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رسول اكرم صل 
هيچ طاعتى نيست كه پاداشش زودتر از صلهرحم برسد و مجازاتى سريعتر از مجازات ظلم
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نهج الفصاحه ص  ، 661ح 2398

ن سوگواری حسینی در بندرعباس و میناب میگوید
خالو قنبر راستگو از آیی 

نوبت جنگ شد و شاه به میدان آمد
ایــن روزهــا مــردم ایــران در هر
گوشــهای ،با آیین خــاص خود
گفتوگو
ســیاه پــوش ،نوحهخــوان و
شروهخوان هســتند و به عزایی
محسن بوالحسنی
بــزرگ و باشــکوه نشســتهاند.
خبرنگار
از جنــوب تــا شــمال و شــرق و
غرب .اوج این عزاداریها در آیین تاســوعا و عاشــورا
جلــوهای خاص پیــدا میکند .در جنوب دایرهپشــت
دایــره دور مــداح و نوحهخــوان شــکل میگیــرد و
عــزاداران ســینهزنان دل از هر کســی میبرند و ســیل
اشــک از چشــم روان میکنند؛ دل و چشم از هر کسی
و بــا هر آیینی .تلفن را برمــیدارم و به یکی از صداها
و حنجرههــای مخملــی جنــوب و بندرعبــاس ،زنگ
میزنــم .صــدای مهربانــش بــا صــدای دســتههای
عزاداری گره میخورد و ســخت میشــود فهمید چه
میگویــد .خالــو قنبــر راســتگو ،نوازنــده «نیجفتــی»
و خواننــده بنــدری به گوشــهای مــیرود تــا صدایش
بهتر شــنیده شــود .از آیینهــای عزاداری مــاه محرم
میپرســم و با ســادهترین زبانها از جنوب میگوید و
ن بندریها در عزای امام حسین(ع).
آیی 
میگویــد« :اینجــا و در ایــن مراســم بیشــتر
قرهنینوازی میشود و کمتر نیجفتی میزنیم .کسی
هــم نیامــده جفتینوازی را ضبط و پخــش کند برای
تلویزیون یا ....بیشــتر مداحی
میکنــم و نوحــه میخوانم».
از خالو قنبر میپرســم بیشــتر
چــه نوحههایــی میخوانید؟
میگویــد« :دوســت دارم
نیجفتی بنوازم و برنامههای
موسیقی داشته باشیم .چون
خیلــی بــه نظر مــن باشــکوه
میشــود ».خالــو بعــد از این
چنــد کالم کوتــاه دم میگیرد
پشــت تلفــن و بخشهایــی
از یــک نوحــه معــروف را
میخواند« :ایها الناس شــما

را بــه حــق خــون حســین  /لحظــهای گــوش نمایید
بدین شــیون و شــین  /تا بیان سازم از آن سبط رسول
ثقلیــن  /آن زمانــی کــه حســین جانب میــدان آمد /
نوبت جنگ شــد و شــاه بــه میــدان آمــد »....خالو با
صدایش دلهــا را به جنوب میبرد و انگار فاصلهها
در صدایش برداشته میشوند .هر بار که پشت تلفن
نغمه و سوگســرودهای را به نوحــه میخواند .ظهر
عاشوراســت .میپرســم االن کجا هستید؟ و آنجا چه
مراســمی برپاســت؟ میگویــد« :االن میناب هســتم
و بعــد از مینــاب مــیروم بندرعبــاس .نوحــهای را
میخوانــد و میگویــد همیــن نیمســاعت پیش این
نوحــه را در «ســینهزنی واحد» دم گرفتــ ه بودیم« :اال
ای آســمان ایــن صبح عــزا ....دلم در ســینه بیتابی
کنــد آرامــی نــدارد ».قنبر راســتگو از آییــن مینابیها
هم میگوید« :اینجا هم ســینهزنی واحد از آیینهای
قدیمی اســت و حلقههایی دور مداح بســته میشود
و عــزاداران ســینه واحد میزننــد .البتــه از روز پنجم
محــرم در مینــاب دو َعلــم پیغمبــر(ص) و صاحب
الزمان(عــج) همزمــان بســته میشــود کــه از جمله
م پرشور در تمام هرمزگان است.
مراس 
ی اســت کــه َعلــم در آب
م هــم اینطــور 
مراســ 
رودخانــه غســل داده میشــود و علمهــای دیگــر به
اســتقبال آمده و مراســم تا غروب ادامه پیدا میکند
و عصر همان روز هم نه تنها
مــردم مینــاب ،کــه خیلیها
از شــهرهای اســتان در ایــن
مراســم شــرکت میکننــد و
نــذورات میدهند ».بــا خالو
قنبر کــه دوســت دارد درباره
ن فیلــم ســاخته
ایــن آییــ 
شــود و بــا ضبــط ایــن آییــن،
دســتخوش تغییــر و بدعــت
نشــود خداحافظــی میکنــم
و بارهــا و بارهــا صــدای
نوحهخوانــیاش را بــا خودم
مرور میکنم.

دی .اچ .الرنس؛ پیشگام امپرسیونیسم در ادبیات
امروز ســالروز تولد «دیوید هربرت
الرنــس» (دی .اچ .الرنــس)،
یاد نویســنده ،شــاعر ،نقــاش و مقاله
نویــس مطــرح بریتانیایی اســت کــه از او بهعنــوان یکی از
جســورترین نویســندگان ابتدای قرن بیســتم یاد میشود؛
نویســندهای کــه فراتــر از روزگار خــود بــه ســراغ مضامینی
جنجالیوبحثبرانگیزرفت.
آشــناییام بــا دی.اچ.الرنس به
هفــده ســالگیام بازمیگــردد؛
زمانی کــه فیلم«زنان عاشــق»
به کارگردانی «کن راســل» را در
کاوه میرعباسی
ســینما «رادیــو ســیتی» دیدم؛
مترجم
فیلمــی اقتباسشــده از رمــان
«زنــان عاشــق» الرنــس که مــن را بــه نوشــتههای این
نویســنده عالقهمند کرد« .زنان عاشق» روابط عاطفی
دو خواهر را به تصویر میکشــد .میتوان آن را در ادامه
رمــان دیگــری از الرنــس بــا عنــوان «معشــوق خانــم
چترلی» دانســت که ماجرای عاشــقی والدیــن این دو
خواهر را به تصویر میکشد .هر دو این رمانها در زمان
خود آثاری جنجالی بودند .الرنس به سراغ موضوعاتی
رفتــه بود که بــرای اروپایی کــه تــازه از دوره ویکتوریایی
خارج شــده بود خط قرمز به شــمار میآمدند .بعدها
خــودم هم بــه ترجمه دو رمــان کوتاه از او دســت زدم:
«روباه» و «کولی و باکره».
امــا الرنــس بــه ایــن دلیــل یکــی از جســورترین
نویســندگان اوایل قرن بیســتم محســوب میشــود که

عکس نوشت

مضامیــن خاصــی را مورد توجه قــرار مــیداد .او ابایی
نداشــت از اینکه به عشــق جنبه مادی بدهــد و آن را از
معنویت جدا کند.البته با وجود مضامین جســورانهای
کــه الرنس در خلــق آثار خود به ســراغ آنهــا میرفت،
نثرش از ویژگی خاصی برخوردار نبود .کافی است سری
به نوشتههای او بزنید تا با بیقیدی خاصی که از جهت
نثر و ســاختار در داســتانهایش داشــته روبهرو شــوید.
الرنــس بهای چندانی بــرای نثر قائل نبوده و آن را تنها
ابزاری برای بیان مضامین مورد نظر خود میدانست.
او در آثــارش توجــه ویژهای هم به شــخصیتهای زن
داشــت .قهرمان اغلــب رمانها و داســتانهای او زنان
هستند .این نویسنده مرد در حالی به سراغ زنان و بیان
احساســات آنها در نوشــتههایش رفته که به گفته خود
زنان شــناخت بســیار خوبی از غیر هم جنسان خود به
نمایش گذاشته است.
الرنــس را میتــوان نویســندهای توانــا در بیــان
احساسات دانست که در ابتدای قرن بیستم به چهرهای
اثرگذار در آثار نویسندگان هم دوره و بعد از خود تبدیل
شــد .البتــه در آثــار الرنــس ردپــای پررنگــی از زندگی و
تجربه شخصیاش هم دیده میشود .بخش عمدهای
از زندگی الرنس در حالی ســپری شد که گرفتار بیماری
بود .حتی تأثیر روابط عاطفی اش هم بر نوشتههایش
دیده میشــود .در نقاشــی ،سبک امپرسیونیسم بحث
برانگیز اســت .ردپای این ســبک و شیوه را کمی بعدتر
در ادبیات هم میتوان مشــاهده کرد و نوشتههای دی.
اچ الرنس را میتوان از نخســتین مصادیق این ســبک
دانست.

در ایام ماه محرم ،بخصوص روزهای نهم و دهم ،در کوچه پسکوچههای اکثر شهرهای جنوبی صدای
سنجودمامبهگوشمیرسد.درشهرهایجنوبی،دمامزنهاابتداباریتمکندینواختنراآغازمیکنند
ورفتهرفتهریتمگروهتندترمیشود.آنهاگاهیجایخودراباهمعوضمیکنندتافردیتازهنفسشور
و شــوق نواختن را به نمایش بگذارد .در تمام این مدت هم سنجزنها گروه را همراهی میکنند .برخی
همــگام با ریتم دمامزنها ســنجها را به صــدا در میآورند و برخی دیگر به اصطــاح «ریز» میگیرند و
ریتم را خرد میکنند .بعد از ب ه اوج رسیدن این عزاداری ،گروه نوازندگان و دیگر حاضران وارد حسینیه
میشوندوحلقههایسینهزنیراتشکیلمیدهند.عکس:علیرضاصفانژاد/مهر

مجید انتظامی :با سنگ و چند قابلمه
برای «روز واقعه» ریتم گرفتم
روزاولضبطمعموالًآهنگسازخیلیشیکو
تمیزیککیفدستشمیگیردکهنتهایش
درآناستووارداستودیومیشود.ولی
منباگونیسنگرفتموخالصهبادوسه
گونیسنگوچندقابلمهرفتماستودیوو
ریتمگرفتم.صدایسنگهاخواناشنیده
میشود.قابلمههاهمیکجاهاییشنیده
میشودکهالبتهدرنهایتسوراخهمشدند.

سیدجواد هاشمی :سلیقه جوانان
امروز را نادیده نگیریم
متأسفانهدرکشورماسالیقمختلفی
تصمیمگیرندهوجوابگوهستند.ماباید
بهسالیقجوانهاونوجوانانوسالیق
امروزمردمتوجهکنیم.توجهنکردنبه
اینموضوعباعثمیشودکهحتی
بینندههایبهترینبرنامههایمذهبیمانیز
کمشوند؛برایناساسسلیقهجوانهای
سختسلیقهامروزبایددرنظرگرفتهشود.

به نقل از خبرآنالین

به نقل از ایسنا

گزارش اختصاصی «ایران» از جشنواره بینالمللی فیلم تورنتو

هالیوود در تسخیر ستارههای غیرامریکایی

تکیه
شعر
ایران

ادبیاتفارسیمملوازآثاریاستکهباالهامازحماس هحسینی
نامونشانگرفتهاند.ارزشادبیوخالقیتهنریبسیاری
ازاینآثاربهگونهایاستکهازدیربازبهعنوانگنجینههای
ادبیاتفارسیمحسوبمیشوند.درآیینسوگواریمحرم
باادایاحترامبهشاعرانیکهبهسفارشجانوجهان،چراغ
کربالراروشننگهداشتندهرروزمخاطبانخودرامهمان
سوگواریواژگانخواهیمکرد.امروزباشعریاز«علیمعلم
دامغانی»ازشاعراننامورمعاصربهسوگمینشینیم.
ازخویشبرونآمدهایچنددرایندشت
گلبانگسحربودکهرفتندبهگلگشت
امروزنهروزیاستازآنسانکهشنیدی
کزشور ُ
نشوراینهمهخوناستوجهانطشت
«والفجر»،بهصبحیکهبرآمدبهمحرم
شبتاریکهسحرگشت
سرخازپسآنده ِ
آنجامهکهبرقامتاینباغسپیداست
بگذشتزمستانوسیهماندبهانگشت
دهقانکهنگارند هگلبودبهگلزار
واپرسکهدرحضرتگلخارچراکشت؟
باخاربُناینتیغب ههررویروانیست
«انگورنهازبهرنبیذاستبهچرخشت»
حاکمکهحکیماستکهیاردکهبپرسد
خودچیستبگوحکمتباخوب،بدوزشت؟!
حکماسترضابرسرسّریکهندانی
تاخوننخوریزینکه«کهرابرد»و«کهراهِشت»
ایبسکهمعماستجهانبنگروبگذر
گردلبهمعماننهیماندسرو ِخشت
گسستَرسنیچند
سهلاسترهاییبه
ِ
صعباستکهگیتیرسناینگونهبسیِرشت
مامورچگانریزهخوررحمتربّیم
خرمنچورسدشادیدهقانکهبسیکِشت
ایجانجهانیبهفدایصلهتو
ایناستمدیحیکه«معلم»زتوبنوشت
سرگشتهمهرتوجهانستبهتحقیق
تاحاصلگیتیچهشودآخرازاین َگشت

علی معلم دامغانی

«یک زندگی پنهان» ساخته ترنس مالیک

ل وچهارمین جشــنواره بینالمللی فیلم تورنتو
چه 
گزارش درحالیبهروزهایمیانیخودرســیدهکهتماشاگران
و منتقدان ،همه جا درباره «ژوکر» صحبت میکنند.
پدیــده امســال ،فیلمی متفــاوت درباره شــخصیت
علی حجوانی
ژوکر اســت که واکین فینکس ،در موفقیت آن نقش
تورنتو
بسزایی ایفا کرده .اما جشنواره تورنتو یا «تیف» غیراز
ژوکر،میزبانافتتاحیهدههافیلممهمسالاست؛از«چاقوکشی»و«جوجو
خرگوش» تا آثار مستقل و غیرانگلیســیزبانی که در جشنوارههای مختلف،
جوایزیکسبکردهاند.اینگزارش،مروریاستبرچندفیلمیکهتااینجای
جشنوارهآنهارادیدهام.اماپیشازآغاز،بدنیستبهاینموضوعاشارهکنمکه
حضورستارههایغیرامریکاییدرفیلمهایجریاناصلیهالیوودی،نکتهای
است که بیشتر از سالهای گذشته به چشم میخورد .ستاره فیلمهای پرزرق
وبرقیچون«کالهبرداران»و«چاقوکشی»بازیگرانجوانغیرامریکاییاند
کهحاالهمهبرایدیدنشانبهسینمامیروندوصفحههایاینستاگرامشان
رادنبالمیکنند.ایناتفاقشاید،عکسالعملیناخودآگاهبهسیاستهای
اخیرترامپدرقبالمهاجراندرامریکاباشد.
ëëفانوسدریایی
تقریباًهمه چیز این اثر ،عجیب و غریب است؛ از بازی «رابرت پتینسون»
تــا قــاب قدیمی و ســیاه و ســفیدی که فیلــم را نمایش میدهــد« .فانوس
دریایــی» روایت دو نگهبان اســت کــه مجبورند چهار هفته ،بــا هم در یک
فانوس دریایی مخروبه ،زندگی کنند .فیلم به مرور ،فرآیند دیوان ه شدن این
دو را روایت میکند و بازی «ویلیام دفو» در کنار فیلمبرداری قابل توجه اثر،
فضایی باورپذیر از این موقعیت را به تصویر میکشد .فیلم البته مخاطب
عام ندارد اما اگر دلتان میخواهد عجیبترین فیلم خوب امسال را ببینید،
«فانوسدریایی»حتماًیکیازگزینههاست.
ëëیکزندگیپنهان
اکران فیلم جدید ترنس مالیک در روز اول جشنواره ،واکنشهای مثبت
منتقدان را به همراه داشــت« .یک زندگی پنهان» داســتان مردی اتریشی
اســت که از عضویت در ارتش نازی ســر بــاز میزند و رنج زنــدان و دوری از
خانــواده را بــه جان میخــرد .فیلم بر خالف آثــار اخیر مالیــک ،رویکردی
اجتماعی -سیاسی دارد و البته به لحاظ فرم ،یادآور همان فیلمسازی است
که طبیعت ،موسیقی و قابهای زیبا را به خدمت فیلمهایش درمیآورد.
ëëانگل
ســینمای کــره جنوبــی امســال امیدوارترین ســینما برای کســب جوایز
بینالمللی است و «انگل» ،یکتنه این وظیفه را برعهده گرفته است .فیلم
برنده نخل طالی کن ،یکی از محبوبترین فیلمهای جشنواره تورنتو است
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و توانسته در کنار ساختار عامهپسند ،داستانی چندالیه را درباره خانوادهای
فقیر تعریف کند که به مرور وارد زندگی یک خانواده ثروتمند میشــوند.
فیلم با رویدادهای عجیبی پایان میگیرد تا هم بتواند جایی در قلب مردم
داشتهباشدوهمنقدهایمثبتمنتقدانسختگیررابهسمتخودروانه
کند.
 ëëرنجوافتخار
جدیدتریــن اثر پدرو آلمودوار بــا بازی «آنتونیو بانــدراس» و «پنهلوپه
کروز» فیلمی دیدنی اســت درباره زندگی ،نوســتالژی ،مرگ ،رفیق ،مادر،
کودکی و خالصه مهمترین چیزهایی که یک کارگردان قدیمی اسپانیایی
به آنها فکر میکند .فیلم در ظاهر ساختاری یکپارچه دارد اما در عین حال،
روایت آن اپیزودی است.
 ëëپرندهسیاه
یکی از بهترین درامهای خانوادگی امســال ،قصه خانوادهای است که
آخرین تعطیالت را در کنار مادرشان میگذرانند؛ مادری که مریض است
و تصمیم گرفته با کمک شوهرش ،به زندگی خود پایان دهد .داستان در
عین اینکه به مرور اسراری را درباره تک تک اعضای خانواده برمال میکند،
کلیتــی یکپارچه و دیدنــی دارد .پرنده ســیاه احتماالً در چند رشــته نامزد
دریافت جایزه میشــود و سوزان ساراندون هم با یک بازی به یادماندنی،
امسال در سینماها دیده میشود.
ëëروزیزیبادرمحله
تام هنکس امســال با فیلم «روزی زیبا در محله» به جشــنواره تورنتو
آمــده اســت .این فیلم ،داســتان زندگــی یک مجری مشــهور برنامههای
کــودکان در امریکاســت؛ «فــرد راجرز» کــه هنکس نقــش او را بخوبی ایفا
کرده است .فیلم مثل یکی از قسمتهای برنامه تلویزیونی راجرز روایت
میشــود و تالش میکنــد در کنار معرفی دقیق راجرز ،لحظات شــادی را
بــرای بینندگان بیافریند .اگر یک فیلــم خانوادگی مفرح میخواهید ،این
یکی از بهترین گزینههای امسال است.
ëëجوجوخرگوش
نگاه طنز به مســأله جنــگ جهانی دوم ،نازیها و هیتلر ،کار دشــواری
اســت که «تایکا وایتیتی» بخوبی از پس آن برآمده اســت .فیلم ،داســتان
پسر10ســالهای است که در سالهای پایانی جنگ جهانی ،عاشق هیتلر و
فعالیــت در حزب نازی اســت .دوســت خیالی او هم خــود آدولف هیتلر
اســت کــه البته بــا پرداختی متفــاوت ،میتوان حســابی بــه او و کارهایش
خندید.جوجوخرگوشموفقشدهدرکنارسرگرمکردنوخنداندنبیننده،
واقعیتهای تلخ و مرگبار جنگ دوم جهانی را به تصویر بکشد و در کنار
همهقربانیانجنگبایستد.

شهروند
مجـــازی

احــکام صادر شــده بــرای کارگــران هفت
تپه خوزســتان باعث اعتراض بســیاری از
هشتـگ مردم و چهرهها شد که این اعتراض شان
را با نوشــتن در شــبکههای اجتماعی و اســتفاده از هشتگ کارگران
هفــت تپــه اعــام کردنــد .ســالهای طوالنــی حبــس مهــم تریــن
مسألهای بود که بسیاری از آنها به آن اشاره میکردند و مینوشتند
کــه در مجموع بیشــتر ازیک قرن حبس بــرای متهمان این پرونده
در نظر گرفته شده است.
کاربران از کســانی مانند علیرضا محجــوب رئیس خانه کارگر
هــم انتقاد میکردنــد که چرا به این احــکام اعتراضی نمیکند و
واکنشــی نشــان نمیدهد .تقاضای دادخواهی و رسیدگی مجدد
به پرونده تا زمانی که حجتاالســام رئیســی رئیس قوه قضائیه
دستور تجدیدنظر در احکام صادر شده از سوی دادگاه انقالب را
صــادر کــرد و قرار منع تعقیب برای همه  ۴۱نفر دستگیرشــدگان
اعتراضات کارگری خوزستان صادر شد ادامه داشت .پس از این
دستور نوشتن درباره آن و بررسی و تحلیل این دستور مورد توجه
قرار گرفت .نامه تشــکر محمد شــریعتمداری وزیــر کار از رئیس
قــوه قضائیــه هم از مســائلی بــود کــه در نوشــتهها و واکنشهای
کاربــران شــبکههای اجتماعــی بــه ایــن مســأله مــورد توجــه
قرار گرفت.
طرفــداران حجتاالســام رئیســی در شــبکههای اجتماعی با
اشــاره به دســتوری کــه او بــرای تجدیدنظــر در این پرونــده صادر
کــرد آن را نشــانهای از تغییرات مثبت در رویه ایــن قوه و توجه به
خواســت مردم میدانســتند .البته در مقابل کسانی هم بودند که
به نظرشان این دستور کافی نبود.
بــا همــه ایــن بحثها دیــروز و بــا اینکــه چنــد روزی از صدور
ایــن حکــم و دســتور رئیــس قــوه قضائیــه گذشــته بــود بــاز هــم
هشــتگ کارگران هفت تپه مورد توجه کاربران ایرانی شــبکههای
اجتماعی بود.

پایان یک خودسوزی

ســحر خدایــاری دختــری کــه هفتــه پیــش مقابــل
دادســرا خودســوزی کرد ،با  90درصد سوختگی به
ماجرا بیمارســتان منتقل شد .دوشــنبه شب اعالم شد او
درگذشته است.
خبری که با واکنشهای زیادی از ســوی مردم ،چهرههای سیاســی و
ورزشی و سینمایی روبه رو شد.
پروانــه سلحشــوری و بهــروز نعمتــی نماینــدگان مردم تهــران در
مجلــس ،عبدالکریــم حســین زاده نماینــده نقــده و اشــنویه در
مجلــس ،امیر ناظمی معاون وزیــر ارتباطات ،علی کریمی ،فرهاد
مجیدی ،جــواد نکونام ،حســین ماهینی ،محمــود خوردبین ،امیر
قلعه نوعی ،علی پروین ،ســیدجالل حســینی ،علــی فتحاهللزاده،
پژمــان منتظــری ،جــواد کاظمیــان ،پژمــان جمشــیدی ،رســول
صدرعاملی ،حمید فرخ نژاد ،هادی حجازیفر ،محســن طنابنده،
پوالد کیمیایی ،کتایون ریاحی ،رضا درمیشیان ،امیر جعفری ،امیر
جدیدی ،شــیال خداداد و رضا صادقی کســانی بودند که درباره این
خبر نوشتند.
عمر مؤمنی کاریکاتوریســت مشهور سایت گل نیز طرحی درباره سحر
خدایاری کشید و در توئیترش منتشر کرد.

بضاعت ناچیز ما

بازپخشچندبارهبرنامههایمناسبتیدرایاممحرم
بحثکمبودتولیدآثاردراینزمینهرادوبارهداغکرده
حرف روز
است؛ فیلمها و سریالهایی که ارزشهایشان از فرط
تکرارکمرنگشدهاست.
یگانه خدامی
اکــران چنــد بــاره «روز واقعــه» ،پخــش مجــدد
خبرنگار
«مختارنامه»برایچندمینبارودرنهایتبازپخش
«معصومیت از دست رفته» باز هم برای چندمین بار از تلویزیون .این تمام
بضاعتنمایشیسینماوتلویزیوندرمحرموایامعزاداریامامحسین(ع)
است .واقعهایکه بارها نویسندگان ،فیلمنامه نویسان وکارگردانهاگفتهاند
ظرفیت ســاخت و پرداخت چندین فیلم و ســریال را دارد ،اما هرچه داریم
و هر سال در این ایام آنتن و اکران را با آن پر میکنیم محدود به تولیدهایی
است مربوط به چند سال پیش.
ســینما آزادی تهران از  10شــهریور اکران روز واقعه را بعد از  25ســال همراه
با فیلم «پرواز در شــب» رســول مالقلیپــور به بهانه ایام محــرم آغاز کرد و
استقبال از هر دو فیلم هم به گفته مدیر پردیس آزادی خوب بود .او درباره
دلیل اکران مجدد این دو فیلم هم یک توضیح ساده داد« :در واقع میتوان
گفت تنها همین  ۲فیلم هستند که در سینمای ایران با مضمون عاشورایی
ســاخته شــدهاند و اثــر دیگری وجود نداشــت کــه بخواهیم آن را در ســینما
نمایشدهیم».
فیلمسازش را نداریم ،قصه خوبش را نداریم ،امکانات ساختش را نداریم.
همــه اینهــا را هر ســال همیــن موقع در پاســخ به ایــن انتقــاد میخوانیم و
میشنویم و باز راضی میشویم به تماشای آنچه برای محرم ساختهایم.
البته که احمدرضا درویش تالش کرد بخت خودش را در این وادی با ساخت
فیلم «روز رستاخیز» آزمایش کند اما وقتی هم که بعد از سالها این اتفاق
افتاد و فیلم دیگری درباره این واقعه ســاخته شــد روی اکران ندید .در واقع
«روزرستاخیز»بهعنواندومینتجربهسینمایایراندربارهبزرگترینواقعه
مذهبی و ســوگ جمعی که هر سال برگزار میکنیم ،با وجود داشتن مجوز
بهدلیل نظرات و قرائتهای مختلف درباره پخش چهره شــخصیتهایی
چون حضرت عباس(ع) نتوانســت به اکران برسد و کاری هم از کسی برای
حلاینمشکلبرنیامد.
«روز واقعه» هنوز بهترین فیلم ســینمایی ایران درباره عاشــور اســت ،هنوز
دیالوگهایش را مینویسیم و از شنیدنش لذت میبریم« .معصومیت از
دست رفته» نیز همچنان یکی از بهترین درامهای مذهبی تلویزیونی است
که ســاخته شــده و آن را دیدهایم« .مختارنامه» هم بــا وجود تمام انتقادها
توانست تصویری ماندگار از عاشورا و خونخواهان امام حسین(ع) بسازد اما
همین کافی است؟ چند سال دیگر باید همین سه اثر را ببینیم؟

