حضور در محل شــهادت این سرداران رشید 
ســپاه اســالم در فرودگاه بغداد ضمن قرائت دعای کمیل 
اشــک ماتم ریختند و به یاد این شــهیدان شــمع روشن 

کردند.
سردار سپهبد قاســم ســلیمانی فرمانده شهید سپاه 
قدس و ابومهدی المهندس معاون سازمان نیروهای مردمی 
عراق به همراه ۸  نفر دیگر بامداد جمعه ۱۳ دی در مســیر 
فرودگاه بغداد به دســتور »دونالد ترامپ« رئیس جمهوری 
تروریســت آمریکا و با پهپادهای وزارت دفاع این کشــور 

)پنتاگون( ترور شدند و به شهادت رسیدند.
در واکنش به اقدام تروریســتی سپاه پاسداران انقالب 
اســالمی بامداد چهارشنبه  ۱۸ دی ماه و درست در همان 
ســاعت  شــهادت این دو سردار رشید ســپاه اسالم ده ها 
موشک بالستیک به سمت پایگاه عین االسد آمریکا واقع در 

استان االنبار عراق شلیک کرد.

زمزمه دلنشین دعاى كمیل 
در محل شهادت سردار سلیمانى و ابو مهدى المهندس

آیین مهمانی الله ها و عطرافشــانی و گل باران گلزارهای مطهر شهدا با 
حضور مسئوالن، مردم و خانواده معظم شهدا و ایثارگران در سراسر کشور 

برگزار شد.
به گزارش »ایثار«، روز پنجشــنبه در آســتانه چهل و یکمین سالگرد پیروزی 
انقالب اســالمی و در روزی که با عنوان »معنویت، ایثار، شــهادت« نام گذاری شده 
بود، مراسم عطرافشانی و گل باران مزار منور شهدا در حدود ۲۰  هزار گلزار شهدای 

سراسر کشور برگزار شد.
مراســم ویژه مهمانی الله ها در گلزار شهدای بهشت زهرا)س( تهران با باالترین 
آمار مزار مطهر شهدا به عنوان نماد ملی، مزار سردار شهید سلیمانی در گلزار شهدای 
کرمان، گلزار شهدای مسلمین در شهرستان بانه به عنوان تکریم شهدای اهل سنت، 
گلزار روســتای صاحب الزمان)عج( خرم آباد به عنوان نماد شــهدای روستایی و مزار 
شهدای ارامنه تهران به عنوان نماد شهدای ادیان توحیدی برگزار شد و برخی گلزارها 

با استفاده از بالگرد گل باران و پرچم مزار منور شهدا تعویض شد.

آیین مهمانى الله ها و عطرافشانى 
گلزارهاى مطهر شهداى سراسر كشور برگزار شد

قم- خبرنگار کیهان:
امام جمعه قم گفت: گروه ها و احزاب باید پیشتاز 
تمکین به قانون و مروج قانونمداری باشند و بر همین 

اساس در عرصه انتخابات حضور یابند.
آیت اهلل علیرضا اعرافی در خطبه های نماز جمعه قم که 
با حضور گسترده مردم مؤمن و خداجوی این شهر در مصلی 
قدس برگزار شد افزود: اگر مجلسی قوی، خدمتگزار، امین و 
دور از آســیب ها می خواهیم باید به هدایت های رهبر معظم 

انقالب توجه داشته باشیم.
وی اظهار داشــت، دشــمن تالش می کند تا مردم را از 
انتخابــات مأیوس کند و امنیت کشــور را با مخاطره مواجه 
نمایــد لذا ملــت در برابر این آزمون مهــم وظیفه دارد که 
هوشــیارانه این خطر را از کشور دور کند و بدانند حتی یک 
رأی بیشتر نیز به همان اندازه امنیت کشور را ارتقا و تضمین 

می کند.
مدیر حوزه های علمیه سراسر کشور با بیان اینکه دشمن 
همه امکانات خود را برای نابودی ایران به میدان آورده است 
تصریح کرد: عقل ســلیم حکم می کند که باید دلخوری ها و 

گله ها را به زمان دیگری موکول کرد و برای حفظ کشور به 
میدان آمد و آزمون ۲۲ بهمن و دوم اسفند ماه را با سربلندی 

پشت سر گذاشت.
وی جمهوری اســالمی را پرچم دار ارزش های انسانی و 
اسالمی در عصر حاضر عنوان کرد و اظهار داشت: ملت ایران 
تحت هدایت های حضرت امام در جهان پر از افکار و ایده های 
گمراه کننده راه حق را شناختند و امروز نور انقالب اسالمی 

و گفتمان نجاتبخش آن جهانی شده است.
عضو شورای عالی انقالب فرهنگی افزود: پدیده انقالب 
اسالمی فصلی نو در تاریخ بشر در برابر چشم انسانها گشود و 
اثبات کرد که می توان همزمان هم اخالق و معنویت و تدین 
را داشــت و حفظ کرد و هم به پیشرفت رسید وی با اشاره 
به موانع بزرگ در برابر انقالب اســالمی از جمله توطئه های 
جنگ و ترور و شــورش و تحریم های ظالمانه مستمر گفت: 
با وجود این همه مانع - اما پیشرفت های جمهوری اسالمی 
در حوزه های مختلف علمی و هســته ای و مخابرات و هوا و 
فضا و پزشکی و علوم جدید و تکنولوژی های مدرن نظامی و 
پزشکی و صنعتی و... خیره کننده است بطوری که ابرقدرتها 

را مجبور به عقب نشینی کرده است.
خطیب جمعه قم با مرور دســتاوردهای گسترده نظام 
بــا حمایت های مردمی در عرصه های مختلف تأکید کرد: ما 
البته خطا و اشــتباه هم داشته ایم اما گستردگی دستاوردها 
بسیار فراوان است و همین امر دشمنان ما را عصبانی کرده 

است.
وی تصریح کرد: تجربه نشــان می دهد که هر جا در 
پرتــو رهنمودهای رهبری حرکت کرده ایم به پیشــرفت 
و عبور از مشــکالت توفیق یافته ایــم و امروز بر همگان 
مســجل شده است که تنها راه رســیدن به قله ها و کنار 
زدن موانع حرکت در پرتو رهنمودها و هدایت های رهبر 

معظم انقالب است.

امام جمعه قم با اشــاره به فشارهای حداکثری دشمن 
برای نابودی اقتصاد، امنیت و استقالل کشور گفت: متأسفانه 
در چنین وضعیتی برخی با ســخنان نابجا همسو با دشمن 
یــأس و نا امیدی را دامن می زنند. وی حضور میلیونی مردم 
در مراسم وداع و تدفین سردار سلیمانی را نمونه ای از عشق 
و اردات مردم به انقالب اســالمی و راه امام و رهبری عنوان 
کرد و اظهار داشــت: این برگ پرافتخار تاریخ ملت ایران در 
عرصه دفاع از اسالم و انقالب و استقالل ماندگار شد. آیت اهلل 
اعرافی در بخش پایانی خطبه ها معامله قرن را ذبح فلسطین 
عنوان کرد و گفت، این توطئه هم شکســت می خورد و هم 
 خیزش امت مســلمان در برابر آمریکا و صهیونیســت ها را

در پی خواهد داشت.

امام جمعه قم:

حرکت در پرتو رهنمودهای رهبری تنها راه حل مشکالت است


