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یادداشت

سیدمهدی سیدی؛ روزنامهنگار

خطبهای خطاب به آنان که
میدانند و میتوانند

تکیه

امنیتساخت«عصر روز دهم» را حاج قاسمفراهمکرد

چهارمین شــب محفل عاشورایی
ســینمای ایران ،با حضور رئیس
سینما
شورای شــهر تهران ،نایبرئیس
کمیســیون فرهنگی مجلس و مدیرعامل خانه
ســینما ،به اکــران فیلــم «عصــر روز دهم»
اختصاص داشت.
مهدی چمران ،رئیس شورای اسالمی شهر تهران،
در این مراسم در بخشی از صحبتهایش گفت:
ســینما میتواند حوادث تاریخــی را به بهترین
شکل بیان کند و تأثیرگذار باشــد .امروزه زبانی
شیواتر و قویتر از سینما در دنیا وجود ندارد ،از
اینرو باید برای نشان دادن بزرگی واقعه کربال از
این زبان شیوا استفاده کرد .هنرمندانی که امروزه
توفیق دارند و در این حوزه فعالیت میکنند باید
قدر جایگاه خود را بداننــد .همچنین وی افزود:
هنرمندان بایــد بتوانند امام حســین(ع) را به
بشریت تشنه حقیقت معرفی کنند و بتوانند این
حماسه را بهدرستی به تصویر بکشند.
در بخش دیگری از این مراسم ،منوچهر محمدی،
تهیهکننده ســینما ،در برنامه تجلیلی که برای
او ترتیب داده شــده بود گفت :فیلم ســینمایی
«عصر روز دهم» نعمتی بود که نصیب من شــد.
من و مرحوم رسول مالقلیپور پس از فیلم موفق
«میممثل مادر» دوباره قصد همکاری با یکدیگر
را داشتیم و خواستیم که فیلم سینمایی دیگری
را با همکاری یکدیگر بســازیم .ایده ساخت این
فیلم از طرف من بود و با رســول مطرح کردم که

تکیه برای تعزیه نداریم

عکس :بنیاد سینمایی فارابی

قیام امام حسین (علیهالسالم) ریشهها و زمینههایی دارد .سؤال مهمی
ت که چه عواملی ،فرزندزاده پیامبر(ص) را
که پیشروی ماست آناس 
به نقطهای رساند که فریاد هیهاتمنالذله سر دهد و در مسیر مبارزه تا
جایی پیش رود که سرش باالی نی و تنش زیر سم ستوران قرار گیرد و
خانوادهاش شهر به شهر آواره نگاههای هرزه و توهینآمیز اموی شوند.
در پاسخ به این ســؤال ،خود آن حضرت در قالب یک سخنرانی واضح،
به بخشی از ریشههای قیام اشــاره کرده بهگونهای که برای اهل حق و
هرآنکس که میداند و میتواند تکلیفی ســنگین ایجاد کرده است.
آنچنانکه در تاریخ ثبت شده است سید و ساالر شهدا ،یکی دو سال مانده
به مرگ معاویه ،در سفر حج ابتکار عمل را بهدست گرفته و هرآنکس را
که از بزرگان اسالم در آن سفر مهیاست فراخوانده است .اینچنین است
که بیش از 200نفر از صحابی پیامبر (صلیاهلل علیه و آله) و 700نفر از
تابعان در آن جلسه گرد میآیند و فرزند فاطمه زهرا (سالماهلل علیها)
ایراد خطبه میکند؛ خطبهای که به «خطبه منا» معروف و منقول است.
مورخان تاریخنگار میگویند در آن ماهها چندین بخشنامه حکومتی از
جانب معاویه برای همه امرا و سفرا و زمامداران صادر شده است که در
تمام بندهای آن بغض نسبت به علیبنابیطالب (علیهالسالم) و تالش
برای محدود کردن شیعیان ،برجسته و پررنگ است؛ اینکه دیگر شهادت
پیروان علی(ع) در دادگاهها قبول نشود و اینکه مدافعان علی از حقوق
حقه و از ســهم بیتالمال محروم بمانند .در این بخشــنامهها سناریو
خطرناک دیگری نیز وضع شده اســت که هرکس فضیلتی از علی(ع)
میداند مشابه آن را برای سایر یاران پیامبر نقل کند و پاداش بگیرد؛ به
این هدف که دیگر علی(ع) ممتاز و یگانه نباشد.
این ماجرا همزمان است با قدرتگیری معاویه و نفوذ بینالمللی دربار
شام .بهگونهای که معاویه و سرویسهای امنیتی او هر صدای مخالفی
را به سرعت خاموش میکنند و به قول خودشان با لشکریانی از عسل
مســموم مخالفان بنیامیه را از میان برمیدارند .درست در این نقطه
حساس تاریخی ،حسین(ع) پیشتر از آنکه سراغ قیام با شمشیر و خون
برود به سراغ جهادی از جنس تبیین و روشنگری میرود.
خطبهای میخواند که نیمی از آن مشــتمل بر فهرستی از ویژگیها و
فضائل امیرالمؤمنین(ع) است که برای تکتک آن از حضار ،اقرار زبانی
میگیرد و آنان بیاستثنا فراز به فراز «اللهم لبیک» میگویند .حسین(ع)
در البهالی این کلمــات میخواهد به گروه دانشــمندان و افراد تحت
نفوذ آنان برساند که هســته و مغز دین «والیت» است و نماز بیوالیت
بینمازیســت .اعتراض او بر این «کودتای خزنده» آن است که امتداد
حکومت نبوی را بهجای نظام والیت ،از داالن حکمرانی خلفا به حکومت
پادشاهی موروثی کشانده اســت .در نیمه دوم سخنرانی ،حسین(ع)
تیغ تیز بیان را بهسوی دانشمندان و مهتران مسلمان میگیرد و بر آنان
میآشوبد که شما حق را میبینید اما برای دفاع از آن کاری نمیکنید؛ و
میترسم خداوند همان را که بر سر علمای یهود آورد بر سر شما بیاورد
و عذابش را بــر آگاهان دنیازده و عالمان اهل ســکوت نازل کند .برای
فهمیدن عاشورا باید این خطبه و این بیان تبیینی حضرت را فهمید و در
پی آن ،کنشگری سیاسی فرهنگی امروز را بر مرام و مسلک آن بنا نهاد.

منوچهر محمدی ،تهیهکننده سینما:

او هم این طرح را پسندید ،اما متأسفانه او سکته
کرد و فوت شد.
این تهیهکننده سینما با اشــاره به نقش شهید
سردار حاج قاسم سلیمانی در ساخت فیلم «عصر
روز دهم» گفت :فیلم سینمایی «عصر روز دهم»

نخستین فیلم بلند ســینمایی بود که در کربال
و نجف ساخته میشــد .در آن دوران هیچگونه
امنیتی در عراق وجود نداشت و این میزان امنیت
را شهید عزیز حاج قاسم برای ما فراهم کردند.
محمدی در خاتمه صحبتهایش با اشاره به اینکه

مجتبی راعی در شرایطی سخت ،ساخت فیلم را
پذیرفت خاطرنشــان کرد :باید از مجتبی راعی
که بعد از فوت رسول ساخت این فیلم را برعهده
گرفت ،تشکرکنم که در آن شرایط کار بزرگی را
انجام داد.

رئیس رسانه ملی و ساترا در مجلس
رئیس صداوســیما به همــراه رئیس ســاترا مهمان
نمایش
کمیسیون فرهنگی مجلس بودند .در این دیدار جبلی
خانگی
گفت« :سازمان صداوســیما خود را پشتیبان و حامی
پلتفرمها و البته ناظر بر تولید و پخش محتوای صوت و تصویر فراگیر در
فضای مجازی میداند ».به گزارش همشــهری ،پیمان جبلی ،رئیس
سازمان صداوســیما به همراه سعید مقیســه ،رئیس سازمان تنظیم
مقررات صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی (ساترا) بهمنظور بررسی
عملکرد و وظایف این سازمان در حوزه تنظیمگری و نظارت بر پخش و
انتشار محتوای فراگیر صوت و تصویر در بستر فضای مجازی ،مهمان
کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسالمی بودند .جبلی در حاشیه این
نشست و در جمع خبرنگاران ،مجلس و بهویژه کمیسیون فرهنگی را
خانه دوم صداوسیما دانســت و گفت :خود را موظف میدانیم که هر

چندوقت یکبار برای ارائه گــزارش و دریافت مالحظات و توضیحات
نمایندگان و اعضای کمیسیون فرهنگی به مجلس بیاییم .وی افزود:
جلسه بسیار خوب و مفیدی بود و گزارشی درخصوص پیشرفت اهداف
تحولی در سازمان صداوسیما به نمایندگان ارائه داده شد ،آمادگی داریم
که در جلسات بعدی گزارشهای تکمیلی را نیز ارائه دهیم .رئیس رسانه
ملی درباره محورهای گفتوگو با اعضای کمیسیون فرهنگی نیز گفت:
در این جلسه درباره موضوعات مختلفی ازجمله حوزه تنظیمگری صوت
و تصویر فراگیر در فضای مجازی سؤاالت ،مطالب و گزارشهایی مطرح
شد .امیدواریم این تعامل و همکاری نزدیک بین رسانه ملی و مجلس
بهویژه کمیســیون فرهنگی مستمر باشــد .جبلی با اشاره به بررسی
عملکرد و وظایف سازمان تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر در فضای
مجازی (ساترا) در این جلسه ،گفت :میتوانیم تولید محتوای نمایشی

در بســترهای فضای مجازی را یک ظرفیت بالقوه فرهنگی و روبهجلو
برای جامعه تلقی کنیم .وظیفه قانونی صداوسیما و ساترا این است که
این ظرفیت بالقوه را با حمایت از پلتفرمها و نظارت بر فعالیت و تولید
محتوای نمایش خانگی ،بالفعل کنیم .تالش میکنیم تا حمایتمان از
تولیدکنندگان محتوا در فضــای مجازی در بخشخصوصی را تقویت
کنیم و همچنین فعالیتها در بخشخصوصی را به یک مکمل مدیریت
فرهنگی جامعه تبدیل کنیم .وی تأکید کرد :افزایش هرچه بیشــتر
ضریب نفوذ پلتفرمهای تولیدکننده محتوای فاخر فرهنگی ،به معنی
این است که ضریب نفوذ رســانه ملی در جامعه گسترش یافته است.
جبلی خاطرنشان کرد :سازمان صداوســیما خود را پشتیبان و حامی
پلتفرمها و البته ناظر بر تولید و پخش محتوای صوت و تصویر فراگیر در
فضای مجازی میداند.
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محسن هاشــمی ،هنرمند باسابقه
تعزیه میگوید :تهران حتی یک تکیه
مناســب برای اجرای تعزیه ندارد.
هاشمی در گفتوگو با ایسنا از جای
خالی تدریس تعزیه در دانشگاههای
هنری ،تغییر کاربری تکیههای ویژه
تعزیه و بیتوجهی به این هنر ملی و
دینی ابراز تأسف میکند .او با انتقاد
از تغییر کاربری تکیههایی مانند نیاوران اضافه میکند :این تکیه
اساسا برای تعزیه ساخته شده که حاال مدتهاست تغییر کاربری
داده است .بدون تکیه کجا میتوانیم تعزیه اجرا کنیم .در پارک که
نمیتوان تعزیه اجرا کرد .هاشمی درباره حذف واحد آموزشی تعزیه
در دانشگاههای هنری توضیح میدهد :این مسئله دالیل گوناگونی
دارد .در وهله اول کســانی که در دانشگاه تدریس میکنند ،به جز
یکی دو نفر ،به تعزیه اشــراف ندارند .از ســوی دیگر این هنر هم
منابع متعددی ندارد .بنابراین برای آموزش آن ،اســتاد باید برای
جستوجوی منابع زحمت بسیار بکشد اما بسیاری از استادان ما
دوســت دارند همهچیز حاضر و آماده در اختیارشان باشد و وقتی
چنین نیست ،راحتترین کار ،پاک کردن صورت مسئله است.

تعزیه

اجرای 40نسخه تعزیه
مجید خســروآبادی ،تعزیهخوان
جــوان از نــگارش و اجــرای 40
مجلس جدید تعزیه از زندگی یاران
امام حســین(ع) به همت کانون
تعزیــه کهربا گفــت و از اجرای 2
مجلس تعزیه در دهه اول محرم در
فرهنگسرای بهمن و خانه هنرمندان خبر داد .بهگزارش همشهری،
مجید خسروآبادی درباره نسخههای جدید تعزیه میگوید« :نگارش
نسخههای جدید تعزیه ،براساس زندگی یاران امام حسین(ع) بوده
است .بهمنظور حفظ جنبه درام و اصول و قواعد استفاده از شعر در
تعزیه برای نگارش نسخههای جدید در بخش تعزیهشناسی از آقایان
سیدمحسن هاشمی و مرتضی صفاریان ،در بخش شعر از ابوالفضل
منبتکار و در موسیقی از آقایان محمد بخشینیا و عباس صالحی
کمک گرفتیم تا به نظم و محتوای تعزیه ضربهای وارد نشود ».وی
توضیح میدهد«:در دهه اول محرم با برگزاری  2مجلس تعزیه یکی
ساعت 18در فرهنگسرای بهمن و دیگری از ساعت  21تا  23در خانه
هنرمندان میزبان عالقهمندان هستیم .برنامههای تعزیه ما تا آخر ماه
صفر برگزار خواهد شد با این تفاوت که از دهه دوم به بعد تنها با یک
اجرا و در مکانهای متفاوت اجرا خواهیم داشت».

