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وطنامروز      شماره 3302

فرهنگوهنر
سینما

اعالم آخرین وضعیت
سالنهای سینما در کشور

 ۴۱۷سالن سینمایی در سراسر کشور
در مراح��ل مختل��ف س��اخت و
بهرهبرداری هس��تند .ب��ه گزارش
«وطنامروز» به نقل از روابط عمومی
سازمان سینمایی ۶۸۰،سالن سینما
در سطح کشور فعالیت دارند و  ۴۱۷سالن هم در مراحل
مختلف ساخت و بهرهبرداری هستند .طبق اعالم مؤسسه
سینما شهر ،از  ۴۱۷سالن سینما  ۴۷سالن آماده افتتاح
هستند که به دلیل کرونا بهرهبرداری از آنها به تعویق افتاده
است .درگزارش آماری روابط عمومی سازمان سینمایی که
همزمان با روز ملی سینما منتشر شد ،آمده است ۴۳:سالن
هم مراحل پایانی آمادهسازی را سپری میکنند که بین
یک تا  ۳ماه آینده آماده میشوند .همچنین  ۱۷۲سالن
دیگر هم در مراحل ساخت هستند که بیش از یک سال
زمان بهرهبرداری آنها به طول میانجامد و  ۱۵۵سالن هم
در مرحله اولیه ساخت قرار دارند.

فراخوان دومین جشنواره فیلم کوتاه
«سلفی »۲۰منتشر شد

فراخوان دومین جشنواره فیلم کوتاه
«سلفی »۲۰با موضوع همزیستی با
کرونا و تأثیر این ویروس در تغییرات
شیوه و سبک زندگی مردم ،همزمان
با روز ملی سینما منتشر شد.
ب��ه گزارش «وطنامروز» ،رویداد مردمی و مس��تقل
«سلفی  »۲۰در سطح ملی با ایجاد انگیزه و رقابت خالقانه
به مفاهیم جدید در آداب و رسوم ،کار ،معیشت و اهمیت
حقوق شهروندی میپردازد .از جمله اهداف این جشنواره
میتوان به پایداری اجتماعی ،اهمیت دادن به رفتارهای
بوکارهای آسیبدیده در دوران
جمعی و توجه به کس�� 
کرونا ،آموزش حقوق شهروندی ،احترام به انسان ،کودکان
و سالمندان و احترام به محیطزیست و طبیعت اشاره کرد.
همچنین کشف ایدهها و استعدادهای درخشان مردمی
و معرفی استعدادهای فیلمسازان کوتاه ،فرهنگسازی،
تقدیر از کادر درمان و پزشکی و تجلیل از شهدا و قهرمانان
سالمت از دیگر اهداف این رویداد فرهنگی -هنری است.
جشنواره فیلم کوتاه «سلفی »۲۰نخستین جشنواره آنالین
سینمایی در کشور است که دومین دوره آن در  ۲بخش
برگزار خواهد شد .همچنین جایزه بهترین فیلم به اثری
که بیشترین استقبال را در نمایش آنالین به خود اختصاص
داده باشد تعلق میگیرد .ثبت اثر در دبیرخانه آنالین سایت
جشنواره آغاز شده و تا  ۲۰آبان  ۱۴۰۰مهلت ارسال اثر
برای متقاضیان وجود دارد.

مرور رویدادهای موزه سینما با عکس

همزمان با روز ملی سینما ،نمایشگاه
عکس��ی ب��ا محوری��ت رویدادهای
سینمایی سالهای گذشته که در موزه
سینما برگزار شده ،برپا شده است .به
گزارش «وطنامروز» ،این عکسها در
سالن انتظار سینماتوگراف این مجموعه فرهنگی -تاریخی
برای بازدید عموم گذاشته شده و شامل رویدادهایی همچون:
نکوداش��ت زندهیاد عباس کیارس��تمی ،بزرگداشت اصغر
فرهادی ،زادروز مسعود کیمیایی ،نمایش فیلم دوئل با حضور
احمدرضا درویش ،بازیگران و عوامل فیلم ،کارگاه «ژان کلود
کریر» با موضوع بیان و زبان در سینما ،اهدای دستگاه ضبط
صدای ناگرا توسط اریک اشپیتزر ،حضور مرضیه برومند به
همراه س��ایر هنرمندان عرصه ک��ودک در هفته کودک و
نوجوان ،رونمایی از تندیس علی نصیریان ،جش��ن کانون
کارگردانان سینمای ایران و حضور مجید انتظامی در سالروز
درگذشت زندهیاد عزتاهلل انتظامی است.

تلویزیون

تصویربرداری «مواجهه» به نیمه رسید

فیل��م تلویزیون��ی «مواجه��ه» به
کارگردان��ی رض��ا دادوی��ی و
تهیهکنندگی سعید الهی با ضبط
تصاوی��ر مربوط به اراذل و اوباش به
نیمه رسید.
به گزارش «وطنامروز» ،تصویربرداری فیلم تلویزیونی
«مواجهه» که از ابتدای شهریور امسال آغاز شده است و
با رعایت پروتکلهای بهداشتی همچنان ادامه دارد ،با ورود
رحیم نوروزی و حمید ابراهیمی به عنوان تازهترین بازیگران
نقشهای منفی و اراذل و اوباش این فیلم ابعاد تازهتری
پیدا کرد .میثم درویشانپور ،هنرمند استندآپ کمدی
به همراه الهه حسینی و هومن رستگار نیز ترکیب سایر
شخصیتهای منفی این فیلم پلیسی را شکل میدهند.
«مواجه��ه» روایتگر نقش یک مام��ور پلیس راهنمایی
رانندگی در کش��ف راز یک پرون��ده کالهبرداری و قتل
است .همچنین سردار هادیانفر ،رئیس پلیس راهور ناجا
هنگام بازدید از لوکیشن این فیلم ضمن آرزوی موفقیت
برای عوامل این اثر ،خواستار افزایش تولیدات نمایشی در
زمینه معرفی زحمات ماموران راهنمایی و رانندگی شد.

خبر

مراسم بزرگداشت روز شعر و ادب
پارسی برگزار میشود

به همت پژوهشکده زبان و ادبیات فارسی پژوهشگاه
علوم انسانی و مطالعات فرهنگی ،نشست «بزرگداشت روز
شعر و ادب پارسی» شنبه  ۲۷شهریور برگزار میشود.
به گزارش «وطنامروز» ،به همت پژوهشکده زبان و
ادبیات فارسی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی،
همزمان با فرا رس��یدن روز ش��عر و ادب فارسی نشست
«بزرگداشت روز شعر و ادب پارسی» برگزار میشود .در
این نشست اصغر شهبازی درباره موضوع ادبیات حماسی
در کتابهای درسی مدارس و آزاده شریفی درباره موضوع
آسیبشناسی آموزش ادبیات فارسی در رشته علوم انسانی
دبیرستانسخنرانیمیکنند .ایننشستبهصورتمجازی
برگزار میشود.

روزنامه سیاسی  ،فرهنگی  ،اجتماعی ،اقتصادی

حضرت امام حسن مجتبی(ع):

صاحبامتياز و مدیرمسؤول :محمد آخوندی
سردبير :سید عابدین نورالدینی

بین حق و باطل به اندازه  4انگشت فاصله است،
آنچه با چشمت بینى ،حق است و چه بسا با گوش خود سخن
باطل بسیارى را بشنوى.

نشانی  :خيابان انقالب اسالمي ،بين حافظ و خيابان وليعصر(عج) ،كوچه سعيد ،پالك 9
روابط عمومي       66413792 :تحريريه   66413783 :نمابر  66414137 :
   پیامک    10002231:پست الکترونیک     info@vatanemrooz.ir  :
چاپ :موسسه جامجم برتر برنا    توزیع :نشر گستر امروز۶۱۹۳۳۰۰۰ :

اولین سوگواره بینالمللی «ملت امام حسین(ع)» برگزار شد

قصه کربال

خادمان حسینی

گ�روه فرهن�گ و هن�ر :دبیر نخس��تین س��وگواره «ملت امام
حس��ین(ع)» در نشس��ت خبری با فعاالن حوزه رسانه ،درباره
برنامههای خود با محوریت عاشورا توضیحاتی ارائه داد .به گزارش
«وطنامروز» ،مسعود کاویانی در نشست خبری با فعاالن حوزه
رس��انه اظهار کرد :باید به این نکته اش��اره کرد که مکتب امام
حسین(ع) در تمام حوزهها ،حرفهایی برای گفتن دارد که هر
شخصی با هر آیینی با اندک مطالعه در نهضت عاشورا شیفته این
مکتب میشود و این برنامه ،از جمله محدود کارهایی است که با
وفاق چند ارگان شکل گرفته است .دبیر رادیو معارف بیان کرد:
امروز« ،اشکواره بوی سیب» ،سوگواره «مهر محرم» و سوگواره
مجازی «اش��راق» با یکدیگر دس��ت به دست دادند و دبیرخانه
نخستین سوگواره امام حسین علیهالسالم را ایجاد کردند چرا که
امسال طرحی ارائه شد که تمام این سوگوارهها تحت یک عنوان
با هم ،همافزایی و تحت یک دبیرخانه واحد همکاری مشترکی
داشته باشند .وی به اهداف سوگواره ملت امام حسین(ع) اشاره
کرد و گفت :از اهداف این سوگواره ،ادغام ظرفیتها و جلوگیری
از اتالف سرمایهها به معنای شبکهسازی و شناخت ظرفیتهای
ملی هر کدام از این سوگوارهها البته با همکاری کامل دیگر نهادها
و استفاده از تجربیات یکدیگر و تحت عنوان یک برند واحد است.
در ادامه بصیری ،رئیس سازمان بسیج رسانه گفت :در نظر داریم در
حوزه مکتوب و دیجیتال که در موضوع اربعین و امام حسین(ع)
کار میکنند بخشی را به عنوان «خادمان رسانهای» که با عالقه
و همت خودشان فعالیت کردند به این پویش اضافه کنیم و در
آن از پیشکسوتان و کسانی که در این حوزه فعالیت دارند ،تقدیر و
تشکر به عمل آوریم ،زیرا رسانهها یکی از مهمترین و تاثیرگذارترین
بخشها در فرهنگ جامعه هستند .وی ادامه داد :بسیج رسانه،
انسجام بین رسانهها را بر عهده دارد و موضوع خادمین رسانه را
پیگیری میکند .بصیری افزود :بر اساس اهدافی که بیان شد دفتر
تبلیغات قم ،وزارت ارشاد ،بسیج رسانه ،شبکه والیت و سوگواره
«بوی سیب» ،برای رادیو اربعین با یکدیگر همکاری میکنند و
این پویش ،در حوزه عکس ،پادکس��ت ،نمایش تئاتر ،گرافیک،
حوزه خبر ،برنامه و مسابقاتی را در نظر گرفته است.
«س��وگواره ملت امام حس��ین(ع)» در نظر دارد در  ۲قسمت
«حرفهای» و «مردمی» ،برنامههای خود را با هشتگهای مختلف
به نمایش بگذارد و همچنین در حوزه مردمی ،پس از ارزیابی ،به
بهترینهشتگ،هدایاییتقدیممیکند.همچنینافراسیابی،معاون
فرهنگ و هنر وزارت ارشاد درباره روند تولید محتوا توضیحاتی ارائه
داد :در حوزه تولید محتوا کارهای خوبی انجام شد و در یک بازه

زمانی  5روزه فراخوانی داده شد که محتواهای تولیدی متناسب
با فراخور محرم و عاشورا ،روایتگری عاشورا ،صبر و عزت حسینی،
امر به معروف و نهی از منکر ،تصویر و پادکست با اولویت استفاده
در پیامرس��انهای اجتماعی صورت بگیرد؛ از  ۲۰مرداد به مدت
 ۵روز ارسال آثار انجام شد و در حال حاضر نیز در مرحله داوری
است تا پیش از اربعین ،اسامی برندگان اعالم و از آنها تقدیر شود.
وی گفت :کار دیگری که ابتدا به صورت اس��تانی صورت گرفت
بحث سوگواره مهر و محرم بود که از استان سمنان شروع و سال
 ۹۳به صورت ملی و بینالمللی با حمایت مرکز توسعه فرهنگ
و هنر برگزار شد .افراسیابی ادامه داد :در بخش محتوای عمومی،
افراد آثار خود را با هش��تگ «ملت امام حس��ین(ع)» و در بخش
بینالمللی با هشتگ «الحسین سفینه النجاه» ارسال میکنند که
در این حوزه از  ۲۵نفر تقدیر خواهد شد و به آنها جایزه یک میلیون
تومانی داده میشود ،همچنین در بخش حرفهای ،افراد میتوانند
آثار خود را تا  ۱۵مهر مصادف با آخر ماه صفر ارسال کنند که به
بهترین اثر جایزه  ۶۰میلیون تومانی تعلق میگیرد .حسن رضایی،
مدیر اجرایی سوگواره «ملت امام حسین و بوی سیب» نیز گفت:
در زمینه اطالعرسانی و تبلیغات ،کارگروههای خوبی شکل گرفت.

«قصه کربال» کاری متفاوت در حوزه داستاننویس��ی
معاصر درباره واقعه عاشوراست که با گزینش وقایع تاثیرگذار
رویداد بزرگ تاریخ شیعه ،به روایت گوشههایی از آن واقعه
پرداخته اس��ت .قبل از پرداختن ب��ه ویژگیهای این اثر
عاشورایی ،یادآوری این نکته خالی از لطف نیست که اصوال
حادثه کربال یکی از وقایع فراموشنشدنی تاریخ شیعه است
که با گذشت قرنهای متمادی هنوز هم تازگی دارد و هر
شنوندهای را در هر گوشهای از کره خاکی که باشد تحت
تاثیر قرار میدهد .در حادثه کربال اتفاقات ناگواری به وقوع
پیوست که هنوز هم بسیاری از مفسران تاریخ از تحلیل
جامع آن عاجزند و هر بار فقط گوشههایی از آن واقعه بزرگ
بررسی و تجزیه و تحلیل میشود .اندیشمندان و ارادتمندان
آن حضرت در طول سالهای متمادی که از وقوع آن واقعه
دردناک میگذرد ،همواره کوشیدهاند محملی بیابند که
پیام آن حادثه عظیم را به سادهترین زبان ممکن به گوش
شنوندگان در اعصار مختلف برسانند .در این میان ،تألیف
کتابهایی با موضوع عاشورا و رویدادهای پیرامونی آن که
بتواند با مخاطبان عصر خود ارتباط تنگاتنگی برقرار کند،
از جمله دغدغههای اصلی نویسندگان هر عصری بوده که
خوشبختانه تا به حال در این زمینه کتابهای متعددی
تألیف و به چاپ رسیده است.
نویسنده در مقدمه کوتاهی که در ابتدای این اثر آمده
است ،یادآوری میکند :گاهی میشود اتفاقی آرامآرام در
یداد
زندگی آدمی رخ میدهد؛ اتفاقی که اگر آرام آرام رخ نم 
هیچ کس باورش نمیکرد ،اتفاقی که همه نگاهش میکنند،
دوست ندارند واقعیت داشته باشد ولی دارد .چهبسا خود
آدم هم دستی در آن داشته باشد .آنچه در عاشورای سال
 61هجری در کربال اتفاق افتاد هم از این دس��ت اس��ت؛
ماجرایی که ریشهاش در جاهلیت اعراب حجاز بود و بعثت
پیامبر آخرین از بین آنها و عدم توان مردم در انکار پیامبر و
اسالم و اخالص علی و شجاعت علی و عدل علی و خالفت
علی و نامردمی نامردان و مردی مردان و خواس��ت خدا و
تمکین حسین ولی خدا .این اتفاق باعث شد آخرین پسر
دختر یک پیامبر از ش��رق تا غرب عالم جسمش بر پهنه
خاک بیفتد و بشود آنچه نباید .انگار همه دنیا خوابنما شده
بودند .خون نواده رسول خدا که زمین ریخت کمکم خواب
از سر آدم و عالم پرید؛ هر که از خواب بیدار میشد یا دیوانه
میشد یا فدایی یا فراری .ماجرای کربال بیشتر به یک قصه
شبیه است؛ قصهای که واقعی است اما باورکردنی نیست
وای کاش ای��ن فقط یک قصه بود .کتاب «قصه کربال»؛
برشهایی از زندگانی امام حسین(ع) از آغاز تا پرواز به قلم
مهدی قزلی (نویسنده کتاب تقریظ شده پنجرههای تشنه)
توسط انتشارات شهید کاظمی منتشر شده است.

به همین منظور مردم میتوانند برای دریافت موضوعات مسابقه
و همچنین محتوا به آدرس « »tnoih.irمراجعه کنند و از کم
و کی��ف موضوعات اطالع پیدا کنند و با داوران هر بخش آش��نا
شوند .وی گفت :با کمک شبکه والیت ،کارگروه بخش بینالملل
را تش��کیل دادیم و به  ۳زبان عربی ،انگلیسی و آفریقای مرکزی
فعالیت میکنیم .در این مدت ،با شوق و شور مردم برای ارسال آثار
مواجه شدیم به طوری که تاکنون  100اثر در حوزه عکس و مستند
برای ما ارسال شده و همچنین در بحث داوری تالش کردهایم از
داورهای ملی و بینالمللی استفاده کنیم .کاویانی افزود :در حوزه
آیینها و نمادهای حسینی ،با شعار هر خانه یک حسینیه حرکت
میکنیم .به همین منظور ،عالقهمندان میتوانند در مسابقات با
موضوع جانبازان و ایثارگران و شهید حاجقاسم سلیمانی شرکت
کنند .وی در پایان خاطرنشان کرد :ما نیز برای مقابله با دشمنیها
علیه واقعه عاشورا و امام حسین(ع) موضوعاتی از قبیل درسهای
عاشورایی و امر به معروف و نهی از منکر را از محورهای مهم این
س��وگواره قرار دادیم که این مخاطبان میتوانند آثار خود در این
محورها را تا پایان ماه صفر ارسال کنند که زمان اختتامیه و معرفی
آثار برگزیده متعاقبا اعالم میشود.

کتابی که رهبر انقالب خودشان را مدیونآن و نویسندهاش میدانند
استاد مهدی آذریزدی ،نویسندهای بود که برای کودکان
و نوجوانان کتابهای فراوانی نوشت.
به گزارش «وطنام��روز» ،کتاب «قصههای خوب برای
بچههای خوب» مجموعهای8جلدی از داستانهای آموزنده و
زیبای ادبیات قدیم ایران و زبان فارسی است که به قلم مهدی
آذریزدی و توسط دفتر کودک و نوجوان شکوفه ،وابسته به
انتشارات امیرکبیر به چاپ رسیده است.
نویس��نده این اث��ر ،یعنی مهدی آذری��زدی ،لقب «پدر
ادبیات کودک و نوجوان ایران» را دارد چرا که او نخس��تین
نویس��ندهای بود که در ایران به فکر نوش��تن داستان برای
کودکان و نوجوانان افتاد.
این کتاب مفید و پرمحتوا دارای متنی روان از داستانهای
«کلیلهودمنه» اس��ت که سرش��ار از ن��کات اخالقی ،حل
مسألهها ،انگیختن اندیشه و هر معمایی است که حل آن به

کودک کمک میکند تا فکرش
را وس��یعتر کند .نویسنده در
این کتاب ،داستانهای کهن
ادبی را که برای کودکان قدری
دشوار است ،به زبان کودکانه
و ب��ا نثر روان و زبان س��اده و
شیرین بازنویسی کردهاست.
این اثر به زبانهای اسپانیایی،
ارمنی ،چینی و روسی ترجمه
شدهاست.
به قدری این کتاب خوب و اثربخش است که رهبر معظم
انقالب هم آن را تأیید کردهاند .ایش��ان درباره این کتاب و
نویسنده فرهیختهاش میگویند« :من خودم را از جهت تربیت
فرزندانم ،بخشی مدیون این مرد و کتاب این مرد میدانم».

بازیگر«خانه امن» مقابل دوربین «سرجوخه» رفت
آرش آصفی در نقش ابراهیم ،یک
افسر ضدجاسوس��ی ،مقابل دوربین
«سرجوخه»بهتهیهکنندگیابوالفضل
صفری و کارگردانی احمد معظمی
رفت.
به گزارش «وطنامروز» ،این درام
جاسوسی -اجتماعی که از پاییز سال
گذشته کلید خورده ،این روزها با  ۲گروه به صورت همزمان
در داخل و خارج از کشور فیلمبرداری میشود.
پی��ش از این حمیدرضا محمدی ب��ه عنوان بازیگر نقش
«غالمرضا» و سامان صفاری در نقش «کیان» معرفی شدهاند
و دیگر کاراکترهای سریال نیز تا زمان پخش به مرور معرفی
خواهند شد.
«سرجوخه» با روایت  ۲قصه موازی ،به زندگی  ۲شخصیت
غالمرض��ا و کیان که از  ۲گروه اجتماعی مختلف با انگیزهها
و کش��مکشهای متفاوت هستند میپردازد که هر  ۲در راه
رسیدن به عشق موانع و اتفاقات زیادی سر راهشان قرار میگیرد

که روند رسیدن را کندتر و جذابیت
قصه را بیشتر میکند .از دیگر عوامل
این س��ریال میتوان به سرپرس��ت
نویس��ندگان :حس��ین امیرجهانی،
طراح و مشاور پروژه :مرتضی اصفهانی،
ناظر کیفی :محمود س��االری ،مدیر
تصویربرداری :احمد گودرزی ،تدوین:
پریسا ناهیدپور ،مدیر تولید :آرش زینال خیری ،مدیر گریم:
سیدجالل موسوی و مدیر برنامهریزی :فرزاد رحمانی اشاره کرد.
احمد معظمی پیش از سرجوخه و در همکاری مشترک
با ابوالفضل صفری سریالهای «سارق روح»« ،ترور خاموش»
و «خانه امن» را ساخته بود که سریال «خانه امن» توانست
در هنگام پخش با استقبال مخاطبان مواجه شود به طوری
که قرار است فصل دوم این سریال نیز به زودی ساخته شود.
«سرجوخه» یک درام امنیتی -اجتماعی از تولیدات مرکز
سیمافیلم است که به کارگردانی احمد معظمی و تهیهکنندگی
ابوالفضل صفری تولید میشود.

ام��روز دغدغ��ه اصل��ی
خانوادهه��ا ب��رای قصهگویی
فرزندانش��ان ،داش��تن یک
کت��اب داس��تان خ��وب ب��ا
داس��تانهای متنوع و جذاب
اس��ت .چه خوب اس��ت که
ک��ودکان و نوجوانان نس��ل
جدید که سخت درگیر رسانه
و فضای مجازی ش��دهاند ،از
سنین کم به کمک کتابهای
خوب ،با ادبیات و مذهب آش��نا شوند و با کتابخوانی انس
بگیرند .والدین به عنوان عنصر اثرگذار و جریانس��از برای
فرزندانش��ان ،باید فرهنگ مطالع��ه را در خانه و خانواده
گس��ترش دهند چرا که آنها بهتری��ن الگوی رفتاری برای

فرزندانش��ان هستند .بدون شک ،این کتاب جزو بهترین
کتب کودک و نوجوان اس��ت که نابترین قصههای ملی و
دینی ما را گردآوری کرده است.
هشتمین دوره مسابقه کتابخوانی «پویا» نیز با محوریت
مجموعه کتاب «قصههای خ��وب برای بچههای خوب» از
دوازدهم مردادماه آغاز شده و تا دوازدهم مهرماه  ۱۴۰۰ادامه
خواهد داش��ت .این مسابقه بزرگ کتابخوانی ویژه کودک و
نوجوان بوده و در ش��بکه کودک (پویا و نهال) نیز در حال
معرفی و ترویج است .در پایان این پویش جوایزی به ارزش
 ۲۰۰میلیون ریال با قرعهکش��ی به ش��رکتکنندگان اهدا
خواهد شد .عالقهمندان برای تهیه کتاب و سواالت مسابقه
میتوانن��د ع��دد  ۸را به  ۵۰۰۰۴۰۱۴۶ارس��ال کرده یا به
کتابفروشیهای سراسر کشور مراجعه کنند .سایت انتشارات
امیرکبیر نیز برای خرید کتاب در دسترس است.

جیمز باند شانس اکران در بزرگترین بازار جهانی را کسب کرد
فیلم جدید جیم��ز باند با عنوان
«زمانی برای مردن نیس��ت» پس از
بررسی و سانسور در چین ،اجازه اکران
خواهد داشت.
به گزارش «وطنامروز» جدیدترین
فیل��م جیمز باند یعنی «زمانی برای
مردن نیست» میتواند امسال شانس
خود را در باکس آفیس چین امتحان کند اما باید از سانسور
رس��می این کش��ور عبور کند تا وارد بزرگترین بازار فیلم
جهان شود.
با وجود اینکه هنوز تاریخ اکران رسمی تعیین نشده ،مسلما
این خبر خوبی برای هالیوود اس��ت چون این بالکباستر باید
فروش جهانی قدرتمندی داشته باشد تا بودجه عظیم ۲۰۰
میلیون دالری خود را جبران کند.
فیلم در ابتدا قرار بود دوم آوریل در آمریکای شمالی اکران
شود اما این تاریخ به دلیل ادامه پاندمی کرونا به هشتم اکتبر
منتقل شد .فیلم همچنین وارد تعدادی از بازارهای اروپایی و

آسیایی از جمله هنگکنگ و تایوان
خواهد ش��د و این اتفاق زودتر و در
تاریخهای بیستونهم سپتامبر و اول
اکتبر میافتد.
«زمان��ی ب��رای مردن نیس��ت»
همچنین ممکن اس��ت بخش��ی از
س��هم فروش «تلماسه» را به خود
اختصاص دهد که آن هم از سانسور داخلی چین عبور کرده و
تایید شده که اکران خواهد شد اما تاریخ دقیقی برایش معین
نشده است« .تلماسه» همچنین در هنگکنگ ،تایوان و دیگر
بازارهای بینالمللی در اواسط سپتامبر اکران خواهد شد.
چین با اکران فیلم قبلی جیمز باند یعنی «اسپکتر» به
مهمترین بازار خارجی آن بدل شد .آن فیلم  ۸۸۱میلیون
دالر در باک��س آفیس جهان��ی فروخت که  ۸۴میلیون آن
از چی��ن آمد .چین همچنین چهارمین ب��ازار بزرگ برای
«اسکایفال» بود و  ۵۹میلیون دالر فروش را برای آن فیلم
به ارمغان آورد.

کتابی که به توصیه حضرت حجت(عج) نوشته شد
«مکیال المکارم» نوشته سیدمحمدتقی موسویاصفهانی
برای عرض ارادت به ساحت مقدس حضرت ولیعصر عجلاهلل
به رشته تحریر درآمده است .این کتاب هماکنون با ویرایش
جدید به بازار عرضه ش��ده اس��ت .به گزارش «وطنامروز»،
ویراس��ت جدید «مکیال الم��کارم» از بهترین و جامعترین
کتابها در زمینه مهدویت منتشر شد .با اینکه بیش از ۷۰
سال از نگارش کتاب «مکیال المکارم» میگذرد اما همچنان
از کتابهای مطرح در زمینه مهدویت و امام زمان عجلاهلل
اس��ت؛ کتابی گرانس��نگ و کمنظیر که همواره مورد اقبال
علما ،پژوهش��گران و عموم مردم بوده است .آیتاهلل صافی
گلپایگانی از مراجع تقلید درب��اره مکیال المکارم فرمودند:
از بهتری��ن و جامعترین کتابه��ا در موضوع دعا برای فرج
اس��ت و سزاوار است همه از آن استفاده کنند و امامشناسی
خود را با آن کامل کنند .این کتاب نوش��ته سیدمحمدتقی
موسویاصفهانی است که برای عرض ارادت به ساحت مقدس
حضرت ولیعصر عجلاهلل نگارش شده است .در مقدمهای که

مرحوم موسویاصفهانی بر مکیال نوشته ،چنین برمیآید که
از شدت عشق و عالقهای که به حضرت حجت(عج) داشته،
ش��بی آن حضرت را در خواب میبین��د .امام(ع) تألیف این
کتاب را به وی توصیه و تأکید میفرماید و حتی نام آن را نیز
«مکیال المکارم فی فوائد الدعاء للقائم» تعیین میکند .سید از
خواب بیدار میشود ولی توفیقی برای تألیف آن برایش حاصل
نمیشود تا اینکه در سال  ۱۳۳۰قمری عازم سفر حج میشود.
در این سفر بسیاری از حاجیان گرفتار مرض وبا شدند و از دنیا
رفتند .آیتاهلل موسویاصفهانی با خدای خویش عهد بست اگر
از این سفر سالم برگردد ،کتابی را درباره حضرت ولیعصر(عج)
به رشته تألیف درآورد .آیتاهلل موسویاصفهانی این کتاب را با
هدف شکر نعمت وجود حضرت مهدی(عج) نوشته است .کتاب
اگر چه حدیثی و معارفی است اما خوشخوان و روان برای عموم
جامعه بوده و معرفتبخش خوانندگان نسبت به منجی عالم
بشریت است .این کتاب ارزشمند دارای هشت بخش مهم است
که در آن مؤلف ژرفاندیش با استناد به آیات و روایات متعدد،

موضوعات بسیار اساسی و سرنوشتسازی را
ک��ه اغلب جنبه کاربردی دارد و مورد ابتالی
شیعیان و مسلمانان است ،مورد کاوش و دقت
نظ��ر و تأکید قرار داده اس��ت .در بخش اول
به موضوع وجوب ش��ناخت امام زمان(عج) از
دیدگاه عقل و نقل میپردازد .بخش دوم کتاب
به اثبات وجود حضرت حجت(عج) اختصاص
دارد که با استناد به آیات و روایات و معجزات و
کرامات ،موضوعات گرانسنگی را تقدیم حضور
خوانندگان میکند .بخش سوم در بیان پارهای
از حقوق و توجهات آن حضرت بر شیعیان است.
بخش چهارم اختصاص به توضیح ویژگیهای آن حضرت
دارد که سبب دعای ما شیعیان به آن امام غایب میشود .بخش
پنج��م به ثمرات و پیامدهای گوارای دعا برای فرج حضرت
حجت(عج) اختصاص یافته اس��ت و بدین ترتیب ،جلد اول
کتاب مکیال المکارم به پایان میرسد.

جلد دوم کتاب با بخش ششم
آغاز میشود .در این بخش مؤلف
کتاب با تحقیق فراگیر خود که
از میان آیات و روایات استخراج
ک��رده ،به  50زم��ان و  8مکان
مشخص اشاره میکند که دعا
برای آن حضرت در این زمانها
و مکانها مورد عنایت و تأکید
قرار گرفته است .بخش هفتم به
چگونگی دعا برای تعجیل ظهور
امام مهدی(عج) اختصاص دارد .آداب کلی
دعا ،چگونگی دعا برای تعجیل و دعاهایی امامان معصوم(ع)
درباره فرج حضرت در این بخش نقل شده است .بخش هشتم
که آخرین بخش کتاب اس��ت ،به تبیین وظایف و تکالیف
بندگان بویژه ش��یعیان و مسلمانان در برابر ساحت مقدس
حضرت حجت ،امام مهدی(عج) پرداخته است.

