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مروری بر خاطرات ساخت ماندگارترین فیلم عاشورایی در گفتوگو با علیرضا شجاع نوری

هنوز هم از «روز واقعه»
ارتزاق معنوی می کنم
نرگس عاشوری
خبرنگار

سایت جشنواره جهانی فیلم فجر

ëëهــرســالهبــانزدیــکشــدنبــهایــامدهه
محرمیکیازموضوعاتیکهدرحوزهســینما
مطرح میشود این اســت که چرا تعداد آثار
تولیــدشــدهدربــارهواقعهعاشــورابــاوجود
پتانســیل ســینمایی آن ،محــدود اســت .از
مهمتریــن دالیــل ایــن چرایــی ،نظارتها و
حساسیتهاییاستکهنسبتبهتولیداین
آثاروجوددارد.نمونهعینیاینسختگیریها
درسینمایامروزفیلم«رستاخیز»احمدرضا
درویشاســتکههمچناندرمحاقتوقیف
اســت«.روزواقعه»کهشــاخصترینتولید
ســینمادراینحوزهاســتهمحتــیبامرور
روند ســاختش متوجه میشــویم که اوضاع
ســینمایایــرانوحساســیتهاهمیشــهبه
همینمنوالبودهوهست.فیلمنام هتحسین
شــده بهرام بیضایی (که سالها مورد هجمه
واتهــامافراطیــونبــودهوهســت)دراوایل
دهه 60باناممســتعارع.ســالکبهتصویب
شــورایفیلموســریالمیرســدامایکدهه
بعد در نهایت بــا انجام یکســری اصالحات
با حمایت فارابی جلوی دوربیــن میرود .با
توجهبهمســئولیتیکــهدرآندورهدرفارابی
داشــتیدبرایمانراجعبهطوالنیشــدناین
پروسه تولید بگویید و اینکه اساســاً چرا خود
بهرامبیضاییبرایســاختاینکارکاندیدا
نشــد،درشــرایطیکهچندکارگردانازجمله
واروژ کریم مسیحی هم برای ساخت این اثر
پیشنهادشدهبود.
مــن در جریان اتفاقات پیــش از تولید فیلم
نیستم .سمت من در فارابی مربوط به حوزه
بینالملل بــود و بالطبع چنــدان در جریان
تولیدات داخلــی نبودم .ارتباط مــن با «روز
واقعه» از زمان پیشنهاد برای بازیگری آغاز
شــد .در آن دوره هم ســاخت فیلم تاریخی
کــم دردســر نبــود و اگــر این فیلم ســاخته و

موفق شــد دلیلش خلــوص عوامل بــود .از
آقای بهرام بیضایی تا ســیاهی لشــکر برای
دل خودشــان فیلم ســاختند .قصد من زیر
سؤال بردن بقیه آثار تولید شده نیست و من
از دلها خبر ندارم اما معتقدم اگر کاری دلی
ســاخته شــده باشــد میماند و برای سالها
دیدهمیشود.اکسیرماندگاریاینآثارعشق
است .اگرچه خیلیها هم تالش کردند «روز
واقعه» چون نویســندهاش بهــرام بیضایی
اســت و نه هنرمنــد دیگر ،محو شــود اما هر
چه بیشــتر تالش کردند «روز واقعه» بیشتر
درخشید چرا که بهرام بیضایی هم یک کار
دلــی کرده بود ،یک روز به دلش افتاده بود و
این فیلمنامه را نوشته بود .به همان افرادی
که بــه بیضایی خــرده میگیرنــد باید گفت
اگــر طبق اعتقاداتشــان قبول دارنــد که امام
حســین(ع) زنده اســت و خــودش انتخاب
میکند ،پس خود اوســت که انتخــاب کرده
بیضایــی این فیلمنامــه را بنویســد و چنین
ارتبــاط صمیمانهای هم برقــرار کند .بر این
اســاس چرا باید هنوز دخالت کنند و بگویند
فــان کس حــق دارد در این حــوزه کار کند و
دیگری نه .آنقدر خــود را صاحب این حوزه
میدانند که البد معتقدند امام حسین(ع)
هم باید با آنها مشــورت کند که چه کسی در
این حوزه بنویســد و چه کسی ننویسد .خب
نتیجههمینمشورتهایشانشدهوضعیت
امروز این آثار .خیلی از آثاری که امروز تولید
میشــود هیچ ارتباط دلی با عوامــل ندارد و
البته این صرفــاً معضل فیلمهای مذهبی
هم نیســت بلکــه بــرای غیرمذهبیها هم
وضعیتهمیناست.مهمترینمالکپول
و درآمد است اما اینکه این اثر هنری چقدر با
دل و فکر من عوامل فیلم و تماشاگر ارتباط
برقرار میکند اصالً مهم نیست .خندههایی

کــه امروز مــاک و معیار برای تولیــد فراوان
آثار کمدی شــده هم از همین جنس است.
هر کســی که اســباب شــادی دل مردم شود
خاطــرش عزیز اســت امــا خندانــدن الزاماً
به معنی شــاد کــردن و مفرح کــردن زندگی
نیست .با گاز خندهآور هم آنقدر میخندید
که عضل ه فکتان دچار اشــکالشود اما آیا به
آســایش و مفرحتر شــدن زندگیتان کمکی
کرده است؟ به اعتقاد من سرمنشأ تمام این
اتفاقها سیاســتگذاری مدیریت فرهنگی و
ســینمایی است که به نظر میرسد آنها هم
ارتباط دلی با کارشان ندارند ،همه ذهنشان
درگیر حفظ میز و منصب است و به همین
خاطر تالشها معطوف آمارسازی و شیفته
کــردن اذهان به این آمار میشــود اما به این
فکــر نمیکنند کــه ته قصه چه اتفاقــی دارد
میافتد.
ëëیعنیبهاعتقادشماارتباطدلیعواملوباور
آن،رمزموفقیت«روزواقعه»است؟
بهواسطهاینکهدرپشتصحنه«روزواقعه»
حضور داشتم با اطمینان میگویم که هیچ
کــدام از دســتاندرکاران ایــن فیلــم بــرای
پــول کار نکردنــد .در اکیپ تولید همه طیف
فکر و اعتقاد و اندیشــه داشــتیم امــا نه آدم
نمازخــوان کاری بــه نمازنخوانــدن دیگری
داشت و نه بالعکس .بخشی از تولید با ایام
ماه رمضان همزمان شــده بود ،وقت افطار
آنهایی که روزه نبودند برای روزهدارها سفره
میانداختنــد و همیــن کارهــای کوچک اما
همدالنه باعثشد فضایی شکل بگیرد که
زمان فیلمبرداری سیاه لشکرها و تماشاچی
حاضر ســر صحنه گریه میکردند .آن زمان
نــه وزیری بــرای پــز دادن و عکس یــادگاری
ســرصحنه آمــد و نه صاحــب منصبانی که
ادعــای مالکیت ایــن نوع مفاهیــم را دارند.
فقطامامجماعتشهربافقکهآدمباحالی
هم بود توصیه کرده بود که از مردم این شهر
که همگی شــریف و دوست داشتنی هستند
به عنوان اشقیا استفاده نکنید .این کار با دل
ســاخته شــد و نتیجــه داد ،اگــر نــه آن زمان
به لحاظ تکنیکــی آنقــدر در مضیقه بودیم
که شــهرام اســدی و آقــای ابراهیمنژاد کلی
مشــقت کشــیدند تا صحنه دو خورشــید در
آسمانخوبدربیاید.حتیحرفهایپشت
صحنه هم حرفهای دلی بود .اآلن سری به
پشت صحنه فیلمها بزنید به محض اینکه
کاتمیخوردهمهعواملموبایلدردرست
دارند با یک پروژه دیگر صحبت میکنند.
ëëعبــداهللاســفندیاریکــهاززمــاننگارش
طرحاولیهکارتازمانساختفیلمبهعنوان
مشــاورتولیددرکنــارپروژهحضورداشــتهدر
گفتوگویــیعنوانکردهکهشــهراماســدی
پس از نهایــی و قطعی شــدن کارگردانی این
فیلم ،قــراردادی را که با چند شــبکه مســتند
خارجــی بــا دســتمزد ماهــی 600هزارتومان
داشتهدربرابرچشماناوپارهکردهاست.
هنوز که هنوز است تمام دستاندرکاران این
فیلم به لحاظ معنوی از «روز واقعه» ارتزاق
میکنیم .این چشــمه نخشکیده و هنوز هم
هســت .امیدوارم تجربههایی از این دســت
دوباره تکرار شود یعنی حالمان خوب شود و
دوباره آن فضا را تجریه کنیم .البته هر آنچه
در فضای سینما تجربه میکنیم برگرفته از
شرایط جامعه است .صبر و مناعت طبعی
که آن روزها در مردم بود امروز کمرنگ شده

ایسنا

بهعنــوان مدیر بخــش بینالملل بنیاد ســینمایی فارابی مشــغول فعالیت اســت که
قرعه یکی از آثار درخشــان ســینما به نامش میخورد و شــاه نقش کارنامه کاریاش به
او پیشــنهاد میشــود؛ نقش جوان تازه مسلمان شدهای که با شــنیدن «هل من ناصر»
حضرت اباعبداهلل مراســم عروســی خــود را نیمهکاره رهــا میکند و به ســمت آن ندا
حرکت میکند .پیش از آنکه خود پاســخ آری به این دعوت بدهد این پیشنهاد از سوی
مدیر وقت بنیاد فارابی رد میشــود .سید محمد بهشــتی معتقد است علیرضا شجاع
نوری بواســطه مســئولیتی که در معرفی ســینمای کشــورمان به ســینمای جهــان دارد
فرصتی برای ایفای نقش در آثار ســینمایی ندارد امــا فارابی که پس از یک دهه تصمیم
گرفته فیلمنامه درخشان بهرام بیضایی را جلوی دوربین ببرد برای اثبات همکاریاش
تســلیم اصرار شهرام اســدی میشــود و این گونه نقش اول «روز واقعه» به او میرسد.
علیرضا شــجاع نوری گرچه عالوه بر فعالیت در بنیاد ســینمایی فارابی و تهیهکنندگی
آثار شــاخصی مانند «فرش بــاد» و «یک بوس کوچولــو» ،در فیلمهای معتبری چون
«محمد رسولاهلل»« ،تردید» و ...ایفای نقش کرده است اما عالقهمندان جدی سینما
و عامه مردم به واســطه حضــورش در «روز واقعه» وی را بیشــتر شــناخته اند .خود او
هــم میگوید همچنان به لحــاظ معنوی از این کار ارتزاق میکنــد .در گفتوگویی با او
مروری داشتیم بر روند تولید «روز واقعه» و خاطرات آن.

به لحاظ کمیت در ساخت آثار مذهبی کمکاری
نکردیم بلکه کجکاری کردیم .کارهای دینی که
ادعای اخالقی بودن دارند به لحاظ کمیت ،کم
نیست منتهی با سوژهها صادقانه برخورد نکردیم
و جستوجوگرانه به دنبال واقعیت نرفتیم .با کمیت
زیادی که جعلی درست کردیم حتی مانع از آن
شدهایم که نور مسیر خودش را طی کند .سر راه نور
یکسری تیرهای چراغ برق گذاشتیم که هیچ کدامشان
نور نمیدهند اما مانع پیشرفت نور شدهاند
اســت ،کافی اســت یک لحظه ماشــینتان
ترمــز کند بوق بیامان ماشــینها به نشــانه
اعتراض بلند میشــود .به لحاظ تکنولوژی
اگر چــه امروز وضعیت تولیدات ســینمایی
بهتر شــده اما هیچگونه تالشی برای تجربه
موفقــی مثــل «روز واقعــه» وجــود نــدارد.
مدیران و سیاســتگذاران این حوزه هم اصالً
این دغدغه را ندارند .همه در حد تدارکاتچی
شــدهاند و جاهایــی ریلگــذاری میکنند که
معلوم نیست اصالً قطاری از آن سو حرکت
خواهد کرد یا نه!
ëëراجعبهحسوحالتمامعواملصحبت
کردیــدامــازوایــهنــگاهفیلمنامــهبــهواقعه
عاشوراســت که مهــم اســت .از ایــن منظر
بــهنظرتانچــهویژگیباعثشــداینفیلم
اهمیتپیداکند؟
«روز واقعه» نگاه غیرمســتقیم دارد و درگیر
حادثهعاشورانمیشودیعنیماعرصهکربال
و جنگ را نمیبینیم .نکته مهمتر اینکه طی
مســیر یک جوان نصرانی را نشــان میدهد
کــه بیطــرف و با نگاهــی جســتوجوگرانه
وارد این اتفاق شــده اســت .نداشتن نگاهی
جانبدارانه و داشتن تفکری جستوجوگرانه
باعث میشــود مخاطــب با او همراه شــود.
مخاطــب امــروز تمــام صحنههــای واقعه
عاشورا را شنیده و آن را تخیل کرده است هر
آنچه هم که در پرده سینما تصویر شود باز به
آنچه در ذهن خودش تخیل کرده نمیرسد.
زیرکــی بهرام بیضایی این اســت کــه خود را
با تماشــاچی همراه میکنــد یعنی خودش
مقابلتماشاچینایستادهکهاورادعوتکند
وبگویدبیامنبهتونشاندهمکهچهاتفاقی
افتاده بلکه در کنار تماشــاچی ایستاده و با او
همراهمیشود.

«ëëروزواقعه»یکیازبهترینمتونعاشورایی
اســتکهبهنوعیروحواقعهعاشوراوتاریخ
آنزمانرابهخوبیدریافتکردهاست.یکی
از حذفیات فیلمنانه بهــرام بیضایی در فیلم
شهراماسدی،فصلدیدارعبداهللباشهربانو
همســر ایرانی امام حســین(ع) اســت که به
دســتور امام از کربال میرود .ســال 94محمد
رحمانیاندراولینفیلمنامهخوانیکهاز«روز
واقعه»دارددربارهاینصحنهعنوانمیکند
کهدریکیازصحنههاینمایشــیکــهبهروی
صحنه برده شهربانو جلوی امام حسین(ع)
زانــومیزنــد.بهــرامبیضایــیبعــدازدیدن
این صحنــه از او دالیل چرایــی این صحنه را
میپرسدورحمانیانپاسخمیدهدکهازنظر
اوهمهبایدجلویامامحسین(ع)زانوبزنند؛
اما بیضایی میگوید سیدالشــهدا بــرای این
قیامکردکهنهکســیجلویشزانوبزندونهاو
جلوی کســی زانو بزند .رحمانیان با نقل این
خاطرهمیگویدبیضاییبااینحرفشبهمن
یاددادکهبیشترازهمهماوکسانیکهادعادارند
اسالمرامیشناسد.
بله! منتهی ما چون انحصارطلب هســتیم
میگوییم کسی که میخواهد ابراز ارادت به
امام حسین(ع) داشته باشد باید سروشکل
دیگری داشته باشد و اصالً اول باید ما کارت
عضویتشراتأییدبکنیموبعد...
ëëآیا به غیر از این فصــل ،بخشهای دیگری
ازفیلمنامهبودکهبنابرضرورتحذفشود.
پاســخ این ســؤاالت را باید از شــهرام اسدی
جویا شد .من از زمانی به پروژه ملحق شدم
که تدارکات فیلم انجام شده بود.
ëëزمانی که فیلمنامه را خواندید کدام مؤلفه
ترغیبتــانکــردکــهایننقــشمانــدگاردر
کارنامهکاریتانراقبولکنید؟

آنقدر ایــن کاراکتر و فیلمنامه جذاب بود که
مرا شیفته خود کرد .روی کاغذ هم مشخص
بود که عبداهلل یک نقش اول درجه یک و به
یادماندنیمیشود.ضمناینکهفیلمدرباره
عاشورا و کربال و امام حسین(ع) بود که خب
ایــن هم امتیــاز بزرگی اســت که نقــش اول
چنینقصهایرا ایفاکنی.
ëëمشکالتپیشتولیدفیلمدرزمانساخت
هموجودداشــت یانگاهمدیرانفرهنگیدر
جریانتولیدنگاهحمایتگرانهبود؟
در آن زمان چون مســئول بخش بینالملل
فارابی بودم و مســئولیت معرفی ســینمای
ایران در جشنوارهها بر عهده این بخش بود
(دورهای که ســینمای ایران خیلی شــناخته
شــده نبــود و جــا انداختــن ســینمای ایــران
روی نقشــه ســینمای جهــان کار ســخت و
پرمســئولیتی بود) آقای بهشتی مدیرعامل
وقــت فارابی اجازه نمیدادند که در فیلمها
بازی کنــم .فیلمهای دیگری هم پیشــنهاد
شــد ولی مورد موافقت ایشــان قرار نگرفت
اما وقتی آقای اســدی گفتند که «روز واقعه»
یا با حضور شــجاعنوری ساخته میشود و یا
نه ،ایشــان موافقت کرد .این اولین حمایت
بود البته فارابی حمایت جدی از ساخت این
فیلم داشــت که در آن زمان جزو پروژههای
بــزرگ و بینظیر بود .اآلن با شــنیدن عنوان
مســئوالن فرهنگی تصویری در ذهن نقش
میبندد که بســیار متفاوت از آن دوره است.
آن زمان سیاست کمتر روی بخش فرهنگ
ســایه انداخته بود؛ اما امروز اغراض بیشــتر
سیاسیشدهتافرهنگی.
ëëباتوجهبهتغییرشرایطاینروزهابهنظرتان
اگر ساخت فیلم «روز واقعه» امروز پیشنهاد
میشدچقدراحتمالساختهشدنآنوجود
داشت؟
آنقدر سیاســت روی فرهنگ سایه انداخته
است که شاید امام حسین(ع) چیز دیگری
از آب درمیآمــد ،شــاید به ســاخته شــدن
فصــل دیــدار شــهربانو رضایــت میدادند
امــا با الزام ایــن نگاه که او حتماً باید جلوی
امام حســین(ع) زانو بزند .امروز سیاســت
مزاحم جــدی عرصه فرهنگ اســت .نگاه
سیاســی و نگاه محافظهکارانــه و ترسآلود
مسئوالنفرهنگیبراینحوزهسایهانداخته
اســت .حافظ هم اگر برای عصــر امروز بود
دچار مشــکل میشــد و با اعمال سانسور و
ممیزی یک دیوان شــعر بیمعنی داشت.
اگــر هنر رها شــود و مزاحمها از ســر راهش

کنار روند و نفس راحتی بکشد هنر آراسته و
پاک و صادق و صمیمی و ســازندهای برای
مملکتمانخواهیمداشت.
ëëبــرهمیناســاسوسرنوشــتفیلمهایی
همچون «رســتاخیز» اســت که فیلمسازها
دلهرهدارندسراغچنینپروژههاییبروند.
اگــر امــروز «روز واقعــه» ســاخته میشــد
بــا مالحظــات سیاســی موجــود خیلــی از
دیالوگها حذف میشد در حالی که امروز
این دیالوگها دائم تکرار میشــود و فیلم
هم هر ســاله پخش میشود .نگاه سیاسی
به فرهنگ ،عمــق بینــش و آیندهنگری را
سلب میکند ،باعث میشود صرفاًشرایط
و زمان حال را بسنجیم؛ این جمله را فعالً
نگذاریم،اینسکانسرافعالًنگیریم،فعالً
اینفیلمساختهنشودو...اینفعالًگفتنها
یعنی اعمال مراقبت تمــام برای اینکه در
دورهمدیریتفالنمسئولفرهنگی،اتفاق
دردسرســازی نیفتد .درصورتی که یک اثر
هنری مشــمول زمان نیســت و بایــد اجازه
دهیم فیلمها ســاخته شــوند و برای نسل
آینــده هم خدمــت کنیم؛ اینکــه مدیریت
فرهنگــی بگوید بــا توجه بــه صحبتهای
فالن شخص در هفته گذشته فعالً صالح
نیســت و بــه دالیــل مالحظــات سیاســی
یک فیلم کنار گذاشــته شــود نمیداند چه
خبــط بزرگی در حوزه فرهنــگ دارد انجام
میدهد.
ëëعمومــاًدر آثــار مذهبــی یــا درگیــر ظواهر
هستیمیااینکهچونبهتعبیرشماارتباطدلی
باپیاماینواقعهنداشتهایمدچارشعارزدگی
شــدهو درانتقال پیام ناتوانهســتیم.یکیاز
عوامل موفقیت «روز واقعه» همین اســت
که ســازندگانش به فکر ســاختن فیلم دینی
نبودهاند.روحومفهومواقعهمدنظربود.
بــه لحــاظ کمیــت در ســاخت آثــار مذهبی
کــمکاری نکردیــم بلکــه کــجکاری کردیــم.
کارهای دینی که ادعای اخالقی بودن دارند
بهلحاظکمیت،کمنیستمنتهیباسوژهها
صادقانه برخورد نکردیم و جست وجوگرانه
به دنبال واقعیت نرفتیــم .با کمیت زیادی
کــه جعلی درســت کردیم حتی مانــع از آن
شدهایم که نور مسیر خودش را طی کند .سر
راه نور یکسری تیرهای چراغ برق گذاشتیم
که هیچ کدامشــان نــور نمیدهنــد اما مانع
پیشرفت نور شدهاند .خیلیها تالش کردند
کــه چیــزی بهتــر از «روز واقعه» بســازند در
حالــی که این حوزه ،حوزه رقابت و مســابقه

نیست«.روزواقعه»برایاینساختهنشدکه
چیزی را ثابت کند ،یــک کار دلی بود و همه
دلی دور هم جمع شدند.
ëëفضایی هــم که علیــه این دســت فیلمها
شــکلمیگیــردازهمــاننــگاهبهقولشــما
انحصارطلب میآید؛ احمدرضا درویش در
اینسالهاخودرااثباتکردهاستاماهمین
نگاهکهبهتعبیرشمامیگویدمابایدتأییدش
کنیم باعث شــد این فیلم پس از یــک روز از
پردهاکرانپایینکشیدهشود.اینجریانهم
ازیــکهیــأتمذهبیکلیــدخــورد.درزمان
نمایش «روز واقعه» با چنیــن برخوردهایی
مواجه نبودیــد یا آن زمانفضا بهتــر از امروز
بود.
مااولیکنمایشآزمایشیگذاشتیم.سالن
سینما فرهنگ را در یک روز تعطیل گرفتیم
و هیأت محبان نبی را دعوت کردیم و فیلم
را نمایش دادیم ،جالب اینکه در پایان فیلم
ســالن حســینیه شــد و شــروع به ســینهزنی
کردند .خیلی هم فیلم را دوســت داشــتند،
همچنان که هنوز هم از این فیلم اســتقبال
میشود.
ëëدراغلبمواقعمشکالتیکهعلیهیکفیلم
بــهوجودمیآیدحاصلفضاســازیاســت؛
فیلمها دیده نشــده قضاوت میشود .خیلی
از معترضان «رســتاخیز» را ندیدهانــد اما بر
اســاسجریانایجادشــدهکفنپوشــیدندو
جلوی در وزارت فرهنگ و ارشــاد اسالمی آن
غائلهرابرپاکردند.
اینجریانگریبانگیرهمهفیلمهاستفقط
محــدود بــه فیلمهــای مذهبی نمیشــود.
اصــوالً بــاز بــه خاطر همــان سیاســتزدگی
و شــتابی کــه در برتــر نشــان دادن خودمان
داریــم قبل از اینکه اطالعاتمان کامل شــود
قضاوت میکنیــم و حکم صــادر میکنیم.
از جملــه مظلومترین چیزهــا در جامعه ما
کاالهایفرهنگیاست.بهراحتیبهآنهاانگ
میزنیم و محکومشان میکنیم چون هیچ
اســباب و ابــزاری برای دفــاع ندارند .متوجه
نیســتیم با هر ویرانگری فرهنگی یک تخته
از کشــتیای که همگی بر آن سوار هستیم را
کندهایمومتوجهنیستیمیکروزنهجدیدی
در این کشتی باز میکنیم که دیر یا زود همه
را غــرق خواهد کــرد صرفاً به ایــن خاطر که
میخواهیمبگوییمرویعرشهکشتیماییم
کهتصمیمگیرندههستیم،درحالیکهبااین
هیاهو نهال ثمربخش فرهنگی را از جامعه
دور کرد هایم.

درباره فیلمنامه «روز واقعه» نوشته بهرام بیضایی

دویدن پی آواز حقیقت
یادداشت

منتقد سینما

فیلمنامه روز واقعه (نوشتهشــده در سال
 ،)1361صریحترین ارجاع بهرام بیضایی
به تاریخ اســام است .در روز دهم محرم
ســال  61هجری قمری ،عروســی شــبلی،
جــوان یتیــم نصرانــی کــه اینــک اســام
آورده ،با راحله ،دختر یزید از بزرگان عرب
برپاست که در میانه عروسی ،خبر خیانت
کوفیان و اســتمداد حســینبنعلی(ع) را
میآورند .شبلی ،عروسی را وامینهد و به
سوی امام رهسپار میشود ...تا سرانجام،

خبرگزاری آنا

شهرام جعفرینژاد

خســته و درمانــده ،هنگامی بــه صحرای
کربال میرســد که محشــری برپاســت و از
هــوش میرود؛ و چون چشــم میگشــاید
و غائلــه را تمامشــده میبینــد ،بــه شــهر
خویش بازمیگردد و میگوید که حقیقت
را پارهپاره بر خاک ،در زنجیر و بر ســر نیزه
دیده است.
بیضایــی در ایــن فیلمنامــه بســیار دقیق
و تحسینشــده ،حســاب مســلمانان
واقعــی صدر اســام را از بیشــمار اعراب
بــدوی و بیشــرم جــدا میکنــد و نشــان
میدهــد کــه خاندان نبــوت نیــز در زمانه
خــود ،غریبههایــی بین جامعهای ســراپا
جهــل بودنــد .بــه قــول شــبلی« :مســیح
را مســیحیان نکشــتند .چگونــه اســت که
مســلمانان ،امام خود را میکشند؟» فکر
اســامآوردن جوانــی نصرانــی و ازدواج
بــا دختــری مســلمان ،نشــانی دیگــر بــر
اعتقادات انســانی اثر اســت که فارغ از هر
مســلک ،متکی به نفس حقیقت اســت.

شــبلی ،معتقــد پاکنهادی کــه در جمع
ی اســت کــه ندای
مســلمانان ،تنهــا کســ 
طلبکننده امام را میشنود و برای یافتن
حقیقت رهســپار میشود؛ ســفری که هر
منزلش ،نشانهای در مسیر عدالتطلبی
اســت .در منــزل نخســت ،ســیاهچادران
بــدوی را میبینیم که نه کالمی میگویند
و نه میپرســند و تنها راه کوفه را به اشــاره
دست نشان میدهند؛ گویی در آغاز عصر
جاهلیت(ومعصومیت)هستند.
منــزل دوم ،اقامتــگاه شــتربان اســت که
حســین بن علی بر او گذشــته و یک قدم
ِ
بــه حقیقــت ،نزدیکتــر اســت و پاســخ
تردیــدی از تردیدهای شــبلی را میتواند
بدهــد؛ اینکــه امــام در پــی مقام نبــوده و
وعــدهای به شــتربان نداده اســت .منزل
ســوم ،یافتهشــدن شبلی توســط راحله و
برادرانش است؛ جایی که مقام و منزلت
پوچ قبیلهای محکوم میشــود و برادران
بــه جــای هر پرسشــی از شــبلی ،پیوســته

تکرار میکنند که با گریز شــبلی ،شــرافت
مؤمنــان ،بر بــاد رفته و تمام مســلمانان
بدنــام شــدهاند .دیــدگاه بنیادیــن اثــر در
مفهوم یکخدایی و پیوستگی بین ادیان،
در اینجــا در ایــن جمله شــبلی بهزیبایی
جلوهگــر اســت« :ســوگند بــه خدایــی که
در طــور ظاهــر شــد و ســپس بــر صلیــب
رفــت و از آنجــا بــه مکــه درآمــد کــه من

راحلــه را از جــان ،دوســتتر دارم ».ایــن
مهــم تجهیز
صحنــه در ادامــه ،بــه ِ
اصل ِ
در مســیر حقیقتجویی میرســد؛ چنان
کــه راحلــه از هر بــرادر ،چیزی میســتاند
و به شــبلی میدهد (که بعــداً هرکدام به
کاری میآینــد) .منــزل چهــارم ،جایــگاه
محکومکردن بتهای زنده است؛ جایی
کــه بتهای مرده بر زمین فــرو افتادهاند

و مــردی نیمهدیوانــه ،شــبلی را هشــدار
میدهــد کــه راه کوفــه از بیراهــه اســت.
منــزل پنجم ،عرصــه جنگ بــا حرامیان
برای کمک به ستمدیدگان است و منزل
ششم ،جایگاه روبهروشدن با نفاق :اتحاد
دو قبیلــه بنیخائــف و بنیجبیــره بــرای
حســین بــن علــی که امــا چون
جنــگ با
ِ
اندکی از حقیقت میشــنوند ،اتحادشان
بیدرنگ به ســتیز بــدل میشــود .منزل
هفتم ،طوفان شن و گذر پشیمانان است
که از خیانت مســلمانان به پیشوای خود
میگویند (بتدریج ،تشنگی به شبلی فشار
میآورد) و منزل هشتم ،مکان خیمههای
اعراب بادیهنشین است؛ مکان سوگواری
نه از برای مرده ،که برای دفع بال و مکانی
حسین بن علی نیز بوده و
که پیش از این،
ِ
شهربانو در آن از اسارت خود نالیده است.
منــزل نهــم ،آشــنایی بــا نینــوای پرفریاد
اســت؛ جایــی کــه روزگاری تمدنــی کهن
بوده و خونهای بسیار بر آن ریخته شده،

و نیز منزل رویارویی با شهربانوی بیپناه
که به ســوی ایــران میگریزد و ســپاهی از
پــی او میتــازد ...و باالخره منــزل دهم و
واپســین منزل ،کربال به ظهر عاشوراست
ی است از سپاهیان
که غوغایی بهیادماندن 
گریــزان ،خیمههــای آتــشزده ،کــودکان
دست زنی
وحشــتزده ،کبوتران خونینِ ،
با آســتین سبز که به شــبلی آب میدهد،
اذان ظهر ،ســوگواری زنان ،گهــوارهای در
آتــش ،حجلهای ســوزانَ ،ســری بــر نیزه
پیش آفتاب همچون صلیبی بر آســمان
و...
ی است؛ سفری
سفر شــبلی اینگونه سفر 
که هر منزلش ،مرحلهای در نزدیکشدن
بــه حقیقت اســت ،چنان که اصــاً نیازی
بــه شــرکت او در واقعــه کربال نیســت و از
حســین بن علــی او را
همیــن روســت که
ِ
بدون شمشــیر بــه حقطلبــی فراخوانده
اســت .شــبلی ،خود ،عرصــهای همچون
کربــا را از ســر میگذرانــد و بــه حقیقــت

حسین بن علی و پیروانش از همه آگاهتر
ِ
میشــود .این نصرانی تازهمسلمانشــده
(با شــناخت و اعتقاد ،نه پیروی کورکورانه
از ســنت پدران) ،ترکیبی یگانه از راســتی،
مهرخواهــی و حقیقتجویــی در بیــن
مسلمانان اســت .پس آیا در این جامعه
ناراســت ،جنگطلــب ،مرگپرســت،
ریــاکار و خائن (حتی به آرمانهای خود)،
شایستهترین فرد برای رسیدن به حقیقت
ترین کسان به گوهر مشترک همه
و مؤمن ِ
ادیاننیست؟
روز واقعه ،منازعهای میان پیوند و جدایی،
میــان تردیــد و ایمــان و میــان حقیقــت
و دروغ اســت؛ داســتانی دربــاره تمــام
اســامآورندگان ریــاکار و تمــام خائنــان
بــه مفهــوم آزادی ،عدالــت و حقیقــت
در تمــام اعصــار ...و از همیــن روســت که
بهرغم ارجاع مســتقیم به واقعه عاشورا،
نومکان
اثــری فراملی ،فرادینــی و بیزما 
مینماید.

