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مردم چيزى را نگفتند خوش 

باد، جز آنكه روزگار، روز بدى 

را براى او تدارك ديد.

محم�د معتم�دى، خوانن�ده موس�يقی ايران�ی بي�ن هم�ه 
اپراهاي�ی که ب�ا هم�كارى »به�روز غريب پ�ور« خوانندگی 
کرده اس�ت، نقش ح�ر در اپ�راى عاش�ورا را خيلی دوس�ت 
دارد، چراک�ه ي�ک ش�خصيت چندوجه�ی پرتناق�ض دارد.

گروه تئاتر عروس��کی آران، براس��اس برنامه رپرتوآور س��یزدهم 
شهریورماه به مناسبت ایام محرم به مدت 10 شب اپرای عاشورا به 

كارگردانی بهروز غریب پور به صحنه تاالر فردوسی می رود.
سیدمحمد معتمدی، خواننده موس��یقی ایرانی كه در دوره های 
مختلف همکاری با گروه تئاتر آران ب��ه عنوان خواننده در اپراهای 
مختلف سعدی، حافظ، مولوی، عاشورا و خیام حضور داشته است، 
در گفت وگو با فارس در پاسخ به این سؤال كه علت عدم همکاری 
مجدد او با غریب پور مس��ئله مالی بوده یا مس��ائل دیگری دخیل 
بوده اند، گفت: دستمزد به هرحال بخشی از كار ماست و هیچ كس 
از آن بدش نمی آی��د، اما دلیل من این نبوده اس��ت. من به خود او 
هم گفته ام ك��ه ترجیح می دهم دیگر در اپراه��ا خوانندگی نکنم، 
به این دلیل كه صداهای مختلفی در این كار حضور داشته باشد و 
تکراری نباشد. معتمدی با اشاره به اینکه آخرین كاری كه با گروه 
تئاتر آران هم��کاری كرده، اپرای خیام بود كه اص��اًل قرار هم نبود 
این كار را خوانندگی كند، افزود: یکی دیگ��ر از همکاران قرار بود 
این اپرا را بخواند كه به دالیلی این اتفاق نیفتاد و آقای غریب پور از 
من خواستند كه كار خیام را هم قبول كنم، اما پس از آن دیگر من 

پیشنهاد دادم كه نخوانم تا در خوانندگی كارها تنوع ایجاد شود.
وی با بیان اینکه كار اپراهای عروس��کی را خیلی دوست دارم و به 
نظرش عیار هنری این كارها باالس��ت، افزود: م��ن در كنار بهروز 

غریب پور خیل��ی چیزها آموختم. به ش��خصه هم انسان دوس��ت 
داشتنی است. معتمدی در پاسخ به این سؤال كه اگر نیاز باشد و بعد 
از گذشت ایامی باز هم حاضر است خوانندگی یکی از اپراها را برعهده 
بگیرد، گفت:  اگر الزم باشد حتماً انجام می دهم. به هرحال من چون 
رشته كارگردانی هم خوانده ام به ادبیات دراماتیک عالقه دارم. شاید 
خیلی از خواننده ها فقط به جنبه فنی و تکنیک های آوازی كار توجه 
كنند، اما من با آقای غریب پور خیلی خوب كنار می آیم، چراكه به 

بعد دراماتیک كار هم توجه می كنم.
وی در پاس��خ ب��ه س��ؤالی دیگ��ری مبن��ی ب��ر اینکه بی��ن همه 
نقش خوانی هایی كه در اپراهای مختلف داشته، كدام را بیشتر دوست 
دارد، گفت:  من نقش حر در اپرای عاش��ورا را خیلی دوست داشتم، 
چون این كار به لحاظ نمایشی از نظر خودم بی نظیر بود. حر هم یک 
شخصیت متغیری دارد، یعنی از یک جهت نقش یک انسان منفی 
قلدر را دارد و از سوی دیگر انسان مرددی می شود كه بین دوراهی 

گیر كرده است و بعد هم پشیمان و یک شخصیت مثبت می شود.

روايت محمد معتمدى از »ُحر«خوانی در اُپراى عاشورا

عيار هنرى »اپراى عاشورا« باالست

در مراسم اولين سالگرد درگذشت خالق »کيف انگليسی« مطرح شد
 کاردان: متأسفم براى مديرانی
که قدر »درى« را ندانستند

    جواد محرمي
ط�رح آس�يب هاي روضه خوان�ي، مداح�ي و 
نوحه خواني حضرت اباعبداهلل )ع( در هيئت هاي 
عزاداري ماه محرم طي سال هاي اخير مسئله اي 
بود که همواره از سوي دلسوزان و دلباختگان 
مكتب حسيني)ع( انجام شده است. موضوعي 
که رهب�ر معظم انقاب اس�امي ني�ز بارها به 
آن ورود ک�رده و نس�بت ب�ه راه يافتن برخي 
انحرافات در آيين هاي عزاداري هشدار داده اند. 
بنا به اهمیت موضوع عزاداري عاشورا در گزارش 
پیش رو به صورت موجز بخشي از نظرات دو تن از 
مداحان نامدار اهل  بیت)ع( را درباره آسیب هاي 
عزاداري بررسي مي كنیم. حاج صادق آهنگران 
و میثم مطیعي نام هایي هس��تند كه با نام اهل 
 بیت)ع( عجین ش��ده اند و نظرات این دو مداح 
از دو نسل مختلف درباره مداحي مي تواند براي 
عالقه مندان دس��تگاه عزاداري امام حسین)ع( 
درس آموز باشد. دو نوحه خواني كه یکي در این 
وادي موي س��پید كرده و تجربی��ات فراواني را 
پشت سر گذاشته و دیگري با بهره بردن از نیروي 
جواني طي سال هاي اخیر توانسته از جایگاهي در 

میان جامعه مداحان برخوردار شود. 
    رهبر انقاب بيش از همه به آس�يب هاي 

مداحي حساسيت دارند
حاج صادق آهنگران مداحي است كه سوز صدایش 
براي نس��ل هاي مختلف پس از انقالب اس��المي 
و دوران دف��اع مقدس با خاط��رات زیادي عجین 
است. این خادم امام حس��ین)ع( چندي پیش در 
گفت و گویي با »جوان« درباره آفت هاي مداحي و 
عزاداري ماه محرم در پاسخ به این سؤال كه سبک 
و صداي مداحي وي تقلیدي نیست، عنوان كرد: 
»زمان جن��گ بچه ها با من ش��وخي مي كردند و 
مي گفتند اگر آهنگران با مقلدانش مسابقه مداحي 
بدهد، خودش چهارم مي ش��ود. آن زمان برخي 
صداي من را تقلید مي كردند، ول��ي پس از دفاع 
مقدس اوضاع تغییر كرد و ذائقه ها به سمت دیگري 
رفت؛ سبک هاي مثبت و منفي وارد شد كه درباره 
منفي ها به طور مثال رس��وخ موسیقي هاي غربي 
به چش��م مي خورد كه البته علما و مراجع درباره 
این انحرافات موضع گیري كردند، ولي بهترین و 
مؤثرترین مواضع را در مقاطع مختلف رهبر معظم 
انقالب اتخاذ كردند. بای��د بگویم كه هیچ كس به 
اندازه رهبر انقالب نس��بت به این آفت ها حساس 
نبودند، گویي صدسال مداح بوده اند و آسیب هاي 

این حوزه را به خوبي مي شناسند.«
وي در پاسخ به این سؤال كه رویکرد صداو سیما را 
در این ارتباط چگونه مي بینید، این گونه اظهارنظر 

كرد: »به نظرم چندس��الي است كه قدري بهتر 
شده، آدم دیگر كمتر مداحي و روضه مشکل دار 
مي شنود، اما به نظرم رسانه ها هنوز خیلي جاي 

كار دارند.«
پاسخ حاج صادق آهنگران به این سؤال، اشعاري 
كه در مداحي ها مي خوانید از چه منابعي اس��ت، 
از این قرار اس��ت: »زمان جنگ از اش��عار مرحوم 
حبیب اهلل معلمي استفاده مي كردم. روحیه انقالبي 
عجیبي داشت، خودم شعر نمي گفتم، حاال هم چند 
سالي است كه از اشعار محمد زمان گلدسته، شاعر 
گرگاني استفاده مي كنم. مثاًل آن شعري را كه در 
محضر رهبر معظم انقالب خواندم، ایشان سروده 
بودند.« این پیشکسوت نوحه خواني درباره اینکه 
چقدر خود را مرهون سبک جنوبي و خوزستاني در 
مداحي مي دانید، مي گوید: سبک جنوبي تلفیقي از 
آواها و سبک هاي قومیت هاي مختلف از جمله لر، 
عرب و نواحي چون بوشهر است. عزاداري جنوبي 
همیشه جاذبه داشته است، عرب ها خیلي حزین 
و س��وزناك روضه مي خوانند. مراثي لرها خیلي 
حماسي اس��ت، آوازهاي آنها هم همینطور. همه 
اینها تلفیق كه مي شود سبکي ایجاد مي كند كه در 

مداحي خیلي از جنوبي ها به چشم مي خورد. 
    برخي صوفيگري را رواج مي دهند

وي درب��اره اهمیت اهتم��ام به ذك��ر مصیبت 
در مداحي نی��ز عنوان مي كن��د: »ذكر مصیبت 
سفارش ائمه)ع( اس��ت كه براي امام حسین)ع(
و مصیبت هاي او گریه و اشک ریخته شود. براي 
همین خ��ود را مقید مي دانم كه تنها به ش��ور و 
حماسه اكتفا نکنم به خصوص كه امام رضا )ع( 
هم سفارش به اشک براي امام حسین)ع( كرده اند. 
مداحي بدون روضه فایده ندارد، معتقدم مداح باید 
سه ویژگي را رعایت كند؛ سوز، حماسه و پیام باید 
در مداحي باشد. مداحي باید مرثیه داشته باشد، 
كسي كه براي عزاداري مي آید باید چیزي گیرش 
بیاید، عزاداري باید پربار و پرنعمت باشد، بنابراین 
مداح خوب باید خیلي كار كند و شعر باید خوب و 
پرمعني باشد. رهبري مي فرمایند: یک بیت شعر 
خوب مي تواند از چند سخنراني هم تأثیرگذارتر 

باشد. مداحي باید هنرمندانه باش��د، هم بتواند 
میدان داري كند و هم معرفت بدهد و هم سوزناك 
باشد و اشک بیاورد. آنچه جاذبه ایجاد مي كند هنر 

و معرفت است.« 
آس��یب هایي عزاداري هم نکته دیگري است كه 
آهنگران به آن اشاره مي كند: خیمه ها و دستجات 
عزاداري و هیئ��ات در پیروزي انقالب اس��المي 
نقش بزرگ و بي بدیلي ایفا كردند و دشمن این را 
مي داند. آنها همان زمان به این نتیجه رسیدند كه 
نمي توانند شور حسیني را در دل این مردم خاموش 
كنند، پس بهترین راه را نفوذ در دستجات عزاداري 
تعریف كردند. چون اصل عشق به امام را نمي توانند 
در دل این مردم بکشند. یک روشي كه حتماً روي 
آن كار مي كنن��د، نفوذ در مداح ه��ا و چهر ه هاي 
ش��اخص اس��ت و كار دیگري كه مي كنند، رواج 
صوفیگري در مداحي اس��ت. در برخي مداحي ها 
ذكر همه چیز مي رود، جز خود امام حسین)ع( و 
اهل بیت )ع(، براي مثال اشعار شعراي معاصر را كه 
ربطي به عاشورا ندارد، مي خوانند و سینه مي زنند 
هر چه گوش مي دهي، مي بیني به همه چیز ربط 
دارد، جز فاجعه كربال یا برعکس این هم هس��ت؛ 
براي مثال فقط حسین حسین مي گویند و معرفتي 
به مخاطب نمي دهند، البته ذكر حسین خودش 
ثواب دارد، ولي نباید به این حداقل ها اكتفا كرد یا 
خدایي نکرده مردم آزاري به بهانه ماه محرم كه این 
هم مي تواند ناشي از نفوذ دشمنان امام حسین)ع( 
باشد. مثاًل ساعت 3 نصف ش��ب طبل مي زنند و 
صداي بلندگو را زیاد مي كنند؛ برخي بچه كوچک 
و برخي مری��ض دارند. در برخ��ي هیئت ها دیده 
مي شود به جاي سینه زن و عزادار فقط طبل دارند 
و صداي بلندگویشان بلند است. به عبارتي فقط 
سروصدا درست مي كنند، بدون هیچ معرفتي باید 
جوان ها را توجیه كنند. عزادار امام حسین)ع( باید 
زمان شناس باش��د، نباید با رعایت نکردن برخي 

بدیهیات اجر خود را ضایع كنند. 
    هيئت سكوالر کبريت بي خطر است 

اما میثم مطیعي از مداحان ج��وان و موفق این 
سال ها نیز دو شب پیش در برنامه میدان انقالب 
درباره آس��یب هاي عزاداري امام حسین)ع( به 
هیئت هاي س��کوالر اش��اره كرد و گفت: هیئت 
سکوالر دقیقاً كبریت بي خطر است و هیچ كسي 
هم با آن مش��کل ندارد و به نوعي محدودكردن 
امام حس��ین به 1400 س��ال پیش اس��ت كه 
هیچ گونه جنبش، حرك��ت و انقالبي براي هیچ 
مسئله اي به همراه ندارد و ما را به اعماق قرن ها 
مي برد و امام حسیني را نشان مي دهد كه هیچ 
ربطي به ما ن��دارد. این موضوع در حالي اس��ت 
كه اگر هیئت سکوالر نباش��د، راجع به انقالب 
اسالمي، زكزاكي مظلوم، انقالب بحرین و فتنه 
88 موضع دارد. اگر جنبه حماسه اي عاشورا را از 
تشیع جدا كنید و به 1400 سال قبل برویم كه 
هیچ ضربه اي به كس��ي نمي زند، هیچ كس هیچ 
مش��کلي با آن ندارد. وقتي صداها زیاد مي شود، 
نش��ان مي دهد كه هیئت ها به بخشي از وظایف 
خود عمل مي كنن��د. معتقدم اگ��ر هیئت هاي 
مذهبي در این پیچ مهم تاریخي، وظیفه خود را 
بشناسند، آینده روشني در پیش خواهیم داشت. 
دقت داشته باشید كه مردم ما با امام حسین)ع(  
ش��وخي ندارند. عده اي ش��اید به مسجد نروند، 
اما هیئت را مي رون��د. به جامعه ما نگاه كنید كه 
چگونه تحت تأثیر محرم قرار مي گیرد، بنابراین 

باید از این ظرفیت استفاده شود.

گزارش »جوان« درباره آفت هاي عزاداري و مداحي در ماه محرم

چگونه کیفیت عزاداري را باال ببریم

 م��ردم آزاري ب��ه بهان��ه م��اه 
مح��رم كه اي��ن ه��م مي تواند 
ن�اش��ي از نف��وذ دش��من�ان 
امام حسين)ع( باشد. مثاًل ساعت 
3 نص��ف ش��ب طب��ل مي زنند

مج�رى و بازيگ�ر س�ينما و تلويزي�ون در مراس�م 
گراميداش�ت س�يدضياءالدين درى با بيان اينكه بس�يار 
متأس�فم از اي�ن جامعه نخبه ک�ش و قدرناش�ناس گفت: 
در حي�ات در ى بس�يارى از مديرانی ک�ه االن ن�ام او را بر 
زبان می آورند قدرش را ندانس�تند و به او خون دل دادند.

داریوش كاردان در مراسم گرامیداشت سیدضیاءالدین دری 
كه در باغ موزه نگارستان برگزار ش��د، عنوان كرد: همیشه به 
ایشان می گفتم آقای دری، ولی بگذارید اینجا بگویم »ضیاء«. با 
جناب ضیاء در این همه سال تصویربرداری »كاله پهلوی« یک 
قرن خاطره دارم. ریزه كاری های اخالقی ، خندیدن و عصبانی 
شدن او خاطرانگیز بود. بسیار متأسفم از این جامعه نخبه كش 
قدرناشناس كه در حیات در ی بسیاری از مدیرانی كه االن نام او 

را بر زبان می آورند قدرش را ندانستند و به او خون دل دادند.
در بخشی دیگر از این مراسم، قطب الدین صادقی به این نکته 
اش��اره كرد كه ما كارگردان بزرگی را از دست دادیم كه به 
فکوری، متانت و صبر در هنرمندی شهره بود. او می دانست 
از جان سینما و تلویزیون چه می خواهد، چیزی كه امروز در 

دنیای تصویر ما نادر است.
بازیگر س��ریال »كاله پهلوی« با اش��اره به اینکه ق��رار نبود 
»ضیاءالدین دری« ما را با كوله بار دغدغه های باقی  مانده تنها 
بگذارد، تأكید كرد: این ش��انس را داش��تم و آخرین سکانس 
س��ریال »كاله پهلوی« را در همین س��الن كار كردم، اما این 
آخرین كار ما با ضیاءالدین دری نبود. قرارمان بر ساخت سریال 
»س��نجرخان« بود، اما اجل به او مهلت نداد. س��نجرخان از 
سرداران بزرگ كردستان است كه توانست روس ها را شکست 
دهد و مبارزات او از صفحات زرین تاریخ سیاس��ی كردستان 
به شمار می رود. فیلمنامه آن را نوش��ته بود و مهیای ساخت 
آن بود. وی افزود: من در »كاله پهلوی« و »كیف انگلیس��ی« 
بودم. می توانم بگویم فیلمسازی مسلط بر ساختار قصه بود و با 
خلق پیچ و خم های هیجان انگیز تماشاگر را به دنبال خودش 
می كشاند. همچنین در كار با دوربین هرگز ندیدم در گرفتن 
یک صحنه و كاری كه انجام می دهد شک كند و زاویه را تغییر 
بدهد. از ابتدا می دانست چه می خواهد و این نکته بزرگی است. 
اینکه كسی بداند چه چیزی را از یک صحنه می خواهد، مهم 

است. او تمام صحنه ها را در ذهنش می پروراند.
   ضياء از هيچ جزئياتی نمی گذشت

صادقی تأكی��د ك��رد: كار با بازیگ��ر تکنیک بزرگ��ی بود كه 
س��یدضیاءالدین دری آن را بس��یار خوب انجام می داد. صبر، 

متانت و حرفه ای گری اش آنقدر بالمنازع بود كه بارها در جریان 
تولید نمی گذاشت حاش��یه ای گریبان كار را بگیرد. همه  چیز 
را مدیریت می كرد و آرامش توأم��ان با طمأنینه در تولید، رمز 

موفقیت كارهای سیدضیاءالدین دری بود.
بازیگر سریال »كاله پهلوی« گفت: وسواس در كار او بسیار 
عجیب بود. كسی كه یک شاهکار را از كار معمول و عادی 
متمایز می كرد و دق��ت زیادی در جزئیات داش��ت. ضیاء 
از هیچ جزئیاتی نمی گذش��ت و این برای من قابل احترام 
بود. كارگردانی فراتر از معمول داش��ت. دقت در جزئیات 
او كم نظیر ب��ود و واقعاً می تواند مهر خالقه و ارزش��مندی 
بر هر كار بگ��ذارد. ریزه كاری های��ش در مونولوگ هایش 
شگفت انگیز بود و مته به خشخاش می گذاشت. آنقدر این 
وسواس در كارش وجود داشت كه در محل لوكیشن یک 

اتاق گرفته بود و به هتل برنمی گشت.
   دو بار تا مرحله سكته رفت

صادقی خاطرنشان كرد: دو بار تا مرحله سکته رفت. یک شب 
با هم در كوچه قدم می زدیم. ضیاء دو بار تا مرحله سکته رفت؛ 
چراكه خیلی به عمق بخش��ی در كار اهمیت می داد، حتی از 
جانش برای تعالی فرهنگ و هنر مایه می گذاشت. چند باری به 
بچه ها گفتم كار را متوقف كنید، ایشان دارند خودشان را از بین 
می برند. این احساس مسئولیت مهم كه در وهله اول كار است، 

در تربیت هنری مرحوم در ی از جایگاه ویژه ای قرار داشت.
   ضياء کارگردان سرگردانی نبود

صادقی افزود: در ی از معدود كارگردانانی بود كه می دانس��ت 
چه می خواهد. كارگردان سرگردانی نبود و روز اول یک هدفی 
داش��ت و آن هدف را با قدرت دنبال می ك��رد. خیلی كارهای 
دیگری هم كرده و به نظر من از میان سریال هایی كه جامه عمل 
نپوشانده و می خواسته ارائه دهد، كار تاریخی بود. بحران های 

عاطفی انسان ها برایش بسیار اهمیت داشت.

محمود عزيزي بازيگر، کارگردان و مدرس تئاتر در واکنش به طرح چابک سازي ارشاد مطرح کرد

وزارت ارشاد نياز به چابک سازي دارد

اگ�ر ق�رار ب�ر چابک س�ازي ي�ا س�اماندهي اس�ت، باي�د 
گفت ي�ک وزارتخانه احتي�اج به اين  هم�ه معاونت ن�دارد و 
معاونت ها ه�م احتياج ب�ه اين تع�داد مدي�رکل ندارند. پس 
چ�را چابک س�ازي را از همي�ن ج�ا ش�روع نمي کنن�د؟ 
نمي پرس�ند؟ را  متخصص�ان  و  هنرمن�دان  نظ�ر  چ�را 

محمود عزیزي بازیگر، كارگ��ردان و مدرس تئاتر در ادامه با اش��اره 
به اینکه گاهي دولت هاي ما ش��ب، خواب نما مي شوند و تصمیماتي 
مي گیرند كه پشت آن فکر و بررس��ي دقیقي نیست، گفت: فقط این 
مسئله یک قانون مي خواهد كه آن قانون وجود ندارد و اگر باشد، به 
هیچ كدام از این مدیریت ها احتیاج نیست. ما باید یک مدیریت در هنر 
داشته باشیم تا چند زیرشاخه موسیقي، تئاتر، تجسمي و سینما داشته 
باشد. اصاًل اگر سینما را صنعت مي بینند، مدیریت حمایتي آن معني 
ندارد. در وضعیت اینها مشکالتي هست كه اشکالش از فهم مدیریتي 

براي مسائل فرهنگي است. 
عزیزي ادامه داد: براي اجراي هر طرحي باید بررسي كارشناسي شود. 

اینکه با بعضي دوس��تان متخصص در هر كدام از حوزه ها صحبت و 
مشورت نشده را نمي گویم، بي ادبي است. اما بي خردي از نشناختن 
موضوع است. مثاًل درباره مؤسسه هنرمندان پیشکسوت باید از بدنه 
هنرمندان چند نف��ر را انتخاب مي كردند تا مش��کالت و نظرات را از 
زبان آنها بشنوند و در راستاي طرح شان از نظرات آنها استفاده كنند. 
ضمن اینکه جاي تعجب دارد وقتي یک نفر خوب كار كرده و مشکلي 
نداشته، به جاي تشویق كردن با چنین برخوردها و تصمیم هایي  هم 

مواجه شود. 
وي افزود: ماجراي ادغام بحث هاي اساس��ي دارد، چون هر كاري 
باید با این هدف كه به جامعه هنري آرامش دهد، دنبال شود. اما 
همین االن اگر یک بررس��ي ساده و سرانگش��تي كنید و ببینید 
چه طبقه اي از جامعه مي توانند هفته اي دوبار به س��ینما بروند یا 
تئاتر ببینند و تابلو بخرند، معلوم مي ش��ود كه سیاست دولت چه 
بوده و چه هست، چون نشان داده مي شود بخش زیادي از جامعه 

فراموش شده اند. 
محمود عزیزي در پایان گفت: مهم ترین مس��ئله این اس��ت كه چرا 
وقتي یک چیزي وجود دارد، باید آن را داغ��ان كنیم و به اجبار چیز 
دیگري را ایجاد كنیم كه هنوز تجربه نشده است و نمي دانیم مفاد آن 
چیست. كاش فردي كه این پیشنهاد را در این مجموعه به این شکل 
داده است با دالیل مشخص توضیح دهد كه چه مي خواهد، آن وقت 
شاید همگان حمایت كنند، اما اگر بنا بر چابک سازي اساسي است، 
پس چرا از رأس هرم وزارت ارشاد شروع نمي شود كه این همه نیرو 
در آنجا وجود دارد؟ این وزارتخانه مثل زمان قاجار شده كه هر كسي 

بیکار است پست مدیریتي برایش درست كرده اند. 

    خبر

 کتاب »داستان رويانا« 
روانه بازار نشر شد

کتاب »داس�تان رويانا« نوش�ته محمدعل�ي زماني�ان و از آثار 
جدي�د انتش�ارات »راه يار« وابس�ته ب�ه دفتر مطالع�ات جبهه 
فرهنگ�ي انق�اب اس�امي در م�ورد بخش�ي از فعاليت ه�اي 
دکت�ر س�عيد کاظم�ي آش�تياني روان�ه ب�ازار نش�ر ش�د. 
به گزارش مهر، كتاب »داستان رویانا«، روایت تاریخ شفاهي اقدامات 
دكتر سعید كاظمي آشتیاني در پژوهشگاه رویان از تأسیس تا تثبیت 
و پیشرفت اس��ت كه توس��ط دفتر مطالعات جبهه فرهنگي انقالب 

اسالمي روانه بازار نشر شده است. 
این كت��اب خاطرات ن��اب و منتش��ر نش��ده از روند ش��کل گیري 
پژوهش��گاهي را روایت مي كند كه موفق به درمان ناباروري و سلول 

درماني و شبیه سازي شد. 
در بخش��ي از مقدمه این كتاب مي خوانیم: »پس از جنگ تحمیلي، 
عده اي جواِن از جنگ برگشته دور هم جمع شدند و تصمیم گرفتند 
مجموعه اي را راه اندازي كنند كه براي اولین بار مشکل »نازایي« را در 
كشور حل مي كرد. انگیزه آنها براي حركت، امید به توشه آخرتي بود 
كه از ثمره تالششان فراهم مي آمد. سال ها بعد از آن همه تصمیمات و 
اقدامات و رنج ها، نتیجه كارشان نماد پیشرفت ایران شد و به باز كردن 

گره زندگي خانواده هاي گرفتار انجامید. 
این كتاب حاص��ل مصاحبه هاي بهن��ام باقري و تحقی��ق و تدوین 
محمدعلي زمانیان است كه توسط انتشارات »راه یار« وابسته به دفتر 

مطالعات جبهه فرهنگي انقالب اسالمي منتشر مي شود.

بي بي مريم با گويش هاى محلی 
ديدنی تر می شود

پرداخت ب��ه حماس��ه پردازان ایران��ي در قال��ب هنر و 
به خص��وص هنرهاي نمایش��ي )فیلم، س��ریال و تئاتر( 
به ماندگاري و فراگیري روح حماس��ه، ش��کل و قامتي 
قابل س��تایش مي دهد، اما ب��راي پرداخت ب��ه الگوها و 
شخصیت هاي حماسي ایراني باید بس��تري فراهم كرد 
تا باورپذیري و قابل دفاع بودنش بیش از آنچه در ادبیات 

شفاهي وجود دارد، فراتر رود. 
حکایت مب��ارزه با كب��ر و اس��تکبار بي بي مریم در س��ینه 
بختیاري با احترامي مقتدرانه نقش بس��ته است، ارزشمند 
بودن تفکر بي بي مریم ها حکایت از روح مقاومت دارد و حال 
اینکه نقش در قالب قاب تلویزیون به تصویر كش��یده شده، 

قابل تحسین است. 
سریال »بي بي مریم« في نفس��ه الزم بود و لزومش را باید 
در همان صداق��ت و ترویج فرهنگ مقاومت جس��ت وجو 
كرد؛ همان فرهنگي كه از دیرباز در م��ردان و زنان جاي 
جاي ایران زمین بوده و هست؛ دلیرمردان و شیرزنان در 
جنوب، ش��مال، مردمان غرب و ش��رق پهنه دالور خیز و 

مقام ایران زمین. 
فرهنگ مقاوم��ت ك��ه بالندگي خ��ود را پ��س از انقالب 
شکوهمند اسالمي به اوج رساند و نمونه بي بدیل و ابدي آن 
حماسه زنان و مردان غیرنظامي در هشت سال دفاع مقدس 
بود كه گنجینه اي شد پر از اقتدار و افتخار ملي، اما طعم و 
بوي بختیاري بي بي مریم آنقدر كم رمق بود كه حالوت آن 

در باور مردمان بختیاري به چالش كشیده شد. 
پرداخت به س��ریال هایي كه در حافظه اقوام جایگاه خاصي 
دارد براي آنکه دفاع خوب و به یادگاري از خود به جا بگذارد، 
باید روح باورپذیري در قومیت خاص خ��ودش را به همراه 
داشته باشد و بخشي از این روح در حداقل لهجه بختیاري 
بود كه هم ش��یرین و هم داراي یک روح حماسي نهفته در 

درون خود است. 
بختیاري ها هرگاه ش��اهنامه را با همان حس و حال و لهجه 
بختیاري مي س��رایند، سراس��ر وجود آدم��ي را حس غرور 

فرامي گیرد و ای كاش لهجه كاراكترها بختیاری بود. 
اس��تفاده از تعدادي از بازیگران مس��لط بر لهجه بختیاري 
همچون عزت اهلل مهرآوران و علي اوس��یوند به��ره از توان 
بازیگ��ران بوم��ي در اس��تان هاي چهارمحال و بختی��اري، 
خوزستان و لرستان مي توانست در فضاسازي این اثر شریف 

كمک كند تا باورپذیرتر و دوست داشتني تر شود. 
نکته دیگر بهره گرفتن از وجود اساتید دانشگاهي مسلط 
به قوم شناسي بختیاري همچون دكتر اردشیر صالح پور و 
نویسندگان و تاریخ نگارانی كه در ابعاد مختلف اشراف كامل 
بر رفتار شناسي بختیاري دارند است كه مي توانست تأثیر 
مهم و ماندگاري در تولید این سریال برجاي بگذارد. گفتن 
این نکته شاید خالي از لطف نباش��د، براي ساخت چنین 
سریال هایي كه مستند هستند، صرفاً لوكیشن )قلعه هاي 
تاریخي، كوه و دش��ت( هر چند مفید هس��ت، اما كفایت 
نمي كند و بای��د رنگ مایه رفت��اري )آداب مهمان نوازي، 
ریش سفیدي، لباس تیراندازي، اسب سواري، خویشاوندي، 
دامداري، كشاورزي، عروسي ها و عزاها( مورد توجه جدي 
قرار گیرد. به طور مثال در سریال »روزي روزگاري« با آنکه 
عمدتاً براساس تخیل بوده اس��ت، اما به دلیل آنکه رنگ و 
بوي فولکور و سنتي در آن سریال موج مي زند، سال هاست 
كه پخش مجدد مي شود و همواره مخاطبان خود را حفظ 

كرده و انگار رنگ كهنگي ندارد. 
از دیگر نکات تولید این سریال، باوركردن تولید كنندگان 
اس��تاني و محل��ي )نویس��ندگان، تهیه كنن��دگان و 
كارگردانان( براي چنین سریال ها و تله فیلم ها مي باشد 
كه به ظاهر یکي از سیاست هاي صدا و سیما هم میدان 
دادن به آنهاس��ت كه در سال هاي گذش��ته كم و بیش 
شاهد بوده ایم و شایسته است بیش از پیش به حمایت 
و تش��ویق هنرمندان توانمند اس��تاني كه موضوعات و 
سوژه هاي محلي را مایه كار خود قرار مي دهند، شاهد 
ساخت و تولید فیلم هایي از این دست باشیم كه سرشار 
از لحظات بکر و شگرف هستند. مصداق این توانمندي ها 
ساخت تله فیلم »برف و آفتاب« به كارگرداني جوانبخت 
از اس��تان چهارمحال و بختی��اري و »اس��کي باز« به 
كارگرداني هنرمند توانمند بختی��اري فریدون نجفي 
اس��ت كه بارها هم در داخل و هم خارج از كشور مورد 

توجه و تشویق قرار گرفت. 
در پایان اش��اره به این نکته الزم اس��ت، مردمان بختیاري 
قدرشناس سازندگان سریال و فیلم با موضوعات پرداخت به 
بختیاري همچون »علیمردان خان« ارج مي نهند، اما امید 
اس��ت به دور از هرگونه شتابزدگي و ش��عارزد گي به شعور 
مخاطبان عنایت ویژه تري داشته باشیم تا این گونه فیلم ها 
تبدیل به یک اثر ماندگارتر در حافظه شفاف مردمان خوب 

و فهیم و شریفمان شود.

محسن سليماني فارساني     یادداشت 


