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سینمای عاشورایی ،یکی از خالصترین ژانرهای سینمایی
ایران اســت .هیچ کشور مسلمانی به مانند ایران ،تولیداتی
راجع به عاشورا نداشته است و همین عامل سبب شده تا این
تولیدات ،در کشورهای مسلمان ،با اقبال خوبی مواجه شود.
به گزارش ایرنا ،تعداد تولیدات عاشورایی سینمای ایران،
به لحاظ کمی ،آمار قابل توجهی ندارد و این گونه به لحاظ
کیفی ،بسیار جلوتر از مقوالت کمی است .اتفاقی که سبب
شده تا وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی و سازمان سینمایی،
تمهیــدات و حمایتهای ویژهتری بــرای تولیداتی در این
حوزه بیندیشند .در ادامه نگاهی خواهیم داشت به  ۱۵فیلم
عاشورایی تاریخ سینمای ایران:
سفیر

ســفیر به عنوان یکی از نخستین ســاختههای پس از
انقالب ایران ،داســتان جالبی در حــوزه تولید دارد .فریبرز
صالح که تا آن زمان ،تجربه چندانی در کارگردانی نداشت،
به صورت اتفاقی با فیلمنامه کیهان رهگذر آشنا شده و قرار
میشود فیلمی ۳۰دقیقهای از آن بیرون بیاید اما صالح کمی
بــر روی فیلمنامه آن کار میکند تا محصول نهایی ،فیلمی
با هزینه  ۱۰میلیون تومانی باشد که به یکی از ماندگارترین
آثار حوزه عاشورایی سینمای ایران تبدیل شد.
فیلم ،داســتان قیس بن مسهر ،نماینده امام حسین (ع)
اســت که ماموریت دارد تا نامه امام را نزد سلیمان بن صرد
خزاعی ببرد که در راه ،توسط والی کوفه دستگیر و به زندان
میافتد.
به جز فرامرز قریبیان که ستاره آن سالیان سینمای ایران
بود ،دیگر بازیگران ،چندان آشنا نبودند .فیلمبرداری این فیلم
ت ماهونیم به طول انجامید تا نخســتین بیگپروداکشن
هف 
سینمای ایران پس از انقالب ،با این فیلم رقم بخورد.
پرواز در شب

سومین ساخته رسول مالقلیپور ،اگرچه به شکلی صریح
به حماسه عاشورا نمیپردازد اما دربردارنده مفاهیم عمیقی
است که قصه دشت کربال و علیالخصوص حضرت ابوالفضل
(ع) را برای مخاطب تداعی میکند.
فیلم ،داســتان گروهی از رزمندگان اســت که مجبور
میشــوند در یک کانال پناه بگیرند .پــس از مدت زیادی
مقاومت ،فرمانده ،برای تهیه آب ،یک تنه به دشــمن حمله
میبرد کــه در این صحنه ،تشــابه زیادی میان حماســه
رزمندگان دفاع مقدس با حماســه علمــدار کربال حضرت
ابوالفضل (ع) را شاهد هستیم.
فیلم ،هم در جشــنواره فجر ،برگزیده  ۲جایزه میشود و
هم در اکران عمومی ،بیش از  ۵میلیون نفر را به ســینماها
میکشاند.
افق
چهارمیــن ســاخته
رســول مالقلیپــور ،به
مانند پرواز در شب ،روایت
زیباشناسانهای از حوادث
کربال اســت و توانســت
یکــی از پرمخاطبترین
فیلمهــای کارگردانــش
باشد.
فیلمی که مردم برای
تماشای آن در صفهای
طوالنی سینماها ایستادند
و در برخی موارد ،شیشــههای سینما را شکستند تا بتوانند
خود را به سالن نمایش این فیلم برسانند.
داســتان فیلم در مورد حمله نیروهای ایرانی به اسکله
راداری االمیه عراق است که طی آن ،نمادشناسی زیبایی در
ارتباط با حماسه عاشورا به چشم میخورد.
شب دهم

شــب دهم ،یکی از مهجورترین آثار جمال شورجه است
که متناسب با داستان پرمایه و تاثیرگذار خود ،چندان دیده
نشد .فیلم ،داستان عزیز سحرخیز است که در شب دهم ماه
محرم ،پــس از درگیری خیابانی عزاداران با ماموران ارتش،
که برای حمایت از چند آمریکایی مست به خیابان آمدهاند،
از مهلکه میگریزد و همسرش را تنها رها میکند.
او تا ســالها بعد از حرکت خود ،احســاس پشیمانی و

 ۱۵فیلم عاشورایی را بشناسید

رستاخیز خون بر پرده سینما

حقارت میکند و موفق نمیشــود فرزندش را ،که  ۱۶ساله
شده ،از زیر تاثیر برادر همســرش ،نایب ،که عزاداران شب
دهم ماه محرم را رهبری میکرده ،خارج کند.
فیلم ،در تصویرگــری علقههای محرمی ،جزءنگریهای
ویژهای داشته است.
همچنانکه توانسته خط سیر مستقلی را از اجتماع روز
آن ســالیان ،حادثه کربال و دفاع مقدس به ثبت برساند که
تاثیرگذاری مفهومی اثر را دوچندان کرده است.
روز واقعه

 ۱۲سال پس از آنکه بهرام بیضایی فیلمنامه روز واقعه
را نوشت ،این فیلم توسط شهرام اسدی جلوی دوربین رفت.
فیلمی که از زاویه جدیدی به حماسه عاشورا میپرداخت و
به لحاظ پرداخت نیز از تکامل بیشتری به نسبت آثار سلف
خود برخوردار بود.
فیلم ،داستان جوانی نصرانی به نام عبداهلل است که تازه
مسلمان شــده است و در روز عروســیاش درمیان شادی
دیگران ،ندایی میشــنود که او را به یــاری فرا میخواند.
عبداهلل بهدنبال این ندا ،مســیری طوالنی را طی میکند و
سرانجام ،زمانی به کربال میرسد که عصر روز عاشوراست.
این فیلم از ســیزدهمین جشنواره فجر ،برنده  ۵سیمرغ
بلورین شد و در اکران نیز با استقبال خیرهکنندهای مواجه
شد .روز واقعه ،تنها فیلم عاشورایی است که بیشترین میزان
پخش از تلویزیون را داشــته اســت .از ایــن فیلم بهعنوان
بهترین فیلم عاشورایی تاریخ سینمای ایران نام برده میشود.
به خاطر هانیه

کمتر کسی گمان میبرد که کیومرث پوراحمد در مسیر
ســینمای اجتماعی و کودک ،به مولفههای عاشــورایی در
سینمای خود برسد.
به خاطر هانیه ،داســتان ناخدا علو اســت که با  ۱۴مرد
دیگر برای صید به دریا میروند ولی همه بهجز ناخدا ،صید
دریا میشــوند و مردم ،ناخدا را مســبب مرگ عزیزانشان
میدانند و بــه او و خانوادهاش حمله میکنند .در این بین،
دختر خردسال ناخدا که هانیه نام دارد ،فلج میشود .ناخدا
و خانوادهاش تنگک را ترک میکنند و به بوشهر میروند.
فیلم به دلیل برجســته کردن آئین دمامزنی ،اســتعاره
زیبایی و مفهومی با دشت کربال برقرار میکند .علیالخصوص
اینکــه چنین صحنههایی ،در مرز باریکی میان مســتند و
داستانی به تصویر کشیده میشود و این ابتکار ،بر غنای فیلم
و تاثیرگذاری آن میافزاید.
بالهای سپید

در ســال  ،۷۷برادران مهدی و ناصر هاشــمی ،بالهای
سپید را جلوی دوربین میبرند .فیلمی که با روایت و زاویهای
چدید به عاشــورا پرداخته و خــاء تصویرگری تعزیه را در
سینمای عاشورایی کشور پر میکند.
فیلم ،تعدادی از دانشــجویان رشته بازیگری را به تصویر
میکشــد که به دیدن یکی از اســتادان رشته تعزیهخوانی
میروند .اســتاد در این دیدار ،ماجرای نوجوانی به نام مراد
را برای دانشــجویان اینطور نقل میکند که مراد ،نوجوانی
بوده که بســیار به رشته شبیهخوانی در مراسم امام حسین
(ع) عالقمند بوده و همیشــه آرزو داشته که در این مراسم،
در نقش حضرت قاسم (ع) ظاهر شود .سرانجام موقعیتی به
وجود میآید تــا مراد بتواند ایفای نقش کند .او برای اینکه
بهتر بتواند نقش خود را بازی کند ،تصمیم میگیرد که خود
را در شرایط یاران امام حسین (ع) در روز عاشورا قرار دهد.
برای همین هم چند روزی را با تشــنگی تمرین میکند تا
باالخره یک روز در حال تمرین نقش خود بیهوش میشود.
نقل استاد که به اینجا میرسد ،همه دانشجویان تحتتاثیر
قرار میگیرند و شناخت بهتری از نمایش شبیهخوانی پیدا
میکنند .فیلم البته بهواسطه نوع پخش ،چندان دیده نشد
و هنوز هم جزو مهجورترین آثار سینمای عاشورایی کشور

محسوب میشود .البته که فیلم به لحاظ مضمون و محتوا،
یکی از بهترین روایتگریها را در ارتباط با قیام کربال دارد.
سینه سرخ

پرویز شیخطادی در سال  ،۸۵تاثیرپذیری هنرمندانهای از
امام حسین (ع) را در قالب داستان امروز به تصویر میکشد.
در این فیلم ،به شیوهای ملموس ،ارجاعاتی به قداست امام
حســین (ع) میشود که این مهم توســط مخاطب لمس
میشود .فیلم ،داستان کودک دوازده سالهای به نام علییار
است که در پی مرگ بهترین دوست خود ،برای احیای او ،به
دنبال کسی میگردد که دم مسیحیایی داشته باشد اما در
این جستجو ،غیر از خود ،کسی را نمییابد.
سینه سرخ در همان زمان نیز با استقبال خوبی از جانب
مخاطب مواجه میشود و با توجه به محور قرار دادن قداست
امام حسین (ع) و حضرت مسیح (ع) ،مخاطبان بسیاری را
در داخل و خارج از کشور به دست میآورد.
دلشکسته

علــی روئینتــن در ســال  ،۸۶یکی از داســتانیترین
فیلمهای سینمای عاشورایی را جلوی دوربین میبرد .فیلم،
علیرغم اینکه در جامعه روز دهه  ۸۰میگذرد اما داســتان
یک تاثیرگذاری را با بازی روان خســرو شکیبایی به تصویر
میکشد.دلشکسته ،داستان یک دلدادگی است که در شب
شــام غریبان به نتیجه میرســد .البته که در سرتاسر اثر،
سمبولیســم پیدا و پنهانی که کارگردان برای زمینهچینی
آن اتفاق مهم ترتیب میدهد نیز به وضوح قابل لمس است.
دلشکســته با استقبال بســیار خوبی از جانب مخاطب
مواجه شد و تا امروز نیز یکی از تاثیرگذارترین آثار عاشورایی
سینمای ایران است که توانسته به مدد داستان روز ،مقصود
کارگردان را در این فضا برآورده کند.
عصر روز دهم

رسول مالقلیپور پس از روایتگریهای بسیار با محوریت
امام حسین (ع) ،تصمیم میگیرد تا در قاب فیلمی ،روایت
مستقیمتر و سرراستتری از این امام را به تصویر بکشد .اما
متاسفانه چند روز پیش از ســفر به عراق ،دار فانی را وداع
میگوید و ادامه فیلم توسط مجتبی راعی ساخته میشود.
عصر روز دهم ،بهمانند بسیاری از ساختههای مالقلیپور،
از داســتانی احساسی برخوردار است و روایت مریم؛ پزشک
هالل احمر اســت کــه با گروهی از پزشــکان ،برای کمک
بــه مردم ،عازم عراق میشــود و تصمیــم میگیرد خواهر
گمشدهاش را که در زمان جنگ ایران و عراق به دست یک
عراقی به نام محسن افتاده ،پیدا کند.
اتفاقی که در عصر روز دهم محرم به نتیجه میرسد و این
مالقات با شــکوهمندی عزاداری روز عاشورا به یکدیگر گره
میخورد تا آن تاثیرگذاری بزرگ در فینال فیلم رقم بخورد.
من و زیبا

فریدون حسنپور در ســال  ،۹۰مهمترین فیلم خود را
با حضور پرویز پرســتویی و شهاب حسینی ،جلوی دوربین
میبرد .فیلمی که با یک زمینهچینی درســت ،در سکانس
فینال غلیان یافته و به محل تالقی باور تمامی شخصیتهای
داســتان تبدیل میشود .من و زیبا ،داستان شخصی به نام
موسی است که درصدد توبه از گذشته است .همسر موسی

در اثر درد زایمان جان ســپرده و موسی وقتی متوجه شده،
که کار از کار گذشته اســت .فیلم با رشد خزنده اعتقادات
در الیههــای زیرین روایت ،به یکباره در پایانبندی به اوج
رسیده و به خوبی میتواند آن حس تالم درونی ناشی از توبه
را در روز عاشورا به عینیت برساند.
کربال؛ جغرافیای یک تاریخ

مستند داریوش یاری ،یک تصویرگری مبتکرانه از حرکت
امام حسین (ع) و یارانش از مدینه به مکه و از مکه به کوفه
و کربال و در نهایت شــهادت در دشت کربال و تاثیر شگرفی
که این حرکت بر سپهر زندگی انسان گذاشت ،دارد.
این مســتند که با روایتگری شــهاب حسینی صورت
گرفته ،تاثیر قیام امام حسین (ع) را بر سبک زندگی شیعیان،
از گذشــته تا به امروز نشــان میدهد .این مستند با اقبال
گستردهای از جانب مخاطبان ســینمایی و علیالخصوص
تلویزیونی مواجه و به یکی از معتبرترین مستندهای تاریخ
سینمای ایران در ارتباط با عاشورا تبدیل شد.
ناسور

کیانوش دالوند در سال  ،۹۴انیمیشنی با محوریت حادثه
کربال تولید کرد و در همان ســال توانســت با این فیلم ،در
بخش رقابتی جشنواره فجر حاضر شده و دامنه توجهات را
به ســمت خود جلب کند.فیلم ،داستان یکی از اهالی کوفه
است که از امام حسین (ع) دعوت میکند تا به کوفه بیایند
و این ،دیباچهای میشــود بــرای پرداختن به حادثه بزرگ
کربال.ناســور عالوه بر ایران ،در برخی کشورهای عربی نیز
نمایش داشــت و توانســت افتخاراتی از جمله جایزه ویژه
جشــنواره نجف را از آن خود کند .ناسور ،یکی از مهمترین
انیمیشنهای سینمایی با محوریت عاشورا است.
هیهات

از مرداد ســال قبل که خبر وقوع یک حادث ه تلخ برای
ارشا اقدسی هنگام چپ کردن ماشین ،سر صحن ه یک فیلم
در لبنان منتشر شد تا زمانی که این بدلکار سینمای ایران
از دنیا رفت و حتی هنوز ،دوستان و همکاران او در ناباوری
از اینکه او در این اتفاق اشتباه کرده باشد به سر میبرند و
پس از یک سال مادر این هنرمند و ورزشکار همچنان در
انتظار است که علت واقعی این حادثه مشخص شود تا شاید
کمی دلش آرام بگیرد .به گزارش ایسنا ،ششم مرداد سال
 ۱۴۰۰بود که ارشــا اقدسی -بدلکارجوان و مطرح سینما
 وقتی در لبنان حضور داشت موقع فیلمبرداری سکانسیکه باید ماشــینی را چپ میکرد ،دچار حادث ه جدی شد.

وری «مار» ،از نگاه موالنا و نیچه
اَل ُِگ ِ
علی جان بزرگی (جهانی)»

موالنا در دفتر دوم مثنوی ،داســتان خفتهای را روایت میکند که زیر درختی
خفته بود و مار به دهانش فرو میرفت .حکیمی حاذق سوار بر اسب ،او را دید
و خواســت نجاتش دهد .گفت اگر به او بگویم مار درون تو رفته اســت زهره
ترک میشــود و میمیرد .او روشی خردمندانه برای نجاتش برگزید .او را بلند
کرد و با شمشــیر تهدیدش کرد که بدود .او دوید تا به درخت ســیبی رسید
که ســیبهای گندیده زیر آن بود .او را وادار به خوردن سیب گندیده کرد و
دوباره دوانید تا حالش به هم خورد و استفراغ کرد و مار از دهانش بیرون آمد.
حکیم او را نجات داد و پس از نجاتش از او پوزش خواست که او را آزرده است.
او به حکیم میگوید این همه به تو فحش دادم ناراحت نشــدی؟ حکيم پاسخ
میدهد :نه تنها ناراحت نشدم بلکه برای نجاتت دعا میکردم:
فحش میدادی و خر میراندم
یسر زیر لب میخواندم
رب ّ
این مار جهل و نادانی است و آن حکیم راهنما و مربی است.
نیچه اما در «چنین گفت زرتشت» مینویسد:
زرتشت از دور دید که ماری به دهان چوپان میرود و نرسید کمکش کند .به
ن سبب فریاد زد:
همی 
گاز بگیر ،گاز بگیر .سر مار را گاز بگیر و بکن .چون تنها راه چاره همین است.
چوپان ســر مار را میکند و به دور پرت میکند .آن گاه بر میخیزد .ســپس
زرتشت میگوید:
او دیگر یک چوپان نبود یا حتی یک انســان هــم نبود بلکه موجودی تغییر
شکل داده و با نور احاطه شده بود که میخندید!
آنتونی لودوویچی( )۱۹۷۱-۱۸۸۲در این باره میگوید:
در این حکایت ،چوپان جوان ،انســان امروزی اســت و ماری که میخواهد او
را خفه کند ،ارزشهای اجتماعی کســالت آوری است که قصد متالشی کردن
انسان را دارد و پند و اندرز «گاز بگیر»« ،گاز بگیر» چیزی بجز فریاد خشمگین
نیچه بر ســر انسانها نیســت تا پیش از این که دیر شود ،ارزشهای خود را
دگرگون کنند( .تعلیقات چنین گفت زرتشت ،ص)۵۶۱
این همان چیزی اســت که ابوالحسن ورزی (۱۳۶۸-۱۲۹۳خورشیدی)هم به
آن تاکید کرده و گفته است:
تفسیر دیگری نتوان کرد از حیات
جز شادمانه دم زدن و شاد زیستن
از دامهای مهلکه آسان گریختن
وز قیدهای مسخره آزاد زیستن
مار درهر دو نگاه موالنا و نیچه در این دو داستان نما ِد مانع رشد و تعالی بودن
است و باید آدمی تحت نظر راهنمایی آگاه و خیر خواه آن را از خود دور کند.
منابع:
 مثنوی موالناچنین گفت زرتشت،نیچه،ترجمهی رحیم غالمی -ویکی پدیا

سینماها چه روزهایی تعطیل هستند؟

ســازمان اوج در سال  ۹۴تصمیم میگیرد تا با همکاری
دانش اقباشــاوی ،روحاهلل حجازی ،هــادی نائیجی و هادی
مقدمدوست ،فیلمی  ۴اپیزودی متاثر از باورهای عاشورایی
را به تولید برســاند .فیلم در هر یــک از اپیزودهای حدودا
۲۰دقیقهای خود ،داســتان مســتقلی را روایت میکند که
با تجمیع این داســتانها ،میتوان به پیرنگ اصلی داستان
همچــون یک پازل تکمیلشــده رســید.توالی اپیزودهای
هیهات به گونهای است که طی آن میتوان به ارتباط نسل
کنونی با فرهنگ و ســبک زندگی عاشورایی پی برد و تاثیر
این فرهنگ را بر زندگی امروز به روشنی لمس کرد.
رستاخیز

همزمان با فر رســیدن روزهای تاســوعا و عاشورای حسینی تاریخ تعطیلی
سینماها نیز مشخص شده است.
به گزارش ایســنا ،با توجه به تعطیلی رسمی دو روز در هفته آینده همزمان
با شهادت امام حســین (ع)،فعالیت سینماها در سراسر کشور به مدت پنج
روز متوقف میشود.
به این ترتیب طبق اعالم همایون اســعدیان  -ســخنگوی شــورای صنفی
نمایش -سینماها از ساعت  17روز شنبه 15 ،مردادماه تا پایان روز پنجشنبه
 19مرداد ماه تعطیل میشــوند و فعالیت آنها از صبح پنجشنبه  20مرداد
از سر گرفته خواهد شد.
در حال حاضر فیلمهای «تیتی»« ،بازیوو»« ،پیتوک»« ،زاالوا»«،علفزار»،
«روز ششم»« ،هناس»« ،طالخون»« ،بدون قرار قبلی»« ،بیصدا حلزون» و
«والدین امانتی» روی پرده سینماها هستند.

زمان تعطیلی تاالرهای نمایشی

تاالرهای نمایشــی کشور از روز پانزدهم مرداد تا پایان روز نوزدهم مردادماه
به دلیل فرارسیدن ایام تاسوعا و عاشورای حسینی اجرایی نخواهند داشت.
به گزارش ایســنا به نقل از روابط عمومی اداره کل هنرهای نمایشی ،برنامه
تعطیلی آثار نمایشی به صحنه رفته در تاالرهای مختلف طی ایام سوگواری
شهادت حضرت امام حسین (ع) اعالم شد.
براین اســاس تمامــی نمایشهای به صحنه رفته در تاالرهای نمایشــی از
روز شــنبه پانزدهم مرداد تا پایان روز چهارشنبه نوزدهم مردادماه اجرایی
نخواهند داشت.

هماکنــون حدود یک دهه اســت که آخرین ســاخته
احمدرضا درویش ،با انواع و اقســام مخالفتها و ممیزیها
دســت به گریبان است .فیلمی که قرار بود مرجع فیلمهای
عاشورایی باشد و به لحاظ فرم و مضمون ،به معتبرترین اثر
این حوزه تبدیل شود .فیلم ،داستان مردم کوفه است که با
فرستادن نامههای بســیار زیاد ،امام حسین (ع) را به کوفه
دعــوت کردهاند تا آنهــا را در قیام بر ضد یزید ،یاری کنند.
حر ابن یزید ریاحی ،به همراه بکیر و دوهزار ســوار از سوی
عبیداله بن زیاد مامور میشوند به سمت کاروان امام حسین
(ع) که به ســمت کوفه در حرکت هســتند ،بروند .کاروان
امام حســین (ع) در شــماری اندک ،در کربال به محاصره
هزاران نفر از لشکریان یزید درمیآیند .رستاخیز در تمامی
این ســالها ،با تفاوت در دیدگاه برخی علما مواجه شده و
همین اختالف دیدگاه سبب شده تا فیلم ،نتواند آنگونه که
انتظار میرفت ،نمایش خیرهکننده در ایران و جهان اسالم
داشته باشد .فیلمی که به  ۳زبان ،ترجمه و با  ۱۰زیرنویس،
خود را مهیای یک اکران شکوهمند بینالمللی کرده بود اما
متاسفانه این اتفاق تا به امروز محقق نشده است.

هنوز در انتظار تشخیص علت مرگ پسرم هستم
او را به بیمارســتانی در بیروت منتقــل کردند و قرار بود
یک عمل جراحی حیاتی داشته باشد که به دلیل وخامت
حالش به صالحدید پزشک ابتدا با دارو به خواب مصنوعی
رفت تا در صورت افزایش ضریب هوشیاری جراحی انجام
شــود .در آن زمان پرونده پزشــکی او برای پزشکانی در
تهران ارسال شــد تا در صورت فراهم شدن شرایط عمل،
یک تیم پزشــکی از ایران راهی لبنان شود ولی این اتفاق
هیچگاه رخ نداد چرا که شامگاه حدود یک هفته بعد ،یعنی
 ۱۳مرداد خبر رســمی درگذشت این بدلکار باسابقه اعالم
شــد .در تمام روزهای بعد از این حادثــه نه تنها اعضای
گروه «بدلکاران  »۱۳که ارشــا آن را پایهگذاری کرده بود،
بلکــه دیگر همــکاران بدلکارش و حتی فیلمســازانی که
تجرب ه همکاری با او را در پروژههای مختلف داشــتند در
بهت بودند که این بدلکار حرفهای که چپ کردن ماشــین

یادداشت

اخبارکوتاه

مادر ارشا اقدسی:

یکی از تخصصهایش بوده چطــور به راحتی جانش را از
دســت داده اســت؟ عدهای احتمال میدادند که او حتما
در محاســبات خود اشتباهی داشته ولی باز هم باور انجام
خطایی با این سرانجام هولناک از سوی ارشا اقدسی ،برای
کســانی که او را از نزدیک میشناسند سخت بوده و هنوز
هم سخت اســت؛ همانند مادرش که پس از گذشت یک
سال امیدوار است باالخره علت اصلی قصوری که منجر به
مرگ فرزندش شــده مشخص شود.فرزانه موجودی که در
ماههای گذشــته مصاحبهای با رسانهها نداشته و بیشتر از
هر چیز قدردان لطف مردم و عالقهمندان ارشــا است ،در
گفتوگویی کوتاه با ایســنا میگوید« :یک سال گذشته و
ما در این مدت هیچ خواســته و توقعی برای انجام کاری
به نام ارشــا نداشتیم و نداریم ،هرچند دوستانش کارهایی
انجام دادهاند ،ولی برای من شــخصا فقط دو مسئله مهم
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اســت .اول اینکه من هنوز ،هنوز و هنوز منتظرم بدانم به
چه علتی ارشــا از میان ما رفته؟ آیا کسی کوتاهی کرده؟
اگر کوتاهی در میان باشــد باید حتما پاســخگو باشند و
حتما میخواهم که این موضوع برایم روشن شود بلکه دل
من هم کمی آرام شــود .دوم اینکه گروهی که سر صحنه
فیلمبرداری در لبنان بودند ،براســاس فیلمهایی که ضبط
شــده گفتند که ارشا رکورد بینظیری در آنجا زده و آنها
قول ثبت این رکــورد را در گینس دادهاند .همچنین قول
ســاخت یک فیلمی از بیوگرافی و کارهای ارشا دادند که
برای انجام هر دو این کارها در انتظارم».
ارشا اقدســی که در سن  ۳۹سالگی درگذشت ،اگرچه
ظاهرا از میان خانواده و دوستانش رفته ولی طبق وصیتش
اعضای بدنش اهدا شــد تا منشأ دمیدن جان و نفسی تازه
به زندگی کسانی دیگر باشد.

«بت گرل»؛ گرانترین فیلم بایگانی شده سینما

کمپانی بــرادران وارنر
اعالم کــرد فیلم «بَت
گرل» را در ســالنهای
سینما و ســامانههای
نمایش آنالیــن ،اکران
نخواهد کرد.
بــه گــزارش ایســنا
بــه نقــل از گاردین،
کمپانی برادران وارنر-
دیســکاوری بهطــور
غیرمنتظــرهای اعالم کرد ،علیرغم اینکــه فیلمبرداری فیلم «بت گرل» به
پایان رســیده و این فیلم در مراحل نهایــی پستولید قرار دارد ،اصال قصد
نمایش و اکران را ندارد.
در این فیلم «لسلی گریس» در کنار بازیگرانی همچون «جی .کی .سیمونز»،
«برندن فریزر»« ،جیکوب اسکیپیو» و «مایکل کیتون» مقابل دوربین «عادل
العربی» و «بالل فالح» کارگردانان بلژیکی رفتهاند« .کیتون» در نقش بتمن،
«گریس» در نقش قهرمان فیلم «باربارا گوردون»« ،جی کی ســیمونز» در
نقش پدر باربارا« ،کمیسر گوردون» ،و «برندن فریزر» در نقش «فایرفالی»
شرور در این فیلم ظاهر شدهاند.
ســاخت «بت گرل» در ابتدا ســال  ۲۰۲۱به عنوان بخشی از یک حرکت
گستردهتر در کمپانی برادران وارنر برای ساخت فیلم های بلند به طور خاص
برای ســرویسنمایش آنالین « »HBO Maxدر نظر گرفته شده بود اما
این استودیو فیلمسازی تائید کرده که این فیلم هرگز اکران نخواهد شد ،چه
در سینما و چه در «.»HBO Max
هالیوود ریپورتر اعالم کرده که بودجه ساخت این فیلم از عوامل مهم در این
تصمیم گیری بوده اســت ،زیرا هزینههای ساخت با توجه به فیلمبراری در
شــرایط کرونایی به نزدیک به  ۹۰میلیون دالر ( ۷۴.۱میلیون پوند) رسیده،
در حالی که این بودجه از متوســط هزینه ساخت فیلمهای ابرقهرمانی دی
سی کمتر اســت و در نتیجه این فیلم چشــماندازی که تماشاگران از آثار
دی سی انتظار داشــتند را ندارد و هزینههای خود را از محل اکران جبران
نخواهد کرد.
با این حال ،نیویورک پست که نخستین بار خبر این ماجرا را منتشر کرد به
نقل از یک منبع ناشناس گفته که بودجه فیلم «بت گرل» در واقع از ۱۰۰
میلیون دالر فراتر رفته است و این فیلم در طول نمایشهای اولیه آزمایشی
آنقدر ضعیف عمل کرده اســت که برادران وارنر تصمیم به کاهش ضررهای
خود گرفته است.
این تصمیم به این معنی است که «بت گرل» در میان گرانترین پروژههای
سینمایی اکران نشده تاریخ قرار میگیرد.

