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امام صادق عليه السالم:

ملع�ون اس�ت كس�ي ك�ه 
رياس�ت طلبي كند و كسي 
كه به رياست همت گمارد و 

كسي كه در فكر آن باشد.

بحاراالنوار، ج07، ص 151

سيدحسن جالير، تهيه كننده اولين فيلم عاشورايی سينمای ايران:

يک نسخه سالم از فيلم سفير در اختيار ندارم!
 واقعيت اين است كه برای ساخت فيلم عاشورايی خوب، تجهيزات تعيين كننده نيست 

 بعد از »سفير«، فيلم ها و سريال های ديگری داشته ايم كه تجهيزات بسيار باالتری 
در اختيار داشته اند، اما خوب از كار درنيامده اند

حداق�ل كاری ك�ه در اي�ن س�ال ها  می ش�د انج�ام 
دهن�د اين ب�ود ك�ه نس�خه نگاتي�و فيلم »س�فير« 
را پيدا ي�ا دس�ت كم مطالبه كنن�د. من ام�روز هيچ 
نس�خه ای از اين فيل�م در اختي�ار ن�دارم و واقعًا در 
قبال اي�ن جن�س بی توجهی ها هيچ پاس�خی ندارم. 
سیدحسن جالیر، تهیه كننده فیلم س��ینمایی »سفیر« 
به عنوان اولین فیلم عاشورایی سینمای ایران با بیان این 
مطلب به مهر گفت: واقعاً بی اطالعم كه در این سال ها نسخه 
نگاتیو فیلم سفیر چه شده اس��ت و چطور می توان نسخه 
بهتری از این فیلم تهیه كرد. بی اعتنایی ها و كوتاهی های 

تلویزیون در این زمینه هم تازگی ندارد و همیشگی است.
وی در ادامه صحبت ه��ای خود گفت: من در س��ال6۲ 
فیلمنامه »روز واقعه« را از بهرام بیضایی به قیمت 6۰هزار 
تومان خریداری كردم و كارهای مرتبط با تولید آن را هم 
آغاز كردیم. با هزار گرفتاری می خواستم كار دومم بعد از 
»سفیر« همین فیلم »روز واقعه« باشد، اما آنقدر مشکالت 
و موانع پیش آمد كه این اتفاق رخ نداد. دوستان خودمان 
همان زمان می گفتند زود است كه بخواهیم درباره مسائل 
دینی و مذهبی فیلم بسازیم، حتی برخی از زاویه دلسوزانه 
وارد  می شدند و می گفتند زود است سراغ مسائلی تا این 
اندازه مهم و عمیق برویم! بعد از »روز واقعه«، حتی پروژه 
»میرزاكوچک خ��ان« را هم م��ن در تلویزیون كلید زدم 
كه بعدها بهروز افخمی آن را به سرانجام رساند. واقعیت 
این است كه در كشور ما افراد كمتر دنبال كار هستند و 
بیشتر افراد می خواهند جلوی پای كسی كه كار می كند، 
سنگ اندازی كنند تا حاصل كارش به زمین بیفتد و بعد 
آن را بردارند! من در تمام این س��ال ها درباره این مسائل 
سکوت كردم و هنوز هم معتقدم كه در شخصیت بسیاری 
از مدیران ما، طرح و توطئه حرف اول را می زند و هنوز هم 

مدیران فرهنگی ما رنگ عوض نکرده اند.
جالیر عنوان كرد: برای س��اخت فیلم سینمایی »سفیر« 
از همان ابت��دا یک عقیده و خلوص نیت وجود داش��ت و 
آقا سیدالش��هدا)ع( هم به طرق مختلف تولیدكنندگان 
آن فیلم را كمک كرد. اگر كرامت های آقا امام حسین)ع( 
نبود، فیلم »سفیر« هم ساخته نمی شد. این تهیه كننده 

گفت: از جایی به بعد در این راه احس��اس كردم كه دارم 
وارد بازی های بیهوده ای می ش��وم كه بیشتر تلف كردن 
عمر اس��ت. در نهایت هم وقتی صریح، روشن و شجاعانه 
در مسیری حركت كنید، هزاران انگ و تهمت می زنند و 
هزار مسئله ایجاد می كنند تا نتوانی كاری كه می خواهی 
را انجام بدهی. اینگونه تو را از شخصیت اصلی خودت دور 
می كنند و آنچه خودشان می خواهند به مردم و دیگران 
می گویند. در این ش��رایط ش��ما دیگر امکان كار كردن 

نخواهید داشت. 
وی با اشاره به فروش19/5میلیون تومانی فیلم »سفیر« 
در سال61  گفت: عالوه  بر فروش، هزینه تولید این فیلم 
هم در آن زمان اعجاب انگیز بود و حدود 7 میلیون تومان 
برای این هزینه كردیم، اما فروش فیلم به گونه ای بود كه 
هزینه خود را بازگرداند. آن زمان فیلم هایی با ۲۰۰تا 3۰۰ 
هزار تومان در سینمای ایران س��اخته  می شد كه حتی 
نمی توانس��تند هزینه تولید خود را در اكران بازگردانند. 
این فیلم اما به راحتی توانست هزینه خود را بازگرداند و 
من این موارد را جزو الطاف و محبت آقا امام حسین)ع( 
نسبت به این فیلم می دانم. آقا امام حسین)ع( در دل همه 
ما هست و به نام اوست كه بسیاری از كارها را به سرانجام 

می رسانیم.
جالیر درباره پروداكشن بزرگ تولید »سفیر« هم گفت: 
واقعیت این است كه در این زمینه تجهیزات تعیین كننده 
نیس��ت. بعد از »س��فیر« فیلم ها و س��ریال های دیگری 
داش��ته ایم كه تجهیزات بس��یار باالتری ه��م در اختیار 
داشته اند، اما خوب از كار در نیامده اند. نکته اصلی خلوص، 
اعتقاد و اراده همه عوامل پروژه از كارگردان و فیلمبردار 

گرفته تا هنرپیشه ها و حتی تداركات بود.

»هيرمان« خاطرات مردم لرستان از حاج  قاسم منتشر شد

وقتی حاج قاسم در سيل لرستان وارد ميدان شد
دلخوری مردم سيل زده لرستان از بی مهری های دولت وقت برجای ماندتا حاج قاسم، فرمانده محبوب مردمی، پا به  ميدان گذاشت

روايت تعزيه خوان پيشكسوت از بی مهری به تعزيه 

 تعزيه ای كه فيلمبرداری شد ولی هيچ وقت پخش نشد
چند سال پيش از طرف تلويزيون چندين مجلس تعزيه را ضبط 
كرديم. كلی زحمت كشيده شد. وقتی اجرا می كرديم، فيلمبردارها 
گريه می كردند، ولی اين تعزيه ها پخش نشد و  نمی دانيم چرا.

مرتضی صفاریان، هنرمند پیشکسوتی است كه در آستانه 9۰سالگی 
همچنان تعزیه خوانی می كند و از تجربه های شخصی خودش می گوید 
و آرزو دارد در چهار گوشه تهران چهار تکیه درست شود تا امثال او 
تجربیات خود را به جوانان مشتاق انتقال بدهند. صفاریان در اینباره 
به ایسنا می گوید: »از 1۰، 1۲سالگی تعزیه می خواندم. محمد خان 
ساقی كه در بازار فرش فروشی داشت، حر را می خواند و من پسر حر 
را می خواندم. ما در تکیه نیاوران تعزیه اجرا می كردیم و نمی دانم چه 
شد این تکیه دیگر فعالیتش را ادامه نداد. یادم می آید آخرین قسمت 
سریال »شب دهم« را هم در همین تکیه فیلمبرداری كردند. چند سال 
پیش هم از طرف تلویزیون چندین مجلس تعزیه را ضبط كردیم. كلی 
زحمت كشیده شد. وقتی اجرا می كردیم، فیلمبردارها گریه می كردند، 

ولی این تعزیه ها پخش نشد و  نمی دانیم چرا.«
او س��پس نقل قولی از پ��درش را روایت می كند ك��ه خودش هم 
تعزیه خوان بوده اس��ت: »پدرم از مس��ن ترین تعزیه خوانان بود. او 
می گفت احمد شاه در كودكی بیمار ش��ده و نذر كرده بود در تکیه 
دولت، بچه خوانی كند و س��کینه را بخواند. پدرم ب��ه نام باباجون 
ش��ناخته می ش��د و هم موافق خوان بود و هم مخالف خوان. در آن 
دوره، كسی به نام مش اصغر مازندرانی، امام خوان بود و آقایی هم به 
نام هزارخانی، معروف به ابراهیم گردن، شهادت خوان و زنانه خوان 
بود. حاج سید محمد بکایی، پدر سید حسن هم تعزیه گردان بود.« 
او هم جزو تعزیه خوانانی بوده كه در دوره ممنوعیت تعزیه، از اجرا 

باز مانده است:» زمان پهلوی اول، تعزیه ممنوع شد و ما در شهرهای 
دیگر اجرا می كردیم كه ژاندارم ه��ا اذیت مان می كردند. یک نفر را 
مسئول سركشی می گذاشتیم كه به محض ورود ژاندارم ها، خبرمان 
می كرد، چون تعزیه خوانان را به كالنتری می بردند.« صفاریان در 
ادامه عنوان كرد: مردم آنچنان به این هنر عشق و عالقه دارند كه در 
هر جایی به دیدن تعزیه می آیند، ولی باید جای درستی برای اجرای 
تعزیه داشته باشیم. سؤال من این است كه اگر تعزیه را قبول دارید، 
چرا جایی به اجرای آن اختصاص نمی دهید؟ اگر قبول ندارید، چرا به 
هنرمندانش درجه دكترا می دهید. از وزارت ارشاد می خواهم چهار 
گوشه تهران چهار تکیه بنا كند و بودجه ای هم در نظر بگیرد تا امثال 
ما به جوانان عالقه مند به تعزیه درس بدهیم. حتی همین میدان 
امام حسین را می توان به تکیه ای شبیه تکیه دولت تبدیل كرد. یا 
اینکه محرم و صفر در آن چادر بزنند كه بتوان تعزیه اجرا كرد. وقتی 
هیچ تکیه ای نداریم، باید چنین كارهایی انجام داد. هر چند ما هنوز 

هم نمی دانیم چرا تکیه نیاوران را تعطیل كردند.

در رس�انه ها دس�ت خطی از حاج قاس�م منتشر 
ش�د كه محبوبيتش را بيش از پيش كرد:»دست 
تمام لرها خصوصاً بسيجيان را می بوسم و افتخار 
می كنم كه نَس�ب لر دارم.« همين دستخط  بنای 
توجه بيشتر به مناطق سيل زده و به تبع آن عميق تر 
ش�دن محبت مردم لرس�تان به حاج  قاسم شد.

كتاب »هیرمان«، خاطرات مردم لرستان از روزهای 
شهادت حاج قاسم سلیمانی به قلم رعنا مرادی نسب 
از سوی انتش��ارات »راه یار« روانه بازار نشر شد. در 
بخشی از مقدمه این كتاب كه دهمین جلد از عناوین 
ناش��ر درباره خاطرات مردمی از ایام شهادت سردار 
سلیمانی است، می خوانیم: »بهار 1398 كسی چه 
می دانست از عمر پربركت سرلشکر قاسم سلیمانی 
كه قاعده دنیا و دنیاپرستان را بر هم ریخته، كمتر از 
یک سال باقی مانده است؟! سرلشکری كه مردمش 
او را با نام كوچکش صدا می زدند. دور فلک چرخید 
و همان روزهای اول فروردین، استان هایی از كشور 
گرفتار س��یل ش��د. دولت وقت، امکاناتش را بسیج 
كرد و اولین استان گرفتار در سیل به مدد رسانه ها، 
در توجه م��ردم و گروه ه��ای جهادی ق��رار گرفت 
تا خانه ه��ای س��یل زده را از آب و گل درآورند، اما 
شوربختانه لرستان و خوزستان از این توجه محروم 

ماندند. سیل ویرانگری كه گل والی به جای مانده از 
آن، خانه ها را تا سقف پر كرد و مردم را بی پناه.

شب س��یزدهم فروردین 1398 را همه لرستانی ها 
به خاطر دارند. شبی كه ارتباط با پلدختر به حداقل 
رس��ید و آخری��ن تصویر، س��یل هولناك��ی بود كه 
چند خان��ه را در خود بلعید و و م��ردم بی پناهی كه 

برای حفظ جان، روی پش��ت بام خانه هایش��ان پناه 
گرفته بودند. همه چیز خبر از فاجعه بزرگ انسانی و 
تلفات سنگین می داد، اما از آنجا كه اگر خدا نخواهد 
حتی برگی از درخت نمی افتد، صبح روز سیزدهم، 
خبر رسید كه پیش بینی ها غلط بوده و مردم آسیب 
جانی ندیده اند، هر چند از خانه و زندگی شان چیزی 
باقی نمانده بود، جز انباری از گل! این یعنی نابودی 

سرپناه هزاران نفر.
در این بحران، حماسه های بس��یاری خلق شد و یاد 
س��ال های دفاع مقدس دوباره زنده شد، اما دلخوری 
م��ردم از بی مهری ه��ا برج��ای ماند؟ در می��ان این 
بی مهری ها، حاج قاس��م، فرمانده محب��وب مردمی، 
پا به  میدان گذاش��ت. اوضاع مردم را از نزدیک لمس 
كرد و سنگ صبورشان شد. برخی از لرهای سیل زده، 
پیش حاج قاسم زبان به ش��کوه باز كردند كه لرها از 
آغاز تاكنون، در هیچ دوره ای، به وطن پشت نکرده اند. 
افتخاراتشان را برشمردند و گفتند كه این بی مهری 
حقشان نیست؟ بعد از آن دیدار، در رسانه ها دستخطی 
از حاج قاسم منتشر شد كه محبوبیتش را بیش از پیش 
كرد:»دست تمام لرها خصوصاً بسیجیان را می بوسم و 
افتخار می كنم كه نسب لر دارم.« همین دستخط بنای 
توجه بیشتر به مناطق سیل زده و به تبع آن عمیق تر 

شدن محبت مردم لرستان به حاج  قاسم شد. به راستی 
كه وطن دوستی و وفاداری لرها در تاریخ نظیر ندارد. از 
مقابله علی مردان خان فیلی با هجوم افغان ها گرفته تا 
رشادت های شهید محمد بروجردی و رزمندگان لشکر 
57 حضرت ابوالفضل علی سپاه و لشکر 84 ارتش كه به 
تأسی از قمر بنی هاشم مرگ را به بازی گرفتند تا رسم 
وفا را بجا آوردند و حاج قاسم سلیمانی در قدردانی از 

این مردمان غیور، سرآمد بود...«
كتاب »هیرمان« كه تحقیق آن برعهده مژگان بیرانوند، 
ستایش لطیف پور، فریبا مرادی نس��ب بوده و تدوین 
آن توس��ط رعنا مرادی نس��ب صورت گرفته اس��ت، 
در 136 صفح��ه، ش��مارگان هزار نس��خه و قیمت 
4۰هزار تومان توس��ط انتش��ارات »راه یار« به چاپ 
رسیده اس��ت و عالقه مندان می توانند ای��ن كتاب را 
عالوه بر كتابفروش��ی ها، از سایت یا صفحات مجازی 
ناشر به نشانی raheyarpub.ir تهیه كنند. »سردار 
گیله مردان«، »شروه ای برای حبیب«، »بر شانه های 
كارون«، »سردار سربدارها«، »حافظ دل ها«، »یزله بر 
دجله«، »سلیمانی ها« و »ابرقدرت خداست«، عناوین 
پیشین انتشارات »راه یار« هستند كه درباره روایت ها و 
خاطرات مردمی شهرهای مختلف از ایام شهادت حاج 

قاسم و ابومهدی المهندس منتشر شده است.

 هيئت سكوالر
حلقه وصل شيعه انگليسي و اسالم امريكايي

هيئت امام حسين)ع( اگر سياسي نباشد اساساً ابتناي ماهيت و اصالتش مخدوش و مجعول است، اما اين 
سياسی بودن حركت روی لبه باريک طناب است، چراكه بايد مراقب بود در گودال سياست زدگی گرفتار نشود

هادی عسگری      دیده بان

    نمایش

     سینما

   مصطفي شاه كرمي
از مباحثي كه در مورد فضاي حاكم بر هيئت های 
مذهبي مطرح مي شود سياسي يا غيرسياسي 
بودن آنهاس�ت. اگرچه مفهوم هيئت سياسي 
با هيئت سياس�ت زده متناقض و حتي متباين 
اس�ت، اما عدم تبيين و شناخت ش�مر و يزيد 
زمانه و عدم تس�ري نگاه پراگماتيک به ش�عار 
»هيهات مناالذله« در ابعاد مختلف زندگي، تغافل 
مهلكي اس�ت كه مناديان هيئت غيرسياسي 
نمي خواهند در موردش حرفي بزنند و در دامي 
غلتيده اند كه انجمن حجتيه در نگاه به مفهوم 
انتظار و وظايف منتظران دارند. آن اسالم سترون 
و غيرجهادي در مقام توجيه ظلم ظالم معتقد به 
»الحق لَِمن َغِلب« است. در واقع مناديان هيئت 
سكوالر روی ديگر مسير تفكر شيعه انگليسي 
است كه بيشترين هنرش قمه زني و نفرت پراكني 
عليه ش�يعه و اس�الم در بين مردم دنياس�ت.

همواره در مواجهه با اقدام سیدالشهدا و قیام علیه 
دستگاه جور كه به قیام عاشورا و حادثه عظیم كربال 
منجر ش��د، دو نوع نگاه در میان باورمندان وجود 
داشته و دارد؛ یک نگاه صرفاً معتقد به برپایي و اقامه 
عزاي امام حسین)ع( است و نگاهي دیگر معتقد به 
تبیین علل قیام ایشان علیه دستگاه اموي و تطبیق 
آن با ش��رایط روز و معرفي شمر و یزید زمانه است. 
تالقي این دو دی��دگاه در روزگار امروز و همزمان با 
فرارسیدن ایام عزاداري امام حسین)ع( در ماه محرم، 
مجالي براي بررسي آرا و محک زدن منطق استداللي 

طرفداران این دو دیدگاه به وجود مي آورد.
   انحراف هيئت سكوالر

در حالي كه 1387 س��ال از عاش��وراي سال 61 
هجري گذشته و بارها و بارها در مواجهه با حکام 
جور و ظالمان تاری��خ، منطق اقدام عملي و جهاد 
امام حسین)ع( در برابر دستگاه ظالم اموي تعین 
پیدا كرده، اما هنوز هم افراد و گروه هایي هستند كه 
معتقدند هیئت جاي حرف های سیاسي نیست. در 
واقع آنها معتقدند مردم باید صرفاً چند صباحي در 
مکاني مشخص دور هم جمع شوند و بر مظلومیت 

اباعبداهلل گریه كنند و بروند دنبال كارشان! 
این گروه كه همواره در اقلیت بودند در حالي براي امام 
حسین )ع( عزاداري مي كنند كه نسبت به فرآیند و 
پروسه اي كه منجر به شهادت ایشان و اسارت اهل 
بیت پیغمبر شد، توجهي ندارند و از روي تسامح یا 

تجاهل كه ریشه در معتقدات برخي فرق منحرف 
اسالمي مانند جبریون و حتي وهابیون دارد، صرفاً 
گریه براي امام مظلوم را وارد مي دانند و تأسي به اقدام 
ایشان در مواجهه با ظلم و ظالم را به غلط مصادف با 

سیاسي كردن قیام اباعبداهلل قلمداد مي كنند. 
این نگاه در حالي اس��ت كه امام علیه ظلم آش��کار 
دستگاه اموي نس��بت به مس��لمانان و پاك كردن 
هرگونه اثر و نشانه اي از اس��الم ناب محمدي)ص( 
قیام و خروج كردند. سیدالشهدا در مورد اهداف و علل 
قیامشان دالیل متنوعي را ذكر  مي كنند كه خالصه 
آن همان تشکیل حکومت اسالمي است. به واقع امام 
به منظور اصالح امت و احیاي اس��الم و برپا داشتن 
نماز و امر به معروف و نه��ي از منکر قیام مي كنند و 
همه اینها جز با تشکیل حکومت و برچیدن دستگاه 
ظلمه یزید زمان ممکن نمي شود كه البته این به آن 
معنا نیست كه هدف امام صرفاً تشکیل حکومت بوده، 
هرچند اقدام ایشان براي باز پس گیري حق غصب 
شده اهل بیت در بلواي سقیفه بني ساعده و سامان 
دادن به اوضاع مسلمین امري خالف دین محسوب 
نمي شود؛ چه اینکه قطعاً امامي كه صرفاً به تالوت 
قرآن و برپایي مجالس حدیث خواني بپردازد، خطري 

براي هیچ حکومتي تلقي نمي گردد.
   نگاه اكثريت هيئت سياسي

در مقابل طرفداران اقلیت این نگاه، این تفکر غالب 
وجود دارد كه هیئت امام حسین )ع( اگر سیاسي 
نباشد، اساساً ابتناي ماهیت و اصالتش مخدوش 
و مجعول اس��ت. اس��تناد این گروه به اقدام امام 
حسین)ع( در معرفي و تبیین حاكم و حکومت 
ظالم باید با تطبیق آن بر روزگار حال و فعلي، شمر 
و یزید زمانه را به جامعه معرفي و به مقابله و جهاد 
علیه آن اقدام كند. در مقاب��ل حامیان عزاداری 
سکوالر معتقدند سیاست، ناپاكی ها و پلشتی هایی 
دارد كه وجودش در هیئ��ت به این مکان نورانی 

لطمه می زند، اما اساس��اً بحث امامت در شیعه 
و اقدام و حركت امام حس��ین)ع( براي تشکیل 
حکومت اسالمي به منظور برپا داشتن اسالم ناب 
محمدي موضوعیت سیاسي در دل نهفته دارد 
و به نوعي عموم خصوص مطلق)یکي از نس��ب 
اربعه( اس��ت، یعني مانند ضرب المثل »چونکه 
صد آمد نود هم پیش ماست«، امامت امت جز با 
تشکیل حکومت اسالمي میسر نمي شود و براي 
همین است كه شیعه معتقد است امام زمان)عج( 
به عنوان ذخیره نهایي و منجي عالم بشریت اقدام 
به تشکیل حکومت جهاني اسالم مي كنند. واضح 
است كه یک هیئت سیاسي باید بر مؤلفه هایي 
مثل ترویج »عقالنیت«، تلفیق عنصر »منطق« 
و »عاطفه«، تبیین »هویت حسینی« و »هویت 
یزیدی« زمانه را در كنار »جوشاندن چشمه های 

عواطف در دل ها« تأكید و ابرام داشته باشد.
  هيئت از نگاه رهبر معظم انقالب

نگاه تأییدي مقام معظم رهبري به عنوان فقیه و 
عالم شیعي در تصدیق لزوم سیاسي بودن هیئت 
استناد محکمي اس��ت كه منادیان این نوع نگاه 
براي منطق مذهبي مدعایشان مطرح مي كنند. 
ایش��ان در دیدار با اعضای س��تاد مركزی هیئت 
رزمندگان اسالم فرمودند: »هیئت ها نمی توانند 
سکوالر باش��ند، هیئِت امام حس��یِن سکوالر ما 
نداریم! هركس عالقه  مند به امام حسین)ع( است، 
یعنی عالقه  مند به اس��الم سیاس��ی است، اسالم 
مجاهد است، اسالم مقاتله است، اسالم خون دادن 
است، اسالم جان دادن است؛ معنای اعتقاد به امام 
حسین)ع( این اس��ت، اینکه آدم در یک مجلس 
روضه یا هیئت عزاداری مراقب باشد كه مبادا وارد 
مباحث اسالم سیاسی بشود، این غلط است. یکی 
از خصوصیات ائمه  طاهرین این بود كه همه  آنها 
مبارزین و مجاهدین فی سبیل اهلل بودند. یکی از ائمه  
طاهرین را سراغ ندارید كه اینها در موضع مجاهدت 

و مبارزه قرار نداشته باشد.« )138۲/۲/8(
  آفت هاي احتمالي

از مهم تری��ن آفاتي كه هیئت سیاس��ي را تهدید 
مي كند، سیاست زده ش��دن آن یا سوگیري هاي 
سیاسي علیه یا له جناح هاي سیاس��ي است. در 
واقع هیئت و كساني كه از تریبون مجال اظهارنظر 
و سخنراني را پیدا مي كنند باید این نکته را مورد 
نظر قرار دهند كه اوالً س��وگیري به نف��ع افراد یا 
جریان هاي سیاسي مصادف با شروع انحراف از اقدام 
امام حسین  علیه السالم است، ثانیاً مداح و سخنران 
باید با باال بردن ظرفیت معرفتي و مطالعاتي خودش 
را به علم روز مجهز كند و از بروز احساسات و حب و 
بغض هاي شخصي و جریاني دوري كند. چه اینکه 
فضاي هیئت را به سمت سیاست زدگي نبرد و باعث 
تقویت جریانات انحرافي مثل شیعه انگلیسي نگردد 
كه بیشترین هنرشان در اقامه عزا و ترویج مکتب 
اهل بیت  علیه السالم به قمه زني و ایجاد انشقاق در 
امت اسالمي خالصه مي شود. در واقعه ترویج هیئت 
سکوالر از سوی فرقه شیعه انگلیسي حلقه وصل و 
نقطه اشتراك آنها با اسالم امریکایي یا همان وهابیت 
است كه براي پذیرفتن ظلم، حدیث جعل مي كند و 
نتیجه هم چیزي جز تکفیر، مسلمان كشي و تقویت 

جبهه دشمنان اسالم نخواهد بود.

از مهم ترين آفاتي كه هيئت 
سياس��ي را تهدي��د مي كند 
سياس��ت زده ش��دن آن ي��ا 
سوگيري هاي سياسي عليه 
يا له جناح هاي سياسي است

    نشر

 رونمايی از منظومه شعر 
»خطبه اصغر«

منظومه شعر خطبه اصغر، سروده علی محمد مؤدب امروز 
در مراسمی رونمايی می شود. 

خطبه اصغر، منظومه ای برای حضرت علی اصغر)ع( اس��ت كه 
به قلم علی محمد مؤدب توسط انتش��ارات سوره مهر به چاپ 
رسیده اس��ت و امروز 19 مردادماه در تاالر س��وره حوزه هنری 
رونمایی  می ش��ود. مراس��م رونمای��ی از این كت��اب، با حضور 
مس��ئوالن فرهنگی و هنری چون حجت االسالم محمد قمی 
رئیس سازمان تبلیغات اس��المی، محمدمهدی دادمان مدیر 
حوزه هنری و جمعی از اهالی فرهنگ و ادب در تاالر سوره، واقع 

در حوزه هنری برگزار می شود. 
علی محمد مؤدب، زاده سال 1355 تربت جام، شاعر و نویسنده 
معاصر ایرانی است. عاشقانه های پسر نوح و مرده های حرفه ای 
از جمله مجموعه های شعری اوست. آثار مؤدب غالباً در حوزه 
شعر سپید، نیمایی و كالسیک دسته بندی می شو د.  او برنده و 
نامزد جوایز مختلف ادبی از جمله كتاب سال جمهوری اسالمی 
بوده است. دست خون، سفر بمباران، كهکشان چهره ها، روضه در 
تکیه پروتستان ها، عطر هیچ گلی نیست، الف های غلط، همین 

قدر می فهمیدم از جنگ و دروغ ها  از دیگر آثار مؤدب است.
----------------------------------------------------

 يک »راز ناتمام« 
از شبكه يک افشا می شود

مجموعه تلويزيونی »راز ناتمام« به كارگردانی و تهيه كنندگی 
امين امانی با مضمونی تاريخی سياس�ی از شنبه ۲۲مرداد 
ساعت ۲۲ و 15 دقيقه روانه آنتن شبكه يک سيما می شود.

س��ریال »راز ناتمام« در آس��تانه ش��هادت دو دولتمرد بزرگ 
انقالب اس��المی، ش��هید محمدعلی رجایی )رئیس جمهور( 
و ش��هید حجت االسالم و المس��لمین دكتر محمدجواد باهنر 
)نخست وزیر( روی آنتن می رود. یک »راز ناتمام« از شبکه یک 
افشا می شود. »راز ناتمام«، در كش و قوس یک ماجرای امنیتی 
به زندگی پرفراز و نشیب شهید محمدجواد باهنر می پردازد كه 
در فعالیت های پرثمرش، سوابق مبارزاتی علیه رژیم ستمشاهی 
و بارها محکومیت به زندان دارد و پس از انقالب اسالمی نیز وزیر 
آموزش و پرورش و سپس دومین نخست وزیر دولت جمهوری 

اسالمی ایران بوده است. 
محمدجواد باهنر هشتم شهریورماه سال 136۰ توسط منافقین 
خلق ترور شد و همراه با محمدعلی رجایی رئیس جمهور وقت 
ایران به شهادت رسید. این سریال تلویزیونی شخصیت بزرگان 
انقالب اسالمی را از جمله آیت اهلل سیدمحمد بهشتی، آیت اهلل 
اكبر هاشمی رفسنجانی و ش��هید محمدعلی رجایی بازسازی 
كرده اس��ت و روایت هایی از وجوه مبارزاتی این شخصیت ها و 
حزب جمهوری اسالمی و وقایع دهه 6۰ و فتنه انگیزی و جنایات 

منافقین را به نمایش می گذارد.
----------------------------------------------------

 حضور گردشگران خارجی 
در آيين های عزاداری يزد

بيش از 500 گردشگر خارجی با حضور در استان يزد، از آيين های 
مذهبی و معنوی ماه محرم در اين اس�تان بازديد داش�تند.

احمد آخوندی، مدیر كل میراث فرهنگی استان یزد، با اشاره 
به حضور بیش از 5۰۰ گردش��گر خارجی در مدت سه روز ایام 
محرم در استان یزد گفت: استان یزد هر ساله در ماه های محرم 
و صفر با توجه به برگزاری آیین ها و مراسم عزاداری خاص مقصد 
بسیاری از گردشگران داخلی و خارجی است. آخوندی ادامه داد: 
گردشگران خارجی از 15 كشور از جمله روسیه، اسپانیا، چین 
و كش��ورهای آمریکای التین با حضور در تکایا و حسینیه ها از 

نزدیک شاهد مراسم عزاداری مردم یزد بودند.
----------------------------------------------------

 مستند پرتره »پدر اردوهای جهادی« 
در تلويزيون

مستند »صد سال تنهايی« به تهيه كنندگی محمدعلی فارسی  
مستند پرتره عبداهلل والی پدر اردوهای جهادی رونمايی شد.

مستند »صد س��ال تنهایی« روایت متفاوتی از زندگی عبداهلل 
والی اس��ت كه س��ال ها در جهت محرومیت زدایی از منطقه 
بش��اگرد، از محروم ترین مناطق جنوب ایران فعالیت داشت.  
فارسی درباره ایده ساخت این مستند  گفت: اولین مواجهه من 

با بشاگرد در سال 1396 بود. 
آن زمان مجموعه مستندی به نام »خرمشهر« را می ساختیم 
كه درب��اره محرومیت زدایی در ایران پ��س از پیروزی انقالب 
اسالمی بود. آن فیلم روایتی از فعالیت های محمود والی، برادر 
عبداهلل والی بود، اما در همانجا بود كه با عبداهلل، منطقه بشاگرد و 
دیگر چهره های تأثیرگذار منطقه آشنا شدم. مستند »صد سال 
تنهایی« در مركز گسترش سینمای مستند و تجربی تولید شده  

و كارگردانی آن را مهدی فارسی برعهده داشته است.


