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امثال من هرچه داریم از مردم است
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نصراهلل مدقالچی:وزارت ارشاد جلوی افراد یا شرکتهایی را که بهصورت زیرزمینی نسبت به دوبله آثار سینمایی ،اقدام
میکنند بگیرد .دوبلههای زیرزمینی بسیاری از ارزشهای ملی و فرهنگی ما را نادیده میگیرد و زحماتمان را به باد میدهد.
اغلب کسانی که با این شیوه کار میکنند ،بیسواد و نابلد هستند .متأسفانه اکنون افرادی وارد این فضا شدهاند که کمترین
درک و شناختی از هنر دوبله ندارند .با وجود این ،مردم این هنر را دوست دارند ،مردم سینما را دوست دارند و آن را رها
نمیکنند؛ چراکه سینما یکی از تفریحات مهم آنها است .این مردم بودند که باعث شدند دوبله پا بگیرد و در ادامه رونق
پیدا کند .ما به خواست مردم و بواسطه تشویقهای آنها بود که مصمم شدیم در این مسیر گام برداریم .امثال من هرچه
داریم ،از مردم است .البته بدنه فعلی دوبلورهایی که در واحد دوبالژ سازمان صداوسیما فعالیت میکنند ،بدنه
خوبی است و به اعتقاد من کارکرد واحد دوبالژ بسیار عالی است.
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امام حسین(ع):
کســی که بــرای جلــب رضایت مــردم ،موجــب غضب خــدا شــود ،خداونــد او را بــه مردم
وامیگذارد.
(بحاراالنوار ،ج  ۷۵ص ) ۱۲۶
نــــگاره

نیما شاهمیری

هنرمندان
در فضای
مجازی

خشکسالی تهدیدی جدی است

ن خبرها از فیلمهای روی پــرده اکران و برنامههای تازه آن
تازههــای بازار نشــر ،آخری 
و آنچــه را در دنیای موســیقی میگذرد میتوان در رصــد فعالیت اهالی این حوزه در
فضای مجازی دید .آنچه میخوانید بخشهایی از این اخبار است.

ëëچهره ها
ماهور الوند از حضور ویشــکا آســایش در ســریال «بیگنــاه» خبر داده اســت« .بیگناه» از
تولیــدات تــازه یکــی از پلتفرمهــای نمایشــی بــه کارگردانــی مهــران احمــدی اســت و
تهیهکنندگی آن را مصطفی کیایی بر عهده دارد که پیش از این ســاخت ســریال پرطرفدار
«همگناه» را در این فضا تجربه کرده اســت .در «بیگناه» با سرپرســتی نویسندگی محسن
کیایی ،مهرانه مهینترابی ،مسعود رایگان ،شبنم مقدمی ،محسن کیایی و ...حضور دارند.
نیکی مظفری با انتشار تصویری از خودش و حمید نعمتاهلل از گذراندن دوره کارگردانی
زیر نظر این فیلمساز خبر داده و نوشته« :این روزها … دوره کارگردانی فیلم ،در خانه هنر
کاج ،لذت یادگیری و آموختن از شما .جناب آقای «حمید نعمتاهلل» عزیز بیشک شما
از افتخارات سینمای ایران هستید».

آیدا پناهنده که این روزها فیلم «تیتی» را روی پرده سینما دارد ضمن رونمایی از پوستر
بینالمللــی ایــن فیلم در صفحه اینســتاگرامش با این عبارات رضایــت خود را از طراحی
این پوستر اعالم کرده است« :چقدر حس این پوستر ،حال و هوای فیلم را درست منتقل
میکند .همه آنچه در «تی تی» هســت ،عصارهاش در این یک قاب پیدا میشــود و البته
چونــان مســکنی ،آرامکننــده مــن در روزهــای دشــواری کــه گذشــت .ممنونــم از گرافیســت هنرمنــد و
دوستداشتنی و سینماشناس و درونگرا ،محمدحسین هوشمندی نازنین .خدا حفظت کنه جوون».

نویــد پورفــرج ،بازیگــر فیلــم «زاالوا» از برگــزاری جلســه گفتوگــو و تحلیــل ایــن فیلم با
همراهی فیلمســاز آن ارســان امیری خبر داده است .روز دوشنبه باشــگاه فیلم کلوزآپ،
فیلم سینمایی «زاالوا» را با حضور ارسالن امیری و نوید پورفرج نمایش میدهد.
این باشــگاه در پردیس ســینمایی صبامال با نمایش فیلمهای ایرانی و خارجی و حضور
کارشناســان ســینمایی و عوامــل آثــار ایرانــی در پــی این اســت کــه تجربیات تخصصــی این عزیــزان را به
نسلهای جوان منتقل کند .میزبان و تحلیلگر ثابت این برنامهها بهنام شریفی است.
الناز شاکردوست هم از آغاز شمارش معکوس برای اکران فیلم سینمایی «ابلق» ساخته
نرگس آبیار نوشــته اســت« .ابلق» از فیلمهای تحســین شده ســیونهمین دوره جشنواره
فیلــم فجر اســت و بهرام رادان ،هوتن شــکیبا ،فاطمــه کریمیان ،مهــران احمدی و گیتی
معینی از بازیگران آن هستند.

فــرزاد مؤتمــن به بهانه ســالگرد تولد ویــم وندرس  10عکــس از فیلم «پاریــس  /تگزاس
«( )١٩٨٤این فیلمساز را بازنشر کرده است.
ســمیرا حســنپور ،بازیگر ســینما که در این روزها در سریال «جیران» حســن فتحی ایفای
نقش میکند با انتشــار پستی تولد همسرش سامان سالور کارگردان سینما را تبریک گفته
اســت« :مرد صبــور و مهربان و خالق و پرتالش ،تولدت مبارک .بــا امید و آرزوی روزهای
خیلی خوب که همیشه از آن ،بزودی ،یاد میکنی».

داریــوش مؤدبیــان از کتابهــای پنــج ماه اخیــرش در انتشــارات گویا نوشــته اســت .تک
پردهایهای چخوف ،دفتر بیســت و ششــم و بیســت و هفتم و بیســت و هشــتم طنزآوران
جهان نمایش و میخائیل بولگاکف :یادداشتهای یک آدم مرده از جمله آثاری است که
طبق نوشته او منتشر شده است.

ëëدیگه چه خبر
آن طور که بهاره کیانافشار اعالم کرده قرار است فیلم «رؤیای سهراب» باالخره بعد از سه سال به اکران
در بیاید .او در این باره نوشته است« :رؤیای سهراب» برداشتی زیبا از عاشقانههای زندگی سهراب سپهری
شــاعر و نقــاش معاصــر و محبوبــم .قــراره بزودی ایــن فیلم در ســینماها نمایــش داده بشــه و من خیلی
خوشــحالم .به تمامی عوامل شــریف و نازنین این اثر مخصوصاً آقای علی قویتن عزیز تبریک و خســته
نباشــید میگــم… به امیــد اکرانی موفق» .در «رؤیای ســهراب» به کارگردانی علی قویتــن عالوهبر بهاره
کیانافشار ،علی قویتن ،ترالن پروانه ،الله اسکندری ،مهدی سلطانی ،ابوالفضل میری ،مینا جعفرزاده،
حسین محمدیان و ...حضور دارند.
«پســر دلفینــی» پــس از اکران موفــق در روســیه قرار
اســت از دوم شــهریورماه در ایران اکران شــود .بهزاد
عبــدی ،آهنگســاز بــا انتشــار اولیــن تیزر فارســی این
انیمیشــن این خبر را منتشــر کرده است .پسر دلفینی
یک انیمیشــن ســینمایی تولید ســال  ۱۳۹۹محصول
شــرکت اســکای فریــم بــه کارگردانــی و نویســندگی
محمد خیراندیش و تهیهکنندگی محمدامین همدانی است.

صفحه آکادمی علم از برگزاری کارگاه آموزشــی دســتور زبان فارســی بهصورت آنالین و آفالین (با امکان
تماشــای جلســات ضبط شــده در ســاعت و زمان دلخواه) با اینترنت نیمبها در ســامانه این آکادمی ویژه
دانشآمــوزان ،دانشــجویان ،دبیــران ،شــاعران ،ترانه ســرایان و عالقهمندان بــه زبان و ادبیات فارســی با
حضور علیرضا بدیع شاعر و ترانهسرا خبر داده است .این جلسات از جمعه  4شهریورماه روزهای جمعه
از ساعت  ۱۷تا  ۱۸:۳۰برگزار میشود.

چیزهایی هســت که فقــط میتوانی به یکنفر
بگویــی ،چیزهایی که اگر آن یک نفر نباشــد ته
دلت میپوسد.
شیفتگیها
خابیر ماریاس

بخشی از گفتههای این دوبلور پیشکسوت در مهر

اگر تعزیه دچار گسست نمیشد

درباره بیتی از یک غزل عاشورایی حسین
منزوی

اگر تعزیه روال عادی و هموار شدهای را طی کرده بود
پنجرهای
امــروز در جهــان بهعنوان یک گونه مســتقل نمایشــی
روبه دیوار
شناخته میشد؛ درست همانطور که بونراکو و کابوکی
و اپرای پکن و کاتاکالی از چنین جایگاهی برخوردارند.
به قول بهرام بیضایی ،اگر تعزیه امروز ضمن استقرار
یــک جایــگاه قــرص و محکم در جریــان تئاتــر ملی از
شــکل و صبغه معاصر نیز برخوردار میشــد آنوقت
فقــط در همان شــکل کالســیک خود باقــی نمیماند،
هر چند که او با شــکل دســتکاری شده کالسیک تعزیه
رضا آشفته
منتقد تئاتر
هم چندان موافق نیســت .اینکه ســرتاپای اشقیا سرخ
پوشــانده شــود و ســرتاپای اولیا ســبز پوشــانده شــود چندان ســنخیتی با آن
رنگبندی مد نظر تعزیه گردانان عصر قاجاری که شــمایی از رنگ ســرخ و
ســبز را در کنار دیگر رنگ ها برای نمایاندن اشــقیا و اولیا در نظر میگرفتند،
ندارد .مواردی از این دســت را نمیتوان نوآوری و مدرنســازی در تعزیه به
شــمار آورد .این نویســنده و پژوهشــگر شــناخته شــده تئاتر معتقد اســت در
همان دوره شــکوه و جالل تعزیه در تکیه دولت ،افزون بر نسخههای مرتبط
با تعزیه و ســوگواری امام حســین آنچه در تعزیه اجرا میشده ،نشانگر نگاه
متفــاوت و نوگرایانــه بوده اســت .در همین رابطه مجلسهای کشــته شــدن
ناصرالدین شــاه ،موسی و شــبان و حتی قتل امیرکبیر داللت بر چنین منظر
نویی میکرده .از ســوی دیگر در دوره یاد شــده نســخه نویسان و اجراگران که
بر نظم و شعر آگاهی و تسلط داشتهاند هم میتوانستند به تعزیه کشفیاتی
نوتر اضافه کنند و آن را از این حالت کالســیک و کهن بیرون بیاورند  .در این
بیــن دولت پهلوی اول از دو منظر قشــریون و روشــنفکران با جریان حقیقی
تعزیــه بــه مخالفت پرداخت اما از آنجا که این هنر بنابر تاریخ ریشــه دارش
در همــه جا حضور داشــت ،در روســتاها و نقاط دورافتاده بــه حیات و تداوم
راه خود ادامه میداد ،البته در جامعه فقیر روســتایی نمیتوانست همچنان
بــر آن شــکوه و جالل و حتی نوآوری بایســته و شایســته و درخــور دوران تکیه

دولــت تأکیــد بــورزد و این خود دلیلی شــد بــرای ایجاد یک بیراهــه که تکرار
آن شــکوه و جالل را برای تعزیه ناممکن ســاخت،هر چنــد در دوران پهلوی
دوم ،بنابر ضرورت جشــن هنر شــیراز دوباره سعی کردند تعزیه را احیا کنند
امــا بنابــر نوآوریهای غیــر معمول و برنیامده از خود تعزیــه و به جای آنکه
کمک حال ذات تعزیه شــوند آن را به بیراهه کشــاندند و تأثیر ســوئی بر آن
به جای گذاشتند.
بنابراین مسائل یاد شده مسبب آن است که تعزیه نه آن شکل کالسیک
را نگــه داشــته و نه ایــن نگاه نوین و شــکل امروزیتــر را برایمان بــه ارمغان
آورده اســت! بلکه آن را دچار یک شــکل نســبتاً الکن کرده است .در این بین
میتــوان بــه اتکای برخی راهکارها ،اصل و ریشــه تعزیه را بــه آن برگرداند و
از ســوی دیگــر ایــن امکان را ایجــاد کرد که اهالی خود تعزیه شــکل راســتین
آن را در مســیر نوآورانه قرار دهند .در این شــرایط میتوان شــاهد یک شکل
گسترده برای اجراهای امروزی تر ،آن هم با محتوای اجتماعی باشیم و این
گونــه قرابتی بیــن تعزیه و زمانه اکنون برقرار کنیم .این شــکل فقط منحصر
به مراســم و سوگواری مذهبی نیســت و در دل آن میتوان مسائل امروزی و
اجتماعــی را حتــی با نگاهی عینــی و زمینی مطرح ســازیم ،البته تحقق این
مسأله در شرایطی است که خود اهالی تعزیه کار را به دست بگیرند و اهالی
تئاتر دخالتی نکنند.
بــه هر تقدیــر ،تمام دنیا ضمن بالیــدن به داشــتههای فرهنگی خود هم
در نگهداری اصل و اســاس آن میکوشــند و هم در اســتقرار و برداشــتهای
روزآمد آن خالقیتهایی پیش روی دارند .این در حالی است که ما با وجود
برخورداری از دهها شــکل و شــیوه نمایشی و آیینهای کهن که درخور روزگار
ماســت ،همه را فراموش کرده یا هرازگاهی و با کژراهه به سراشــیبی تحمیل
شــده بــر این هنرها مینگریم .گاهی نیز از ســر تعقل و شــعور بــه این بر باد
دادهها حسرت میخوریم .در نهایت بدانیم که جایی برای حسرت خوردن
نیســت ،باید آگاهانه بر تعزیه و اجرای راســتین آن تأکید کرد و امکان رشد و
پیشرفت دوبارهای نیز پس از این گسست یک سدهای برایش در نظر گرفت!

کوبشهای قلندرمآبانه به روایت «توت آغاجی»

به یاد کریستف باالیی ،ادیب و محقق ایران دوست

وحید اسداللهی و برادرش رحمان اسداللهی
از چهرههای نامدار و شــناخته شــده موسیقی
پیشنهاد
در بین ترک و آذری و فارســیزبانهای جهان
هســتند .درواقع بهواســطه دانــش و تجربیات
ارزنده موسیقایی از ردیف و موغام و ریتمهای
نهفتــه در آییــن و ادبیــات ســرزمینهای
آذربایجــان ،شــهرت ایــن دو بــرادر فراگیــر در
خلق ملودی و ریتم با تمپوهای محیرالعقول
رضا مهدوی
با پنجههای توانا شده که هماره فارس و ترک
موسیقی پژوه و
و تمامــی اقوام ایرانــی را دراین فالت متحیر و
نوازنده سنتور
مشتاق میکند .وحید اسداللهی دارای مدرک
درجــه یــک خبرگان هنــری نوازندگــی ،همترازی با درجــه تحصیلی
دکتری در نوازش ریتم استاد بالمنازعی است و گویی تمام وجودش
در خلــق لحظــه فوران تولید دارد و به عبارتــی در کلیت این فرهنگ
موســیقایی ســبک و دیدگاهی اختصاصی دارد .اصــوات پرتکنیک و
در عین حال سرشــار از لطافت در توســعه فرهنگ شــنیداری کلیت
موسیقی ایران را میشناساند.
گویی شــاعر در وصف او ســروده :خدایا مطربــان را انگبین ده  /برای
ضرب دســتی آهنین ده.مجموعه «توت آغاجی» به معنی «درخت
تــوت» یکــی دیگــر از شــیرینکاریها و کوبشهــای قلندرمآبانــه
وحیــد اســداللهی اســت کــه بهخوبــی توانســته گوشهای خســته از
موســیقیهای ضعیــف بــه دنبــال هویــت در فرهنــگ ناخواســته و
ناصواب فضاهای رسانهای را جذب خود کند و تبیین و متوجه بسازد
که اصالتها هیچگاه خاموش نمیشوند .به گفته فروغ «آیین چراغ
خاموشی نیست».
کوبشهــای پرحــرارت و تفــت دیــده آهنین درعین حــال لطیف
و گوشنوازانــه همچــو پرنیــان کــه برخاســته از درون رئوفش اســت،
توانســته فرهنگ شــنیداری خاصی را بین عالقهمندان به موســیقی
آذری فراهمســازی کنــد .فرزنــدان بااســتعداد و هنرمنــد او مــراد و
رضــا ،توانمندانــه در این آلبوم ســازهای گارمون و کوبــهای را در کنار
پیانــوی آنار عباساُف و کمانچه و ویولن ســلیم عبــاساُف بهخوبی
بــه رخ میکشــند و در آنســامبل بــیکالم و بــا مهــارت در نوازندگــی
خــود ،گویــی اذعــان میدارنــد فرزنــدان خلف پــدر از دیــار مصفای
اردبیل برخاستهاند .وحید اسداللهی در آلبومهای «ائلین»« ،اُوزون
َدَره»« ،ریما»« ،نغمههــای آذربایجان» و دیگر آثار و حتی اجراهای
صحنــهای با تمام احســاس و قدرت حــرف دل را میزند و مینوازد
و این تمایز فعالیتهای کاری اوســت نســبت به دیگــر همکارانش.
«رامیــز قلیاف» نوازنده شــهیر تــار در جمهوری آذربایجــان  -باکو،
لذت و آرامش هنگام نواختن در کنار او را بارها بیان کرده...
قطعاتــی کــه در آلبــوم «تــوت آغاجــی» میشــنوید ،عبارتنــد از:
«اویــون هاواســی» ،از «خانالرجعفــراف»« ،کماله» و «باســکالی» از
آفتاندیل اسرافیلاف« ،خیال الر» ،از خانالر جعفراف« ،آیریلیق» از
علی سلیمی و قطعات محلی (فولکلور)« ،توت آغاجی»« ،ژاالخو»،
«خاال باجی» ،اوزون دره و «کوچه لره».ســرزمین آذربایجان مملو از
ریتم و حماسه و عاشقانهها است که از گذشتههای دور وجه تمایزی
با دیگر نغمههای موســیقایی اقوام ایرانی را شــاخصگذاری کرده و
در سور و سوگ حرفهایی از سر همدردی و حس قوی قوم و ایلیاتی
در جوامع شــهری و روســتایی به میان آورده اســت .ملودیهای این
آلبوم نیز داســتان دارند و ســابقه از حکمت و اندرز و فلســفه چگونه
زیستن.
موســیقی آذربایجانــات حرفهــا و حدیثهایــی دارد کــه باید به
یــادگار بــرای تمامــی نســلها بمانــد و این موســیقی عمیق اســت و
الزم اســت مجریانش در
هنرســتانهای موســیقی
سرفصل درســی برایشان
طراحی شود.

افســوس؛ یک هفتهای میشــود که رفته اســت .با این
چهره و با این کاله آشــنا بودم .با او هم صحبتی بسیار
کلمه
داشــتهام .در کالس درس از او آموختــهام .کریســتف
باالیی ،شــرق شــناس فرانســوی ،مترجم و پژوهشــگر
ادبیــات فارســی و دارای دکتــرای ادبیــات فرانســه و
دکتــرای دولتی (عالی) با تخصص در ادبیات فارســی
وادبیات تطبیقی اســت .اســتاد باالیی بعــد از انقالب
ایران ،به کشــورمان آمد و به مطالعه در ادبیات ایران
پرداخت .بعدها رئیس انجمن ایران شناســی فرانسه
ترانه وفایی
نویسنده ومترجم
در ایران ( )IFRIشد .وی به زبان فارسی تسلط بسیاری
داشــت و زندگــی حرفهای او بــا ادبیات فارســی پیش
میرفــت .هرچند تنها بــه ادبیات کهن اکتفا نکرد و ویژگیاش در این بود که
در حوزه ادبیات معاصر ایران هم به ترجمه و پژوهش اهتمام ورزید .قصد
م تاریخ تولدش  ۱۹۴۹است
من این نیست که شرح حالی از او بدهم و بگوی 
یا اینکه در  ۳۱جوالی  ۲۰۲۲برابر نهم مرداد  ،۱۴۰۱متأســفانه در اثر بیماری
در فرانسه درگذشته است ،یا حتی دنبال آن نیستم که فهرست آثارش را در
توجوی گوگل جوابگوست .قصد من
اینجا ارائه دهم .برای همه اینها جس 
این است که بگویم ادبیات ما یکی از پرتوانترین پشتیبانهایش را در بیرون
مرزهایــش از دســت داد.شــاگردانش مشــوقی را از دســت دادهانــد که خود
تالشی بینظیر در این راستا کرده بود و آنها را تا دنیای ادبیات فارسی و ایران
زمین میبرد تا مانند او کشف کنند.درست است که آثارش ارزشمند هستند
و او را ماندگار میکنند ،اما او همیشه حرکت میکرد و حاصلش را به گنجینه
ادبــی میافزود .به ایــران آمدنها و اقامتهای طوالنی و همنشــینیهایش
بــا اهــل ادب ایران ،او را در زمینه فعالیتش برجســتهتر میکرد .کســی که به
جایگاه جهانی شــدن ادبیات فارسی ،حتی در نثر داستانیاش پی برده بود.
به روشــنی میدانست که اگر ادبیات فارسی در خارج از ایران بیشتر شناخته
میشد ،در درجات باالتری قرار میگرفت و جوایز بزرگی چون گنکور یا حتی
نوبل ادبیات به کسانی چون دولتآبادی تعلق میگرفت .او با این نگرش و
با تدریس ادبیات ایران در دانشگاه ،شاگردانش را برای ترجمه ادبیات ایران
آماده میســاخت.به ایران آمدنها و اقامتهای طوالنی و همنشینیهایش
با اهل ادب ایران ،او را در زمینه خودش برجســتهتر میکرد و باعث میشــد
کســی از ادبیات ایرانی که نفس دیگر کشــیده اســت نیــز در این زمان حرفی
مــن متأثرم که امان نیافــت و نیافتم تا ترجمهای از
بز نــد .
یکی از آثارم را پیرو صحبتمان در این فهرســت
جای دهیم ...بیمار شد .رفت!من بهعنوان
شــاگردش در دانشــگاه (در فرانســه)،
خاطــرات بســیاری از او دارم .تلــخ و
شــیرین .از همه رنگ .لحظههایی که او را
به نزد شــفیعی کدکنی بزرگ بردم ،تا زمانی
کــه بــه او پیشــنهاد دیــدار ســیروس
طاهبــاز را دادم تا بیشــتر به دنیای
نیما وارد شــویم و آمــاده ورود به
نــگارش تــز دانشــگاهی! و چــه
تجــارب نابــی کــه در ادامــه بــه
دست نیامد...
افســوس بســیار کــه دیگــر
صــدای کریســتف باالیــی از
فرانســه بــه گــوش نمیرســد
کــه پــای تلفــن بگویــد« ،زمان
نمایشــگاه اســت و مــن تا یک
هفته دیگر تهران هستم!» …

ëëتوت آغاجی
ëëتنظیمکننده و نوازنده
ســازهای ناغــارا و قــاوال
(دایره) :وحید اسداللهی
ëëناشــر :دنــگ دنــگ
کوبان،سال1401 :

عکس
نوشت

مرکز امــور قرآنی ســازمان اوقاف و امــور خیریه ،اســامی گروههای
مدیحهســرایی تأیید شــده برای حضــور در مرحله اســتانی چهل و
پنجمیــن دوره مســابقات سراســری قرآن کریــم را اعالم کــرد .این
مســابقات تا پایــان شــهریور در تمامی اســتانهای کشــور در قالب
ضبط تصویری آثار انجام میشود/.ایرنا

حد تو رثا نیست ،عزای تو
حماسه است

چنــد روز پیــش در فضــای
مجــازی بیتــی از یــک غــزل
نکته
عاشــورایی اثر زندهیاد حســین
منزوی را به اشــتراک گذاشتم.
آن بیــت ایــن بــود« :حــد تــو
رثــا نیســت ،عــزای تو حماســه
اســت /ای کاســت ه شــأن تــو از
ایــن معرکهگیــران!» ایــن بیت
را منــزوی خطــاب بــه امــام
پیمان طالبی
شاعر
حســین(ع) ســروده بــود .از
مخاطبــان صفحهام پرســیدم
به نظر شما منظور شاعر از «معرکهگیران» در مصرع
دوم چیســت؟ هرکســی چیــزی گفــت کــه بیشــترین
پاســخی که دریافت کردم« :مداحان و مرثیهخوانان»
بــود .یــک :در بیــن پاســخهایی کــه دریافــت کــردم،
بعضیها منظور از معرکهگیران را کسانی میدانستند
که برای مرثیهخوانی دســتمزد دریافت میکنند .باید
گفت که این نگاه به کل اشــتباه اســت .بــرای دریافت
معنــای یک بیت باید به روابــط کلمات با هم ،ارتباط
بیــن دو مصــرع و آرایههــای بیت توجه کــرد ،نه اینکه
اندیشــهای را کــه آن بیــت از آن بــه دســت میآیــد،
بهعنــوان مفهــوم آن بیــت بــه آن الصــاق کنیــم .در
بیــت فــوق هیچگونه تعبیــری وجود ندارد کــه دال بر
«دســتمزد و پــول» باشــد ،با این حســاب ایــن فرضیه
کامــاً غلــط اســت .بهتر اســت به ایــن بیــت دقیقتر
نــگاه کنیم .در مصــرع اول منظور از رثــا ،همان مرثیه
و مرثیهســرایی اســت .وقتــی میگوییم حــد تو «الف»
نیســت و «ب» اســت ،یعنــی اوالً «الــف» از «ب»
پایینتــر و کمارزشتــر اســت و ثانیــاً درشــأن تو «ب»
اســت ،نــه «الــف»! مثالی میزنــم :حد مــن معلمی
یــک دبیرســتان نیســت بلکــه مدیریت آنجاســت .در
ایــن جملــه معلمــی کاری کــمارزش برای من شــده
و همچنیــن مدیریــت باالتــر و ارزشــمندتر از معلمی
دانســته شده اســت .حال بار دیگر به مصرع اول نگاه
میکنیم .منزوی میگویــد :مرثیه و مرثیهخوانی (رثا)
درشــأن امام حسین(ع) نیســت ،عالوهبر این جایگاه
حماســه در ماجــرای عاشــورا از مرثیه و رثــا بهمراتب
باالتر است .این درحالی است که در این لحظه که این
یادداشــت را مینویســم ،روایت یا حدیثی را به خاطر
نمــیآورم که از حماســه و حماسهســرایی در ماجرای
عاشــورا گفته و به آن دعوت کرده باشــد ،اما تا دلتان
بخواهــد از معصوم(ع) روایت هســت کــه در موضوع
امام حســین(ع) و عاشــورا ،بگرییــد و بگریانید .خب!
ایــن گریاندن با چه چیز حاصل میشــود؟ بــا مرثیه و
مرثیهسرایی!

حــال برویــم ســراغ مصــرع دوم .معنــای بیت به
نثــر روان یــک چنیــن چیــزی میشــود« :ای کســی ک ه
شــأن و منزلت تو بهوســیله این معرکهگیران کم شده
اســت!» اوالً که شــأن اهلبیت(ع) را کســی نمیتواند
کم کنــد حتی دشمنانشــان .حال چطور دوســتداران
اهلبیــت(ع) میتواننــدشــأن آنهــا را کم کننــد؛ خدا
عالم اســت .مهمتر از این ،آنکه با توجه به واژه «رثا»
در مصــرع اول و ارتبــاط بیــن دو مصــرع ،بدونشــک
منظور از کســی که معرکهگیری میکند ،کسی است که
مرثیهخوانی میکند! دقت کنید منظور کســی نیســت
که بــرای روضــه و مرثیهخوانی دســتمزد میگیرد و...
بلکــه صرفاً با درنظر گرفتن مصــرع اول ،منظور فقط
کسی است که در واقعه عاشورا «مرثیهخوانی» میکند
و «حماســهخوانی» نمیکند! امســال در پوستر هیأتی
دیــدم که از این مصــرع بهعنوان تابلو و نشــانه هیأت
اســتفاده شــده اســت .این بیت بدونشــک توهین به
«مرثیه و مرثیهخوانی» اســت .یا آن کسی که این بیت
را انتخاب کرده اصالً نفهمیده که مفهوم آن چیســت
یا هیــأت او قرار اســت بــه مرثیهخوانــی اهلبیت(ع)
نپــردازد کــه در ایــن حالــت بــا آنچــه اهلبیــت(ع) از
مجالــس عزایشــان انتظار دارنــد ،فرســنگها فاصله
دارد! آنچــه اهلبیت(ع) از مجالــس انتظار دارند در
درجه اول عزاداری ،مرثیهخوانی و اشک در این ماتم
اســت و در درجــه دوم پند و پیام و حماســه و ...این را
بــا مطالعه حداقــل  5هــزار حدیث در بــاب عزاداری
عرض میکنم.

