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پيامبر خدا صّل�ي اهلل عليه و 
آله و س�لم خطاب به حضرت 

فاطمه اطهر سالم اهلل عليها: 
اي فاطمه! هر چش�مي فرداي 
قيامت گري�ان اس�ت، غير از 
چشمي كه در مصيبت حسين 
گري�ه كن�د، زي�را صاحب آن 
چشم خندان و مژده نعمت هاي 
بهشت به وي داده خواهد شد. 

بحاراالنوار ج ۴۴ ص ۲۹۲

اقامه عزاداری  با احيای سنت ها
    جواد محرمی

ش��یوه ها و س��بک های عزاداری در ایران مانند هر آیین 
دیگری به مرور زمان در معرض تغییرات شکلی و مفهومی 
مثبت و منفی بوده است، بعضاً پیرایه هایی نیز به آن اضافه 
ش��ده یا از نقاط قوت آن كاس��ته شده اس��ت. با این حال 
همواره دیده بانانی كه دغدغه فرهنگ و دین داش��ته اند، 
آیین های عزاداری را مورد آسیب شناسی قرار داده اند. چه 
بسا ستیزه گران كوشیده باشند در برهه ای در این دستگاه 
نفوذ كرده و آن را دس��تخوش انحراف سازند. با این وجود  
آیین های عزاداری بزرگ ترین میراث فرهنگی ایرانیان بوده 
كه در آن چندین هنر همواره نقش داشته است، از موسیقی 
گرفته كه در قالب سازهای كوبه ای، دمام و سنج و طبل به 
كار این آیین آمده اند تا سازهای بادی چون نی و نقاره تا هنر 
نمایش كه در قالب تعزیه و شبیه خوانی خود را در خدمت 

آیین های عزاداری اباعبداهلل الحسین)ع( قرار داده اند. 
در گوشه و كنار ایران به اقتضای قومیت ها و فرهنگ های 
مختل��ف، ش��یوه ها و اش��کال گوناگونی ب��رای عزاداری 
ماه محرم پدید آمده اس��ت ك��ه از می��ان آن می توان به 
نخل گردان��ی، ش��بیه خوانی، تعزی��ه، ش��ام غریب��ان و 
طشت گذاری اش��اره كرد یا برای مثال در تهران شیوه ای 
از عزاداری به نام چارپایه خوانی  داشتیم كه در سال های 
اخیر مداحانی در احیای آن همت گماردند و مورد تقدیر 
رهبر انقالب هم قرار گرفتند. ش��یوه های عزاداری، اما در 
30 س��ال اخیر، به ویژه در تهران دچار اعوجاجی ش��د و 
مهم ترین آفت آن ركود معنا در غی��اب هنرهای اصیل و 
ناب بود. در این وضعیت آنچه غلبه پیدا می كرد بیشتر شور 
حالی از معنا و مفهوم ب��ود كه خود را در نوحه خوانی های 
بی مغز مبتنی بر ریتم های موسیقی غربی نشان می داد. 
در سال های اخیر اما این انحرافات با هوشمندی بخشی از 
فعاالن آگاه و دلسوز آسیب شناسی و نمودهای آن سال به 
سال كمرنگ تر شد. نوحه ها در سال های اخیر از اشعار و 
متن های قوام یافته تری بهره می برد و آثار شاعران جوان 
ش��عر آیینی مورد توجه قرار گرفته اس��ت و اگرچه هنوز 
رگه هایی از اشعار و ریتم های سست به گوش می خورد، 
اما به جرئت می توان گفت س��رعت آن در حال كاس��ته 

شدن است.   
اگر به اشعاری كه نوحه خوانان مشهور معاصر از آن بهره 
می بردند مراجعه كنیم، می بینیم فارغ از صدا و حال خوب، 
اشعار ناب و پرمغزی كه استفاده  می شده راز ماندگاری آنها 
را موجب شده است. برای مثال صادق آهنگران همواره در 

نوحه خوانی پشتوانه اش��عار مرحوم حبیب اهلل معلمی را 
داشته اس��ت. مرحوم مؤذن زاده اردبیلی همواره از اشعار 
فاخری چه در زبان تركی و چه در زبان فارسی بهره برده 
است یا برای مثال حس��ین فخری، مداح و حماسه خوان 
مشهور خرمش��هری فرزند حاج حسن فخری از مداحان 
قدیمی خرمشهر همواره از اشعار شاعرانی چون حبیب اهلل 

معلمی و حبیب اهلل چایچیان)حسان( بهره برده است. 
در این میان شکل و شیوه و سبک های عزاداری نیز هویت 
خاصی به آیین های عزاداری اباعبداهلل داده اس��ت. شاید 
این گزاف نباش��د كه بگوییم پس از یک دوره عسرت در 
سال های اخیر شاهد چرخش عزاداری ها به سمت احیای 
س��نت ها و اصالت آیین ها هس��تیم. نمایش شمایل ها و 
علم های بزرگی كه در دوره ای خاص به رسوم عزاداری ها 
در ایران راه یافت و بیشتر جنبه ای نمایشی، اما تهی از بار 
معنوی داشت در حال كمرنگ شدن است. در سینه زنی ها 
و زنجیرزنی ها مسئله نظم و انضباط دسته های عزاداری 
موردی اس��ت كه اهمیت خود را به مرور پیدا كرد. با این 
حال به نظر می رسد تمسک به هویت سنتی در عزاداری 
حس��ینی كه رنگ و بوی معنوی بیش��تری دارد و هنر و 
مفهوم را در كنار هم ق��رار می دهد، همچن��ان در میان 
هیئت ها و تکیه های عزاداری، به ویژه در شهرهای بزرگ 
نیاز به بازنگری و آسیب شناس��ی دارد. برای این مهم باال 
بردن درك و سواد فعاالن این عرصه و آموزش آنها می تواند 
یک اولویت محسوب شود. اینکه در سبک های عزاداری 
مهجور زیادی وجود دارد كه در صورت احیا می تواند شأن 
و منزلت عزاداری ها را ارتقا دهد و هویت آن را اس��تحکام 
بیشتری ببخشد غیرقابل انکار اس��ت. تعادل میان شور 
و شعور حسینی به ش��کلی كه هنر و تکنیک در خدمت 
مفاهیم ق��رار بگی��رد در آیین های ع��زاداری رویکردی 
ضروری اس��ت كه البته همچنان نیازمند روش��نگری و 

رجحان دادن كار فرهنگی عمیق است.

    مستند

 همه شبکه های سيما آشپزی دارند
 اما جای تعزيه خالی است

تهيه كننده فيلم  عاشورايي »عصر روز دهم« عنوان كرد
روايت منوچهر محمدي از سفر كربال با مرحوم مالقلي پور

مراس�م تقدي�ر از منوچه�ر محم�دي، تهيه كنن�ده فيلم  
عاشورايي »عصر روز دهم« همراه با خاطره گويي او از زيارت 
امام حسين)ع( همراه با زنده ياد رسول مالقلي پور و اولين باري 
كه دوربين هاي س�ينما را به كربال و نجف بردند، برگزار شد. 
منوچهر محمدي، تهیه كننده فیلم »عصر روز دهم« در مراسم 
تقدیري كه براي وي به خاطر تولید فیلم عاش��ورایي عصر روز 
دهم صورت گرفت ضمن اش��اره به اینکه قرار بود فیلم »عصر 
روز دهم« توسط رسول مالقلي پور س��اخته شود، عنوان كرد: 
این نکات را براي اولین بار اس��ت كه بیان مي كنم. این نعمت 
و لطفي بود كه بابت س��اختن فیلم »عص��ر روز دهم« نصیبم 
شد. قرار بود با مرحوم رسول مالقلي پور بعد از فیلم »میم مثل 
مادر« درباره ایده اي كه به ذهن من رسیده بود، در كربال فیلم 
بسازیم، با این فیلم براي اولین بار دوربین هاي سینماي ما وارد 

كربال و نجف شد. 
وي ادامه داد: بعد از اینکه ایده را نوشتم، به مرحوم مالقلي پور 
دادم كه مورد پسند او قرار گرفت، بعد از این به كربال رفتیم كه 
آن دوران تحت س��یطره امریکایي ها قرار داشت. یک ماه براي 
تحقیق در عراق بودیم. یادم است كه شب ها در بین الحرمین با 

او مي نشستیم و روي فیلمنامه كار مي كردیم. 
محمدي با اشاره به اینکه یک روز عصر رسول به من گفت كه 
اتفاق جالبي افتاده است، خاطر نشان كرد: مالقلي پور گفت كه 
گروهي از هنرمندان اصفهان كه براي طراحي ضریح به اینجا 
آمده اند، من را شناخته و گفته اند كه »ما شب ها تا صبح كه حرم 
بسته است، براي نمونه برداري از ضریح امام حسین)ع( و طراحي 

در كنار مضجع شریف ایشان كار مي كنیم و شما هم مي توانید 
در این مدت در كنار ما باشید.« این شد كه بعد از بستن حرم در 
جایي كه قرار گذاشته بودیم، رفتیم و این توفیق نصیب ما شد 
كه تا صبح در حالي كه تنها 10 نفر دور ضریح امام حسین)ع( 
بودیم، ایشان را زیارت كردیم. همیشه زیارت حرم امام رضا)ع( از 
نزدیک براي ما حسرت است، حال این توفیق نصیب ما شده بود 
كه ضریح حضرت اباعبداهلل)ع( را براي چند ساعت در خلوت و 

تنهایي زیارت كنیم. 
همچنین منوچهر شاهسواري، مدیر عامل خانه سینما با بیان 
اینکه »در سینما هنرمندان مؤمن فراوان داریم«، گفت: منوچهر 
محمدي یکي از این چهره ها اس��ت كه در عمل ایمان خود را 
نشان داده اس��ت. او با توجه به آنچه در اثرهایش ساخته است، 
نمونه یک انسان مؤمن است. محمدي از ذخایر نمادین فرهنگ 
و هنر ایران است. ذخایر فرهنگ و هنر كساني اند كه در مواقع 

خطر به نجات سرمایه سینمایي و هنري كشور مي آیند. 

هنرمن�د باس�ابقه تعزي�ه ب�ا انتق�اد از نب�ود تکي�ه ای ثابت 
در ته�ران برای اج�رای تعزي�ه می گويد: سال هاس�ت داريم 
فري�اد می زني�م ك�ه تعزي�ه، هنر جه�ان اس�الم اس�ت، اما 
در تهران حتی يک تکيه مناس�ب ب�رای اج�رای آن نداريم.

محسن هاش��می، هنرمند تعزیه كش��ورمان از جای خالی تدریس 
تعزیه در دانش��گاه های هنری و تغییر كاربری تکیه های ویژه تعزیه 
و بی توجهی به این هنر ملی و دینی ابراز تأس��ف كرد و در این رابطه 
به ایس��نا می گوید: نبود تکیه برای اجرای تعزیه مانند آن است كه 
بخواهید مسابقه فوتبال را بدون ورزشگاه برگزار كنید. در این مدت 
هم كه تعزیه اجرا شده به لطف تعزیه خوانان بوده است. او با انتقاد از 
تغییر كاربری تکیه هایی مانند نیاوران اضافه می كند: این تکیه اساساً 
برای تعزیه ساخته شده كه حاال مدت هاست تغییر كاربری داده است. 
بدون تکیه كجا می توانیم تعزیه اجرا كنیم، در پارك كه نمی توان تعزیه 
اجرا كرد. هاشمی درباره حذف واحد آموزشی تعزیه در دانشگاه های 
هنری توضیح می دهد: این مسئله دالیل گوناگونی دارد؛ در وهله اول 

كسانی كه در دانشگاه تدریس می كنند به جز یکی، دو نفر به تعزیه 
اشراف ندارند. از سوی دیگر این هنر هم منابع متعددی ندارد. بنابراین 
برای آموزش آن استاد باید برای جست وجوی منابع زحمت بسیار 
بکشد، اما خیلی از استادان ما دوست دارند همه چیز حاضر و آماده 
در اختیارشان باشد و وقتی چنین نیست، راحت ترین كار، پاك كردن 
صورت مسئله است. هاشمی اضافه می كند: بی توجهی به تعزیه به 
دلیل بی اعتنایی ما به هنر ملی و دینی كشور است و متأسفانه كسانی 
كه تعزیه را حذف كرده اند، نه عرق ملی دارند و نه دینی كه اگر داشتند، 
تعزیه ای را كه بزرگان جهان در برابرش س��ر تعظیم فرود آورده اند، 
حذف نمی كردند. هاشمی درباره آسیب هایی كه نگاه مناسبتی به 
تعزیه وارد می كند، می گوید: اتفاقاً نگاه مناسبتی بد نیست، چون برای 
هر مناسبتی از شادی و سوگواری، تعزیه داریم و تعزیه فقط به عاشورا 
محدود نمی ش��ود. این تعزیه خوان با انتقاد از بی توجهی رسانه ها به 
تعزیه خاطرنشان می كند: رسانه های ما بسیار ضعیف و منفعالنه عمل 
می كنند. رادیو و تلویزیون در طول سال چقدر زمان به تعزیه اختصاص 
می دهند. اغلب شبکه های تلویزیونی مسابقه آشپزی دارند كه بیشتر 
تبلیغ ظرف و قابلمه است، اما هیچ جایی برای هنری مانند تعزیه در 
نظر نمی گیرند. در حالی كه اگر تعزیه در تلویزیون دیده شود، جوانان 
را جذب می كند. هاشمی ادامه می دهد: البته فراموش نکنیم اگر تعزیه 
مورد توجه قرار بگیرد، نان عده ای آجر خواهد شد، چون در تعزیه زد 
و بند وجود ندارد. هنرمندان خارجی بیشتر قدر تعزیه را می دانند، اما 
تعدادی از هنرمندان فرنگی مآب خودمان در برابر آن گارد می گیرند و 
آن را نازل می دانند. در حالی كه بزرگان تئاتر دنیا در برابر تکنیک های 

بی بدیل تعزیه زانو زده اند.

 »تکیه دولت« گذشته ماست
اما هنوز حیات دارد

 »تکيه دولت« با خودش معنايی را وارد زندگی ايرانی كرده است
 اما پهلوی اول يکی از كارهايش اين بود كه بناهای مهم دوره قاجار را خراب كند

    سینما

     فرهنگ

 پخش مستند »مرثيه گمشده« 
به ياد »خسرو سينايي«

برنامه »گنجينه« شبکه مستند چهارشنبه)ديروز( در دومين سالمرگ 
خس�رو س�ينايي و به ياد اين كارگ�ردان، فيلمنامه نويس، آهنگس�از، 
نوازنده و شاعر ايراني با پخش مستند »مرثيه گمشده« روي آنتن رفت. 
به گزارش »جوان« به نقل از روابط عمومي ش��بکه مس��تند، »مرثیه گمشده« به 
كارگرداني خسرو سینایي سال 6۲ ساخته ش��د و روایت زندگي هزاران لهستاني  
است كه در س��ال هاي جنگ جهاني دوم به ایران پناهنده شدند.  این فیلم، قصه 
مهاجرت لهستاني ها را از میان عکس هاي به جا مانده از آن دوره )13۲0 و 133۲( 
و در گفت و گو با افرادي ك��ه آن دوره را به خاطر دارند، واكاوي كرده اس��ت. یکي 
از مصاحبه شونده هاي »مرثیه گمش��ده« آنا بوركوفسکا اس��ت كه برادرش را در 
اردوگاه هاي سیبري از دس��ت مي دهد و پس از مهاجرت در تهران با مردي ایراني 
ازدواج می كند و براي همیشه در این كشور مي ماند. سینایي براي ساخت این مستند 
از رئیس جمهوري لهستان نشان ویژه این كشور را دریافت كرده است.  خسرو سینایي 
مرداد 1399 به دلیل ابتال به بیماري كرونا درگذشت.  مجموعه برنامه »گنجینه« 
به تهیه كنندگي حنیف شهپرراد در شبکه مستند تولید شده است و چهارشنبه ها 

ساعت ۲1 با نگاهي به سینماي مستند ایران در دهه هاي گذشته پخش مي شود.

كارگردان مس�تند »تکيه دولت« با اش�اره 
به تالش برای روايت علم�ی و دقيق درباره 
جاي�گاه تکي�ه دول�ت در تاري�خ اجتماعی 
ايران عنوان می كند كه حقايق و ناگفته های 
بس�ياری درباره اين س�اختمان وجود دارد.

علیرضا قاسم خان، كارگردان مستند »تکیه دولت« 
در جلسه ای كه برای بررس��ی این اثر برگزار شد، 
گفت: سال 83 در آلبوم خانه كاخ گلستان كه حدود 
45 هزار شیشه عکس از دوران قاجار در آن وجود 
دارد، به دنبال منابعی درباره نفت بودم. این آرشیو 
بعد از آرشیو سلطنتی لندن بزرگ ترین آرشیو از 
آن دوره تاریخی اس��ت و اهمیت فراوانی دارد. در 
جست وجوها برای آن فیلم، عکس ها را جست وجو 
می كردم و به مجموعه ای عکس درباره تعزیه در 
تکیه دولت رسیدم. آن عکس ها سال 86 در كتابی 
به نام »عکس های تعزیه ای��ران در دوره قاجار« 
منتشر شد. من10 سال درگیر پروژه های دیگری 
ش��دم، بعد از مدتی دوباره به سراغ آن عکس ها و 
تکیه دولت رفتم. ما بنایی تاریخی به نام تکیه دولت 

داریم كه درباره  آن نظرها مختلف است.
این كارگردان ادام��ه داد: تناقض   ها درباره تکیه 
دولت فراوان اس��ت، مثاًل گروهی می گویند این 
بنا متأثر از آربرت هال لندن س��اخته ش��ده، در 
حالی كه این موضوع اشتباه است و چنین چیزی 
وجود ندارد. به نظر می رس��د برای م��ا ایرانی ها 
افسانه سازی بیش از كار علمی ارزش دارد. شش 
سال طول كشید تا اسنادی را جمع آوری كردم تا 
بگویم تکیه دولت كجا بوده، چرا ساخته شده و چرا 
ویران شده است. تأثیر آن بر هنر ایران و زندگی 

جمعی گروهی از ایرانیان چه بوده است.
كارگ��ردان »تکی��ه دولت« گف��ت: م��ا معموالً 
مستندهایی درباره افراد یا مکان هایی می سازیم كه 
وجود دارند، اما این فیلم درباره جایی است كه دیگر 
وجود ندارد و اطالعات درباره آن ناقص و اش��تباه 
است. ما با تاریخ و گذشته مواجهیم. »تکیه دولت« 
گذشته ماست، اما هنوز حیات دارد و می شود درباره 
آن كتاب نوشت و فیلم س��اخت. »تکیه دولت« با 
خودش معنایی را وارد زندگی ایرانی كرده است. 
پهلوی اول، یک��ی از كارهایش این بود كه بناهای 
مهم دوره قاجار را خراب كند. ناصرالدین شاه هم 
به ظل السلطان نامه های فراوان نوشت كه هرچه 

از صفویه در اصفهان وجود دارد، ویران كن. ما باید 
گذشته را درك كنیم. اسنادی وجود دارد كه شاه 
دستور می دهد اموال »تکیه دولت« فروخته شود، 

برای او می نویسند كه اینها نذر مردم است.
   ۲ هزار نفر به تماشای تکيه دولت 

این كارگ��ردان ادامه داد: آواز و موس��یقی ایرانی از 
ركن های مهم »تکیه دولت« است. موسیقی ما در 
»تکیه دولت« رشد می كند و این بستر برایش فراهم 
می شود. اركستراسیون غربی توسط لومر به ایران 
وارد شد و در تکیه دولت هم قطعات غربی نواخته  
می شد. در آن دوره طبق اسناد تاریخی ۲ هزار نفر 
به تماشای این تعزیه ها می نشستند. تعزیه خوانی  
باید می خواند كه صدایش به هم��ه این ۲ هزار نفر 
می رسید. 70 سال بعد از این ماجرا، برنامه گل های 
رادیو ساخته می شود و این تجربه ها را می توان در 
آنجا دید. در تکیه دولت جایی از تاریخ وجود دارد كه 
برای نمایش و موسیقی كار كرده است. ابزار و وسایلی 

كه ساخته شده در نوع خود بی نظیر و جذاب است.
قاس��م خان در بخش دیگری از سخنانش گفت: در 
دوره ای از تاریخ اصاًل تعزیه و هر نوع هنر ایرانی مایه 
كسر شأن است. پس از مشروطه، ایرانیان می خواستند 
سر تا پا غربی شوند و از همه مظاهری كه مربوط به هنر 
ایران بود، دوری می جستند. من ادعا ندارم كه »تکیه 
دولت« كامل است، اما تالش كردم نگاهی داشته باشم 
به آن دوره و تأثیری كه بر فرهنگ، موسیقی، تئاتر، 

تعزیه و اجتماع ایرانی داشته است.
   تناقض   ها درباره تکيه دولت فراوان است

او در پاسخ به سؤال یکی از حاضران درباره مستند 
بودن فیلم گفت: بخشی از این روایت، زاییده ذهن 
من است، اما آنچه گفتیم واقعی است و بر اساس 
اسناد و مدارك. من باید اطالعات را طوری گزینش 

می كردم و نمایش می دادم كه برای مخاطب جذاب 
باشد. فرق كتاب و فیلم در این است، شما در فیلم 
نیاز به ابزارهایی دارید تا تماشاگر را حذف كنید و با 
انبوهی داده مواجه هستید. بسیاری از آنها جذاب 
است، اما باید به نفع فیلم حركت كنید. بعضی اشیا 
مثالً از تکی��ه دولت به موزه مل��ی رفته و دالیلش 
معلوم نیست یا مسائل مختلف درباره اش مطرح 
شده است، همه اینها را نمی شد در فیلم آورد، چون 
زمان نبود. در كتاب بعضی مسائل را توضیح دادم، اما 
فیلم جای همه اینها نبود. شما به عنوان كارگردان 
باید این كار را بکنید؛ بعضی قصه ها، موقعیت ها و 

شخصیت ها را به نفع فیلم كنار بگذارید.
این كارگردان در پاس��خ به س��ؤال یکی از حضار 
گفت: تکیه دولت وجوه مختل��ف تاریخی دارد، 
فقط مخصوص اجرای تعزیه نبوده است. سؤال هم 
درباره آن فراوان است، مثالً گفته می شود چرا تکیه 
دولت سقف ندارد، خارجی ها می گویند مهندسان 
ایرانی، قدرت و دانش این كار را نداش��تند. آقای 
بیضایی می گوید این ملهم از سنت چادرزدن در 
تعزیه است و این كه بعد از ایام عزاداری، چادرها 
جمع و مراسم تعطیل می ش��ود. به نظر من قطعاً 
منابع و سؤال ها بسیار اس��ت، اما برای من همین 

اندازه كفایت می كرد.
وی در پاس��خ به س��ؤال یکی دیگ��ر از حاضران 
عنوان كرد: من هیچ ادعایی درب��اره فیلم ندارم. 
»تکیه دولت« حاصل تالش و تحقیق من است 
و حتماً كاستی هایی دارد. دوست داشتم بار طنز 
فیلم بیشتر بود، اما ش��اید توانایی آن را نداشتم. 
عکس هایی كه انتخاب شده همه با دقت انتخاب 
شده، عکس های بیشتری هم بود. البته عکس های 
باكیفیت انتخاب كردیم و گرافیس��ت ما زحمت 
كش��ید عکس ها را اصالح كرد، اما چیزی به آنها 
اضافه نشده است. نقاره نوازی در تکیه دولت وجود 
داشته، در نقاشی كمال الملک هم می بینیم، ملکه 
انگلستان مجموعه ای از سازهای غربی را به ایران 
هدیه داد كه در آنها ترومپت ب��ود. لومر كه برای 
مدرسه نظام به ایران دعوت می شود از این سازها 
برای ارتش استفاده می كند. لومر، نت خوانی را به 
سربازهای ایرانی آموخت. در برنامه گل ها این اتفاق 
افتاد و این موسیقی با هم تلفیق شد. هم سنج كه 

ساز ایرانی است داریم و هم سازهای غربی تر.
این كارگردان در پاسخ به سؤالی دیگر گفت: من در 
دانشگاه هم كه درس می دهم به این موضوع فکر 
می كنم، طوری درس بدهم كه مخاطب بشنود و 
درگیر شود. در فیلم هم این مس��ئله و اولویت را 
دارم. یکی از دشوارترین بخش های تولید این فیلم 
ساخت تکیه دولت بود، بنایی وجود ندارد و طراح 
ما باید ذهنیت درستی درباره این بنا پیدا می كرد تا 

مدلی كه در فیلم می بینید، باورپذیر باشد.
علیرضا قاس��م خان در پایان این جلسه افزود: به 
تاریخ ایران با عشق نگاه كنیم. ناگفته های بسیاری 
درباره بخش های مختلف تاریخ وجود دارد و یک 

فیلم یا كتاب نقطه آغاز است، نه نقطه پایان.
مستند »تکیه دولت« ساخته علیرضا قاسم خان در 
طرح »اكران حقیقت« از سه شنبه 11 مردادماه به 
صورت آنالین در سایت هاشور نمایش داده می شود.

قاسم خان: یکی از دشوارترین 
بخش ه��ای تولی��د این فیلم 
س��اخت تکی��ه دول��ت ب��ود، 
بنای��ی ک��ه وج��ود ن��دارد و 
طراح ما باید ذهنیت درستی 
درب��اره این بنا پی��دا می کرد

   نمایش

هادی عسگری     دیده بان

 قطار ویژه یوم العباس 
حضور  در حسینیه اعظم زنجان

قطار گردشگری محرم با عنوان كاروان عشق به مناسبت 
يوم العب�اس)ع(، در مس�ير تهران-زنج�ان از روز ش�نبه 
۱۵ مردادماه ب�ه منظور امکان حضور گردش�گران معنوی 
در حس�ينيه اعظ�م زنج�ان آغ�از ب�ه كار خواه�د كرد.
علی اصغر شالبافیان، معاون گردشگری وزارت میراث فرهنگی 
گفت: با همکاری وزارت میراث  فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی 
و شركت حمل ونقل ریلی رجا به عنوان اعضای اصلی ستاد مركزی 
هماهنگی خدمات سفر كشور، قطار گردشگری محرم در مسیر 
تهران – زنجان با عنوان یوم العباس از روز شنبه 15مردادماه جاری 
مصادف با هش��تم ماه محرم به منظور امکان حضور گردشگران 

معنوی در حسینیه اعظم زنجان آغاز به كار خواهد كرد.
----------------------------------------------------

 بسته حمایتی ساترا 
برای رسانه های صوت و تصویر فراگیر

سازمان تنظيم مقررات رس�انه های صوت و تصوير فراگير 
در نظر دارد به  منظ�ور حمايت از رس�انه های دارای مجوز 
و ارائه خدمات محتوايی، بس�ته حمايتی وي�ژه ايام محرم 
را در اختيار رس�انه های صوت و تصوير فراگي�ر قرار دهد.

سازمان تنظیم مقررات رسانه های صوت و تصویر فراگیر)ساترا( 
در راس��تای حمایت از رس��انه های دارای مجوز و ارائه خدمات 
محتوایی و همزمان با ایام عزاداری امام حسین)ع(، بسته حمایتی 
را در اختیار رس��انه های صوت وتصویر فراگیر قرار می دهد. این 
بسته حمایتی شامل امکان دریافت قاب اختصاصی)آی فریم( 
شبکه ایام با كنداكتور ویژه ایام محرم با برنامه های سخنرانی، 
مداحی، گفت وگو، روضه خوانی، مستند، نماهنگ و دعا ) هزار 
و 78 عنوان برنامه، معادل 370 ساعت برنامه كه در شبکه ایام 
منتشر می شود( است و در اختیار رس��انه های واجد شرایط بر 

مبنای نظام رتبه بندی قرار می گیرد.
----------------------------------------------------

برنامه تعطیلی سینماها 
همزمان ب�ا فرا رس�يدن روزه�ای تاس�وعا و عاش�ورای 
حسينی، تاريخ تعطيلی سينماها نيز مشخص شده است.

با توجه به تعطیلی رسمی دو روز در هفته آینده همزمان با شهادت 
امام حسین )ع(، فعالیت س��ینماها در سراسر كشور به مدت پنج 
روز متوقف می ش��ود. به این ترتیب طبق اعالم همایون اسعدیان، 
سخنگوی شورای صنفی نمایش سینماها از ساعت 17 روز شنبه 
15 مردادماه تا پایان روز پنج شنبه 19 مرداد ماه تعطیل می شوند 
و فعالیت آنها از صبح پنج شنبه ۲0 مرداد از سر گرفته خواهد شد. 
در حال حاضر فیلم های »تی تی«، »بازیوو«، »پیتوك«، »زاالوا«،  
»علف زار«، »روز ششم«،  »هناس«، »طالخون«، »بدون قرار قبلی«، 

»بی صدا حلزون« و »والدین امانتی« روی پرده سینماها هستند.
----------------------------------------------------

قصه هاي عاشورا شنیدن دارد!
نسخه صوتي سه عنوان از 
پرفروش تري�ن كتاب هاي 
عاش�ورايي منتش�ر شد. 
نوی��ن كت��اب گوی��ا، اولین 
ناشر تخصصي كتاب صوتي 
در ایران، س��ه عنوان كتاب 
پر ف��روش در ح��وزه وقایع 
عاش��ورا را ب��ا عنوان ه��اي 
»فصل هاي شیدایي لیالها«، 
»پ��در، پس��ر عش��ق« و 
»به لهج��ه س��پیدار« ب��ا 
صداي نویسندگان ش��ان و 
دیگر هنرمن��دان این عرصه 
و با آهنگ س��ازي حرفه اي 
تولید و منتش��ر كرده است.  
كتاب »به لهجه سپیدار« با 
نویسندگي و گویندگي علي 
میرمیراني، به محرم و عاشورا 
از زاویه دید یک فرد عامي و 
كوچه ب��ازاري نظر مي كند. 
كتاب »فصل شیدایي لیالها« 
نوشته س��یدعلي ش��جاعي و با صداي مصطفي رحماندوست، 
شاهین عالیي نژاد و غالمحسین مراقبي، احساس چریکي، غالم 
بابوته و مسعود میرزایي، قصه كربال را از دید هفت راوي عاشورا 
كه هر كدام سرگذشت و قصه اي متفاوت دارند، مرور كرده است. 
كتاب »پدر، عشق، پسر«، با نویسندگي و گویندگي سید مهدي 
شجاعي، مشخصاً به موضوع رشادت هاي حضرت علي اكبر)ع( 
مي پردازد. آهنگ سازي مهدي زارع بر این اثر، بر جذابیت هاي 
محتوایي و به خیال كشیدن واقعه، افزوده است.  نوین كتاب گویا، 
اولین ناش��ر تخصصي كتاب هاي صوتي در ای��ران، این آثار را با 
40درصد تخفیف در اختیار عالقه مندان به كتاب قرار داده است. 


