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تلویزیون

ماجرای عشق جاسوس عراقی
به یک پرستار در «مینو»

ماجرای عش��ق جاس��وس عراق��ی به یک
پرس��تار در دوران دفاعمق��دس موضوع اصلی
سریال «مینو» است .به گزارش «وطن امروز»،
لوگ��وی تازهترین محصول س��ریال س��ازمان
هنری  -رس��انهای اوج با نام «مینو» در آستانه
پخش از رسانه ملی با طرحی از خانه طراحان
انق�لاب اس�لامی رونمایی ش��د .س��ریال 27
قس��متی «مینو» در بوس��تان والیت ،آبادان،
خرمشهر ،ش��هرک س��ینمایی دفاعمقدس و
شهرک سینمایی غزالی تصویربرداری شده و با
پایان یافتن مراحل فنی ،آماده نمایش از رسانه
ملی اس��ت« .مینو» به کارگردانی امیرمهدی
پوروزیری و تهیهکنندگ��ی مهدی همایونفر،
روایتی از مقاومت مردم خرمشهر در آغاز جنگ
تحمیلی است که داستان آن در ماههای منتهی
به اش��غال این شهر میگذرد؛ قصه عاشقانهای
بین یک جاس��وس عراقی و یک پرس��تار که
فضای ملتهب جنگ آن را دس��تخوش فراز و
فرودهای بسیار میکند.
کتاب

چاپ  10هزار نسخه از «یادت باشد»
در یک هفته

کت��اب «ی��ادت باش��د»،
داستان زندگی شهید حمید
س��یاهکالیمرادی ،نخستین
شهید مدافع حرم ،در کمتر
از  10روز ب��ه چاپ هجدهم
رسید .به گزارش تسنیم ،کتاب «یادت باشد»
عاش��قانهترین کت��اب ش��هدای مداف��ع حرم
برای ش��هید پایی��زی دف��اع از حریم حضرت
زینبکبری است که در پاییز سال  89به کربال
رفت ،در پاییز سال  91عقد کرد ،در پاییز سال
 92ازدواج کرد و در نهایت در پاییز س��ال 94
به ش��هادت رس��ید! طراحی جذاب جلد این
کتاب گویای همین غربت همسرانه از جنس
پاییز اس��ت که کتاب «یادت باشد» را بیش از
هر چیزی به کتابی سراس��ر عشق و محبت و
دلدادگی بدل کرده است؛ عشقی که شاید در
زندگی زمینی به جدایی رس��یده باشد اما این
تعلقخاطرها هیچگاه کهنه نمیش��ود« .یادت
باش��د» یک عاش��قانه آرام در دل هیاهوهای
زندگی است که با زبانی ساده و شیرین بهقلم
رسول مالحسنی روایت شده و انتشارات شهید
کاظمی اسفند سال گذش��ته آن را روانه بازار
کتاب کرده اس��ت .چاپ نخست کتاب در روز
رونمایی آن به اتمام رسید و در طول یک هفته،
کتاب به چاپ سوم رسید .این اثر در حال حاضر
به چاپ هجدهم رسیده است.

عالقه شدید آمریکاییها
به کتابهای ضد ترامپ!

 4کتاب منتشرش��ده درباره
«دونال��د ترامپ» در س��ال
 ۲۰۱۸در آمری��کا همگی در
صدر فهرست پرفروشترین
آث��ار غیرداس��تانی ق��رار
گرفتهاند .به گزارش ایس��نا به نقل از انبیسی
نیوز« ،ترس» نوشته «باب وودوارد»« ،آتش و
خش��م» به قلم «مایکل ُولف»« ،یک وفاداری
باالتر :حقیقت ،دروغ و رهبری» نوشته «جیمز
کوم��ی» رئیس س��ابق س��ازمان افب��یآی و
کت��اب «ناقصالعق��ل :کاخ س��فید ترامپ به
روایت یک خودی» نوشته «اماروسا منیگالت
نیوم��ن» دس��تیار قدیمی ترام��پ که همگی
رویک��ردی ضد ترامپ دارند ،امس��ال در صدر
پرفروشترین آثار غیرداس��تانی منتشرش��ده
در آمریکا قرار گرفتند و در س��طح جهان نیز
 ۷۵۰هزار نس��خه از آنها در روز نخست انتشار
به فروش رفته اس��ت« .لیز هاول» مدیر ارشد
ش��رکت «بارنزاند نوبل» که مالک بزرگترین
و گستردهترین کتابفروش��یهای زنجیرهای
در سراس��ر آمریکاس��ت ،اعالم کرد در  3سال
گذشته هیچ کتاب ویژه بزرگساالنی نداشتهایم
که به س��رعت کتابهای نوشته ش��ده درباره
«ترام��پ» به فروش برس��ند و پس از انتش��ار
«برو یک بپا بگذار» نوشته «هارپر لی» در سال
 ،۲۰۱۵کتابهایی که به موضوع کاخ س��فید
پرداختهاند ،رکوردشکن بودهاند« .ترس» نوشته
«باب وودوارد» که جدیدترین اثر نوشتهش��ده
درباره «دونالد ترامپ» است تاکنون به سقفی
فرات��ر از انتظ��ار در پیشفروش رس��یده و بر
اس��اس اعالم «جاناتان کارپ» مدیر انتشارات
«س��ایموناند شوس��تر» این کتاب بزودی به
پرفروشترین اثر در بریتانیا ،کانادا ،اس��ترالیا و
حتی هند تبدیل میشود و فرآیند چاپ مجدد
در همه این کشور در حال انجام است و این اثر
به پدیده جهانی تبدیل خواهد شد.

وطن امروز

محرمنامه

پویش روشنا با رمان «احضاریه» اثری از علی مؤذنی به محرم رسید

احضاریهای از کربال

گروهفرهنگوهنر:در این سالها که به اندازه رشدی
که تمام نرخهای ارزی و ریالی و مصرفی داشتهاند،
کتابخوانی در رکود خ��ودش باقی مانده و صنعت
نشر به افول گراییده؛ در روزگار رونق تلگرامخوانی و
اینستاگرامبینی ،این پویش روشنا است که با تمام
مش��کالت به پله یازدهم خود رسیده است .پویش
کتابخوانیای که با معرفی هر اثر رونق قابل توجهی
به بازار کتاب میدهد و مخاطبان بسیاری را با خود
همراه میکند .این پوی��ش تاکنون در  11مرحله
و به بهانه مناس��بتهای گوناگون کتابهایی را در
بازار نشر برجسته کرده است .محرم سال گذشته
«آیینه تمامنما»ی آیتاهلل حائریشیرازی به عنوان
کتاب پویش محرمی روش��نا معرفی شد و امسال
قرعه به نام «احضاریه» افتاده اس��ت؛ اثری از علی
موذنی ،نویسنده کتابهای «دوازدهم»« ،مأمور»،
«خوشنشین» و ...که همزمان با شروع این پویش
از سوی انتشارات اسم به بازار نشر رسید .این کتاب
مضمونی عاشورایی با محوریت حضرت زینب دارد
اما داستان به روایت خبرنگاری است که به واسطه
اصرار و پیشنهاد یکی از دوستانش راهی سفر کربال
میشود و در حین مقدمهچینی برای این سفر است
که خوابی عجیب توس��ط خواهرش دیده میشود
که به س��فر او ارتباط پیدا میکند و همین خواب
و تالش خواهرش برای همراه شدن با برادر در این
س��فر ماجراهای رمان را به پیش میبرد .تازهترین
کت��اب علی موذنی با  10درصد تخفیف به قیمت
 12600تومان در کتابفروش��یهای سراسر کشور
عرضه میشود و خرید پیامکی این کتاب با ارسال
عدد  72به شماره  10003022میسر است .جوایز
این پویش شامل  14جایزه  10میلیون ریالی و یک
جایزه  100میلیون ریالی است که میتوان با ارسال
پیامک��ی کد مندرج در کتاب در این قرعهکش��ی
شرکت کرد.
■■محرم به طعم آیینهای تمامنما

پویش روش��نا سالهای گذش��ته با کتابهای
«نامیرا»« ،رحمت واس��عه»« ،سقای آب و ادب» و
«بچههای عاش��ورا» به استقبال ایام محرم و عزای
احس�ان س�المی :علی موذنی را
نگاه
ب��ه طور ج��دی ب��ا «دوازدهم»
ش��ناختم .رمانی در ارتباط با امام زمان(عج) که به
معن��ی واقعی کلمه از زاویهای متف��اوت به روایت
داستانوار برخی حوادث مرتبط با ایشان پرداخته
اس��ت .کتابی که ترغیبم کرد چن��د مورد دیگر از
کتابه��ای او از جمله «خوشنش��ین»« ،ارتباط
ایرانی» و «مالقات در ش��ب آفتابی» را هم بخوانم.
قص��د ندارم در این نوش��ته حرف��ی از قوت قلم و
گیرایی نوشتههای موذنی بزنم که هر آنچه بنویسم
و بگویم برای آن که تنها چند خطی از نوشتههای
او را خوانده باشد ،زیادهگویی و تکراری است .آنچه
من را ترغیب به نوشتن این یادداشت کرد ،جرأت و
جسارت علی موذنی برای داشتن نگاهی متفاوت به
زندگی اهلبیت(ع) است؛ نگاهی که در جزءبهجزء
تازهترین اثرش یعنی «احضاریه» هم دیده میشود.
رمانی در ارتباط با سفر اربعینی یک روزنامهنگار که
به واسطه اصرار و پیشنهاد یکی از دوستانش راهی
سفر کربال میش��ود ولی پیش از آغاز این سفر ،او
و خواه��رش درگیر اتفاقاتی میش��وند که به طور
کلی نگاه آنها را نسبت به این سفر تغییر میدهد.
روایت قصه موذنی در این کتاب در ابتدای امر شبیه
همان قصههایی است که گاهی در سریالهایی مثل
«شاید برای شما هم اتفاق بیفتد »...میبینید ولی
ه��ر چه راوی در روایت قصه پیش میرود ،فضایی

امام حس��ین(ع) رفته بود و در محرم سال گذشته
با محوریت درسگفتارهای آیتاهلل حائریشیرازی
تح��ت عنوان «آیینه تمامنما» کلید خورد .معرفی
این کتاب باعث ش��د تنها در م��اه اول این پویش
یعنی از ابتدای محرم س��ال گذشته 15 ،هزار جلد
از این کتاب در بازار نش��ر به ف��روش رود و خیلی
زود به عنوان پرفروشترین کتاب مطرح شود .این
کت��اب در  7فصل مخاطبان خود را با دیدگاههای
آیتاهلل حائریش��یرازی در رابطه با قیام حسینی
همراه کرده اس��ت ،درسهایی که با تمثیلهایی
خواندن��ی همراه بوده و خواننده را در فهم بیش��تر
حرکت سیدالشهدا(ع) در س��ال  ۶۱هجری آشنا
میکند .آیتاهلل حائریش��یرازی در این مجموعه
گفتارها نهضت عاشورا را جنگ بین فطرت انسانی
و طبیعت انسانی معرفی کرده و بر این عقیده است
که عاش��ورا جنگ کامل فطرت و طبیعت است،
عرصهای که حس��ینبنعلی و یارانش لش��کریان
ن
فطرتند و در مقاب��ل یزیدبنمعاویه و عبیداهللب 
سعد لشکر اشقیا و جهل هستند؛ اگرچه هر دو نماز
میخوانند و مسلمان هستند و هر دو حج میروند.
ن علی میخواست بگویدای کسی که از
نب 
حسی 
مسیحیت میخواهی وارد اسالم بشوی ،ما  2اسالم
داریم :اس�لام نور و اسالم ظلمت؛ اسالم والیتاهلل
و اس�لام والیت طاغوت .اینجا آنچه شما را نجات
میدهد اسالم والیتاهلل است ،نمازی درست است
که نماز والیتاهلل باشد ...عالم االن هم عاشوراست،
عالم االن هم یزیدی و حسینی است .باید حسین و
یزید زمان را شناخت و در ایستادن پشتسر حسین
زمان تردید نکرد.
■■«احضاریه» ماندگار خواهد شد!

چند روز پیش نیز مراس��م رونمایی و جش��ن
امضای کتاب «احضاریه» با حضور حجتاالس�لام
محمدرض��ا زائ��ری و صادق کرمیار برگزار ش��د.
کرمی��ار در این نشس��ت با تمجی��د از موذنی در
خلق دنیایی جدید گف��ت :کتاب «احضاریه» یک
دنیای جدید آفرید که در ذهن من ماندگار خواهد
ش��د .جهانی را آفرید با انسانهای به ظاهر عادی

فاطمه  عبدالوند

اما ب��ا باطن عجیب و غریب .فضای��ی را آفرید که
فقط مختص جهان داس��تانی بومی شده خودمان
در ایران اس��ت و علی موذنی آنرا میشناس��د و
بدرس��تی در جای خ��ود از آن اس��تفاده میکند.
محمدرضا زائری نیز در اینباره گفت :وقتی کتاب
را ب��ه من دادن��د گمان کردم کت��اب را مثل همه
کتابها میخوانم و درباره آن صحبت میکنم ،ولی
این کتاب من را غافلگیر کرد .واقعا فکر میکنم باید
 2یا  3بار دیگر کتاب را بخوانم تا بتوانم آنگونه که
شایسته آن است ،س��خن بگویم .به تعبیر دقیقی
ک��ه در بعضی دیالوگها و مونولوگهای مس��عود

خیال یک قرن و نیم پیش

نهای دفاعمقدس:
ابراهیم حسنبیگی با اشاره به کمرنگ شدن رما 

متولیان فرهنگی دغدغه ندارند

ابراهی��م حس��نبیگی ،صاح��ب
ادبیات
آثاری چ��ون «قدیس»« ،معمای
مسیح»« ،آژیر قرمز» و ...از جمله نویسندگانی است
که در سالهای گذشته رمانهای بسیاری در حوزه
دفاعمقدس داش��ته اما او نیز رفتهرفته از این فضا
فاصله گرفته است .حسنبیگی
نسبت به آینده این ژانر نگران
و معتقد است هم نویسندگان
ه��م دس��تگاههای متول��ی
فرهنگ نس��بت به ای��ن امر
بیتوجه شدهاند.حس��نبیگی
درباره کمرنگ شدن آثار ادبیات دفاعمقدسی اظهار
داشت« :من این کمبود را کام ً
ال قبول دارم ،شرایطی
ک��ه ما در دهه  90داریم ب��ا آن چیزی که در دهه
 60و  70داش��تیم متفاوت است ،ما هر چه از پایان
جنگتحمیلیفاصلهمیگیریمشاهدبیتفاوتیهای
بیشتری نس��بت به جنگ میشویم ،بس��یاری از
نویسندگان و هنرمندان نگاههای عالقهمندانهای را
که در دهه  70نس��بت به این واقعه بزرگ داشتند،
دیگر از دس��ت دادهاند ،بخشی از این طبیعی است
اما بخشی دیگر نه» .وی در پاسخ به این مساله که
آیا کمرنگ شدن رمان دفاعمقدس میتواند معلول
روی آوری به خاطرهنگاری و تاریخ ش��فاهی باشد،
گفت« :اینکه جهت نوشتن رمان بهسمت خاطرات

گاهواره

یادداشتی بر کتاب «احضاریه» نوشته علی مؤذنی

جدی پیش چشم مخاطب ترسیم میشود؛ روایتی
داس��تانی از زندگی حضرت زینب(س) از کودکی
تا روزهای س��خت پس از واقعه عاشورا که همه از
زاویهای نزدیک و همانن��د قصههایی دیگر روایت
میش��ود و دقیقا همی��ن نکته یعن��ی «روایت از
زاویه نزدیک و شبیه قصههایی
دیگر» است که به واسطه جدید
ب��ودن آن در فض��ای قصههای
مرتبط با اهلبیت(ع) بش��دت
مخاطب را بر سر ذوق میآورد.
اینک��ه مخاط��ب دیالوگهای
محبتآمی��ز پ��در و دخت��ری
میان امیرالمومنی��ن علی(ع) را
با دخترش حضرت زینب (س)
میخوان��د و فضای��ی نزدیک از
زندگی اهلبیت(ع) را به عنوان
انسانی که همچون انس��انهای دیگر دچار شادی
و غم میش��ود ،میبیند؛ نگاهی است که نمونه آن
در کمتر اثری دیده میش��ود .درواقع نگاه قدسی
به جای��گاه واالی خاندان عصمت و طهارت عموما
باعث شده که کمتر نویسندهای جسارت پرداختن

رفته باش�� د را من چندان قبول ن��دارم ،به هر حال
خاطرات متفاوت از رمان است ،رمان را نویسندگان
مینویس��ند ولی خاطرات معموالً با برنامهریزی و
حمایت دس��تگاهها و نهادهای ذیربط از دل راوی
بی��رون میآید و نقلقولها توس��ط نویس��ندگان
تنظی��م میش��ود ،بنابرای��ن
خاطرهنویسی یک پروژه است
که ت��ا رزمندگان دفاعمقدس
هس��تند ادامه پی��دا میکند
اما رم��ان از درون نویس��نده
توجوی
میجوشد ،این جس 
درون��ی ،ای��ن دغدغه درونی نس��بت ب��ه انقالب و
دفاعمقدس و حتی ارزشهای دینی در س��الهای
اخیر کمرنگ ش��ده است» .حسنبیگی درباره نگاه
خود به آینده این ژانر نیز اظهار داشت« :با وضعیت
فعلی من بدبین هستم ،هم به ادبیات انقالب و هم
به ادبیات دفاعمقدس ،چرا که نه نویس��ندگان و نه
متولیان فرهنگی دغدغهای برای این کار ندارند ،من
 10سال پیش نیز این حرفها را گفتم و اشاره کردم
که ما با بحرانی در زمینه ادبیات دفاعمقدس روبهرو
خواهیم شد و امروز این بحران کمابیش ایجاد شده
اس��ت ،روند پیشرو روندی نیست که رو به بهبود
باشد ،بلکه سیر نزولی آن هر لحظه شتاب بیشتری
به خود میگیرد».

شماره 13 2537

به زندگی این بزرگان را از زاویهای اینچنینی داشته
باشد .شاید همه ما بارها و بارها روایت قصه خروج
امام حس��ین(ع) از مدینه و حرکت کاروان ایشان
به سمت مکه را ش��نیده باشیم اما خواندن آن در
چنین روایتی بدون شک خواندنیتر است« :حسین
که گفت «باید برویم» ،عبداهلل
راه افت��اد و رف��ت .زین��ب این
رفتار عجیب از عبداهلل را به یاد
نداش��ت .خیره در حسین ماند.
باید برویم؟ خواست بپرسد کجا؟
اما مگر باید هر سوالی را پرسید؟
چش��مان حس��ین خود کتابی
گش��وده بود .آری خواهر جان!
باید برویم .رسید آن سفری که
در کودک��ی به نظر دور میآمد.
وقت تحویل امانتی اس��ت که
مادر به تو س��پرد .وسایلت را جمع کن ...عبداهلل با
کاسهای آب برگشت و آن را به سوی حسین تعارف
کرد و گفت« :میل کنید!» حسین کاسه را گرفت و
به زینب تعارف کرد .زینب گفت« :گوارای وجود».
حسین لبخند زد و کاسه را همچنان به سوی زینب

(شخصیت اصلی کتاب) هست ،وقتی در مواجهه با
تاریخ اهلبیت(ع) ،نگاهمان پژوهشی است ،رویکرد
عقالنی و تاریخی ما را به س��مت یک رویکرد دلی
میب��رد ،اتفاقی که در این کت��اب افتاده و ب ه نظر
من این ویژگی برجس��ته کتاب «احضاریه» است.
نمیخواهم به ش��کل آماری مقایسه کنم یا از آمار
کمی استفاده کنم ،ولی بدون اغراق این کتاب جزو
ماندگارتری��ن کتابهایی در این حوزه اس��ت که
س��الهای بعد دیده خواهد شد .فکر میکنم باید
خیلی زمان بگذرد تا این امانتی که علی موذنی به
ما داده ،قدرش شناخته شود.
نگه داشت .عبداهلل گفت« :شما بفرمایید نوش جان
کنید .برای زینب هم میآورم» .حس��ین سر تکان
داد که نه .گفت« :همین یک کاس��ه برای سیراب
کردن هر دوی ما کافی است» .زینب هیچگاه این
را به زبان نیاورده بود که هیچکس به اندازه حسین
ح��ال مرا درک نکرده اس��ت .هیب��ت لحظههای
ترس��ناکی که از کودکی وعدهاش به او داده شده
بود و حاال زمان وقوعش رسیده بود ،آب میطلبید.
برای همین کاسه را گرفت و بسماهلل گفت و چند
جرعه نوش��ید و همین آبی که بموقع به او تعارف
ش��د ،مانع از آن شد که سردرد بگیرد ،آن هم در
آن شرایط س��خت که باید با حواس جمع فقط
وس��ایلی را بردارد که کارراهانداز باشد ...حسین
بس��ماهلل گف��ت و آب را زیر نگاه زینب نوش��ید.
سیب گلویش موقع پایین دادن آب باال آمد .آب
را تا ته نوش��ید و گف��ت« :الحمدهلل!» چقدر این
چند جرعه آب را خوشمزه نوشیده بود ...حسین
که رفت ،زینب س��راغ امانتی م��ادرش رفت.»...
موذن��ی در «احضاری��ه» در کن��ار روای��ت قصه
زندگی حضرت زینب(س) ،کمی هم درباره آداب
زیارت اهلبیت(ع) میگوید .آدابی که نخستین
پیششرط آن عالقه قلبی برای رسیدن به محضر
یار اس��ت .همان چیزی که  2ش��خصیت اصلی
قصه کتاب یعنی «مسعود» و خواهرش «عارفه»
از ابتدا تا پایان قصه به نوعی با آن درگیر هستند.

نادرطالبزاده در نقد عملکرد رسانه ملی پیرامون موضوعات معنوی:

فضای حوزههای نمایشی دینی باز است

نادر طال��بزاده در گفتوگویی
نظر
با موض��وع چالشهای رس��انه
مل��ی در پرداختن به مضامین معنوی با اش��اره
به چارچوبهای س��ینمای معنوی ،گفت« :اگر
س��ینمای معنوی را در تصوی��ر بزرگتری نگاه
کنیم ،سینمای معنوی همان
سینمای متمرکز است .حتی
در آمریکا فیلمهایی ساخته
ش��ده که دینی نیستند ولی
در آن جستوجوی حقیقت
اس��ت ،البته اینگونه فیلمها
تعدادش��ان در هالیوود به تعداد انگش��تان دست
نمیرسد ،چون فرهنگ غرب و هالیوود از این نوع
آثار حمایت نمیکند و باید فیلمس��از مستقل و
پرقدرت باشد تا بتواند چنین فیلمهایی را بسازد.
ولی در جمهوری اس�لامی ایران حمایت از تولید
فیلمهای معنوی جزو سیاس��تهای ملی است،
این تفاوت ما با خیلیهاست» .طالبزاده در ادامه
بیان داش��ت« :سفر سنگ مسعود کیمیایی قبل
از انقالب اکران ش��ده بود و شبکه  3میخواست
پخش کند .مسؤوالن تلویزیون سردرگم بودند که
آیا این فیلم باید در تلویزیون پخش شود یا خیر؟!
نشس��تیم در تلویزیون با حضور رئیس س��ازمان
صداوس��یما دیدیم ک��ه همه از هم میپرس��ند

میش��ود این کار را روی آنتن برد؟ من آنجا بلند
شدم و گفتم سال  62در جزیره مجنون پشتیبانی
جنگ جهاد چند فیلم برای نمایش داشتند ،یکی
«سفر س��نگ» کیمیایی بود و الرساله مصطفی
عق��اد و «اژدها وارد میش��ود» بروس��لی که در
سنگرها رزمندگان میدیدند.
این نکته را که گفتم جلسه
که تمام ش��د آقای ضرغامی
دس��تور پخش فیلم را صادر
کرد و مجوز گرفت و پخش
شد .همیش��ه چالش بود که
انجام بدهیم یا خیر و تا به امروز هم هست» .وی
در ادامه افزود« :واقعاً فضای حوزههای نمایش��ی
دینی باز است و میتوانیم کارهای بزرگ و فاخری
انجام دهیم که سالها روی آنها بحث شود ،مثل
حض��رت س��لیمان(ع) و حضرت یوس��ف(ع) که
بخوبی روی آنها کار شد .یا خیلی از کارهایی که
داوود میرباقری انجام داده است .یادم هست یک
زمانی داوود میرباقری میخواس��ت سلمان را کار
کند به او گفتند مختار را کار کند.ایکاش همان
موقع سلمان را میساخت که همه دنیا سلمان را
میشناس��ند اما همه دنیا مختار را نمیشناسند.
مث ً
ال مختار را میتوان در عراق نش��ان داد اما در
لبنان نمیتوان این کار را کرد».

تما م گاهوارههای عالم را
دادهاند به دستان کوچکت
گره زدهاند به لبهایی
که ترکهایش
تار کرده نگاه مادر را
حاال وقت قیام عالم است برایت
تو روی دستهای بابا میروی که سیراب شوی
میروی که یار باشی
برای امام زمانت حسین
میروی
که از پارگی حنجر تو
ریههای عالم جان بگیرد
و گهواره اندیشه عالم را تکان بدهی
تو میروی
و برنمیگردی دیگر
برای الالیی لیال
و دنیا متحیر است
تو ششماهه را
چگونه سر بریدند...
امشب تمام کودکان عالم
روزه آب میگیرند
تا صدای هل من ناصر تو را
احساس کنند
و مادرانشان
با الالیی اصغرم
بیدارمیکنند
کودکانشان را
که قرار است علیاکبرهای سپاه آخرین ذخیره
عالم باشند
خون تو اما
چه کرده با دلهای مادرانی که
با شنیدن قصه رفتنت
یاعلیاصغرگویان
باران میشوند و برای اضطرار حسین
گریه سر میدهند...
سینما

میرکریمی همچنان در یاسوج
به دنبال «قصر شیرین»

رض��ا میرکریم��ی همچنان
مش��غول انتخاب لوکیش��ن
و بازیگ��ر محلی ب��رای فیلم
جدی��دش «قصر ش��یرین»
در یاسوج اس��ت .به گزارش
«وطنامروز» ،عالوه بر حامد بهداد که انتخابش
به عنوان یکی از بازیگران اصلی قطعی ش��ده
اس��ت ،ژیال ش��اهی نیز بازیگر دیگری اس��ت
که برای حضور در پ��روژه میرکریمی انتخاب
شده اس��ت .همچنان انتخاب بازیگران محلی
فیل��م «قصر ش��یرین» که به ط��ور کامل در
کهگیلویهوبویراحمد فیلمبرداری خواهد شد،
ادامه دارد .پیشبینی میشود فیلمبرداری این
فیلم  15مهرماه آغاز شود .فیلمنام ه این فیلم
براساس طرحی از سیدرضا میرکریمی و توسط
محسن قرایی و محمد داودی نوشته شده است.
سینمایجهان

آغاز عملیات نجات بیستوپنجمین
«جیمز باند»

«رابرت وید» و «نیل پرویس»
 2فیلمنامهنویس قدیمی برای
بازنویسی فیلمنامه جدیدترین
قس��مت از مجموعه فیلمهای
اکشن «جیمز باند» استخدام
ش��دند .به گزارش ایس��نا به نقل از گاردین ،پس
از کنارهگیری ناگهانی «دنی بویل» از کارگردانی
بیستوپنجمین قس��مت از فیلم «جیمز باند»،
تهیهکنندگان این مجموعه با بهکارگیری «رابرت
وی��د» و «نیل پرویس»  2نویس��نده قدیمی این
مجموعه در تالش هس��تند س��اخت این فیلم را
مجدد در مس��یر اصلی خود قرار دهند .س��اخت
قسمت جدید «جیمز باند» قرار بود به کارگردانی و
با فیملنامهای از «دنی بویل» کارگردان برنده اسکار
انگلیسی ساخته شود اما به سبب آنچه اختالفات
خالقانه میان او و تهیهکنندگان فیلم عنوان شد،
س��اخت این پروژه با کنارهگیری «بویل» متوقف
شد .بیستوچهارمین قسمت از مجموعه فیلمهای
«جیمز باند» با عنوان «ش��بح» در س��ال ۲۰۱۵
توسط «سام مندس» کارگردانی شد و به فروش
جهانی بیش از  ۸۷۲میلیون دالری در س��ینماها
دست یافت اما «س��قوط آسمانی» به کارگردانی
«مندس» و با حضور «کریگ» و «خاویر باردم» در
نقش منفی در سال  ۲۰۱۲با فروش یک میلیارد
و  ۱۰۰هزار دالر در سطح جهان به پرفروشترین
فیلم در این مجموعه بدل شد .کارگردان قسمت
بیستوپنجم و جدید این فیلم پس از کنارهگیری
«دنی بویل» هنوز اعالم نشده است.

