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شآفرینیهای بازیگرانی که نقش عبیداهلل بن زیاد را در سینما و تلویزیون ایفا کردهاند
نگاهی به نق 

شریرکالسیکدردنیای
بازیگری درام ،در بنیاد یترین
شکلش،درستدرنقطه
مقابل قهرمان کالســیک قدعلم
میکند .شــریر کالســیک فاقد
ویژگیها و سجایایی است که در قامت
قهرمان میبینیم و همینطور دارای
خصلتها و خصوصیاتی اســت که
قهرمان فاقد آنهاســت .یک شریر
درست طراحیشده میتواند به اندازه
قهرمان بار نمایش را به دوش بکشد و
به ایجاد کشــمکش یاری برساند.
عبیداهلل بن زیاد ،مشهور به ابنمرجانه
یا ابنزیاد ،یکی از شــخصیتهای
شریری است که در واقعه کربال و به
شهادت رساندن امام حسین(ع) نقش
مهمی داشت .شــخصیت ابنزیاد
بهعنوان شریری کالسیک که قطب
منفی درام را تشــکیل میدهد در
فیلمها و سریالهایی که درباره واقعه
کربال ساخته شده ،توسط بازیگران
مختلفی بازی شده است .تعدادی از
نقشآفرینیهــای ایــن بازیگران
فراموشنشدنی است و ابعادی جدید
از ماهیت و شــخصیت ابنزیاد را به
تصویر کشــیدهاند .در این مطلب
نگاهــی بــه تعــدادی از ایــن
نقشآفرینیها انداختهایم .سعیدی
در اجرای نقش ابنزیاد توانسته بود
همراهی مخاطب را جلب کند و از این
شخصیت منفی فرصتی برای ارائه
قدرت بازیگریاش بسازد.

شمایل یک شریر

فیلم سفیر ()1361

«ســفیر» فیلمی به کارگردانی فریبرز صالح و نویســندگی
خودش و کیهان رهگذار ،داستان قیس بنمسهر است که با
نامهای از سوی حسین بنعلی برای سلیمان بنصرد خزاعی
راهی کوفه میشود و در راه بهدســت مأموران ابنزیاد ،والی
کوفه دستگیر میشود و به زندان میافتد .در زندان به وی گفته
میشود که درصورت سخنرانی علیه حسین بنعلی از زندان
آزاد خواهد شــد .وی با پذیرش این شرط روی منبر میرود،
اما علیه یزید ســخنرانی میکند .پس از این سخنرانی قیس
به دستور ابنزیاد کشته میشود .مرحوم عزتاهلل مقبلی که
صدایش از تصویرش برای عالقهمندان به سینما آشناتر است،
در نقش ابنزیاد ظاهر شد .ابنزیاد سفیر تکبعدی است و در
حاشیه داستان قیس بنمسهر قرار دارد.
سریال روایت عشق ()1364

«روایت عشق» ســریالی به کارگردانی عالءالدین رحیمی
و انوشیروان ارجمند اســت که در سال  ۱۳۶۴از 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 اســام(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 ابنزیاد در
این ســریال بود که نقشآفرینی 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 میدهد اجرای او از این نقش تا چه حد
مؤثر بوده است.

سریال معصومیت ازدسترفته ()1382

«معصومیت ازدسترفته» ســریالی به کارگردانی
داوود میرباقری محصول سال  ۱۳۸۲بود .داستان
این سریال به سده نخســت هجری برمیگردد و با
محوریت شــخصیتی به نام شوذب شکل میگیرد.
شــوذب از یاران علی(ع) اســت؛ منتهــی اکنون
خزانهدار کوفه و امویان شدهاست .میرباقری شوذب
را در میانه عشق بین 2زن ترسیم میکند؛ نخستین
زن ماریاست که زمانی مســیحی بوده و خاطرات
شیرینی از دوران خالفت علی(ع) دارد که به منزل
آنها سر میزده و دستگیر فقر و تنگدستیشان بوده
است .دیدن شوذب ،ماریا را به یاد علی(ع) میاندازد
و همین بهتدریج عالقه او را به شوذب شکل میدهد.
ماریا که پس از مرگ مادر به دیر ســپرده شده و به
کسوت راهبهای مسیحی درآمده است ،همچنان دل
در گرو عشق شوذب دارد و برایش پیامهایی عاطفی
میفرستد و در مواجهه بین این دو ،شوذب نیز گرفتار
عشق ماریا میشود .اما زن دوم یک یهودی است به
نام حمیرا که با شمایل کولیوار خویش ،دل شوذب را
میفریبد و او را بهتدریج با وسوسه به راهیابی بیشتر
به دستگاه خالفت امویان ،از ایمان دور میسازد.
در این ســریال ،داریوش فرهنگ نقــش ابنزیاد
را بازی میکند .فرهنگ با تکیــه بر صدای خاص
و بازی پرتکلفی که ســبک او در بازیگری اســت،
شخصیت ابنزیاد را تصویر کرده است؛ تصویری که
فرهنگ از ابنزیاد میسازد حاکمی زیرک و در عین
حال طالب و تشنه قدرت است که سعی میکند با
نیرنگ و خدعه بر قدرتش بیفزاید و از هر موقعیتی
برای مســتحکم کردن جایگاه خود در دارالخالفه
بهره ببرد.

سریال مختارنامه ()1389

بهیادماندنیترین اجرا از شــخصیت ابنزیــاد را فرهاد اصالنی در ســریال
«مختارنامه» به کارگردانی داوود میرباقری ارائه داده است .ابنزیاد اصالنی،
در عین زیرک بودن ،متوهم و بیرحم اســت و برای رسیدن به خواستهاش از
هیچ کاری فروگذار نیست .اصالنی خود درباره اجرایش در نقش ابنزیاد گفته:
«اجراهای داریوش فرهنگ ،رضا سعیدی و عزتاهلل مقبلی را از این نقش دیده
بودم .میدانستم که حاصل کارم با آنها مقایسه خواهد شد ،ولی انصافا سناریو
بینظیر بود .من هم تالش کردم با درک کاملی از این شخصیت جلوی دوربین
بروم؛ چون واقعا همه عوامل از بهترینها بودند و باید با شــناخت کار را شروع
میکردم؛ 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 میدیدید .من هم کوشیدم آن قدری بخوانم
و جلو بروم که از نظر فکری در فضــای آن دوران قرار بگیرم .حاال میفهمیدم
چه میگویم .فکــر میکنم یکی از علتهای دیده شــدن ابنزیاد همین بود
که من طوطیوار چیزی را نمیگفتم .ضمن اینکــه واقعا خودم را از کار جدا
نمیدیدم .اگر 2روز کار داشتم و 5روز بازی نداشتم ،حتما در آن 5روز  3،2بار
سر صحنه میرفتم .حتما بازی دیگران را میدیدم .خودم را یکساز میدیدم
در یک سمفونی و نمیخواستم چیزی بیرون بزند و بهاصطالح فالش شود ،اما
واقعا مهمترین کمک ،حضور خود میرباقری بود .بگذارید این طوری بگویم که
میرباقری در مختارنامه بهترین خودش بود ».درباره اصالنی هم میشود گفت
او در نقش ابنزیاد یکی از بهترینهای خودش بود.
فیلم رستاخیز ()1391

«رستاخیز» احمدرضا درویش بعد از یک دهه کش و قوس باالخره اکران آنالین شد
و آنها که به دیدن فیلمهای تاریخی و مذهبی عالقهمندند روایت درویش از واقعه
کربال را تماشا کردند .در این فیلم بابک حمیدیان هم نقش ابنزیاد و هم نقش یزید
را بازی کرده است .خودش درباره بازی در نقش ابنزیاد گفته« :اجرایی که من برای
ابنزیاد درنظر گرفتم با اجرای عزتاهلل 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.

تعزیهایرانی همچنان نفس میکشد

تعزیهداران میگویند مردم هنوز به این نمایش آیینی عالقه دارند و این هنر زنده میماند
نمایش

فهیمه پناهآذر

روزنامهنگار

پردهخوانی و نقالی میتواند جذابترین نوع
یک نمایش مذهبی – ایرانی باشد؛ پردهخوانی
کــه از روی تصویرهای منقوش بــر پرده ،از
اولیای دین میگوید .این نقل با کالم آهنگینی
است که توسط نقال روایت میشود .این روزها
حسن بصیری ،از هنرمندان نقال و پردهخوانی
است که اکنون همراه گروهش در کشورهای
اروپایی اجــرا دارد .هنرمندی اهل دماوند که
از دهه 70وارد هنر پردهخوانی و تعزیه شــده
و چندین ســال اســت که به اجرای این هنر
در دیگر کشــورها میپردازد .ایــن هنرمند
میگوید« :بهترین اتفاقی که برای من خیلی
شیرین بوده ،این است که در سال ۹۶بهعنوان
ســفیر فرهنگی امام رضا(ع) انتخاب شدم و
لباس خدمتگزاری علیبن موسیالرضا(ع) را

مردم؛ مهمترین عامل حیات هنر نقالی

دریافت کردم و بعد از آن 2ســال در روزهای
28صفر در حرم رضوی به اجرای پردهخوانی
میپرداختم».

حســن بصیری برخالف دیگر تعزیهخوانان و
هنرمندان نقال و پردهخوان آینده روشنی را
برای این هنر ترســیم میکند و به همشهری
میگوید« :بهنظر اســتقبال مردم مهمترین
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 پردهخوانیها عموما در
قهوهخانهها انجام میشد و حاال که رسانه آمده
است ،تلفیق رسانه با هنر نقالی و پردهخوانی
باعث آشنایی و بسط و گســترش بیشتر این
هنر شده است».

گروه تعزیه امام رئوف(ع) در 4کشور

این هنرمند از اجــرای برنامه امســالش در
ایام محــرم توضیح میدهد :برنامــه نقالی و
تعزیهخوانی به دعوت از افراد عالقهمند 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 تهیهکننده و سرمایهگذار این اجراهاست.
بصیری دربــاره گروهش توضیــح میدهد:
«عالوه بر گروهی که داریم ،بهصورت 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 پردهخوانی و
نقالی در آن اجرا شد ،کشور نروژ بود.

ابراهیم اسماعیلی اراضی،
سرپرست معاونت شعر و
ادبیات داستانی مؤسسه
خانه کتاب و ادبیات ایران
شد .به گزارش همشهری،
بــا حکم علــی رمضانی،
مدیرعامل و رئیس هیأت
مدیره مؤسسه خانه کتاب
و ادبیات ایــران ،همکار ما
در روزنامه همشهری آقای
ابراهیم اسماعیلیاراضی،
بهعنوان سرپرست معاونت
شــعر و ادبیات داستانی،
مؤسسه خانه کتاب و ادبیات
ایران منصوب شد .ابراهیم
اسماعیلیاراضی ،ترانهسرا،
شاعر ،روزنامهنگار و منتقد
ادبی دوم دیماه 1353در
اصفهان به دنیا آمد .غزل،
ترانه و آموزش و نقد ادبی
ا ز مهمتریــن فعالیتهای
وی در حوزه شــعر است.
اســماعیلیاراضی از سال
1370سرودن را آغاز کرده و
از سال 1377در برنامههای
مختلف ادبی کشور ،حضور
داشتهاست 2.مجموعهشعر
«غزلمزل» و «نمیدانمها»
از وی منتشر شده است« .از
عشق تا عشق» نیز کتاب
دیگر اوست که شامل یک
گفتوگوی بلند با حسین
منــزوی اســت .تعدادی
از تصنیفهــا و ترانههای
اســماعیلی نیز در قالب
تکترانه و آلبوم ،به گوش
فارسیزبانان رسیده است.
اســماعیلی در بسیاری از
برنامههای ادبی کشــور
بهعنوان برگزیده ،منتقد،
کارشناس آموزش ،داور و
برگزارکننده ،حضور داشته
و دارد .او در مطبوعــات و
سایتهای ادبی نیز بهعنوان
ویراستار و نویسنده فعالیت
میکند .روزنامه همشهری
برای همکار خــود در این
مســئولیت ادبی آرزوی
موفقیت میکند.

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

میتواند در میان مردم تأثیرش را بگذارد .به
اعتقاد بصیری ،پردهخوانی نیاز به آموزش دارد
و اینکه بتوان کارگاههای آموزشــی را برگزار
کرد تا این هنر در کنار اینکه ســینه به سینه
منتقل شده به شکل آکادمی هم منتقل شود.
مهمترین راه حفظ هنر نقالی همین آموزش
اســت .وی ادامه میدهد« :در طــول تاریخ
دیدهایم که مــردم بزرگترین حامی تعزیه و
نقالی بودند .تجربــهای که در اجراهای خارج
از کشور هم دارم این اســت که مردم دوست
دارند تاریخ ایرانی – اســامی را بشنوند و در
قالب هنر ببینند.
وقتی هنری مردمی باشد ،حتما حیاتش ادامه
خواهد داشت .مردم بهراحتی با ادبیات نقالی
انس میگیرند .وقتی پیام عاشــورا و آزادی
و آزادگی را با پردهخوانــی منتقل میکنیم،
میبینیم که چقدر اینهــا در دل مردم جای
میگیرنــد و از همیــن طریــق میتوانیم،
شجاعتها و رشادتها را بیان کنیم».

گرانبهاترین
محموله
آزاناویسوس

میشــل آزاناویســوس،
یک انیمیشــن سینمایی
میسازد.
به گــزارش فرانسپرس،
میشــل آزاناویســوس،
کارگردان فیلم اســکاری
هنرمنــد نخســتین
انیمیشن خود را با عنوان
«گرانبهاتریــن محموله»
با اقتبــاس از یک کتاب
پرفــروش از ژان کلــود
گورمبرگ،نمایشنامهنویس
و نویسنده مشهور کتاب
کودکان ،خلق میکند.
داســتان این انیمیشن در
قالب یک افسانه کالسیک
و بهصورت دوبعدی تصویر
میشــود .موضــوع این
انیمیشن در جنگ جهانی
دوم میگذرد و داستان یک
هیزمشکن فقیر و همسرش
را روایت میکنــد که در
اعماق جنگلی در لهستان
زندگی میکنند و فرزندی
هم ندارنــد .آنها یک روز
که در جنگل بهدنبال غذا
بودند ،بستهای روی زمین
میبینند که بهنظرشــان
میرسد 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
درحالیکه فرار میکردند تا
اسیرنشوند،یکیازدوقلوها
را از قطار بــه بیرون پرت
کردهاند .همسر هیزمشکن
این محمولــه گرانبها را
نگه مــیدارد و میخواهد
برخالف میل شوهرش او را
بزرگ کند.
آزاناویسوس بیش از  ۳سال
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 بهعنوان
افتتاحیه کن امسال انتخاب
شد.

گزارش

تجلیل از خالق
«شب دهم»

در مراسم تکیه سینما از جمال شورجه
کارگردان دفا ع 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
تهیهکننده پیشکسوت سینمای ایران تقدیر
شد .این مراسم عصر روز یکشنبه ۹ ،مردادماه
 ،۱۴۰۱با حضور سیدمهدی جوادی مدیرعامل
سینمایی فارابی ،هادی طحاننظیف سخنگوی
شورای نگهبان ،جمال شورجه کارگردان فیلم
سینمایی «شــب دهم» ،امیرحسین شریفی
تهیهکننده این اثر ،سیدجواد هاشمی بازیگر،
کارگــردان و تهیهکننــده ،ابراهیم اصغری
تهیهکننده ،سیدسعید سیدزاده تهیهکننده
سینما ،ســیداحمد میرعالیی تهیهکننده و
مدیرعامل سابق بنیاد سینمایی فارابی و تنی
چند از ســینماگران و عالقهمندان به سینما
و فرهنگ عاشورا در ســالن زندهیاد عباس
کیارستمی بنیاد سینمایی فارابی برگزار شد.
نمونه بارز یک هنرمند انقالبی

هادی طحاننظیف ،سخنگوی شورای نگهبان ب ه
عنوان نخستین سخنران این مراسم ضمن عرض
تسلیت به مناسبت ایام سوگواری حضرت اباعبداهلل
و ماه محرم ،با تقدیر از سالها فعالیت سینمایی و
مجاهدانه جمال شــورجه در این عرصه فرهنگی
گفت :من در حوزه سینما درس پس میدهم ،اما
میدانم که سینما یکی از مهمترینهای نمادهای
فرهنگی در دنیا به شــمار میرود .وی ادامه داد:
این یک واقعیت است که سینمای قبل از انقالب
اســامی وضعیت خوبی از نظــر محتوای دینی
نداشت و به غیر از ســینمای روشنفکری و موج
نو ،مابقی ســینما در جهت تعالی جامعه حرکت
نمیکرد تا جایی که پیش از انقــاب 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 میکنم که به این محفل هنری و
عاشورایی تشــریف آوردند .زحمات این فیلم را
زندهیاد رحیم رحیمیپور و امیرحسین شریفی به
دوش کشیدند .صحنهای 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 تفاوتهای بسیاری دارد
و اکنون به برکت جمهوری اسالمی ایران صاحب
نام و نشان است و بهعنوان الگو در جهان معرفی
میشود .آمریکا نیز از این موضوع واهمه دارد و این
حجم از کارشکنی را انجام میدهد .ما امروز به لطف
خدا و رهبری امام راحل و رهنمودهای مقام معظم
رهبری تبدیل به یک نمونه و الگو شدهایم و قلب
آسیا به تأسی از جمهوری اسالمی به یک قلب واحد
بدل شده است .وی در اینباره 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 لگدپرانیهای
آمریکا هم به گسترش نفوذ جمهوری اسالمی ایران
در منطقه و دنیا بازمیگردد .شورجه افزود :من در
نظام مقدس جمهوری اسالمی سرباز کوچکی در
حوزه هنر و سینما هســتم که توفیق سربازی در
این عرصه را داشتهام .در اینجا و در بین شما از خدا
میخواهم 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 اســامی 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.

مکث

عزاداران شب دهم محرم
پیوند ماجرای عاشورا با انقالب و
دفاعمقدس؛ این جانمایه «شــب
دهم» اســت .فیلمــی که جمال
شورجه سال  ۱۳۶۸کارگردانیاش
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 دفــاعمقدس ،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 آمدهاند ،از مهلکه میگریزد
و همسرش را تنها رها میکند .او تا
سالها بعد از حرکت خود احساس
پشیمانی و حقارت میکند و موفق
نمیشــود فرزندش را که حاال 16
ســاله شــده ،از زیر تأثیر برادر
همسرش ،نایب که عزاداران شب
دهمماه محرم را رهبری میکرده،
خارج کند .پسر او به جبهه جنگ
میرود و عزیز بهدنبال پسر روانه
جبهه جنگ میشــود ،اما در راه
بر اثر موج انفجار دچار فراموشی
میشــود و پس از بهبودی خود را
در موقعیت متفاوتی میبیند .شب
دهم در  ۱۳تیر  ۱۳۶۹اکران عمومی
شد .فیلم شــورجه در اکران این
سال  ۶۲۱هزار و  ۳۸۲نفر مخاطب
داشت .فیلم در پخشهای مکررش
از تلویزیون دیده شد.

