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دوشنبه  10مرد اد 1401
شماره 8557

پالن ۱

مقتل

جای خالی تولیدات عاشورایی

شهادت حضرت مسلم

حمید بهمنی ،کارگردان ســینما ،با تأکید بــر اینکه انقالب
اسالمی مدیون عاشورا و کربالست و نباید مهجور بماند تصریح
کرد :اگر فرهنگ و تاریخی که ما داریم در اختیار غربیها بود
تاکنون دهها فیلم در مورد آن تولید کرده بودند اما ما دســت
روی دست گذاشتهایم و هیچ اقدام درستی در این راستا انجام
نمیدهیم.تاریخ اسالم پر از داستانهای زیبا و اثرگذار است
و از سوی دیگر داســتانهای قرآنی میتواند دستمایه تولید
دهها فیلم ســینمایی ارزشــمند قرار گیرد اما مدیران سراغ
آن نمیروند! این مایه تأسف اســت که تنها یکی،دو فیلم در
ســینمای ایران درخصوص دین تولید شــده و مسیر آثاری
همچون «روز واقعه» ادامه پیدا نکرده است.
وی سپس اعمال نظرهای ســلیقهای و شخصی برخی افراد
خارج از حوزه سینما را یکی از دالیل ترس سینماگران برای
رفتن به سمت موضوعات تاریخی و دینی برشمرد و در اینباره
اظهار داشــت :ســینما متولی زیادی دارد .سینماگر یک اثر
فرهنگی میسازد اما باید به خیلی افراد از علمای دین گرفته
تا متولیان سایر دستگاههای فرهنگی جواب دهد از اینرو نیاز
است مدیران سینمایی با علما رایزنی کنند تا آنها کتابهایی
را بهعنوان مرجع معتبر به ســینماگران عالقهمند تولید آثار
تاریخی و دینی معرفــی کنند تا فیلمهــا از روی آن مراجع
ساخته شود و کسی نتواند به فیلمهای آنها ایراد بگیرد.بهمنی
در بخش دیگری از این گفتوگو کمکاری درخصوص تولید
فیلم و سریال در مورد حضرت امامحسین(ع) و یاران باوفای آن
حضرت را دردآور توصیف کرد و متذکر شد :این بسیار بد است
جز «مختارنامه» که واقعه کربال در حاشــیه آن دیده میشد
ما فیلم و سریال های زیادی در مورد زندگی این امام بزرگوار
که مردم ایران عاشقانه او را دوســت دارند تولید نکردهایم و
جنبههای مختلف زندگی آن حضرت را به تصویر نکشیدهایم.

منبع :قمقام زخار و صمصام تبار

انتقاد از وضعیت تولیدات روز
سینما و تلویزیون
پروانه معصومی ،بازیگر پیشکسوت سینما و تلویزیون
با اشاره به وضعیت امروز فیلمهای تولیدی سینما و
تلویزیون ،اظهار داشــت :من که از زمان شیوع کرونا
در عرصه هنر حضور ندارم و خودم را کنار کشیدم .اما
متأسفانه چند سالی است که کارها ضعیف شده و به
محض اینکه کاری بهاصطالح گل میکند بعد از آن
هر کس سعی میکند به نوعی از آن کپیبرداری کند
و خالقیتی وجود ندارد .خودم اگر بخواهم تلویزیون
ببینم ســریالهای گذشته و شــبکه «آی فیلم» را
میبینم.وی در ادامه درباره دالیل ضعف سریالهای
کنونی تلویزیون بهخصوص در ایام مناسبتی ،گفت:
بهنظرم برای این موضوع  3علت وجود دارد یکی اینکه
قصهها ضعیف شــده ،دوم اینکه کارگردانیها خوب
نیست و مورد سوم دستمزدهای پایین است و امیدوارم
به هنرمندان بیشتر برسند.بازیگر پیشکسوت سینما
و تلویزیون با مقایسه جایگاه بازیگران در قبل و بعد از
انقالب ،خاطرنشان کرد :قبل از انقالب که اص ً
ال توجهی
به هنرمندان نمیشــد ،اما پس از انقالب این توجه
نســبت به هنرمندان بهبود یافت .بعد از انقالب یک
دوره طالیی در سینما و تلویزیون داشتیم ولی آن دوره
گذشت و تمام شد.وی در پایان درباره رعایت عفاف و
حجاب در کارهای تولیدی پس از انقالب ،به جهاننیوز
گفت :ما در کشــوری اســامی زندگی میکنیم و
رعایت عفاف و حجاب باعث شده که جنبههای هنری
بازیگران خانم تقویت شود و این برای بازیگران پس از
انقالب یک امتیاز محسوب میشود.

ابن اشعث گفت همانا پنداشته كه مرا به جنگ بقالي از بقاالن
كوفه فرستاده است پس بكر بن حمران االحمري شمشيري
بر آن جناب زد كه لب باال و دو دندان او بينداخت .آن حضرت
هم در آن گرمي ضربتي بر ســر بکر زد كه زخمي ســخت
برداشت و باز شمشيري بر كتف او فرود آورد كه نزديك بود
سينه آن ملعون شكافته شود .كوفيان از آن ضربت و شجاعت
خائف شــده بر بامها بر آمده آتش در ني زده ســر مباركش
ميريختند و ســنگباران مينمودند .حضــرت همچنان با
شمشير آتشبار دشــمنان را دفع ميكرد .محمد ابن اشعث
گفتاي مسلم خويشتن را به مهلكه مينداز و بر جان خويش
ببخشاي كه در اماني .حضرت فرمود بر امان شما اعتماد و بر
ايمان شما اعتقاد نتوان كرد كه بسي غدار و مكار مردمانيد.
و همچنان گرم قتال و جدال بوده و رجز كه حمران بن مالك
خثعمي راست ميخواند.

احمد عزیزی ،تعزیه خوان پیشکسوت از عدمحمایتها میگوید

نسل آخر تعزیه در ایران

تکیه شوفرها به سنت  75ساله در دهه اول محرم میزبان تعزیه خوانان است
گپ

فهیمه پناهآذر

روزنامهنگار

امسال هم به رسم ســنت چندین ساله ،تکیه
شــوفرها میزبان 10شــب تعزيهخواني است؛
تعزيهخوانيهایی که سالهای سال در این تکیه
در 10شــب اول محرم برگزار میشود .بیش از
 70سال است که شــوفرهای خط تهران  -کرج
تصمیمگرفتهاند آییــن تعزيهخواني مخصوص
ایام سوگواری ماه محرم را در گاراژ خود برگزار
کنند .حاال 3نسل است که این مکان در شبهای
محرم میزبان حسینیها میشود .احمد عزیزی از
تعزیهخوانان پیشکسوت امسال به همراه 15نفر
از گروهش هم در این تکیه اجرا خواهند داشت.
عزیزی میگوید«:پردههای عاشــورایی ویژگی
بارز این تکیه و جزو منحصربه فردترین پردههایی
است که تاکنون دیده شده است».
عزیزی عالوه بر تکیه شوفرها ،از شب گذشته در
پهنه فرهنگی رودکی هم تعزيهخواني دارد .پهنه
رودکی چند سالی است که در شبهای اول تا دهم
محرم میزبان تعزیهخوانان است .بهگفته عزیزی
تعزيهخواني در تکیه شــوفرها از 10شب شروع
میشود اما قبل از آن بعد از اذان مغرب و عشا در
پهنه رودکی به اجرای تعزيهخواني میپردازند.
تکیهای که تعمیرگاه است

اسم تکیه شوفرها در کنار تکیههایی چون دزاشیب،
زرگنده ،نفرآباد شهرری ،ساداتاخوی ،دربند و تکیه
چال به گوش میرسد؛ تکیهاي که دهه20درست شد.
سال 1324بود که رانندگان آن زمان كه در گاراژهای
مسافربری میدان قزوین -تهران مسافربری میکردند،
این تکیه را برپا کردند .نقاشــیهای قهوهخانهای با
ارزشی بعد از هفتاد و اندی ســال بر دیوارهای تکیه
شــوفرها باقیمانده اســت؛ تکیهای که آن را به نام

مجتبی فراورده ،تهیهکننده ســینما که سالهاست فیلمنامه
«ثاراهلل» را آماده تولید دارد گفت :معتقدم فیلمها و سریالهای
مذهبی مخاطبان بســیاری دارد ،بهعنوان مثال ما در ایام محرم
و صفر قرار داریم و همچنان سریال «مختارنامه» برای چندمین
بار از تلویزیون پخش میشود و بیننده خود را هم دارد ،تولیدات
دیگری مانند «یوســف پیامبر(ع)» هم در داخل کشور بیننده
داشت و هم در کشورهای دیگر مورد استقبال قرار گرفته است.این
تهیهکننده سینما تأکید کرد :در بخش سینما نیز فضا همینگونه
است بهعنوان مثال سال  ۸۲فیلم سینمایی «مریم مقدس(س)»
در سینماها با بلیت ۲۰۰تومان اکران شد و نزدیک به ۸۰۰میلیون
تومان فروش داشــت و این یعنی اینکه فیلم  ۸۰۰هزار بیننده
و مخاطب داشــت و به یکی از پرفروشترین فیلمها تبدیل شد.
در سال  ۸۹نیز «ملک سلیمان» اکران شــد و آن نیز اگر اشتباه
نکنم با بلیت  ۳هزار تومانی  ۳میلیارد و  ۶۰۰میلیون تومان فروش
داشته است ،این فیلم بارها در تلویزیون پخش شد و مخاطب خود
را داشت .وی درباره تولید آثار مذهبی در شبکه نمایش خانگی به
مهر گفت :بهنظر شبکه نمایش خانگی میتواند بستر جدیدی برای
فیلمها و سریالهای مذهبی باشد اما نمیتوان از شبکه نمایش
خانگی توقع زیادی داشــت .به این جهت که مناسبات تولید در
شبکه نمایش خانگی صرفاً مناسبات اقتصادی است و اقتصاد در
این بخش حرف اول را میزند.زمانی که متولیان امر مانند تلویزیون
که از بودجه عمومی استفاده میکند یا سینما که از بودجه دولتی
استفاده میکند یا دهها سازمان بزرگی که تنها با شعار اسالم و دین
و انقالب بودجههای عمومی کشور را میبلعند در این حوزه قدم
برنمیدارند درحالیکه وظایف ذاتی این نهادها فعالیت فرهنگی
در راستای انقالب اسالمی و دین است ،چگونه میتوان از شبکه
نمایش خانگی انتظار داشت که به این مهم بپردازند.

تعمیرگاه اســامی میشــناختند .تعمیرگاهی در
خیابان قزوین که در محرم تکیهای برای عاشــقان
حسین میشود.
پهنه رودکی و تعزيهخواني

احمد عزیزی ،از پیشکسوتان تعزيهخواني است که
در مجالس مختلف تعزیهخوانی کرده ،وی درباره
اجرایش در دهه اول محــرم میگوید«:به دعوت
بنیاد رودکی مانند سالهای گذشته10شب اجرای
تعزیه داریم و مانند دیگر سالها هم از دوم محرم
تعزيهخواني در تکیه شوفرها آغاز شده است .تکیه
شوفرها در گذشــته تعمیرگاهی با نام «اسالمی»
بوده که توسط رانندگان تصمیم گرفته میشود تا در
محرم اجرای مداحی و نوحهخوانی و ...داشته باشند.
سابقه عزاداری در این تکیه به بیش از 75سال پیش
برمیگردد .این تکیه به تکیه حسینی هم معروف
است .قبلترها بعد از مداحی و نوحهخوانی ،تصمیم
بر این بوده که 2شب اجرای تعزیه باشد .رفته رفته
اجرای تعزیه جای مداحی را میگیرد و این تکیه
دهه اول محرم 10شــب تعزیه دارد .سالها پیش
آقای میرزاعلی اجرای تعزیه را برعهده داشت و بعد
از فوت ایشان ،فرزندانش تعزيهخواني میکردند.
حاال چندین سال است که ما تعزيهخواني را انجام
میدهیم».
خوانش وقایع کربال در 10شب

عزیــزی در ادامه به تعزیههایی کــه در این تکیه
اجرا میشود ،اشــاره میکند« :در طول 10شب
تعزیهخوانــی حضــرت مســلم ،حــر ریاحی،
حضرتعلیاکبر(ع) ،حضرت قاسم(ع) ،حضرت
امام حسین(ع) ،وقایع بازار شام ،شاهچراغ ،حضرت
رقیه(س) و ...را داریم .در این تعزیهخوانی 15نفر
من را همراهی میکنند که شامل موافقخوانان و
مخالف خوانان ،عوامل لباس و موسیقی و تدارکات
هستند».

حیات و ممات تعزیه

هر چند تعزيهخواني در مناســبات دینی و مذهبی
برگزار میشود اما تعزیهخوانان از کمترین حمایتها
برخوردار هســتند .عزیــزی در ادامه در پاســخ به
سرنوشــت انجمن تعزیه ایرانیان و اینکه آیا مکانی
برای این انجمن درنظر گرفته شــده یا خیر ،توضیح
میدهد«:انجمن تعزیه نزدیک بــه 500عضو دارد،
اما این انجمن تنها با پرداخت 10هزار تومان در سال
اعضای انجمن بــه حیاتش ادامــه میدهد .انجمن
نه جایی برای نگهداری و ســاماندهی نسخ خطی و
قدیمــی و ادوات و ابزار دارد و نــه حتی مکانی برای
تشکیل جلسات .وقتی میخواهیم جلسهای برگزار
کنیم معموال به تئاترشهر ،تاالر محراب و ...میرویم.
چندین بار از دولتهای مختلف خواستهایم که مکانی
حتی کوچک را در اختیــار انجمن تعزیه قرار بدهند
اما هیچکسی اقدامی نمیکند .چه در تهران و چه در
شهرهای دیگر که تعزیهخوانان حضور دارند ،ادوات
و ابزار و نسخی که در اختیار دارند شخصی است اما
همینها تاریخ تعزیه ایران را تشکیل میدهند ،وقتی
تعزيهخواني فوت میکند ،همان وسایل و نسخی که
دارد سرنوشتش مشخص نیست و شاید یک پایگاه چه
در پایتخت یا هر شهر دیگر بتواند این میراث بزرگ
را نگهداری کند ».وی اضافه میکند «:هماکنون هر
شخصی برای خودش کار میکند و ابزار تعزيهخواني
را نگهداری میکند .نگاهداشتن شخصی این وسایل
هم باعث میشــود که همه این ابزار و نسخ به مرور
زمان از بین بروند .باید تالش کنیم تمام نسخ قدیم را
خریداری و در یک موزه نگهداری کنیم چرا که همه
اینها از گنجینههای بزرگ ایرانی -اسالمی محسوب
میشوند».
تکیههایی که هیچگاه ساخته نشدند

این تعزیه خوان پیشکسوت با عنوان این مطلب که قرار
بود در چند شهر بزرگ ،تکیههای بزرگ بسازند ،عنوان
میکند«:قرار بود تکیههای بزرگی چون تکیه دولت در

شهرهای بزرگ و دارای قدمت تعزيهخواني تاسیس
شود اما هیچ اتفاقی نیفتاد .اگر فکری به حال تعزیه و
تعزیهخوانان نکنند به گمانم نسل آخر تعزیه هم از بین
خواهد رفت .نمیگویم که تعزیهای در آینده نخواهیم
داشت ،بلکه اگر تعزیهای هم اجرا شود به سبب نبود
آموزش و حتــی پژوهش در ایــن زمینه تعزیههای
تصنعی خواهد بود که اصالت گذشته را ندارد».
اصالتی که بدون آموزش از بین میرود

از دیگر موضوعاتی که به آن اشــاره میشــود ،نبود
آموزش و پژوهش در زمینه تعزیه و تعزيهخواني است.
عزیزی در اینباره توضیــح میدهد«:زمانی تصمیم
بر این بود که دانشــگاه هنر و معماری و سوره چند
واحد تعزیه را وارد درسهای دانشــگاهی رشته هنر
کنند تا دانشــجویان با این هنر آشــنا شوند اما هیچ
اتفاقی نیفتاد .در هرحال حیات و ممات تعزیه تنها به
حمایت سازمانها و ارگانهای دولتی وابسته است.
اگر وزارت ارشاد بتواند محلی برای تعزیه ایجاد کند
و اگر بودجه به انجمن بدهد ما هم میتوانیم روی پای
خود بایستیم .مردم به تعزیه و تعزيهخواني عالقهمند
هستند و از قدیم تا به امروز در مناسبات مذهبی شرکت
کردهاند .عالقهمندان به تعزیه چه از بعد هنری و چه
دینی عالقهمند به این هنر هستند؛ امیدوارم با توجه
به نگرش مثبت وزارت ارشاد و مدیریت مرکز هنرهای
نمایشــی تصمیمات خوبی برای تعزیه ایران گرفته
شــود ».بهگفته عزیزی عالوه بر شناخت ملی نسل
جدید از تعزیه و تعزيهخواني ،حمایت از این هنر دینی
باعث میشود که هنرمندان در کشورهای دیگر هم به
اجرای تعزیه بپردازند و همین اجراها باعث شناخت
مردم از فرهنگ و تمدن ایرانی -اســامی میشود.
عزیزی اضافه میکند«:یکی از نمونههای اجرای تعزیه
در کشور فرانسه بود که خاطرم هست پیتر بروک و ژان
کلود کریر وقتی تعزیــه را دیدند ،دربارهاش صحبت
کردند .بهطور حتم اگر تعزیه حمایت نشود ،پروندهاش
بهزودی زود در ایران بسته میشود».

چالشهای تولیدات عاشورایی در سینمای ایران

پالن 3

فیلم و سریال مذهبی مخاطب
بسیاری دارد

عکس :عليرضا طهماسبی

پالن 2

فرهاد ميرزامعتمدالدوله

سینما و شمایلهای مذهبی
«ســفیر» (فریبرز صالح)« ،روز
شهاب مهدوی
واقعــه» (شــهرام اســدی) و
گزارش روزنامهنگار
«رستاخیز» (احمدرضا درویش)
تنها فیلمهای سینمای ایران هستند که در قالب فیلم تاریخی ،مذهبی
ماجرای عاشورا را دستمایه قرار دادهاند .البته که فیلم مرتبط با مضامین
عاشورایی بسیار داریم ولی اگر قرار بر ارجاع مستقیم به تاریخ باشد فقط از
همین ۳فیلم بهعنوان اثری سینمایی و داستانگو میتوان نام برد .این تقریبا
کل دارایی ســینمای ایران در این حوزه است و دلیل اینکه تعداد چنین
آثاری انگشتشمار است را هم باید در دشواریهای ساخت فیلم تاریخی،
مذهبی (که تقریبا از توان بخش خصوصی خارج است) و حساسیتهای
مضمونی دانست .سفیر محصول 60و با تمرکز بر اتفاقی در حاشیه ماجرای
عاشورا ،بهعنوان نخستین تجربه سینمایی در این زمینه ،با وجود موفقیت
در جذب مخاطب( ،پرفروشترین فیلم سال )۶۲به تولیدات مشابهی منجر
نشد .فیلمنامه روز واقعه از زمان نوشتهشدن تا جلوی دوربینرفتن مسیری
طوالنی را طی کرد و میتوان گفت این فاخرترین محصول سینمای ایران
درباره عاشورای حسینی است که دربارهاش توافق جمعی بهعنوان اثری
موجه وجود دارد .رستاخیز هم به واسطه حساسیتهای موجود و مسئله
همچنانحلنشدهنمایشچهرهشخصیتهایبرجستهمذهبی(مشخصا
حضرت عباس و حضرت علیاکبر) سالها پشت خط اکران ماند.
ظرفیتهای نمایشی

این تحلیل شــهر نیوز درباره چالشها و البتــه ظرفیتهای تولیدات
عاشورایی است «:واقعه عاشــورا ،مهمترین حادثه دینی در طول تاریخ
برای مردم این سرزمین است و صحت این مدعا را از شکل رفتار مردم در
کوچه و خیابان میتوان دریافت .جامعه ایران موقعیتی همدلیبرانگیزتر
از عاشورا نمیشناسد و انس تربیتی مردم با امامحسین(ع) باعث میشود
ارتباطگرفتن بیننده با آثار عاشورایی تقریبا تضمینشده باشد.
بهطور کلی ،بیشتر مخاطبان ایرانی سینما دل در گرو قصهها دارند و طرح

یک داستان پرکشش با پرداخت مناسب را شرط الزم فیلمها میدانند .از
این منظر ،دست فیلمسازانی که به تولید محتوا با موضوع عاشورا اقدام
میکنند ،حسابی پر اســت و مجموع افراد و وقایع مرتبط با این حادثه
تاریخی آنقدر متنوع و گسترده است که محتوای مناسب برای تولید دهها
فیلم را تضمین کند .سیطره داستانی حادثه عاشورا ،چه از جهت توالی
وقایع ،از آغاز نهضت امامحسین(ع) گرفته تا وقایع مربوط به خونخواهی
منتقمان و چه از جهت تنوع شخصیتهای مثبت و منفی دخیل ،یک حوزه
داستانی بینظیر در اختیار سینماگران قرار میدهد .طراحی هوشمندانه
فیلمنامه سریال «معصومیت ازدسترفته» ساخته داوود میرباقری ،یکی
یدهد واقعه عاشورا تا چه حد ظرفیت پنهان
از مواردی است که نشان م 
دراماتیک دارد .گذشته از ظرفیتهای مربوط به متن ،محتوای حماسی
حادثه عاشورا نیز میتواند دستمایه تولید آثار فاخر در سینمای ایران باشد.
از سینمایی حرف میزنیم که بیشتر تصمیمگیرندگانش معتقدند با فقدان
قهرمان روبهرو هستند .این در حالی است که مهمترین قهرمانان دینی
تاریخ را نادیده میگیرند و وقتشان را با تالش برای بازسازی نمونههای
ایرانی قهرمانهای هالیوود هدر میدهند.طراحی جنگها ،اســتفاده از
جلوههای بصری و حتی پرداختن به مناسبات سیاسی و اجتماعی زمانه نیز
میتواند موضوعهای جذاب و پرظرفیت نمایشی برای تولید آثار سینمایی
با محوریت عاشورا باشد .اساسا قرار نیست یک فیلم عاشورایی فقط به روز
دهم محرم ســال ۶۱هجری قمری در صحرای کربال محدود شود بلکه
این حوزه آنقدر ظرفیت دیدهنشــده دارد که تمرکز بر آنها میتواند هر
فیلمسازی را سر ذوق بیاورد».
آسیبشناسی

وقتی پای تولید آثار ارزشی در سینمای ایران بهمیان میآید ،موانع نهفقط
از سر راه کنار نمیروند ،بلکه گاه بر تعدادشان افزوده میشود .نخستین
معضل جدی در تولید فیلمهای عاشورایی درک نادرست مدیران فرهنگی
از مدیوم سینماست .گویا بخشی از بدنه مسئوالن و تصمیمگیرندههای

عرصه فرهنگ ،جایگاه سینما را بهرسمیت نمیشناسند و تفاوت جدی
بین سریال و فیلم قائل نیستند.
شاید بههمین علت باشــد که طراحان فرهنگ و رسانه در ایران ترجیح
میدهند اصل را بــر کمیت بگذارند و بهجای صــرف هزینه برای تولید
یک فیلم دوســاعته ،تمرکز خود را بر اختصاص بودجه سه،چهاربرابری
و در عوض تولید یکسریال چنددهقسمتی بگذارند تا ساعات بیشتری
محصول نمایشی تولید شود .تعداد بهنسبت زیاد سریالهای تاریخی با
موضوع عاشورا ،در مقایسه با سینما ،نشاندهنده آن است که تلویزیون در
این عرصه چندان ضعیف ظاهر نشده ،اما سینما اساسا رسانهای متفاوت
است و دایره مخاطبانش را هرگز نمیتوانیم با تلویزیون مقایسه کنیم.
از نظر تبارشناسی مخاطبان سینما ،بهنظر میرســد که هواداران پرده
نقرهای بهطورکلی تمایل چندانی به تماشای فیلمهای تاریخی در سالن
سینما ندارند .برخی تحلیلگران عرصه فرهنگ این بیتوجهی را بهپای
تیپ شخصیتی طبقه عالقهمند به سینما مینویسند ،درحالیکه علتیابی
دقیقتر نشان میدهد سیاستهای فرهنگی باعث شرایط کنونی شده
است .تجربه دهههای گذشته به مخاطب سینمای ایران آموخته که بهتر
است فیلمهای تاریخی را در سالن سینما تماشا نکند ،زیرا این آثار معموال
خیلی زود از تلویزیون ســر درمیآورند و بهسادگی در دسترس خواهند
بود .کیفیت فنی و هنری فیلمهای تاریخی نیز معموال بهشــکلی است
که مخاطب را ناامید کرده یا دستکم مردم را به این نتیجه رسانده است
که تماشای این آثار روی پرده عریض سینما مزیت چندانی ندارد .شاید
2-3فیلم اولی که در دهه جدید با محوریت واقعه عاشورا تولید میشوند،
فروش عجیبی را در گیشه بهثبت نرسانند اما بیشک یک سیاستگذاری
بلندمدت و تولید چند فیلم برخوردار از کیفیت اجرایی ممتاز ،میتواند
یک گونه بومی بیمانند را به سینمای ایران اضافه کند .پیش از هر چیز،
مخاطب ایرانی باید متقاعد شود که تماشای فیلمهای خوشساخت با
موضوعات تاریخی و مذهبی روی پرده سینما ارزشمندتر از دیدن آنها در
نمایشگرهای خانگی است.

رشادت حضرت مسلم

محمد بن اشعث گفت تو را فريب ندهم و دروغ نگفتم هراس
مكن كه اينان با تو پســر عمند و آسيبي نرســانند .و مسلم
همچنان مشــغول جدال بوده چندان كــه از تعب حمالت
متواتره و كثرت جراحات شمشــير و ســنگ كه بر بدن آن
جناب رسيده بود ضعف و خستگي غالب شده پشت بر ديواري
داده بنشست محمد ابن اشعث پيش آمده عرض امان كرد و
ديگر روما نيز بدين قول همداستان شدند عمرو بن عبيداهلل
بن عباس الســلمي گفت (ال ناقه لي في هــذا وال جمل) مرا
بدين امان دادن كار نيست مسلم گفت اگر نه اين تأمين بود
خويشتن تسليم نميكردم.
در لهوف آورده كه مسلم قبول امان نفرموده با وجود جراحات
كثيره جنگ ميكرد .مخذولي از پشت سر نيزه زد چنان كه
آن جناب روي در افتاد .آنگاه او را بگرفتند و استري آوردند
تا سوار شده اطراف او گرفته شمشــير او بكشيدند و به قولي
محمد ابن اشعث خود آن شمشير بگرفت.
مسلم بن عقيل امارات مكر و خديعت مشاهده نموده فرمود:
انا هلل و انا اليه راجعون.
هذا اول الغدر و بگريســت محمد گفت كه بر تو بيمي نباشد
(عمرو بن عبيداهلل ابن عباس گفت آن كس كه به كاري بزرگ
اقدام كند ،آنچنان كه تو كردي چون گرفتار محنتي شــود
گريه نكند .اين چنين كه همي گریي مسلم گفت بر خويشتن
نميگريم و از كشــتن باك ندارم وليكن اين گريســتن بر
غريبي و مظلومي حضرت ابو عبداهلل الحسين(ع) است آنگاه
روي به محمد بن اشــعث آورده فرمود :چنين ميبينم كه از
عهده امــان تفصي نتواني نمود و حضرت امــام امروز با فردا
از مكه معظمه بدينطرف توجه خواهد فرمود .باري كســي
بفرســت تا از زبان من اين حالت عرضه دارد كه پسر عم تو
اسير و ساعتي ديگر شهيد باشد .حالي با اهلبيت عصمت و
طهارت مراجعت فرماي و تمويهات كوفيان مپذير كه حضرت
اميرالمومنين(ع) دوري ايشان را به قتل و موت خويش آرزو
ميفرمود .محمد ابن اشعث گفت اين پيغام بده امامت تبليغ
كنم و عبيداهلل را از اين امان كه دادهام بگويم .آنگاه ســبقت
كرده نزد عبيداهلل رفت و داستان بكرين حمران و امان باز راند.
عبيداهلل گفت تو را با آمان چكار بود.
آوردهاند كه محمد بن اشــعث اياس بن عثــل الطايي را با
عريضه به خدمت آن حضرت فرســتاد و ايــاس در زباله به
خدمت امام ناس مشــرف شــده مراتب بــاز گفت حضرت
فرمود كل ما قدر نازل و عنداهلل تحتســب أنفســنا و فساد
امتنا آنچــه خداوند مقــدر فرموده البته خواهد شــد و من
بر شهادت خويشــتن و فســاد امت از خداي اجر ميطلبم
چون مســلم بن عقيل را به در داراالمــاره آورده انتظار اذن
ميبردند بر آن جناب تشــنگي غلبه كرده كــوزه آبي نهاده
ديد شربتي آب طلبيد مســلم بن عمرو باهلي نزديك آمده
گفت نيكو آب گوارايي اســت ولكن تا طعم مرگ نچشــي
اين آب ننوشي.
کاسه ای که پرخون شد

حضرت فرمود وه چه ســتيزه روي و ناخوش سخن و سخت
دل مردي كه تويي بازگوي كه تا خود كه اي؟ باهني ملعون
گفت من آن كسم كه حق بشناختم و نو انكار داشتي و امام
خويشتن نصيحت كردم ترا نيت صافي نبود و اطاعت نمودم و
تو عصيان ورزيدي .حضرت فرمود ال مك الئكل يا بن الباهله
بخلود جحيم و شرب حميم تو خود اوليتري عمرو بن حريث
غالم خود را گفت تا كوزه آب و قدحــي آورد هر بار كه قدح
نزديك دهان بردي پر از خون شدي سومين بار دندانهايش
در قدح فرو ريخت .تشنه كام كاسه را گذاشته گفت اگر مقدر
بودي اين آب بخوردم .در آن حال ابن زياد مسلم را به اندرون
قصر طلبيد و مسلم بر آن ملعون ســام نكرد يكي از عوانان
گفت چون است كه بر امبر سالم ندادي ؟ مسلم گفت او را بر
من امارتي نيست .و نيز چون مرا بخواهد كشتن اين سالم را
چه ريزي باشد و اگر زنده گذارد بســي سالم بدهم ابن زياد
گفت باك مدار كه در هيچ حال تو را خالصي نباشــد مسلم
گفتاي بسا شــريرتر از تو كه نيكوتر از مرا كشته است باري
بگذار تا وصيت كنم.
عبيداهلل اجازه داد مسلم از تمامت قريشيان عمر بن سعد ابن
ابي وقاص را ديد كه نشســته است ،روي بدو آورده گفت مرا
با او قرابت و نسبت اســت و حاجتي پنهان دارم كه انجام آن
فريضه تو باشد ابن سعد از استماع آن امتناع ورزيده ابن زياد
گفت ببين تا چه ميگويد مســلم گفت در اين شهر هفتصد
درهم قرض دارم زره و شمشير من بفروش و وام من بگذار و
نيز چون مرا بكشتند بدن من بستان و به خاك بسپار و ديگر
اينكه من از بيعت و اطاعت كوفيــان به خدمت حضرت امام
عریضه كــردم و بدين صوب نهضت فرموده اســت ،ميبايد
كسي بفرســتي تا فســخ عزيمت فرمايد .آنگاه ابن سعد نزد
عبيداهلل آمده آنچه شنيده بود باز گفت ابن زياد گفت وصيت
او پنهان كن امين هرگز خيانت نكند و باشــد كه خائنان را
امين شمارند و به قولي گفت ولكن قد ائتمن الخائن .و در عقد
الفريد آورده كه چون مسلمابن وصايا بگذاشت عمرو بن سعيد
خواســت تا با ابن زياد آشــكارا بگريد آن ملعون گفت اسرار
عمزاده خويش كتمان نماي گفت كار از آن عظيمتر است كه
بتوان پنهان داشت چه حضرت امام حسين(ع) با نود نفر به
جانب كوفه ميآيد و او مرا وصيت كرده تا بنويسم هم از راه
مراجعت فرمايد.

