
تجلیل از خالق 
»شب دهم« 

در مراسم تکیه سینما از جمال شورجه 
کارگردان دفاع  مقدس تقدیر شد

در دومین روز از ســوگواره »سینما تکیه« از 
جمال شورجه به  عنوان یک مجاهد و ایثارگر 
عرصه فرهنگ و انقالب و امیرحسین شریفی 
تهیه کننده پیشکسوت سینمای ایران تقدیر 
شد. این مراسم عصر روز یکشنبه، ۹ مرداد ماه 
۱۴۰۱، با حضور سیدمهدی جوادی مدیرعامل 
سینمایی فارابی، هادی طحان نظیف سخنگوی 
شورای نگهبان، جمال شورجه کارگردان فیلم 
سینمایی »شــب دهم«، امیرحسین شریفی 
تهیه کننده این اثر، سیدجواد هاشمی بازیگر، 
کارگــردان و تهیه کننــده، ابراهیم اصغری 
تهیه کننده، سیدسعید سیدزاده تهیه کننده 
سینما، ســیداحمد میرعالیی تهیه کننده و 
مدیرعامل سابق بنیاد سینمایی فارابی و تنی 
چند از ســینماگران و عالقه مندان به سینما 
و فرهنگ عاشورا در ســالن زنده یاد عباس 

کیارستمی بنیاد سینمایی فارابی برگزار شد.

نمونه بارز یک هنرمند انقالبی 
هادی طحان نظیف، سخنگوی شورای نگهبان به  
عنوان نخستین سخنران این مراسم ضمن عرض 
تسلیت به مناسبت ایام سوگواری حضرت اباعبداهلل 
و  ماه محرم، با تقدیر از سال ها فعالیت سینمایی و 
مجاهدانه جمال شــورجه در این عرصه فرهنگی 
گفت: من در حوزه سینما درس پس می دهم، اما 
می دانم که سینما یکی از مهم ترین های نمادهای 
فرهنگی در دنیا به شــمار می رود. وی ادامه داد: 
این یک واقعیت است که سینمای قبل از انقالب 
اســالمی وضعیت خوبی از نظــر محتوای دینی 
نداشت و به غیر از ســینمای روشنفکری و موج 
نو، مابقی ســینما در جهت تعالی جامعه حرکت 
نمی کرد تا جایی که پیش از انقــالب پای در راه 

انحراف و انحطاط گذاشته بود. 

من سرباز جبهه فرهنگی نظام هستم
در ادامه این مراســم، جمال شورجه روی صحنه 
آمد و گفت: از همه عزیزانی که در این جلسه حضور 
دارند، تشــکر می کنم که به این محفل هنری و 
عاشورایی تشــریف آوردند. زحمات این فیلم را 
زنده یاد رحیم رحیمی پور و امیرحسین شریفی به 
دوش کشیدند. صحنه ای را در این فیلم به یاد دارم 
که قرار بود فردی از باالی پل پرت شــود که خود 
جهانبخش سلطانی قبول کرد این کار خطرناک 
را انجام دهد. او برای این فیلم خیلی تالش کرد و 
همراه تیم تولید بود. این کارگردان در ادامه اظهار 
کرد: سینمای ما با گذشته تفاوت های بسیاری دارد 
و اکنون به برکت جمهوری اسالمی ایران صاحب 
نام و نشان است و به عنوان الگو در جهان معرفی 
می شود. آمریکا نیز از این موضوع واهمه دارد و این 
حجم از کارشکنی را انجام می دهد. ما امروز به لطف 
خدا و رهبری امام راحل و رهنمودهای مقام معظم 
رهبری تبدیل به یک نمونه و الگو شده ایم و قلب 
آسیا به تأسی از جمهوری اسالمی به یک قلب واحد 
بدل شده است. وی در این باره ادامه داد: این جبهه، 
متشکل از کشــورهای ایران، عراق، سوریه، یمن 
و دیگر کشــورهای آزادیخواه است که خار چشم 
آمریکا و دشمنان شده است. تمام لگدپرانی های 
آمریکا هم به گسترش نفوذ جمهوری اسالمی ایران 
در منطقه و دنیا بازمی گردد. شورجه افزود: من در 
نظام مقدس جمهوری اسالمی سرباز کوچکی در 
حوزه هنر و سینما هســتم که توفیق سربازی در 
این عرصه را داشته ام. در اینجا و در بین شما از خدا 
می خواهم همه فیلمسازان انقالبی را سالمت بدارد 
و روح حبیب صادقی، هنرمنــد عزیزمان را که به 
تازگی او را از دست دادیم قرین رحمت کند. فوت 
ایشان برای انقالب اســالمی در حوزه هنر لطمه 
بزرگی بود و امیدوارم که جوانان بتوانند راه ایشان 
را ادامه دهند. در ادامه دومین روز از مراسم »سینما 
تکیه« ویدئو کوتاهی از جهانبخش سلطانی بازیگر 
این فیلم روی پرده رفت و او از شورجه تقدیر و تشکر 

به عمل آورد.

گزارش
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شمایل یک شریر
نگاهی به نقش  آفرینی های بازیگرانی که نقش عبیداهلل بن زیاد را در سینما و تلویزیون ایفا کرده اند

شریر کالسیک در دنیای 
درام، در بنیادی ترین بازیگری

شکلش، درست در نقطه 
مقابل قهرمان کالســیک قدعلم 
می کند. شــریر کالســیک فاقد 
ویژگی ها و سجایایی است که در قامت 
قهرمان می بینیم و همینطور دارای 
خصلت ها و خصوصیاتی اســت که 
قهرمان فاقد آنهاســت. یک شریر 
درست طراحی شده می تواند به اندازه 
قهرمان بار نمایش را به دوش بکشد و 
به ایجاد کشــمکش یاری برساند. 
عبیداهلل بن زیاد، مشهور به ابن مرجانه 
یا ابن زیاد، یکی از شــخصیت های 
شریری است که در واقعه کربال و به 
شهادت رساندن امام حسین)ع( نقش 
مهمی داشت. شــخصیت ابن زیاد 
به عنوان شریری کالسیک که قطب 
منفی درام را تشــکیل می دهد در 
فیلم ها و سریال هایی که درباره واقعه 
کربال ساخته شده، توسط بازیگران 
مختلفی بازی شده است. تعدادی از 
نقش آفرینی هــای ایــن بازیگران 
فراموش نشدنی است و ابعادی جدید 
از ماهیت و شــخصیت ابن زیاد را به 
تصویر کشــیده اند. در این مطلب 
نگاهــی بــه تعــدادی از ایــن 
نقش آفرینی ها انداخته ایم. سعیدی 
در اجرای نقش ابن زیاد توانسته بود 
همراهی مخاطب را جلب کند و از این 
شخصیت منفی فرصتی برای ارائه 

قدرت بازیگری اش بسازد.

مداوای مجروحان؛
چیزی فراتر از دانش پزشکی

گفت وگو با دکتر محمدرضا ظفرقندی، 
پزشک تیم اضطراری جنگ

 حکمرانی در سایه 
»ترس فراگیر«

 استبداد و وابستگی؛ فصل مشترک 
سلطنت پدر و پسر

 مهارت استاد 
در ارادت به حضرت  

مروری بر پرده » بار یافتن حضرت مسلم)ع( 
خدمت امام حسین)ع(« اثر فتح اهلل قوللرآقاسی

معاون ادبی 
جدید خانه 

کتاب 

ابراهیم اسماعیلی اراضی، 
سرپرست معاونت شعر و 
ادبیات داستانی مؤسسه 
خانه کتاب و ادبیات ایران 
شد. به گزارش همشهری، 
بــا حکم علــی رمضانی، 
مدیر عامل و رئیس هیأت 
مدیره مؤسسه خانه کتاب 
و ادبیات ایــران، همکار ما 
در روزنامه همشهری آقای 
ابراهیم اسماعیلی اراضی، 
به عنوان سرپرست معاونت 
شــعر و ادبیات داستانی، 
مؤسسه خانه کتاب و ادبیات 
ایران منصوب شد. ابراهیم 
اسماعیلی اراضی، ترانه سرا، 
شاعر، روزنامه نگار و منتقد 
ادبی دوم دی  ماه ۱353در 
اصفهان به دنیا آمد. غزل، 
ترانه و آموزش و نقد ادبی 
از  مهم تریــن فعالیت های 
وی در حوزه شــعر است. 
اســماعیلی اراضی از سال 
۱37۰سرودن را آغاز کرده و 
از سال ۱377در برنامه های 
مختلف ادبی کشور، حضور 
داشته است. 2 مجموعه شعر 
»غزل مزل« و »نمی دانم ها« 
از وی منتشر شده است. »از 
عشق تا عشق« نیز کتاب 
دیگر اوست که شامل یک 
گفت وگوی بلند با حسین 
منــزوی اســت. تعدادی 
از تصنیف هــا و ترانه های 
اســماعیلی نیز در قالب 
تک ترانه و آلبوم، به گوش 

فارسی زبانان رسیده است.
اســماعیلی در بسیاری از 
برنامه های ادبی کشــور 
به عنوان برگزیده، منتقد، 
کارشناس آموزش، داور و 
برگزارکننده، حضور داشته 
و دارد. او در مطبوعــات و 
سایت های ادبی نیز به عنوان 
ویراستار و نویسنده فعالیت 
می کند. روزنامه همشهری 
برای همکار خــود در این 
مســئولیت ادبی آرزوی 

موفقیت می کند.

گرانبهاترین 
محموله 

آزاناویسوس

میشــل آزاناویســوس، 
یک انیمیشــن سینمایی 

می سازد.
به گــزارش فرانس پرس، 
میشــل آزاناویســوس، 
کارگردان فیلم اســکاری 
نخســتین  هنرمنــد 
انیمیشن خود را با عنوان 
»گرانبهاتریــن محموله« 
با اقتبــاس از یک کتاب 
پرفــروش از ژان کلــود 
گورمبرگ، نمایشنامه نویس 
و نویسنده مشهور کتاب 

کودکان، خلق می کند.
داســتان این انیمیشن در 
قالب یک افسانه کالسیک 
و به صورت دوبعدی تصویر 
می شــود. موضــوع این 
انیمیشن در جنگ جهانی 
دوم می گذرد و داستان یک 
هیزم شکن فقیر و همسرش 
را روایت می کنــد که در 
اعماق جنگلی در لهستان 
زندگی می کنند و فرزندی 
هم ندارنــد. آنها یک روز 
که در جنگل به دنبال غذا 
بودند، بسته ای روی زمین 
می بینند که به نظرشــان 
می رسد باید از قطار باری 
افتاده باشــد، امــا داخل 
بسته یک دختربچه است 
که پــدرش وی را از قطار 
بیرون پرت کرده اســت؛ 
چون همســر وی که یک 
دوقلو دارد، شیر کافی برای 
دادن به فرزندانش نداشته و 
درحالی که فرار می کردند تا 
اسیر نشوند، یکی از دوقلوها 
را از قطار بــه بیرون پرت 
کرده اند. همسر هیزم شکن 
این محمولــه گرانبها را 
نگه مــی دارد و می خواهد 
برخالف میل شوهرش او را 

بزرگ کند.
آزاناویسوس بیش از 3 سال 
پیش این پروژه را دســت 
گرفت، اما پاندمی کرونا مانع 
جلو رفتن پروژه شد و وی در 
این میان فیلم »کات نهایی« 
را با بازی همسرش برنیس 
بژو ســاخت که به عنوان 
افتتاحیه کن امسال انتخاب 

شد.

پرده خوانی و نقالی می تواند جذاب ترین نوع 
یک نمایش مذهبی – ایرانی باشد؛ پرده خوانی 
کــه از روی تصویرهای منقوش بــر پرده، از 
اولیای دین می گوید.  این نقل با کالم آهنگینی 
است که توسط نقال روایت می شود. این روزها 
حسن بصیری، از هنرمندان نقال و پرده خوانی 
است که اکنون همراه گروهش در کشورهای 
اروپایی اجــرا دارد. هنرمندی اهل دماوند که 
از دهه 70وارد هنر پرده خوانی و تعزیه شــده 
و چندین ســال اســت که به اجرای این هنر 
در دیگر کشــورها می پردازد. ایــن هنرمند 
می گوید: »بهترین اتفاقی که برای من خیلی 
شیرین بوده، این است که در سال۹۶ به عنوان 
ســفیر فرهنگی امام رضا)ع( انتخاب شدم و 
لباس خدمتگزاری علی بن موسی الرضا)ع( را 

دریافت کردم و بعد از آن 2ســال در روزهای 
28صفر در حرم رضوی به اجرای پرده خوانی 

می پرداختم.« 

گروه تعزیه امام رئوف)ع( در ۴کشور 
این هنرمند از اجــرای برنامه امســالش در 
ایام محــرم توضیح می دهد: برنامــه نقالی و 
تعزیه خوانی به دعوت از افراد عالقه مند به این 
هنر بوده و ما یک ســال درگیر تولید و پیگیر 

کارها برای اجرا بودیم. 
گروه تعزیه امام رئوف، گروهی است که حسن 
بصیری تشــکیل داده و خودش کارگردانی 
تعزیه را برعهده داشته و امیر محمد داوودی 
هم تهیه کننده و سرمایه گذار این اجراهاست. 
بصیری دربــاره گروهش توضیــح می دهد: 
»عالوه بر گروهی که داریم، به صورت مجازی 
با چند دوست اروپایی آموزش داشتیم و 3نفر 
از گروه ما مقیم اروپا و از کشــور افغانســتان 
هستند. قبل از شروع اجراها چند روز جلوتر 

آمدیم و اجرا داشــتیم.« این گروه در 4کشور 
اســکاندیناوی و شــمال اروپا اجرا دارند که 
نخستین کشــوری که تعزیه و پرده خوانی و 

نقالی در آن اجرا شد، کشور نروژ بود.

مردم؛ مهم ترین عامل حیات هنر نقالی
حســن بصیری برخالف دیگر تعزیه خوانان و 
هنرمندان نقال و پرده خوان آینده روشنی را 
برای این هنر ترســیم می کند و به همشهری 
می گوید: »به نظر اســتقبال مردم مهم ترین 
عامل زنده ماندن این هنر اســت؛ هنری که 
نسل به نسل و به شکل شفاهی به دوران امروز 
ما رسیده است. وضعیت نقالی در ایران، رو به 
رشد و پیشرفت اســت؛ چرا که مردم ما به آن 
عالقه دارند، در قدیم پرده خوانی ها عموما در 
قهوه خانه ها انجام می شد و حاال که رسانه آمده 
است، تلفیق رسانه با هنر نقالی و پرده خوانی 
باعث آشنایی و بسط و گســترش بیشتر این 

هنر شده است.«

مخاطبی که تشنه داستان است
این هنرمند گفت: ایرانیان و حتی مردم دیگر 
کشورها تشنه داستان هستند که اگر آموزش 
به اندازه کافی باشد، این هنر بیش از هرچیز 

می تواند در میان مردم تأثیرش را بگذارد. به 
اعتقاد بصیری، پرده خوانی نیاز به آموزش دارد 
و اینکه بتوان کارگاه های آموزشــی را برگزار 
کرد تا این هنر در کنار اینکه ســینه به سینه 
منتقل شده به شکل آکادمی هم منتقل شود. 
مهم ترین راه حفظ هنر نقالی همین آموزش 
اســت. وی ادامه می دهد: »در طــول تاریخ 
دیده ایم که مــردم بزرگ ترین حامی تعزیه و 
نقالی بودند. تجربــه ای که در اجراهای خارج 
از کشور هم دارم این اســت که مردم دوست 
دارند تاریخ ایرانی – اســالمی را بشنوند و در 

قالب هنر ببینند. 
وقتی هنری مردمی باشد، حتما حیاتش ادامه 
خواهد داشت. مردم به راحتی با ادبیات نقالی 
انس می گیرند. وقتی پیام عاشــورا و آزادی 
و آزادگی را با پرده خوانــی منتقل می کنیم، 
می بینیم که چقدر اینهــا در دل مردم جای 
می گیرنــد و از همیــن طریــق می توانیم، 

شجاعت ها و رشادت ها را بیان کنیم.«

تعزیهایرانیهمچناننفسمیکشد
تعزیه داران می گویند مردم  هنوز به این نمایش  آیینی عالقه دارند  و این هنر زنده می ماند

فیلم سفیر )۱36۱(
»ســفیر« فیلمی به کارگردانی فریبرز صالح و نویســندگی 
خودش و کیهان رهگذار، داستان قیس بن مسهر است که با 
نامه ای از سوی حسین بن علی برای سلیمان بن صرد خزاعی 
راهی کوفه می شود و در راه به دســت مأموران ابن زیاد، والی 
کوفه دستگیر می شود و به زندان می افتد. در زندان به وی گفته 
می شود که درصورت سخنرانی علیه حسین بن علی از زندان 
آزاد خواهد شــد. وی با پذیرش این شرط روی منبر می رود، 
اما علیه یزید ســخنرانی می کند. پس از این سخنرانی قیس 
به دستور ابن زیاد کشته می شود. مرحوم عزت اهلل مقبلی که 
صدایش از تصویرش برای عالقه مندان به سینما آشناتر است، 
در نقش ابن زیاد ظاهر شد. ابن زیاد سفیر تک بعدی است و در 

حاشیه داستان قیس بن مسهر قرار دارد.

سریال روایت عشق )۱36۴(
»روایت عشق« ســریالی به کارگردانی عالءالدین رحیمی 
و انوشیروان ارجمند اســت که در سال ۱3۶4 از شبکه یک 
پخش شــد. این مجموعه تلویزیونی نخستین سریالی است 
که بعد از انقالب اسالمی درباره قیام عاشورا و حماسه کربال 
ساخته شــد. این سریال داستان عهدشــکنی مردم کوفه و 
ظلم و جــور یزیدیان علیه خاندان پیامبر اســالم)ص( بود. 
در کنار روایت حوادث کوفه تا پیش از قیام عاشورا، حرکت 
کاروان امام حسین)ع( به سمت کربال و فجایع روز عاشورا و 
ستمی که به آنان روا شد، در این مجموعه به تصویر کشیده 
شده اســت. مرحوم رضا ســعیدی، بازیگر نقش ابن زیاد در 
این ســریال بود که نقش آفرینی او هنوز در خاطره جمعی 
بینندگان این ســریال باقی مانده است. نقش سعید در این 
سریال کوتاه بود، اما او با این نقش به تماشاگران شناسانده 
شد. همین نشــان می دهد اجرای او از این نقش تا چه حد 

مؤثر بوده است. 

سریال مختارنامه )۱38۹(
به یادماندنی ترین اجرا از شــخصیت ابن زیــاد را فرهاد اصالنی در ســریال 
»مختارنامه« به کارگردانی داوود میرباقری ارائه داده است. ابن زیاد اصالنی، 
در عین زیرک بودن، متوهم و بی رحم اســت و برای رسیدن به خواسته اش از 
هیچ کاری فروگذار نیست. اصالنی خود درباره اجرایش در نقش ابن زیاد گفته: 
»اجراهای داریوش فرهنگ، رضا سعیدی و عزت اهلل مقبلی را از این نقش دیده 
بودم. می دانستم که حاصل کارم با آنها مقایسه خواهد شد، ولی انصافا سناریو 
بی نظیر بود. من هم تالش کردم با درک کاملی از این شخصیت جلوی دوربین 
بروم؛ چون واقعا همه عوامل از بهترین ها بودند و باید با شــناخت کار را شروع 
می کردم؛ به همین دلیل رفتم سراغ منابع تاریخی که خواندن برخی از آنها مثل 
تاریخ بیهقی و طبری و... راحت هم نبود. چندین مختارنامه داریم. خودتان در 
انتهای تیتراژ این سریال منابع را می دیدید. من هم کوشیدم آن قدری بخوانم 
و جلو بروم که از نظر فکری در فضــای آن دوران قرار بگیرم. حاال می فهمیدم 
چه می گویم. فکــر می کنم یکی از علت های دیده شــدن ابن زیاد همین بود 
که من طوطی وار چیزی را نمی گفتم.  ضمن اینکــه واقعا خودم را از کار جدا 
نمی دیدم. اگر 2روز کار داشتم و 5روز بازی نداشتم، حتما در آن5 روز 3،2 بار 
سر صحنه می رفتم. حتما بازی دیگران را می دیدم. خودم را یک ساز می دیدم 
در یک سمفونی و نمی خواستم چیزی بیرون بزند و به اصطالح فالش شود، اما 
واقعا مهم ترین کمک، حضور خود میرباقری بود. بگذارید این طوری بگویم که 
میرباقری در مختارنامه بهترین خودش بود.« درباره اصالنی هم می شود گفت 

او در نقش ابن زیاد یکی از بهترین های خودش بود.

فیلم رستاخیز )۱3۹۱(
»رستاخیز« احمدرضا درویش بعد از یک دهه کش و قوس باالخره اکران آنالین شد 
و آنها که به دیدن فیلم های تاریخی و مذهبی عالقه مندند روایت درویش از واقعه 
کربال را تماشا کردند. در این فیلم بابک حمیدیان هم نقش ابن زیاد و هم نقش یزید 
را بازی کرده است. خودش درباره بازی در نقش ابن زیاد گفته: »اجرایی که من برای 
ابن زیاد درنظر گرفتم با اجرای عزت اهلل مقبلی، داریوش فرهنگ و فرهاد اصالنی 
فرق دارد؛ هر چند بازی همه این بزرگان بازیگــر در آثار مختلف برای این نقش 
مشترک متفاوت است.« نه خود فیلم و نه بازی حمیدیان آنچنان که باید دیده نشد.

سریال معصومیت ازدست رفته )۱382(
»معصومیت ازدست رفته« ســریالی به کارگردانی 
داوود میرباقری محصول سال ۱382 بود. داستان 
این سریال به سده نخســت هجری برمی گردد و با 
محوریت شــخصیتی به نام شوذب شکل می گیرد. 
شــوذب از یاران علی)ع( اســت؛ منتهــی اکنون 
خزانه دار کوفه و امویان شده است. میرباقری شوذب 
را در میانه عشق بین 2زن ترسیم می کند؛ نخستین 
زن ماریاست که زمانی مســیحی بوده و خاطرات 
شیرینی از دوران خالفت علی)ع( دارد که به منزل 
آنها سر می زده و دستگیر فقر و تنگدستی شان بوده 
 است. دیدن شوذب، ماریا را به یاد علی)ع( می اندازد 
و همین به تدریج عالقه او را به شوذب شکل می دهد. 
ماریا که پس از مرگ مادر به دیر ســپرده شده و به 
کسوت راهبه ای مسیحی درآمده است، همچنان دل 
در گرو عشق شوذب دارد و برایش پیام هایی عاطفی 
می فرستد و در مواجهه بین این دو، شوذب نیز گرفتار 
عشق ماریا می شود. اما زن دوم یک یهودی است به 
نام حمیرا که با شمایل کولی وار خویش، دل شوذب را 
می فریبد و او را به تدریج با وسوسه به راهیابی بیشتر 

به دستگاه خالفت امویان، از ایمان دور می سازد.
در این ســریال، داریوش فرهنگ نقــش ابن زیاد 
را بازی می کند. فرهنگ با تکیــه بر صدای خاص 
و بازی پرتکلفی که ســبک او در بازیگری اســت، 
شخصیت ابن زیاد را تصویر کرده است؛ تصویری که 
فرهنگ از ابن زیاد می سازد حاکمی زیرک و در عین 
حال طالب و تشنه قدرت است که سعی می کند با 
نیرنگ و خدعه بر قدرتش بیفزاید و از هر موقعیتی 
برای مســتحکم کردن جایگاه خود در دارالخالفه 

بهره ببرد.

فهیمه پناه آذرنمایش
روزنامه نگار

عزاداران شب دهم محرم
پیوند ماجرای عاشورا با انقالب و 
دفاع مقدس؛ این جانمایه »شــب 
دهم« اســت. فیلمــی که جمال 
شورجه سال ۱368 کارگردانی اش 
کرد؛ به تهیه کنندگانی امیرحسین 
شریفی و بازی جهانبخش سلطانی 
در نقش اصلی. حلقه اتصال درام 
شب دهم در گذر از دوران پهلوی 
تا روزگار دفــاع  مقدس، ماجرای 
عاشوراست. این روایت شب دهم 
است: عزیز سحرخیز، در شب دهم 
 ماه محرم پس از درگیری خیابانی 
عزاداران با مأموران ارتش که برای 
حمایت از چند آمریکایی مست به 
خیابان آمده اند، از مهلکه می گریزد 
و همسرش را تنها رها می کند. او تا 
سال ها بعد از حرکت خود احساس 
پشیمانی و حقارت می کند و موفق 
نمی شــود فرزندش را که حاال ۱6 
ســاله شــده، از زیر تأثیر برادر 
همسرش، نایب که عزاداران شب 
دهم  ماه محرم را رهبری می کرده، 
خارج کند. پسر او به جبهه جنگ 
می رود و عزیز به دنبال پسر روانه 
جبهه جنگ می شــود، اما در راه 
بر اثر موج انفجار دچار فراموشی 
می شــود و پس از بهبودی خود را 
در موقعیت متفاوتی می بیند. شب 
دهم در ۱3 تیر ۱36۹ اکران عمومی 
شد. فیلم شــورجه در اکران این 
سال 62۱ هزار و 382 نفر مخاطب 
داشت. فیلم در پخش های مکررش 

از تلویزیون دیده شد.

مکث

می
حلی

ی 
دعل

حم
ی/ م

هر
مش

ی: ه
ساز

ویر
تص


