
 نگاهی به یک معضل اجتماعی 
در فیلم صحنه زنی 

 جایی که اراده 
محو می شود

فیلم »صحنه زنی« ســاخته علیرضا صمدی 
دربــاره باندهــای خالفــکاری اســت که با 
سوءاســتفاده از قوانین دیه کسب وکار به راه 
می اندازند. آدم های گرفتــار و بدهکار با یک 
نقشــه پیچیده و به ظاهر کامال عادی در یک 
شراکت نابرابر از جان، سالمتی و بدن خود مایه 

می گذارند تا این تجارت به گردش دربیاید.
در گرماگرم این تجارت مخوف، یک رشــته 
مشترک سردسته باند تبهکاری، قربانی یکی 
از صحنه های تصادف و مــددکاری که درباره 
این پدیده تحقیق می کنــد را در کنار هم قرار 
داده و یک درد عمیق نقطــه پیوند این3 نفر 
می شود. احساسات آدم هایی که تا عمق وجود 
درگیر مسائل شخصی خود هســتند در هم 
تنیده می شود و قوانین بازی اصلی تبهکاری، 
بوروکراســی اداری و منفعت طلبــی مالی در 
مقابل این احساس صحنه را واگذار می کنند. بر 
هم خوردن موازنه های قراردادی و واگذار شدن 
تصمیمات به احساسات فردی، کار را از دست 
همه خارج می کند و فضایی پرتعلیق بر داستان 
حاکم می شود. در این فضای پرابهام، احساسات 
این سه نفر دست را می برد و آدم ها با تکیه بر 
احساسات انسانی خود برای یک بار هم که شده 
از قواعد عمومی حرفه  خود دست می کشند تا 
به بخش انســانی خود نزدیک تر شوند. دست 
باالی عواطف انسانی در یک طرف ماجرا چون 
در مقابل بخش های شخصیت تبهکارانه گروه 
مقابل قرار می گیرد، به صورت روشن تری قابل 
فهم می شــود که از این فضای متضاد در فیلم 

به خوبی استفاده شده است.
ابعاد زمانی و موقعیتی انســان بسیار بیشتر از 
آنچه تاکنون تصور می شد در رفتار و تصمیمات 
او نقش دارند و ما بسیار بیشــتر از آنچه فکر 
می کنیم در ظرف زمانــی و مکانی خود دچار 
محدودیــت و تأثیر در تصمیمــات و رفتارها 
هستیم. از سوی دیگر در بخش فردی و درونی 
آدمی نیز با نتایج تازه ای در پژوهش ها روبه رو 
هستیم. روانشناسی تجربی موارد بی شماری از 
خطاهای ادراکی، خطاهای شناختی و خطای 
محاسباتی در انسان پیدا کرده اند که موقعیت 
برتر و تأثیر گذار او بر تصمیم و رفتارهای فردی 
خویش با سؤال های اساسی روبه رو کرده است. 
یافته هایی که به ما می گوینــد میان آنچه از 
طریق حواس خود دریافــت می کنیم و آنچه 
وجود دارد، تفاوت های بسیاری می توانند وجود 
داشته باشــند و یک واقعیت می تواند توسط 
انسان های متفاوت به اشکال متفاوت درک و 
مبنای عمل قرار گیرد. نکته امیدوارکننده این 
یافته های جدید این اســت که ما پس از آشنا 
شدن با این محدودیت ها و ضعف های خودمان 
می توانیم با شــناخت بهتر بــه عملکردهای 
بهتری دست یابیم و فهم و دانستن این نقاط 
ضعف می توانــد از ما موجــود قدرتمندتری 

بسازد.
از جنبه های محتوایی که در فیلم صحنه زنی 
به خوبی تصویر شــده، ناتوانی انسان در برابر 
احساساتی اســت که گاهی خودش هم منشأ 
آن را نمی دانــد. مددکار اجتماعی داســتان 
فیلم با هشــدار همکارش متوجه می شود که 
چطور ناخــودآگاه ناتوانــی او در فرزندآوری 
سبب شده تا به سرنوشت زن باردار و مستاصل 
داستان عالقه مند شود و بی محابا برای نجات 
قربانی فراتر از مسئولیت های حرفه ای و قانونی 
خود به آب و آتش بزند و خودش را در معرض 
خطر های جدی قرار دهد.گویی فرزند قربانی 
در جایگاه فرزنــدی که خودش نــدارد، قرار 
می گیرد و می تواند احساسات مادرانه او را به 
حدی تحریک کند که نجــات این جنین در 
خطر مرگ را یک مســئولیت شخصی برای 
خودش تعریف و مثل یک مــادر برای فرزند 
که فرزند او نیســت مادری کند و او را از خطر 
مرگ نجات دهد. کاری که اغلب مادران بدون 
محاسبه شخصیت فردی و تنها در اثر نیروی 
احساس مادری آن را انجام می دهند. تناقضات 
رفتارهای ســرکرده باند تبهکار ســوی دیگر 
همین ناتوانی اســت. او که در دنیای حرفه ای 
خود انسانی سنگدل، بی عاطفه و خشن است 
و از طریق از بین بردن و آسیب رســانی جدی 
به آدم های دیگر پــول درمی آورد، در واکنش  
مقابل زندگی فرزند خردســال خودش که به 
همراه مادرش گم شــده اند، به شــدت ناتوان 
است و تمام زندگی خودش را وقف پیدا کردن 
دختر خردسالی کرده که نمی داند کجاست و 
چگونه زندگی می کند. او نیز از طریق مددکار 
ســمج و پیگیر متوجه می شود که چگونه این 
احساس پدرانه تمام تصمیمات و رفتارهای او 

را تحت تأثیر قرار داده است.

جمال رهنمایییادداشت
روانشناس تحلیلی
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موتور رضا عطاران »روشن« می شود
سازمان سینمایی با تعدادی فیلم بالتکلیف مواجه است که از گذشته به ارث مانده اند 

هر مدیری در سینما همچون 

سینما
هر حوزه مدیریتــی دیگری، 
میراث دار تصمیمات و اقدامات 
دوره مدیریتی پیش از خود است. فرقی نمی کند 
که این میراث چقدر باب طبع و میل مدیر جدید 
باشد یا موجب ناخرسندی و تکدر خاطرش شود. 
به هر تقدیــر، مدیــر جدید باید راهــی برای 
کنارآمدن با آنچه به او ارث رسیده بیابد و شیوه ای 
مناســب و کارآمد، مطابق سیاســت هایش در 
مواجهه با یادگار دوران گذشته در پیش بگیرد. 

تیم سازمان سینمایی دولت سیزدهم هم، عالوه 
بر تمام رویه های قانونی و عرفی و مسائل نوشته 
و نانوشته ای که در سینما به ارث برده، همچون 
دوره های گذشــته، تعدادی فیلم اکران نشده و 
بالتکلیف روی دستش باقی مانده است. بعضی 
از این فیلم ها سال هاســت کــه در بالتکلیفی 
به سرمی برند و عزل و نصب چند مدیر را دیده اند، 
اما همچنان گره از بخت شــان باز نشده و رنگ 
پرده نقره ای را به خود ندیده اند. مدیران آمده اند و 
رفته اند و برای حل مشکل این فیلم ها وعده داده  
و چاره اندیشی کرده اند و دست آخر هم بی آنکه 
توانسته یا خواسته باشند کاری کنند، رفته اند و 
عمر بالتکلیفی این فیلم ها را امتداد بخشیده اند. 
با همه ایــن اینها، دیروز خبر رســید که بخت 

»روشن« ســاخته روح اهلل حجازی با بازی رضا 
عطارانـ  که مدت ها بود خبرهای غیررسمی و 
تأییدنشده ای از توقیفش به گوش می رسیدـ  باز 
شده و این فیلم روی پرده خواهد رفت. جز این 
فیلم، فیلم های دیگری هم هستند که منتظرند 
باالخره کسی برای حل مشکل شان آستین باال 
بزند و حرف آخر را درباره وضعیت آنها بیان کند.

بالتکلیفی بی پایان
از فیلم های ســالیان دورتر، »صدســال به این 
ســال ها« )1386(، »گــزارش یک جشــن« 
)1389(، »خیابان های آرام« )1389(، »خرس« 
)1390( و »ارادتمنــد؛ نازنین، بهــاره و تینا« 
)1395( سال هاست که منتظرند تعیین تکلیف 
شــوند و فرجام شــان رقم بخورد، ولی به نظر 
نمی رســد اراده ای جدی برای حل مشکل این 
فیلم ها وجود داشته باشد. در دوره های مدیریتی 
پیشین، محتوای  این فیلم ها حساسیت برانگیز 
توصیف شــده بود و صدور پروانــه اکران برای 
آنها می توانست به پایان دوره مدیریت مدیری 
بینجامد که چنین مجوزی صادر کرده اســت. 
این فیلم ها در طول ســال ها به سرجهازی هر 
مدیری که سکان سازمان سینمایی را در دست 
گرفته بدل شــده اند و همواره یکی از سؤاالتی 

که از رؤســای سازمان ســینمایی در روزهای 
شروع کارشان پرسیده می شود، طرح و برنامه 
آنها برای برخورد با این فیلم هاست. مدیران نیز 
همواره برای حل مشکل این فیلم ها حرف هایی 
می زنند و قول می دهند و باز همه  چیز مشمول 
مرور زمان می شود تا اینکه خبری از فیلم جدیِد 
به محاق رفته ای باعث نبش قبر اخبار مربوط به 

این 5فیلم شود. 
در دوره جدید سازمان سینمایی هم این 5فیلم 
همچنان منتظرند ببینند چه برخوردی با آنها 
می شــود. واقعیت این اســت که در دوره افت 
تماشاگران سینما، اکران شــدن یا نشدن این 
فیلم ها دیگر اصال اهمیتی نــدارد. این فیلم ها 
باید در زمان خودشــان به نمایش درمی آمدند 
و حاال دیگر حرف شان و رویکردشان به مسائل 
مختلف، قدیمی و بالموضوع شده است. شاید 
صادرنشدن مجوز اکران برای این فیلم ها به شکل 
سنتی درآمده که هنوز هیچ مدیری جسارت این 

سنت شکنی را در خود ندیده است.

»روشن« اکران می شود
»قاتــل و وحشــی« )1398(، »شیشــلیک« 
)1399( و »بــرادران لیــال« )1401( ازجمله 
جدیدترین فیلم هایی هســتند که در این 3،2 

ســال اخیر به فهرســت فیلم های بالتکلیف 
اضافه شــده اند. هرکدام هم مشکل خاص خود 
را دارند. در »قاتل و وحشی«، لیال حاتمی سرش 
را از ته تراشــیده و گوش هایش در فیلم بیرون 
است. »شیشــلیک« همان مشــکل محتوای 
حساســیت برانگیز را دارد؛ آن هم از فیلمسازی 
که توقع حساسیت زایی از او نمی رود و پیش از 
این فیلم، در بین تصمیم سازان و تصمیم گیران 
اصلی سینما ارج و قربی داشت و حاال نسبت به 
او نوعی بی اعتمادی ایجاد شده است. »برادران 
لیال« هم که بی مجوز و بدون اصالحات مورد نظر 
سازمان سینمایی در جشنواره کن شرکت کرده 

و اکرانش در هاله ای از ابهام قرار گرفته است.
»روشن« ســاخته روح اهلل حجازی هم که در 
سی ونهمین جشنواره فیلم فجر حضور داشت 
و سیمرغ بلورین بهترین بازیگر نقش اول مرد 
را برای عطاران به ارمغان آورد، بعد از نمایش در 
جشنواره نتوانسته بود مجوز اکران بگیرد و حرف 
و حدیث هایی درباره به محاق رفتن آن به گوش 
می رسید، اما سرانجام مشکل این فیلم اجتماعی 
حل شــده و گویا به زودی به نمایش درمی آید. 
تا زمانی که »روشــن« اکران نشود، نمی شود 
گفت این فیلم نسبت به نســخه جشنواره اش 
چه تغییراتی کرده است، اما احتماال آنچه باعث 

شده که دست اندرکاران این فیلم بعد از مدت ها 
به اصالحات خواسته شده تن بدهند، موفقیت 
فیلم »انفرادی« با بازی عطاران در گیشه است. 
»انفرادی« پرفروش ترین فیلم تاریخ سینمای 
ایران است و احتماال دست اندرکاران »روشن« 
روی حضور عطاران برای موفقیت فیلمشان در 
گیشه حساب کرده اند. در خالصه داستان این 
فیلم آمده: »روشن، مرد میانسال عشق بازیگری، 
نمی تواند خانه ثبت نامی اش را بگیرد و در آستانه 
فروپاشی همه چیز، تصمیم می گیرد نقشش را 
بازی کند.« عالوه بر عطاران، ســیامک انصاری 
و سارا بهرامی در این فیلم حضور دارند. مرتضی 
نجفی هم برای این فیلم برنــده جایزه بهترین 
فیلمبرداری از سی و نهمین جشنواره فیلم فجر 

شده بود.
حاال باید منتظر ماند و دید مشــکل فیلم هایی 
همچون »ســه کام حبــس«، »زنبورکارگر«، 
»رگ های آبی« و چند فیلم دیگر هم که به آنها 
اشاره شد، حل خواهد شــد یا نه. آیا مسئوالن 
سازمان سینمایی یکی از مشکالت این سازمان را 
که از چند دوره پیش به آنها به ارث رسیده است، 

حل خواهند کرد یا رویه سالیان 
گذشته در برخورد منفعالنه با 
این فیلم ها را ادامه می دهند.

 75هزار مشاوره خانواده 
با چشمان بسته 

دکتر آیت اهلل علی اکبر مرتضوی کیاسری؛ 
جانباز روشندلی که 3مدرک دکتری دارد 

 ظهور نیروی
 قدسی و غیرسکوالر

تحلیل تاریخی اربعین به روایت محسن 
اراکی، حسین کچوئیان و محسن الویری

امید حتی اگر واهی باشد هم  
مفيد است

گفت وگو با »امیرحسین بصیر«، نویسنده و 
کارگردان نمایش »موتورخونه«

 فروش
میلیاردی پدر 

بیــش از 8هــزار نفر تا 
24شهریور از نمایش »پدر« 
دیدن کردنــد. به گزارش 
همشــهری، براساس آمار 
اعالم شــده از سوی اداره 
کل هنرهــای نمایشــی 
نمایش »پدر« به کارگردانی 
آروند دشــت آرای که از 
8شهریور ماه اجرای خود 
را در تاالر اصلی با ظرفیت 
قیمت  و  579تماشــاگر 
بلیت 105تا 150هزار تومان 
آغاز کرده، تا 24شهریور با 
مجموع 18اجرا و میزبانی 
از 8هزارو90 تماشــاگر به 
فروشی معادل یک میلیارد  
و86میلیون و405هــزار 
تومان دســت پیدا کرده 
اســت. همچنین نمایش 
»شــفیره« به کارگردانی 
مهدی شــاه پیری که از 
در  14شــهریور ماه  روز 
تاالر چهارســو با ظرفیت 
132نفر آغاز شــده تا روز 
24شهریور ماه  پنجشنبه 
با قیمت بلیــت 80هزار 
مجمــوع  در  تومــان، 
10اجرا و 792تماشــاگر، 
784هــزار  52میلیون و

تومان فروش داشته است.

لوپتو بعد از پسر 
دلفینی 

 انیمیشن سینمایی لوپتو 
پس از اکران موفق »پسر 
دلفینی« دومین انیمیشن 
سینمایی در ترکیب اکران 
ســال جاری است که امید 
تازه ای برای استمرار حضور 
مخاطبان کودک و نوجوان 
در ســینماها محســوب 
به گــزارش  می شــود. 
همشهری، در سیزدهمین 
جلسه شورای صنفی نمایش 
قرارداد سرگروهی 2فیلم 
»آهنگ دونفره« و »لوپتو« 
ثبت شــد. بعد از بررسی 
درخواست ها و موارد مطرح 
شده، قرارداد سرگروهی 
2فیلم جدید شامل فیلم 
سینمایی »آهنگ دونفره« 
به کارگردانی آرزو ارزانش 
با پخــش فیلمیــران به 
ســرگروهی پردیس هنر 
شهر آفتاب شــیراز بعد از 
فیلم »رویای ســهراب« و 
انیمیشن سینمایی لوپتو به 
کارگردانی عباس عسکری 
با پخــش بهمن ســبز به 
سرگروهی پردیس هویزه 
مشــهد بعد از فیلم »شب 
طالیی« بسته شد. در این 
جلسه همچنین مقرر شد 
از این پــس قراردادهای 
سرگروهی فیلم ها فقط با 
ارائه »پروانه نمایش« از طرف 

پخش کنندگان ثبت شود.

موفقیت یک 
نوازنده در اوزاکا 

یکی از نوازندگان موسیقی 
فینال  بــه  کشــورمان 
مسابقات جهانی نوازندگی 
ویولن کشور ژاپن راه یافت. 
به گزارش مهر، امین غفاری 
از نوازندگان ارکســترها 
و مجموعه هــای معتبــر 
موسیقی کشورمان به فینال 
مسابقات جهانی نوازندگی 
ویولن کشور ژاپن راه یافت. 
مسابقات جهانی موسیقی 
در شهر اوزاکا ژاپن با حضور 
حدود 3هــزار نوازنده در 
سازهای مختلف هر ساله 
برگزار می شود. امین غفاری 
در مراحــل اول و دوم که 
به صورت آنالیــن برگزار 
می شد با ارسال فیلم هایی از 
»سونات ایزایی« و »کنسرتو 
چایکوفســکی«  ویولن 
طبــق نظر هیــأت ژوری 
به مرحله فینــال راه پیدا 
کرد و در تاریــخ 8 اکتبر 
به صــورت حضوری قطعه 
»زیگونروایزن سارازات« 
را در شهر اوزاکا ژاپن اجرا 
خواهد کرد. مسابقات اوزاکا 
از معتبرترین مســابقات 
موسیقی است که یکی از 
جوایز آن برای افراد برنده 
اجرا در سالن های بزرگ در 
شهرهای مختلف دنیا مانند 
پاریس، ســئول و و البته 
کارنگی هال نیویورک است. 

خاطرات »سایه« میلیونی شد 
500هزار تومان افزایش قیمت در عرض یک ماه 

کتاب »پیر پرنیان اندیش« بازنشــر شد؛ این در 
حالی است که برخی از مخاطبان نسبت به قیمت 
میلیونی آن انتقــاد دارند. این کتــاب اخیرا و در 
آستانه چهلمین روز درگذشت زنده یاد ابتهاج از 
سوی نشر سخن به چاپ شانزدهم رسیده است؛ 
هرچند قیمت یک میلیون و 350هزارتومانی برای 
کتاب هزار و 500صفحه ای بــه انتقاداتی منجر 
شده است. این در حالی اســت که حدود یک ماه 
پیش چاپ چهاردهــم آن به قیمــت 850هزار 
تومان از سوی نشــر سخن عرضه شــده است. 
کتاب »پیــر پرنیان اندیش« ازجملــه آثار تاریخ 
شفاهی اســت که در سال های گذشــته همواره 
مورد اقبــال مخاطبان قرار گرفته اســت. میالد 
عظیمی، استاد دانشــگاه تهران همراه همسرش 
عاطفه طیه این اثر را که شامل خاطرات زنده یاد 
هوشنگ ابتهاج است، گردآوری و منتشر کرده اند. 
کتاب »پیر پرنیان اندیش« از چند وجه خواندنی 
اســت؛ نخســت آنکه راوی این خاطرات مردی 
است که در بزنگاه های سیاســی اجتماعی عصر 
حاضر حضور داشــته و تأثیر غیرقابل انکاری بر 
جریان شــعر و موسیقی کشــور گذاشته است. 

ساختار کتاب براساس پرسش و 
پاسخ انتخاب شده که در آن 
مخاطب، در کنار خواندن 
خاطراتی در زمینه اتفاقات 

و مســائل مختلف، گاهی به 

خلوت شاعر نیز سرکی می کشد و همین موضوع، 
کتاب را خواندنی تر کرده است. بازتاب عواطف سایه 
در بخش های مختلف کتاب و برحسب ماجراها و 
اتفاقاتی که در حال روایت کردنشان است، شیرینی 
خاصی به خاطرات بخشــیده است؛ به طوری که 
مخاطب به این راحتی هــا نمی تواند کتاب را رها 
کند. کالم گرم ســایه در کنار توجه به این نکات 
ریز و مهم از سوی نویسندگان سبب شده تا »پیر 
پرنیان اندیش« سال ها پس از انتشار نیز همچنان 
مورد اقبال مخاطبان واقع شود. به گزارش تسنیم 
پدیدآورندگان این اثر درباره اش چنین می گویند: 
این کتاب ماحصل چند 100ســاعت مصاحبت 
آزادوار و بی آداب و ترتیب با سایه است؛ از خرداد 
1385 تا بهار1391 که آخرین نمونه های کتاب 
را تلفنی با ســایه بررســی می کردیم. این کتاب 
البته دربرگیرنــده همه آنچه در صحبت ســایه 
دیده و شنیده ایم نیســت؛ نه حجم کتاب چنین 
اقتضایی داشت و نه روزگار و مصلحت سنجی های 
سایه به ما چنین مجالی می داد، اما هرچه در این 
کتاب می خوانید، شــنیده ها و دیده هایی اســت 
مســتند به صوت و تصویر و ما از این حیث تا حد 
وسواس امانتدار بوده ایم. کتاب 
اخیرا و در آســتانه چهلمین 
روز درگذشت زنده یاد ابتهاج 
از سوی نشر ســخن به چاپ 

شانزدهم رسیده است.

 رونمایی از آلبوم  
»آوای سرخ هامون« و بازنشر »شهادت نامه عشاق« 

در دیدار اعضــای هیأت امنای انجمن موســیقی ایــران با محمود 
ســاالری، معاون امور هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی، آلبوم 
»آوای سرخ هامون« و نماهنگ اربعینی »با تو می مونیم« رونمایی و 

همچنین آلبوم »شهادت نامه عشاق« بازنشر شد.
در ابتدای این دیدار، امیرعباس ستایشگر، مدیرعامل انجمن موسیقی 
ضمن ارائه گزارشــی از فعالیت های صورت گرفته، به جزئیات تولید 
این آلبوم ها اشــاره کرد و گفت: آلبوم »شهادت نامه عشاق« آلبومی 
است که در اوایل دهه90 در انجمن موسیقی منتشر شد، ولی با این 
حال ما در انجمن موسیقی به واســطه کیفیت های آن دوره تصمیم 
گرفتیم آن را با یک پاالیش کیفیت صوتی، به مناسبت این ایام بازنشر 
کنیم. اجرای این آلبوم که به مناسبت اربعین حسینی منتشر شده، 
توسط ارکستر ســمفونیک تهران به رهبری استاد نادر مرتضی پور، 
دکلمه و شــعرخوانی اســتاد علی معلم دامغانی، خوانندگی محمد 
عبدالحسینی و آهنگسازی غالمرضا حقیقی فرد صورت گرفته است.

مدیرعامل انجمن موسیقی ایران افزود: »آوای سرخ هامون« آلبوم 
تصویری دیگری است که آیین های ســوگ مناطق مختلف ایران را 
به تصویر می کشد. در این آلبوم 5اجرا از 4استان تهران، خوزستان، 
گیالن و گلســتان آمده که طراحی آن سال گذشــته توسط دکتر 
اهلل یاری صــورت گرفته اســت. همچنین نماهنــگ اربعینی »با تو 
می مونیم« نخستین تولید گروه سرود دفتر موسیقی است که منتشر 

شده است.
محمد اهلل یاری، مدیرکل دفتر موســیقی گفت: با توجه به تأکیدی 
که وزارتخانه و معاون محترم امور هنری نسبت به این ایام داشتند و 
معتقد بودند که باید ادای دینی نسبت به این دریای بی کران عشق 
و عالقه مردم به سیدالشهدا)ع( شود، از ابتدای ماه محرم در انجمن 
موسیقی برنامه های مختلفی برنامه ریزی شد. از میان برنامه هایی که 

درنظر گرفته شــد، امروز شــاهد رونمایی از 2 آلبوم و نماهنگ »با 
تو می مونیم« مرتبط با اربعین هستیم.هوشــنگ جاوید، پژوهشگر 
موسیقی نواحی و آیینی ایران درخصوص آلبوم »آوای سرخ هامون« 
و آیین هایی که در این آلبوم اســتفاده شــده اســت، گفت: یکی از 
آیین هایی که در این آلبــوم کار کردیم، آیین »علم بندی« اســت. 
علم بندی امام حسین)ع( در هر نقطه از ایران به یک شکل متفاوت 
برگزار می شود که تاکنون نه رسانه ای شــده  و نه آنها را روی صحنه 

نشان داده ایم.
محمود ســاالری، معاون امور هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی 
نیز با قدردانی از زحمات تولیدکننــدگان این آثار گفت: زحمت این 
آثار را دیگران کشیده اند و اجر آن نیز برای هنرمندانی است که این 
آلبوم ها و نماهنگ اربعین را تولیــد کرده اند و ما فقط آمده ایم از این 

آثار غباررویی کنیم. 
ساالری با اشاره به اهمیت جایگاه مداحان حسینی، گفت: چه هنری 
باالتر از اینکه یک مداح چندین ســاعت یک مجلس را اداره می کند 
و در هر لحظه آن نیز یک نغمه می خواند. مداحی مانند اســتاد حاج 
علی انســانی، کدام غزل را خوانده که خارج از گام های موســیقی و 

دستگاه های آوازی بوده است.


