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امامعلىعليهالسالم:
الح ُ َ
يس َ
لَ َ
دار َمن ال َي ِج ُد ُب ّدا ِمن
كيم َمن لم ُي ِ
ُمداراتِهِ؛
حكيم نيست آن كس كه مدارا نكند با كسى
كه چارهاى جز مدارا كردن با او نيست.
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به بهانه روز ملی شعر و ادب پارسی

ضرورت صیانت از گنجینه باشکوه زبان و ادب پارسی

نــــگاره

بمرنگ تحریمها

مهدی عزیزی

هویــت ایرانــی عجین با اندیشــه ،ادبیــات و هنر
اســت؛ شــعر و ادب فارســی میراثــی گرانبهــا و
مکــــث
گنجینــهای ارزشــمند ،به جا مانده از نیــاکان ما و
آیینه هویت راستین سرزمین ماست .در این روز
و در تمامی روزهای ســال ،شــعر و ادب فارسی را
کــه از عوامل اصلی وحدت ملّی اقــوام ایرانی ،با
زبانهایمختلفوسببسازهمدلیوهمزبانی
مــا بــا پارســیگویان آن ســوی مرزهاســت ،ارج
فاطمه ذوالقدر
عضو کمیسیون
مینهیم .ســخنوران زبان و ادب فارسی در طول
فرهنگی مجلس
قرنها گاه با بیان بیــداد و ظلم زمان ،گاه با بیان
پیامهای انســانی و معنویــت برآمده از اســام و ارزشهای واالی انســانی
درصــدد هوشــیاری و بیــداری و آگاهی مــردم با کالمی دلنشــین و ماندگار

بودند.امروزبسیاریازابیاتبهشکلضربالمثلوبهعنوانابزاریکارآمد
که بر مبنای تجربه و رنج تاریخ بوده در کالم و بیان ما به کار گرفته میشود
تا با پندپذیری از تاریخ از تکرار اشتباهات بگریزیم .اما زمانی این پندآموزی
و تجربه اندوزی از بســتر زبان و ادبیات فارســی و تاریخچه آن ،در جامعه و
بخصوصدرمیاننسلجوانکارگرمیافتدکهفرهنگصحیحمطالعهدر
خانوادهها و در میان کودکان و نوجوانان ما نهادینه گردد در غیر این صورت
ماثمریازاینگنجینههایگرانبهایادبینخواهیمبردوبرمدارتکرار خطا
و آزمون حرکت خواهیم کرد .این مسیر نه تنها ما را از هویت و فرهنگ ناب
ایرانیکهداشتهایمدورخواهدساختبلکهدرسطحبینالمللودرتعامل
با سایر کشورها نیز قادر نخواهیم بودیم هویت اصیل ایرانی و جایگاه زبان
فارســی را غنا بخشــیم که در این خصوص نقش رایزنان فرهنگی در سایر
کشورها را نباید فراموش کرد .رایزنان فرهنگی باید از ظرفیتهای فرهنگی

موجــود در کنســولگریها حداکثر اســتفاده را برای معرفی زبــان وادبیات
فارسی ببرند .همچنین رسانه ملی ،نهاد خانواده و آموزش و پرورش باید
از ابزارهای کارآمد برای افزایش ســرانه مطالعه در کشــور بهره گیرند ،چرا
که تــا زمانی که زیرســاختهای موضــوع که همانا مطالعه اســت فراهم
نشــود هر اقدام دیگری برای نشــر زبــان و ادبیات فارســی نمادین خواهد
بــود و بــه هیچ وجــه اثربخشــی الزم را نخواهد داشــت .در این خصوص
نقش تولیدکنندگان سینمای کودک و نوجوان بسیار حائزاهمیت است
تا به نحوی مفاهیم آموزشــی و ادبی و تاریخی ایرانی را انتقال دهند که
مقاومتی در پذیرش آن ایجاد نشــود .زبان وادب فارســی و گنجینههای
برجامانده از آن میراثی اســت که نســل ما امانتدار آن اســت و باید برای
حفــظ و پاسداشــت آن و غنای آن در انتقال به نســل آینده تمــام توان و
همتخویشرابهکارگیریم.

عاشورا ،قابلیتی بی بدیل برای روایتگری

نگاهی به فیلم «در این گوشه دنیا»

رؤیایی که غول دزدید
پیشنهـــاد

زهرا نیچین

منتقد سینمایی

انیمــه درام «در ایــن گوشــه دنیــا» روایتــی دوبــاره از جنگ
جهانــی دوم اســت کــه با شــیوه متفاوتــی از تأکید بــر وجوه
تراژیــک اتفاقــات زندگــی زمــان جنــگ ،داســتان را پیــش
میبرد .زندگی دختری به نام«ســوزو» از کودکی تا جوانی و
بزرگسالیاش نقل میشود که از اهالی ابا در هیروشیماست
و خانوادهاش در آنجا به کشت جلبکهای نوری مشغولند.
او پس از ازدواج به بخش دیگری از هیروشــیما (کوره) نقل
مــکان میکند .ســوزو دختــری خیالپرداز اســت که نقاشــی
را بینهایــت دوســت دارد و در هــر موقعیتــی رؤیاهایش را
در میــان واقعیتهایی که نقاشــی میکشــد ادغام میکند.
زندگــی ســوزو در بحبوبــه جنــگ ماننــد تمــام اطرافیانش
دســتخوش حــوادث بیشــمار میشــود ،امــا ذهــن ســوزو
صبــور اســت و رنجهایــی را کــه بــه دوش میکشــد نشــان
نمیدهــد .زمانی که بدون عشــق ازدواج میکند ،زمانی که
از خانوادهاش دور میشــود ،زمانی که در جریان زندگی نو و
سختی قرار میگیرد که با پیشرفت جنگ روز به روز دشوارتر
هــم میشــود ،زمانی که برای بدســت آوردن جیــره غذایی
با مشــکل روبــهرو میشــوند ،و حتــی زمانی کــه خواهرزاده
کوچک همســرش در کنــارش جان میبــازد و خودش هم
دســت راستش را از دســت میدهد ،افکار او در کمال بهت
و حیــرت پنهــان میماننــد .ســوزو
بشدت احساساتیاســت ،اما شیوه
به نمایــش درآوردن احساســاتش
با اینکه ســاده ،آرام و بشــدت رئال
است ،ویژگیهای منحصر به فردی
دارد کــه بیننــده در اوج نابــاوری
باورشــان میکند .به بلوغ رســیدن
سوزو در میان جنگ ،زندگی روزمره
آدمها در آن ســالها و ادامه یافتن
زندگی شاید بیش از خود جنگ در
فیلم مورد تأکید باشد .در پرداخت
کلــی فیلــم هیجاننمایــی انــدک
اســت و دریافتگــری و واقعگرایی
فــراوان؛ اما وقتــی وارد حیطه افکار
ســوزو میشــویم آن دنیای واقعی
طوری با خیاالتش ادغام میشــود

که مرزش نامشخص است .او چنان بیننده را غرق در افکار
خــودش میکند کــه تحمل واقعیــت تلخ برایش ســادهتر
میشــود ،اما هرگاه به واقعیت برمیگــردد رویاروییاش با
زندگی حقیقی به تلخی تلقین میشود .ریتم آهسته فیلم
تا انتها باقی میماند اما برای خسته نکردن بیننده اپیزودها
را با تکی ه بر زیباییهای بصری از یکنواختی درآورده اســت.
ســوزو با نداشتن دستی که تمام کارهایش را با همان انجام
میداده و البته نقاشــی میکشــیده باز هم بــه زندگی ادامه
میدهــد ،نه فقــط برای اینکــه چارهای نــدارد و نــه حتی با
امیدهــای واهــی و اغراقآمیــز ،بلکــه بــا ممــزوج شــدن در
زندگی.
کاتابوچی که پیش از این در فیلم انیمه «جادوی ماییمایی»
(یــا چتریهــای جادویــی) درام زندگــی دختــر نوجوانــی را
بــه تصویر کشــیده بــود و البته در «ســرویس تحویل کیکی»
دســتیار هایائو میازاکی بود ،از ویژگیهای خوب داســتانی و
نوع روایت دلنشــین کارهای اســتودیوی جیبلــی بهره برده
و در عیــن حــال کاری خاص خودش را ارائه داده اســت .در
حــوزه انیمههــای مربوط به جنگ ،مطمئنــاً هنوز هم هیچ
فوقتراژیک «مدفن کرمهای شبتاب»،
اثری به پای انیمه ِ
ســاخته ایســائو تاکاهاتا نمیرســد و اگــر مقصــود کارگردان
نمایــش اثری ضدجنگ بود ،نمیشــد در ایــن حیطه آن را
اثری موفق به شــمار آورد ،اما همانطــور که از عنوان فیلم
هــم برمیآید ،حکایت زمانه بیرحم در گوشــهای از جهان
مطرح اســت کــه آدمهــای بیگناه
آنجا به اجبار برای بقا میجنگند و
زندگی آرام و سادهشان دستخوش
حــوادث میشــود و البتــه فیلــم
اثری محســوب میشــود که تاریخ
جنــگ را بــه همان شــیوهای که آن
مردم ســاده دریافت کردهاند بیان
میکند .جنگی که ســبب میشــود
ســوزو ،دختر خیالپیشــه ،از دنیای
رؤیاییاش جدا شــود و پا به دنیای
تاریک واقعیتها بگذارد و به بلوغ
برســد ،اما در پس موجودیت آرام
او ،روح طغیانگــرش همچنــان
باقیاســت و شــاید جنــگ همــان
غولیاســت کــه کودکیهایــش را با
خود میبرد.

هزارتوی شعر نوین ایران در گالری کاما
پروژ ه «هزارتوی شعر نوین ایران» به همت ماهور احمدی و مانی رضایی و سینا خزیمه توسط گالری
کاما انجام خواهد گرفت .هزار توی شعر نوین ایران تالقی شعر و هنر معاصر ایران ،تذکرهایاست که
خبر آخر
به تمامی وجوه شعر نوین ایران ،اعم از طراحی جلدها و شناختنامه طراحان و عکسها و پرترهها و
مجســمهها و نامهها و یادداشــتها و صداهای شاعر از سال  ۱۳۰۰با نیما یوشــیج تا پایان هفت دهه بعد میپردازد .این
پراختن ،زدودن غبار فراموشیاست از وجوهی از پیکره ادبیات و هنر معاصر که شاید در طول سالها از پس پراکندگی و
عدم ثبت تاریخی ،در یادها کمرنگ شده باشند.

هــر ملتــی بنــا
ویژگیهــای
بــر
روایــــــت
فرهنگــی و هنــری
خــود ،در راســتای
مانایــی و انتقــال
وقایــع مهمــش ،از
رســانههای مختلــف
مجید قیصری
ســود میبــرد؛ و مــا
داستاننویس
هم ســاکت نبودهایم
در طــول تاریــخ .عاشــورا روایتگــری را در مــا
زنده کــرده اســت .روایــت داشــتهایم ،مانند
گوســانها ،نقــاالن کهــن؛ ولی عاشــورا خون
تــازهای بــه روایتگــری مــا افــزوده اســت .بــه
خاطــر خیل مخاطبــی که ماه محــرم با خود
هر ســاله میآورد .شــاید ایــن خاصیت خون
مظلــوم باشــد .شــهر و روســتایی نیســت که
علــم و بیــرق ســیاه بــر کــوی و برزنــش برپــا
نکند .زن و کودکی نیســت کــه بر باالی تپهای
بــه تماشــای خیمههــای گــر گرفته ننشــیند.
پس این ما نیســتیم کــه عاشــورا را زنده نگاه
داشــتیم .برای زنــده نگاه داشــتن این واقعه
مهــم ،سالهاســت روایتگــری میکنیــم.
شــعر ،نمایــش (تعزیــه ،نقالــی) نقاشــی
(شــمایلنگاری ،نگارگــری و )...موســیقی...
از همه ســود بردهایــم .ولی جای داســتان به
معنــای مــدرن آن در میــان روایتهــای مــا
بهشدت خالی است .رمان در اینجا مصداق
دیالوگ است .گفتوگویی دوطرفه؛ نه خطبه
وخطابــه؛ نه جدال با مدعی و خصم .یکی از
کارکردهای اصلی روایت ســنتی ما ذکرست؛
یادآوری که بیش از همه مورد اقبال ما؛ یعنی
فرهنگ شفاهی ماست .روضه ،نقالی ،تعزیه
نمونههای این ذکرند .روضه سربســته ،فقط
اشــاره میکنــد و میگــذرد از واقعه .ســاخت
و پرداخــت چگونگی واقعــه در ذهن و خیال
شنونده است .روضه مکشوف که هیچ لطف
نــدارد .جزء به جــزء واقعهای را که ســالهای
سال زیســتهای با آب و تاب برایت بازگوکند،
چه لطفی دارد! داستان مدرن دیالوگ برقرار
میکند ،جاهای خالــی را پر میکند ،به ذهن

حماسه عاشورا به روایت عالمان دین()7

ای یاد تو در عالم ،آتش زده
بر جانها

بخش مهمی از ادبیات عاشورایی ملهم از مقتلهایی است که در روایت مظلومیت حسین(ع) و یارانش نوشته شده است

و زبــان دیگری ســرک میکشــد .مجال تفکر
و گفتوگــو میدهــد؛ صــدای اولیا کــه هیچ،
صــدای اشــقیا را هــم بلنــد میکنــد .مجــال
ســخن بــه او میدهد .از آن بیشــتر به صدای
طرف مقابل حق میدهد کــه زبان باز کرده،
روایــت خودش را بگوید .ضد کلیشــه اســت؛
چــه در زبان؛ چه در شــکل روایت .خألیی که
هنوز به آن نپرداختیــم و حفرهاش میتواند
خوانندههــای خامــوش این نســل گریــزان از
منبر و مســجد را به خــود جذب کند .قابلیتی
که سالهاســت مانند بسیاری از فرصتها از
دست داد هایم.
در ســال  95در شــیراز نخســتین فراخوان
داستان کوتاه داده شد .داستانهایی جمع
شــد و داوری شــد و جایــزهای داده شــد و
بعد هم بســاط داســتان جمع شــد .شعر
مانــد و شــعر .چــرا نفهمیدیــم؟ احتماالً
اینجــا و آنجا دیگران هم تجربــهای از این
قســم تجربههای نــاکام دارند؛ یعنی تاب
خوانــدن داســتانی بــا پیرنــگ کــه واقعــه
عاشــورا یــا حواشــی آن را روایــت کنــد،
نداریــم؟ پس چگونه اســت کــه کل ارض
کربالست!
ســالها قبــل وقتــی کــه داســتان پیرمــرد
و دریــای ارنســت همینگــوی بــا ترجمــه

نجــف دریابنــدری را میخواندم ،حســرت
میخــوردم که چرا ما این مضمون پیروزی
در شکســت را کار نکردهایــم .نبــردی کــه با
شمشــیر و سپر همراه نیســت ،گاه میشود
که صحنه نبرد وجود و باور خود آدم باشــد
و پهنه نبــرد دریایی صاف و بیکران و صیاد
میمانــد و صیــدش .و باور اینکــه میتواند
هنوز صید کند یا نه؟
و صید میکند و خودش را به خودش ثابت
میکند هرچند که در بازگشــت برای اثبات
وجود خــودش چیزی ندارد؛ مگر اســکلت
ماهــی کــه از طــول قایقــش بزرگترســت.
پیروزی مگر تعریف دیگری دارد؟
تا زمانی که روایتگری ما در بازنویسی صرف
از تاریــخ خالصــه شــود ،پتانســیلهای این
واقعه عظیم از آن ذبح عظیم نامکشــوف
باقی میماند .داســتان ابزار کشــف اســت.
کشف خود ،کشف هســتی که در آن زیست
میکنیــم .تــا زمانی کــه داســتان و روایت را
ابــزار تبلیــغ میبینیــم ،بایــد فقط بــه ذکر
واقعــه اکتفــا کنیم نــه کشــف قابلیتهای
آن .داســتان فرصــت گفتوگو به غیری که
در تاریکــی ذهن ما ایســتاده را میدهد ،به
شــرطی که ما شــرایط گفتوگو را با او مهیا
کنیم.

نگاهی به تعزیه شمر و حضرت عباس

شاهکاری در درام که از دل دوراهی زاییده میشود
یادداشت

وحید رهجو

کارگردان تئاتر

تعزیــه شــمر و حضــرت عبــاس(ع) یکــی از تعزیههــای مطــرح و
پرکشــش اســت که در دهه اول محــرم و عموماً در روز تاســوعا اجرا
میشــود .موضوع این تعزیه وعده امان نامه از طرف شــمر و رد آن
از طرف عباس است و در نهایت به شهادت عباس ختم میشود.
ســاختمان این تعزیه ســاده و نســبتاً منطقی اســت و در جهان
واقعــی رخ میدهــد و جــزو معــدود تعزیههایــی اســت کــه
شخصیتپردازی در آن به شکل قابل توجهی انجام شده است.
قصه تعزیه مربوط به شــب عاشوراست.شمر با دیگر سرداران
ســپاه ابن زیــاد مشــورتی درخصوص جنــگ فردا میکنــد و در
نهایت تصمیم میگیرند که نزد حضرت عباس بروند و با وعده
امان نامه ،او را فریفته و به ســمت خود بکشــانند .اما وعدههای
او برای فریب دادن عباس کارســاز نمیشود و در نهایت دست
خالــی بازمیگــردد .درواقع دوراهیای که در برابر عباس اســت
بهانــهای میشــود برای کندوکاو شــخصیت حضــرت عباس و
پی بردن به درونیات او .عباس در اینجا مظهر وفاداری نســبت
به حقیقتی اســت کــه بــه آن ایمــان دارد .این تعزیه براســاس
نســخههای مختلفی اجرا میشود که نسخه میرعزاکاشانی ،به
زعــم بهرام بیضایی؛ بزرگترین درامنویس و پژوهشــگر تئاتر در
ایران ،از ســایر نسخههای موجود کامل تر اســت .زمان رخ دادن
ایــن تعزیه ،شــب هنگام اســت .از اینرو در ابتــدای تعزیه نامه
میرعزا ،ابیاتی برای توصیف و تصویرســازی شــب و خلق فضا
آمده که بسیار شیوا و جالب است .تعزیه نامه میرعزا شامل سه
بخش پیش واقعه ،واقعه و نتیجه اســت که پیش واقعه شامل
توگوی او با دیگر سرداران
گفتار تک نفره شمر و همینطور گف 
است .واقعه که بیشترین سهم را در این تعزیه نامه دارد تماماً
توگوی شمر و عباس است.
گف 
شخصیتهای موافقخوان در این تعزیه ،حضرت امام حسین،
حضرت عباس ،حضرت علی ،علی اکبر و قاسم ،حضرت زینب
و حضرت ســکینه (علیهم السالم) هستند و مخالفخوانها ابن
ســعد ،شمر و لشــکر دشــمناند .در این تعزیه ،وقایعی همچون

حفر خندق به دور خیمهگاه ،آب آوردن حضرت عباس از فرات و
شهادت ایشان روایت میشود .امام حسین(ع) از شروع مجلس تا
پایان آن حضور دارد و آخرین کسی است که با خواندن وی تعزیه
پایــان مییابــد .حضرت عباس(ع) نقش اصلی تعزیه اســت که
در ادبیات تعزیه خوانی به آن «شــاه نســخه» میگویند .حضرت
زینــب(س) که از آغــاز تا پایان تعزیه حضــور دارد ،تنها زن خوان
تعزیه حضرت ابوالفضل محســوب میشــود .حضرت علی(ع)
کــه برای امتحان زور و شــجاعت حضرت عبــاس(ع) راه را بر وی
میگیــرد .حضرت علی در این مجلس با نقاب حاضر میشــود.
حضرت ســکینه(س)؛ تنها کودکی اســت کــه در این تعزیه نقش
ایفا میکند .نقشش کمی پر رنگ به نظر میآید .مخالف خوانان
یا اشقیا خوانان این تعزیه عبارتند از عمرسعد که فرمانده لشکر
اســت .شــمر که نقــش اصلــی مخالف خوانــان اســت و تعدادی
توگوی
از ســیاهی لشکر اشــقیا که شــمر را همراهی میکنند .گف 
عباس و شــمر ،هنگام دادن وعده امان نامه به عباس ،از بهترین
بخشهای این تعزیه نامه است که قسمتی از آن در ادامه میآید:
شمر :مکن تندی ،مکش تیغ و مران ،من از غالمانم  /عباس(ع) :بود
مکر و بود حیله ،بود تزویر ،میدانم
شــمر:غضب کــم کن کــه میهمانــم ،دل مــن در تب و تاب اســت/
عباس(ع):حسین میهمان تو نبَود؛ چرا لب تشنه در خواب است؟
شمر:حســین خــون جوانــان را بــه دشــمن کــرده ارزانــی /
عباس(ع):حسین آورده در این دشت هفتاد و دو قربانی
شــمر:بکش دســت از حســین ،ســردار باشــی بــر همــه لشــکر /
عباس(ع):همه عالم نمیارزد به یک موی علی اکبر

قــرآن کریــم ،این کتــاب هدایت ،عــزّت و
مانــدگاری نهضــت حســینی و یــاد و نام
آییـــن
و خاطــره پیشــوای آن حرکــت مؤمنانه را
تضمین کرده اســت .درسورۀ غافر آیۀ54
نص ُر ُر ُسَلَنا َوالَّذ َ
آمده است؛ «إَِنّا لََن ُ
ِین آ َمُنوا
َْ
ُ
ْ
ُ
الدْنیا َوی ْو َم یق ُ
وم الشــ َهاد» (ما
فِی ْال َحیاه ُّ
که خالق هســتی هســتیم با تأکیــد اعالم
محمدرضا
میکنیــم رســوالنمان و نیز مؤمنیــن را در
نوراللهیان
ایــن زندگــی دنیــا و در جهان دیگــر یاری
پژوهشگر دینی
میرسانیم).
ایــن تضمین و تعهد الهی به مانــدگاری و جاودانگی یاد و نام امام
حســین(ع) را امروز در بلندیهای کوههای هیمالیا ،در تبّت چین،
در کشــمیر هندوستان ،در اندونزی و مالزی ،در فیلیپین و تایلند در
مالدیو ،در ســریالنکا ،در سراسر هندوستان و پاکستان و بنگالدش،
در ترکیه و سوریه و لبنان ،در عموم کشورهای عربی ،چه در مغرب
عربی« ،مصر و مراکش و تونس و الجزایر و لیبی» و چه حجاز و اردن
و در بســیاری از کشــورهای قاره آفریقا ،در اروپای غربی و شرقی ،در
امریکای شمالی و جنوبی و امریکای التین و نقاط دیگری از جهان
شاهد هستیم و هر روز میبینیم در رسانههای جهان از اجتماعات
هواداران اندیشه و مکتب امام حسین(ع) خبری منتشر میشود.
آنتوان بارا اندیشمند مسیحی کتاب «الحسین فی فکر المسیحی»
«ان الحســین
را مینویســد .شــخصیت عالم مراکشــی کتاب م ّهم ّ
ق لیسانس رئیس
شیعتنّی» را منتشر میکند .پایاننامه مقطع فو 
خلیفهگــری ارامنــه ایــران در مــورد امــام حســین(ع) اســت که در
بیرمنگام انگلستان دفاع کرده و آن همه کتاب که درمصر و مراکش
و حجاز و در کشــورهای انگلیســی ،فرانسوی و اردو زبان در تحصیل
نهضت ســرفراز حسینی و زبانهای دیگر نوشته شــده ،نشانهای از
زنده بودن راه و یاد حسین(ع) و عاشورای خونین اوست.
بــه خاطر دارم در میانمار که  60ســال حکومت کمونیســتها و
نظامیهــا حاکم بود ،برای آن حضرت مجلس عزا برپا شــده و
بــه زبان فارســی نوحه خوانی میکردند .بــاز فراموش نمیکنم
صبح روز عاشــورا در جاکارتا ،پایتخت اندونزی اشــتیاق داشتم
درمجلســی شــرکت کنم کــه بــه راهنمایی یکــی از دوســتان به
مراســمی هدایت شــدم که به مناســبت عاشــورا در ســاختمان
وزارتخانــهای برپــا بــود .وقتی بــه آن محل رســیدیم اتومبیلها
و تــردد جمعیت و نصب پردههای آشــنا ،نشــان از یک جلســه
مهمی داشت که اتفاقاً همین طور بود .در تاالر بزرگ وزارتخانه
مجلســی با حدود یک هــزار جمعیت بر پا بود و اســتاد «احمد
بارکبــه» بیــش از دو و نیم ســاعت مقتل حســینی(ع)را به زبان
ماالیــی میخوانــد و جمعیــت فریاد «یا حســین(ع)» و اشــک
و آه و اندوهشــان فضــا را پــر کرده بــود .گویی خطیــب معروف
عرب «عبدالزهرا کعبی» اســت که صدای او روزهای عاشــورا از
مأذنههای حرم حضرت ابی عبداهلل الحسین(ع) در کربال بلند
است و اینجا به زبان ماالیی مقتل میخواند.
ëëنمونهآخر
در کشــور ســنگال همه ســاله ،روز عاشــورا جشــن معروفــی ب ه نام
«تمخریت»گرفتهمیشد،طبقروایاتیکه دستگاهبنی امیهساخته
اســت ،عدهای شب و روز عاشورا مردم را برای انواع شادیها آماده
میکردند تا جشن و پایکوبی کنند .با شناختی که از واقعیت عاشورا
برای جامعه نخبگان این کشور بویژه استاد «عبداهلل حیدرا» پیش
آمد ،مجلس باشکوهی با حدود دو هزار نفر تشکیل شد.
بحثهــای تاریخی و علمی صــورت گرفت واین ســؤال مطرح
شــد که«عاشــورا روز حزن اســت یا روز فرح و شــادی؟» درپایان
همــان جلســه صــدای گریــه و نالــه حاضــران بلند شــد و بیش
از  10ســال اســت کــه مجالــس عزاداری جایگزین ســنت ســیئه
عاشــورایی در ایــن کشورشــده وعــزای حســینی(ع) با اســتقبال
عمومی مواجه است .این به معنای نصرت الهی از حرکت ابی
عبداهلل الحسین(ع) است و مفهوم زنده بودن عاشورا و روز سید
مظلومان حســین ابن علــی(ع) را متجلی میســازد و مصداق
عینی آیه صدراالشاره میباشد.
ی ای حســین(ع) فردا خداســت ّ
جل جالله
تــو هر چه به خــدا داد 
جزای تو
السالم علیک یا ثاراهلل و ابن ثاره

