
روزنامهسياسي،اجتماعيوفرهنگيصبحايران
صاحب امتياز: پیام آوران نشر روز

مديرعامل و مدير مسئول: عبداهلل گنجي
سردبير: غالمرضا صادقیان

آدرس: تهران، خیابان شهید مطهري 
تقاطع میرزاي شیرازي، پالك 384

سازمان آگهی ها:  88341654
روابط عمومي:88498448 ، نمابر: 6 -88845634 

توزيع: شركت نشر گستر امروز 88862194 
چاپ تهران: چاپخانه روزنامه جوان

www.javanonline.ir
  | روزنام��ه ج��وان |  ش��ماره 5505 | چهارش��نبه 9 آب��ان 1397 | 21 صف��ر 1440 |  اذان ظه��ر: 11:48 | 
غروب آفتاب: 17:10 | اذان مغرب:29: 17 | نیمه شب شرعی:23:06 |      اذان صبح فردا: 05:01 | طلوع آفتاب فردا: 06:26 |

راه  سعادت

حكمت 6 

علم و دانش می��راث گرانبهايى 

است، آداب »انسانى« لباس زيبا 

و كهنگى ناپذير است و فكر آيینه 

صافى است.

نما | حسین   کشتکار

نگاهي به مستند تلويزيوني »اربعين، حقيقت جاري«

در جست وجوي حقيقت اربعين
   سيدرضا صائمي

در گذش��ته مس��تندهايي كه به اربعین مى پرداختند خیلي 
كمتر بود و ش��ايد مهم ترين آنها كه حاال به يك مستند كالت 
بدل شده مس��تند اربعین ناصر تقوايي باش��د اما از زماني كه 
راهپیمايي اربعین در س��ال هاي اخیر شكل گرفت و به تدريج 
به يك آيین و مناسك بزرگ بدل شد، تعداد مستندهايي كه 
با محوريت اربعین ساخته شده اند نیز افزايش يافت. خود اين 
راهپیمايي به دلیل س��وژه هاي جذاب و قابل پرداختي كه در 
درون خود دارد ظرفیت تازه اي براي مستندسازي ايجاد كرد تا 
اربعین را از زاويه هاي مختلف و در نسبت با موضوعات ديگر به 
تصوير بكشد و خوانش هاي متفاوتي از آن ارائه دهد. بسیاري 
از اين مستندها تالش كردند تا از منظر سینماي جاده اي يا با 
ارجاع به ساختار قصه هاي سفرنامه اي اين راهپیمايي را گزارش 
كنند و رخدادهايي را كه در مسیر اين راهپیمايي اتفاق مي افتد 

به تصوير بكشند. 
محمدرضا محمدي نجات در مستند »اربعین، حقیقت جاري« 
كه براي پرس تي وي س��اخته اس��ت اما به اين شیوه غالب و 
معمول نرفته و برخالف نمونه هاي مشابه، اين مستند روايت و 
گزارشي درباره فرايند راهپیمايي اربعین نیست اگرچه با ارجاع 
تصويري به آن مفاهیم مورد نظر خود را صورت بندي مي كند. 

در اين مس��تند بیش از آنكه روايتي از س��ويه آفاقي اين سفر 
به تصوير كشیده ش��ود، وجوه انفسي آن برجس��ته شده و به 
تأويل هاي مفهومي، معن��وي، اجتماعي و فرهنگي اين كنش 
جمعي معنوي از منظر شخصیت هاي خارجي پرداخته شده 
است؛ شخصیت هايي كه همه آنها لزوماً مسلمان نیستند اما 
تحت تاثیر اي��ن حركت و پیام هاي اخالقي و انس��اني آن قرار 
گرفته اند؛ ش��خصیت هايي كه آدم هاي معمولي هم نیستند و 
جزو خواص جامعه خود به حساب مي آيند. اين افراد كه اغلب 
امريكايي و سیاهپوست هس��تند با حضور در مراسم اربعین و 
تجربه نزديك آن به شدت تحت تاثیر آن قرار گرفته و به خوانش 
مدرن و امروزي آن مي پردازند. آنچه به محور اصلي مستند از 
حیث مضموني بدل مي شود تاثیرپذيري بسیاري از مردم جهان 
با قومیت ها و ملیت هاي مختلف از واقعه كربال و همه مفاهیم 
و پیام هاي عاشورايي است كه در منظومه فرهنگ عاشورايي 
وجود دارد، به ويژه مفاهیم و آرم��ان هايي مثل عزت طلبي و 
مبارزه با ظلم و تبعیض و اينكه اي��ن فرهنگ واجد ظرفیت و 
ظرافت هاي زيادي در حل مشكل زندگي انسان امروز و جوامع 
و مردمي است كه در بند اس��تبداد و استعمار گرفتار آمده اند. 
در واقع آنها درس آزادي و آزادگي را ك��ه از تجربه اين رخداد 
گرفته اند در مبارزه با اس��تعمار و ظلمي كه مي بینند كارآمد 
مي دانند. به عبارت ديگر اين مس��تند تالش كرده تا ظرفیت 

اربعین و راهپیماي��ي آن را در ارائه و تعمی��ق الگوي مقاومت 
صورت بندي كند و قدرت دروني آن را به نمايش بگذارد. 

عنوان مستند يعني »اربعین، حقیقت جاري« به نوعي مي تواند 
تأويلي از اين جمله معروف »كل يوم عاشورا و كل عرض كربال« 
باشد. صحبت هاي آدم هاي مختلف از ظرفیت هاي اخالقي و 
انساني عاشورا و اربعین كه در مستند مي بینیم تأكیدي است بر 
زنده بودن واقعه كربال در بستر تاريخ كه به عنوان حقیقت جاري 
استمرار دارد و همچنان اثرگذار و هدايتگر است. اين مستند در 
نهايت اربعین را فراتر از سويه هاي آيیني و مناسكي آن و به مثابه 
يك تجربه زيسته مشترك معنوي، منبع معنابخشي به زندگي 
انس��ان مدرني مي داند كه از بحران بي معنايي رنج مي برد يا از 

ظلم نظام هاي استبدادي به ستوه آمده است. 
در مس��تند »اربعین، حقیقت جاري« دوربی��ن بیش از آنكه 
حركت موازي و افقي با راهپیمايي داشته باشد از تصاوير هوايي 
استفاده كرده كه به نظر مي رسد سويه آسماني اين تجربه را از 
اين طريق نشانه شناسي و برجسته مي كند، ضمن اينكه اين 
تصاوير هوايي در النگ شات هايش، طويل بودن و عظمت صف 
راهپیمايي را بهتر بازنمايي مي كند و ش��كوه بیش��تري به آن 
مي بخشد و در نهايت يك نوع جريان داشتن و سیال بودن را كه 
با حقیقت جاري در ذات هم همخواني دارد به تصوير مي كشد. 
با اين حال به نظر مي رس��د آنچه براي مستندس��از مهم بوده 
ن��ه كمیت تصوير ك��ه كیفیت آن اس��ت. تصاوي��ر همچنین 
از قاب بندي ه��اي جذاب و تاثیرگ��ذاري برخوردار اس��ت، با 
اين حال اي��ن جذابیت بص��ري و فرمي مي توانس��ت با غناي 
تصويري بیش��تري از خود مراس��م اربعین هم همراه باشد تا 
زيبايي شناس��ي بصري آن برجس��ته تر ش��ود. در نهايت بايد 
گفت كه مس��تند»اربعین حقیقت جاري« ظرفیت رسانه اي 
و الگوس��ازي راهپیمايي بزرگ اربعین را در پاسخ به نیازهاي 
معنوي و مبارزاتي انس��ان امروز در جه��ان بحراني معاصر به 
نمايش مي گذارد و مي توان از اين حیث آن را يك مستند اغنايي 
دانست كه در مقابل ترديدآفريني ها نسبت به فلسفه مناسك 

اربعین، پاسخي منطقي ارائه مي دهد.

ساخت فيلمي درباره شهيد خردسال 
حادثه تروريستي اهواز

قص�د  مق�دس  دف�اع  و  انق�اب  س�ينماي  انجم�ن 
ش�هيد  اقدام�ي«  »طا ه�ا  موض�وع  ب�ا  فيلم�ي  دارد 
كن�د.  تولي�د  اه�واز  تروريس�تي  حادث�ه  خردس�ال 
به گزارش »جوان«، در آس��تانه برگزاري پانزدهمین جش��نواره 
بین المللي فیل��م مقاومت حس��ین صاب��ري مديرعامل انجمن 
سینماي انقالب و دفاع مقدس از ساخت دو فیلم توسط فیلمسازان 
اصفهان پیرامون شهیدان طا ها اقدامي شهید خردسال جنايت 
تروريستي اهواز و شهید ابوالفضل شیروانیان اولین شهید مدافع 

حرم اصفهان خبر داد.

    سينما

گزارش »جوان« از نمايش ميداني »تنهاتر از مسيح« در بوستان واليت

جاماندگان اربعين تماشاگر»تنهاتر از مسيح« شدند
   مصطفي شاه كرمي

بعد از اج�راي نمايش هاي ميدان�ي عظيمي چون 
»شب آفتابي« و »ش�بي در كهكشان ها« احساس 
مي ش�د كه ما ب�ه ي�ك كار نمايش�ي از اي�ن نوع 
مختص وقاي�ع مختلف حادثه عظيم عاش�ورا نياز 
داريم و »تنهاتر از مس�يح« آغازگر اين راه اس�ت. 
يكي از سوله هاي بزرگ بوستان واليت چند شبي است 
كه شمايل يك سالن نمايش را به خود گرفته و میزبان 
نمايش »تنهاتر از مس��یح« با موضوع قیام عاش��ورا و 

مصیبت هاي آل اهلل در كربال، كوفه و شام شده است. 
مخاطبان همگي روي موكت نشس��ته اند و از روبه رو 
و طرفین با پايین و باال رفتن پرده ها بینندگان شاهد 
بازآفريني صحنه هايي از ورود جابر انصاري به دشت 
كربال، حوادث روز عاشورا، اسارت آل اهلل، ظهور و حضور 
داعش در س��وريه و به خصوص نزديكي حرم حضرت 
زينب س��الم اهلل علیه و در نهايت ظهور حضرت حجت 
عجل اهلل تعالي الشريف هس��تند. آخرين جمله اي كه 
گوينده سالن در پايان نمايش به آن اشاره مي كند طرح 
اين سؤال است كه چرا همچنان قابیلیان سر هابیلیان 

را بريده و بر نیزه مي كنند؟!
  ميزباني بوستان واليت از»تنهاتر از مسيح«

حس��ن بزرا كارگردان نمايش در گفت وگو با »جوان« 
مي گويد: اين اثر يك نمايش مناسبتي است كه براي 
ماه صفر و اجرا در شهر نجف تدارك ديده شد اما شرايط 
اقتصادي اجازه برپايي اين اثر را در كش��ور عراق به ما 
نداد و تصمیم گرفتیم در تهران اجرا كنیم. پیش تولید 
تنهاتر از مسیح از ارديبهشت ماه سال جاري آغاز و از 
حدود 45 روز پیش كاره��اي عملیاتي صحنه از نور و 
جلوه هاي ويژه و... را اجرا كرديم. اين نمايش در س��ه 
وجه روبه رو و چپ و راست سالن اجرا مي شود كه همین 
مسئله زمینه ساز درگیر شدن هر چه بیشتر مخاطب با 

محتواي نمايش است. 
همچنین علي اسماعیلي مدير مؤسسه هنري رسانه اي 
ققنوس كه تهیه كنندگي نمايش »تنهاتر از مسیح« را 
بر عهده دارد، اظهار مي دارد: اين نمايش كه از 17 مهر 
شروع شده و تا روز 17 آبان هم قرار است ادامه داشته 
باشد. در دو س��انس مختلف و در فضايي به مساحت 
15هزار متر مربع متشكل از سالن انتظار، سالن نمايش 
و بك اس��تیج )پش��ت صحنه( براي مخاطب��ان اجرا 
مي ش��ود. تعداد نیروهاي حاضر در پروسه اجراي اين 
نمايش بالغ بر 400 نفر اس��ت كه شامل عوامل پشت 
صحنه، هنرمندان و هنروران حاضر در صحنه نمايش 
مي باش��د. پس از اجراي نمايش ه��اي عظیمي مانند 

آفتابي« و »ش��بي در كهكش��ان ها« احساس  »شب 
مي شد كه ما به يك كار نمايشي مختص وقايع مختلف 
تاريخي حادثه عظیم عاشورا نیاز داريم. گمان مي كنم 
اوايل س��ال جاري بود ك��ه از طرف س��ازمان هنري 
رسانه اي اوج كه سابقه درخش��اني در حوزه اقدامات 
فرهنگي و تولید آثار تمی��ز و زيباي هنري و فرهنگي 
دارد به »مؤسسه هنري رس��انه اي سیماي ققنوس« 

پیشنهاد ورود به عرصه تولید آثار نمايشي داده شد. 
وي در ادامه مي گويد: ما در مؤسس��ه ققنوس تا كنون 
آث��ار متنوع و متع��ددي را طراح��ي و اجرا ك��رده ايم 
كه نمايش »تنهاتر از مس��یح« يك��ي از خروجي هاي 
همین برنامه هاس��ت. به لطف عنايت هاي امام حسین 
علیه الس��الم اولین كار نمايش��ي مجموعه ققنوس به 
نام »سیدالش��هدا« رقم خ��ورد و بع��د از آن يك كار 
45 دقیق��ه اي با ن��ام »قتی��ل العب��رات« را به صورت 
زبانه)فارس��ي و عربي( آغاز كرديم كه ق��رار بود در  دو 
ش��هر نجف و در ابتداي جاده نجف ب��ه كربال كه نقطه 
آغازين مراسم پیاده روي اربعین است با زبان عربي براي 
عرب زبان ها و با زبان فارسي براي زوار فارسي زبان اجرا 
شوند. اتمام مراحل پیش تولید اين اثر با روزهاي بروز 
مشكالت اقتصادي در داخل همزمان شد، به همین علت 
تصور ما بر اين بود كه به خاطر مشكالت اقتصادي پیش 
آمده تعداد جاماندگان از پیاده روي اربعین باال خواهد 
بود. در نهايت مس��ئوالن اوج تصمیم گرفتند نس��خه 
فارسي اين نمايش را در تهران اجرا كنند. براي اين كار 
لوكیشن هاي زيادي از ش��مال تا غرب تهران را ديديم 

اما نهايتاً به بوستان واليت رسیديم كه انتخاب آن با در 
نظر گرفتن چند مؤلفه بود. نكته اول اينكه اين بوستان 
در مناطق جنوبي و كم برخوردار تهران است و بسیاري 
از جمعیت جاماندگان اربعی��ن در اين مناطق زندگي 
مي كنند. نكته دوم مؤثر در انتخاب بوستان واليت براي 
لوكیشن نمايش »تنهاتر از مسیح« وجود زيرساخت هاي 

مناسبي بود كه در اين مكان ايجاد شده است. 
   آموزش بازيگري در يك هفته

ما در كنار عوامل حرفه اي ك��ه در نمايش ايفاي نقش 
مي كنند 200 نفر از س��ربازهاي وظیف��ه را نیز به كار 
گرفته ايم كه الحق و االنصاف بس��یار عالي كار كردند 
و يك پروسه تمريني آموزشي فش��رده 45 روزه را در 
عرض يك هفته با موفقیت به پايان رساندند. ما براي 
اين نمايش كه نام نسخه عربي آن قتیل العبرات است 
اسامي زيادي را پااليش كرديم اما در نهايت به »تنهاتر 
از مسیح« رسیديم كه بخشي از اين بیت علیرضا قزوه 
است»گودال قتلگاه پر از بوي سیب بود/ تنهاتر از مسیح 

كسي بر صلیب بود«. 
   در حاشيه نمايش

س��لمان احمدپور، طلبه حوزه علمیه مرحوم آيت اهلل 
مجتهدي و فرمانده پايگاه مس��جد نور كه تعدادي از 
نوجوانان مسجدش��ان را براي ديدن روايت و نمايش 
»تنها تر از مسیح« به بوس��تان واليت آورده، با تأكید 
بر قدرت تأثیر گذاري آثار و اقدامات فرهنگي- هنری 
در میان افراد جامعه و به خصوص جوانان و نوجوانان 
مي گويد: ما از پايگاه مس��جد نور در خیابان خراسان 
آمده ايم. يك پیشنهاد فرهنگي به پايگاه ما داده شد و 
مطلع شديم كه سازمان هنري رسانه اي اوج با همكاري 
میداني و اجرايي سپاه پاسداران و شهرداري، نمايش 
محیطي »تنهاتر از مسیح« را در دستور كار دارند، ما هم 
بچه هاي گروه فرهنگي پايگاه را براي ديدن اين نمايش 
به بوستان واليت آورديم، البته اين دعوت و آمدن براي 
تماشاي نمايش »تنهاتر از مسیح« براي ما صرفاً يك 
اقدام فرهنگي مانند مابقي برنامه هاي مشابه نبود و از 
آنجايي كه ما جزو جاماندگان اربعین هستیم خواستیم 
اين بچه ها اتفاقات كلیدي حادثه عظیم دشت كربال و 
روز عاشورا در اين نمايش را كه به شیوه روضه خواني و 

هیجان درهم آمیخته شده از نزديك مشاهده كنند. 
مهدي يكي از غرفه داران محوطه بوستان واليت است 
كه در غرفه  اش از اقالم فرهنگي، كتاب و چاي صلواتي 
تا س��اندويچ و ديگر خوراكي ها را با تخفیف هاي قابل 
توجه به حاضران مي فروش��د. اين غرفه دار فرهنگي و 
جوان، ضمن اينكه اجراي نماي��ش و روايت دراماتیزه 
شده قیام اباعبداهلل علیه السالم را بسیار مؤثر مي داند 
در عین حال تذكر قابل تأملي مي دهد. مهدي مي گويد: 
كساني كه در حال تماشاي نمايش در نوبت اول آن )از 
ساعت19 تا 21( هستند، بعد از اتمام نمايش مي روند 
اما در عین حال افراد و خانواده هاي زيادي هم هستند 
كه به هر دلیلي موفق به ديدن اين اثر در س��انس اول 
نشده اند، پشت مسیر ورودي به سالن نمايش)سوله( 
س��عي مي كنند خودش��ان را با حضور در گعده هاي 
خانوادگ��ي و چند نفره يا حتي گش��ت زدن در فضاي 
مجازي سرگرم كنند. اگر مسئوالن اجرايي در محوطه 
باز و بزرگ بیروني يك يا چن��د صفحه نمايش بزرگ 
 تعبیه مي كردند، مي توانس��تند با تهی��ه و پخش آثار 
فرهنگي-هنري و همراستا با نیازهاي روز جامعه مثل 
پاسخ به برخي شبهات و... قدم هاي مؤثر و خوبي بردارند 
و اين بازه زماني يكي دو ساعته انتظار تماشاگران را از 
يك وقت گذاري بیهوده به س��مت بصی��رت افزايي و 

سودمندي هدايت مى كرد.

يك��ي از س��وله هاي ب��زرگ بوس��تان 
والي��ت چند ش��بي اس��ت كه ش��مايل 
يك س��الن نمايش را به خ��ود گرفته و 
ميزبان نماي��ش »تنهاتر از مس��يح« با 
موضوع قيام عاش��ورا و مصيبت هاي 
آل اهلل در كربال، كوفه و ش��ام شده است

تروريست حامي ترامپ در راش هاي مستند مايكل مور
   نويد پارسا

مايكل م�ور مستندس�از جنجال�ي امريكايي 
ب�ا انتش�ار تصوي�ري در اينس�تاگرام خ�ود از 
حض�ور مته�م ارس�ال بس�ته هاي مش�كوك 
ك�ه ب�ه گفت�ه او حام�ي دونال�د ترامپ اس�ت 
در راش ه�اي آخرين مس�تند خود خب�ر داد. 
مايكل مور كارگردان و مستندساز امريكايي با انتشار 
تصويري در اينستاگرام خود از حضور سزار سايوك 
مظنون ارسال 14 بسته مشكوك به چهره هاي مهم 
حزب دموكراتیك امريكا و مخالفان شاخص دونالد 
ترامپ در راش هاي مستند خود خبر داد. بنا بر تصوير 
منتشر شده، سايوك مي توانست بخشي از آخرين 
فیلم مستند مور يعني »Fahrenheit11/9« باشد، 
اما تصاوير او در تدوين نهايي حذف شده است. مايكل 
مور با انتشار اين برداش��ت حذف شده در يوتیوب 

توضی��ح داده كه اين فیل��م در گردهمايي حامیان 
ترامپ در فوريه 2017 گرفته شده است؛ جايي كه 
س��ايوك و بقیه هواداران ترامپ در حال پايكوبي از 

CNN مي خواهند حقیقت را بگويند. 
مور در بخشي از توضیحات پست اينستاگرامي خود 
نوشته اس��ت: »ديدار اول تیم من با سزار سايوك 
مربوط به نامه اي در 20 ماه پیش در ملبورن فلوريدا 
بود؛ جايي كه همايش »انتخاب مجدد ترامپ براي 
س��ال 2020«، فقط يك ماه بعد از گرفتن پس��ت 
رياست جمهوري توس��ط او در حال برگزاري بود. 
من به اعضاي تیمم سفارش كرده بودم كه از ترامپ 
فیلمي نگیرند و فقط هواداران او را به تصوير كشند 
زيرا احساس مي كردم بعد از يك ماه ديگر احتیاج 
به شنیدن حرفي از دهان ترامپ نداريم و هر چه را 
مي خواستیم بدانیم شنیده ايم. آن كساني را كه بايد 

مي فهمیديم، هموطناني با روحي گمشده و جاني پر 
از خشم و خشونت بالقوه بودند كه به راحتي با كوهي 
از دروغ و زهر تغذيه مي شدند، جوري كه گاهي فكر 
مي كرديم آيا اصاًل امكاني براي بیرون آمدن از اين 
سیاهي هس��ت؟ راش هاي مربوط به آقاي سايوك 
هرگز به تدوين نهايي فیلمي كه هم اكنون آخرين 
هفته اكران خود را از سر مي گذراند راه نیافت، ولي 
من مي خواهم آن را با شما به اشتراك بگذارم تا او 
را به صورت گذري در عمل ببینید. شما تصوير او را 
در روزهاي اخیر در اخب��ار ديده ايد. يك امريكايي 
نرمال و معمولي، ولي اينها براي گذش��ته است. با 
اين تصاوير مي توانم به ش��ما نشان دهم كه او حاال 
تبديل به چه چیزي شده است، مردي با استروئید 
اوردوز و با تالشي براي از بین بردن آنچه از انسانیت 

در جانش مانده است.«

   مستند

درباره اربعين هيچ كتاب كودك و نوجوانی 
منتشر نشده است!

 كم كاري مراكز فرهنگي كه تعدادش�ان در كش�ور كم هم 
نيس�ت درباره موضوع مهمي چ�ون اربعين ب�ه اندازه اي 
اس�ت كه يك فعال فرهنگي مي گويد هن�وز كتابي درباره 
معرفي اربعين به كودكان و نوجوانان منتش�ر نشده است. 
يك استاد حوزه و دانشگاه، درباره چرايي اندك بودن پژوهش ها 
و نیز تولید محتواي مناس��ب براي سنین مختلف درباره اربعین 
مي گويد: در س��ال هاي پس از انقالب با س��قوط حكومت صدام 
حسین بود كه ما توانس��تیم دوباره در حجم وسیع به عراق براي 
زيارت عتبات برويم. پیش از انقالب هم سفر به عتبات مشكل بود، 
اما به طور كل در آن دوران فرصت ها براي پژوهش درباره اربعین 
و انتشار آن نیز اندك بود و فراموش نكنیم كه كتاب هايي از اين 
دست در آن دوران زياد هم مشتري نداشتند. اكنون چند سالي 

است كه ما مي توانیم برنامه پیاده روي اربعین را برگزار كنیم. 
اين مدرس حوزه و دانشگاه در ادامه به اندك بودن موضوع براي 
پژوهش درباره اربعین نیز اشاره كرد و ادامه داد: همان گونه كه 
گفتم خود جريان اربعین و وقايع پیراموني آن، موضوع مختصري 
براي پژوهش است و به نظرم همین معدود كتاب هايي كه درباره 
آن كار شده كافي اس��ت. اگر هم بنا به انتشار كتاب و پژوهش 
جديد است، بايد بتوانیم كتاب را با موضوعات ديگر فربه كنیم، 
البته فراموش نش��ود كه ما بايد براي تمامي س��اليق فكري و 
همینطور گروه هاي سني كتاب داشته باشیم. امروزه نمي توانیم 
يك كتاب مناسب در معرفي اربعین براي دانش آموزان معرفي 

كنیم، چراكه اساساً چنین كتابي هرگز منتشر نشده است. 
به گفته وي به طور كل مباحث و موضوعات درباره اربعین به 
سه دسته تقسیم مي شوند؛ نخست اينكه آيا واقعه اربعین و سفر 
جابر بن عبداهلل انصاري به كربال در همان سال اتفاق افتاده يا 
در سال بعد؟ در اين زمینه پژوهش هايي وجود دارد. بحث دوم 
درباره اربعین در ادوار مختلف تاريخي است، مثاًل زيارت هاي 
علما در روز اربعین چگونه ب��وده و تاريخچه پیاده روي اربعین 
چیست؟ و بحث سوم درباره زيارت حضرت سیدالشهدا)ع( و 
ادعیه و زيارتنامه هاست كه اين البته اختصاصاً درباره اربعین 
نیست.  حجت االسالم والمسلمین كاوس روحي افزود: درباره 
اربعین در ادوار مختلف تاريخي پژوهش ها بس��یار كم است و 

شايد اصاًل در قالب يك كتاب هم نباشد. 
درباره تاريخچه پیاده روي اربعین و اينكه چه ش��د كه علما از 
حوزه علمیه نجف تا كربال را پیاده مي رفتند نیز گمان نكنم هیچ 
كتابي منتشر شده باشد. ما هنوز درباره سیره علماي بزرگ در 
موضوع پیاده روي اربعین چیزي نمي دانیم. در اين میان صرفاً 
كتاب هاي ادعیه و آداب زيارت حضرت سیدالشهدا)ع( منتشر 
شده است كه اين كتاب ها در شمارگان و تعداد كمتر در پیش 

از انقالب نیز منتشر مي شد.

    کتاب فرزين  ماندگار

محمدصادق عابديني
  دريچه

اعام نظر وزارت ارشاد درباره كنسرت حميد هيراد

محكوميت خواننده اي كه براي مردم لب مي زد
وزارت  دفت�ر موس�يقي  ارزش�يابي  و  نظ�ارت  واح�د 
ارش�اد ب�ا بررس�ي فيل�م كنس�رت حمي�د هي�راد، ل�ب 
زدن )پل�ي ب�ك( اي�ن خوانن�ده را تأيي�د و وي را ب�ه 
اج�راي ي�ك كنس�رت راي�گان در ش�يراز محك�وم ك�رد. 
انتش��ار ويدئوي كوتاهي از يكي از كنسرت هاي حمید هیراد كه 
در آن خواننده فراموش مي كند با صدا همخواني كند، داس��تان 
پرتنشي را در فضاي مجازي براي هیراد به همراه داشت. اين ويدئو 
نشان مي داد هیراد اجراي زنده نداشته است و به اصالح »پلي بك« 
كرده و براي حضار در كنس��رت كه بلیت خريداري كرده بودند، 

صرفاً اداي خواندن را درآورده است. 
»پلي ب��ك« )PlayBack( نوعي اجراس��ت ك��ه در آن صداي 
خواننده پخش مي ش��ود و صرفاً خواننده با آهنگ ضبط ش��ده 
همخواني مي كند يا حت��ي لب مي زند. اين نوع اج��را معموالً در 
برنامه ه��اي تلويزيوني و محل هايي كه امكان اجراي موس��یقي 
زنده وجود ندارد، انجام مي گیرد. غالب حضور خواننده هاي پاپ 
در برنامه هاي تلويزيوني با پلي بك آهنگ هاي مشهور آنها همراه 
است و همه حس و حالي كه خواننده در تلويزيون از خودش نشان 
مي دهد صرفاً نمايشي است. بیننده تلويزيوني هم انتظاري ندارد 
كه موس��یقي زنده را ببیند و اجراي واقعي را گوش كند ولي اين 
قضیه در كنسرت هاي موسیقي كاماًل برعكس است. عالقه مندان 
به موسیقي براي تماشاي يك كنسرت واقعي همراه با اجراي زنده، 
هزينه مي كنند و با توجه به ش��رايط اقتصادي، اين هزينه هم در 

سبد اقتصادي خانواده مبلغ قابل توجهي است. 
ماجراي لو رفتن پلي بك خواني حمید هیراد به برگزاري كنسرتى در 
تیرماه امسال در شیراز باز مي گردد. بعد از آن با سیل انتقادات از اين 
خواننده، وي از اصحاب رسانه دعوت كرد تا در كنسرت بعدي اش 
حضور پیدا كنند تا مشخص ش��ود وي پلي بك خواني نمي كند و 
اجراي زنده دارد. وي در زمان اجراي اين كنس��رت تالش كرد تا 
به همه حضار بفهماند كه اجراهايش زنده است! ولي اين موضوع 
چیزي از حجم انتقادها كم نك��رد، به خصوص اينكه اين خواننده 
جوان كمي قبل تر از سوي ترانه سراها به دزدي ادبي محكوم شده 
بود. شاعران و ترانه سرايان با مطابقت اشعاري كه هیراد مدعي بود 
خودش سراينده آنهاست با ش��عر هاي اصلي، نشان دادند كه وي 
با كالژ آثار ديگران، اش��عاري را س��رهم كرده و خوانده است. اين 
س��ابقه بد، قضیه لب زدن هیراد را پررنگ تر كرد و حتي حمايت 

افرادي چون »حمید عس��گري« از وي را به جايي نرساند. حمید 
عسگري، خواننده پاپ در حمايت از هیراد مدعي شده بود كه اتهام 
پلي بك خواني صرفاً پاپوشي براي هیراد است كه دشمنانش براي 
او درست كرده اند اما تحقیقات دفتر موسیقي نشان داد قضیه نه 
تنها پاپوش درست كردن و دشمني نیست بلكه حمید هیراد در 
كنسرت شیراز پلي بك اجرا كرده است. مجید فروغي مدير روابط 
عمومي معاونت هنري كه خبر پلي بك خواني هیراد را تأيید كرده 
است، مي گويد: پیش از اين مواردي از پلي بك در كنسرت ها نبوده 

و با وجود اين اتفاق بايد قوانین مرتبط با آن نیز وضع شود. 
در عین حال مهدي رنجبر، معاون هنري اداره فرهنگ و ارش��اد 
اسالمي استان فارس در گفت و گويي از تذكر به خواننده، مؤسسه 
و تهیه كننده خب��ر مي دهد و خبر ممنوعیت هی��راد از برگزاري 
كنسرت در شیراز تا پايان سال 97 را در حالي اعالم مي كند كه در 
اين گفت وگو از اختصاص يك سانس رايگان براي مردم در شیراز 
در ازاي آن بخش از كنسرت كه »پلي بك« بوده نیز خبر مي دهد. به 
گفته اين مسئول محلي علت اعالم نشدن اين خبر به دلیل تقارن 
آن با ماه هاي محرم و صفر و سوگواري اين ايام بوده است. اجراي 
پلي بك، پیش از حمید هیراد نیز توسط بسیاري از خواننده هاي 
سرش��ناس تر از وي انجام شده اس��ت. مهم اين است كه بعضي 
از خواننده ها اي��ن موضوع را اعالم و بس��یاري ديگر آن را كتمان 
مي كنند تا به جايگاه هنري و اعتباري كه در بین عالقه مندان به 

صدايشان دارند لطمه اي وارد نشود.


