
و اهل نمايش ما چه فيلمساز و چه تئاتري و ديگران، چه 
اهل ادبيات و محقق ها در نسل جديد از اين رونق گرفتن 
بهره ببرند و جان دوباره به تعزيه داده شود و به آن عظمت 
سابقش برس��د. اين خيلي دور از دس��ترس نيست. بيخ 
چنگ است و كافي است كه متوليان اراده كنند و آستين 

باال بزنند ان شاءاهلل.
پس اينکه عده ای القا می کنن�د تعزيه ديگر 
سليقه مردم نيست را شما از اساس بی اعتبار 

می دانيد؟
تعزيه سليقه مردم است. مگر س��ليقه مردم سينه زني و 
زنجيرزني نيس��ت؟! مي بينيد كه همه س��اله در سراسر 
ايران اين مراس��م برگزار مي ش��ود چون در آن ش��ركت 
فعال دارند ام��ا تعزيه يكي به جهت رقباي��ي كه باالتر به 
آن اشاره ش��د و ديگري به جهت دست كم گرفته شدن و 
سرسري گرفته شدن اين گونه مهجور شده است. امكانات 
بالقوه اش عشق به عاشورا است و خودتان به چشم داريد 
مي بينيد و هميشه مراسم مربوط به محرم خيلي با شور و 
حرارت برگزار مي شود؛ نمونه اش همين پياده روي اربعين 
كه با چه شور و حرارتي در حال برگزاري است. اگر اراده 
باشد و همان طور كه گفتم اگر آن سازمان وارد كار شود 
بحمداهلل شكل بگيرد و جدي به اين موضوع پرداخته شود 

جذابيت های تعزيه خودش را نشان می دهد.

از مش�کالت برخی تعزيه ها که در ايام محرم 
برگزار مي شود و ضعيف است و کيفيت مناسب 

ندارد چيست؟
من خودم تعزيه خوان بودم. تعزي��ه را تا حدودي از درون 
مي شناسم. ما روزش��ماري مي كرديم تا محرم شود، همه 
خانواده تقريب��اً تعزيه خوان بودند و م��ن و همبازي هايم 
در ايام محرم هم تماش��اچي بوديم و بعض��اً تعزيه خوانی 
هم می كرديم. من در نقش كودكان مثل طفالن مس��لم 
مي خواندم. من در مقطعی زيباترين تعزيه ها و آراسته ترين 
تعزيه ها را رفتم در سراسر ايران و از نزديک مشاهده كردم. 
چون طالب تعزيه ب��ودم هر جاي ايران بود براي تماش��ا 
رفتم اما شكيل ترين تعزيه را تعزيه روستاي خودمان در 
زيادآباد ميمه ديدم. چ��ون در جواني ما يک تعزيه گردان 
به نام شيخ زين الدين ملودي ها كه شاعر و واعظ باهوش و 
اهل مطالعه ای بود و بسيار خوش صدا بود و ذهن خالقي 
هم داشت تعزيه های روستای ما را برگزار مي كرد. تعدادي 
هم تعزيه خوان خوش صدا و مناس��ب نقش ها در آن دوره 
بودند و اينها باعث شد من ش��كيل ترين تعزيه ها را شاهد 
باشم. برای همين تعزيه در ذهن من ماندگار شد. اگر در كار 
تعزيه عشق نباشد و انتخاب ها درست نباشد، نظم نداشته 
باشند و كارگرداني و تعزيه گردان با كيفيت اجرا نكنند روی 
مخاطب تأثيرگذار نخواهد بود. بايد كارگردان با دقت زياد 

باالی سر كار باشد كه منسجم و ديدني برگزار شود.
تعزيه چه  اندازه ظرفيت بازس�ازي به عنوان 

يك تئاتر تلويزيوني را دارد؟
بهره بردن تلويزيون، س��ينما و در كل فيلم از آيين هاي 
نمايشي، لوازم خودش را مي خواهد. بستگي به اين دارد 
كه ما با چه دقتي از ابزار سينمايي و بيان تصويري استفاده 
كنيم اما اصل داس��تان همان تعزيه است كه بايد درست 
برگزار شود. شايد بشود دس��ت كم كاري كرد مثاًل بنياد 
بزرگي كه منظور من بوده و آرزوي من هست و خيلي دور 
از دسترس به نظر نمي رسد در صدا و سيما به عنوان يک 
واحد شكل بگيرد برای تعزيه و همه ساله با گلچين كردن 
تعزيه خوان هاي توانا، از سراسر ايران تعزيه ها را نظم بدهد 
و با ضبط درست و عالي در محرم و صفر روی آنتن ببرد. 
تعزيه بهتر است در چهارچوب خودش بماند. تعزيه قصد 
و مقصودش مطلقاً تاريخ نيست و روايت تاريخ نيست. قرار 
اس��ت روح ما را تكان دهد و حزن برانگيز باشد و مفاهيم 
ذهني را به شكل نمايش نشان دهد. مجاز است مثل كليم 
كاشاني از فرشتگان عرش بگويد كه چه مي كردند اما شعر 
اين اجازه را به او مي دهد. از مجاز ها، مجاز است كه استفاده 
كند. تعزيه هم از اين جنس روايت است. تعزيه چهارچوب 

خود را با اينها تشكيل داده است .
تعزيه در زمان خودش م��ردم را تحت تأثير قرار مي داد و 
به فكر وامي داشت يعني اين همه ظلم، در تاريخ بي نظير 
است. دقت داشته باش��يد واقعه عاشورا و محرم در تاريخ 
كل جهان بي نظير اس��ت. در تاريخ كل بشريت در اسالم 
و غير از آن نمي توان به لحاظ معناي��ي نمونه اش را پيدا 
كرد. شما حركت آب را ببينيد مسئله تشنه شهيد شدن 
كه از عجايب روزگار است كه از حضرت مسلم)ع( شروع 
مي شود. اولين شهيد اين واقعه ايشان است كه به شكل 
غريبي سفر ايشان به مسئله آب و تشنگي گره مي خورد. 
اين طرف هم وقتي امام حسين)ع( مي رود و اينجا آب در 
سرگذشت عباس)ع( معنا پيدا مي كند. مسئله حر را شما 
دقت كنيد. اين مسئله تحول، به خود آمدن، چقدر قوي 

در دل عاشورا نهفته و اشكار مي شود.
در خميني ش��هر كه يكي از پايه ه��اي مركزي برگزاري 
تعزيه است، بسيار جالب است كه در روز عاشورا مردم در 
همه ميدان هاي شهر جمع مي شوند و يک گروه مي آيد 
بخشي و سكانسي را در اين ميدان اجرا مي كند و مي رود. 
در گذر بعدي هم��ان را اجرا مي كند. بع��د گروه بعدي 
مي آيد ادامه اجراي قبلي را روايت مي كند و بعد مي رود 
در ميدان جلوتر همان را اجرا مي كند، تا شب. در نهايت 
هفت، هشت گروه مختلف تعزيه را اجرا مي كنند و خيلي 
خاص است و اين اس��ت كه مي توان گفت تعزيه نمايش 
نيست و تعزيه خوان بازيگر نيست. اينجا چقدر خالقانه با 
اين فرم برجسته شده شما يک حر نمي بينيد، يک عباس 
نمي بينيد، يک شمر نمي بينيد. اشخاص مختلف كه شكل 
همه شان فرق مي كند مي آيند و روايت مي كنند و اينجا 
يک فاصله گذاري ظريف ايجاد مي شود و شركت كننده 

يک روايت را مي بيند نه يک نمايش را.

    زينب امجديان
تعزي�ه اصيل تري�ن نماي�ش ايرانيان اس�ت که طی 
دهه ه�ای اخي�ر ب�ه دلي�ل بی توجه�ی مس�ئوالن 
فرهنگی و رس�انه ای مهجور مانده اس�ت. »جوان« 
در اين باره ب�ا ام�راهلل احمدجو کارگردان س�ريال 
مان�دگار روزی روزگاری گفت وگ�و ک�رده اس�ت. 

    
جايی گفتيد برخي سکانس هاي سريال روزي 
روزگاري را بر اس�اس تعزيه ميزانس�ن بندي 
کرديد، اينکه تعزيه واقعاً اين قدر امکان برای 
الهام بخش�ی تکنيکی داشته باش�د موضوع 
عجيب و جالبی است. درباره قابليت های تعزيه 
در سينما کمی  برايمان توضيح بدهيد. به ويژه 
اينکه سريال روزی روزگاری جزو نوستالژی های 

بسياری از مردم ايران هم هست.
واقعيت ماجرا اين اس��ت كه از ظرفي��ت تعزيه مي توان 
در سينما بهره برد و من كه ش��خصاً زياد بهره بردم. در 
ميزانسن هاي س��ريال روزي روزگاري در چرخش هاي 
دوربين و حركت هاي بازيگران و برخي از فانتزي ها ملهم 
از تعزيه هستند. تعزيه به نظر من اصل و اساس نمايش 
اس��ت. آنچه ما به عنوان نمايش آييني تعزيه داريم اين 
است كه تماشاچي صرفاً تماشا نمی كند و شركت كننده 
هم هس��ت. تفاوت نمايش هاي آييني ب��ا نمايش هاي 
معمول همين اس��ت. در نمايش معمولی كه بخشی از 
آن هم از غرب آمده تماشاچي دخالتي در خود نمايش 
نمي كند ام��ا نمايش هاي آييني يا آيين هاي نمايش��ي 
تماشاچي ندارند، شركت كننده دارند و تعزيه واقعاً يک 
منبع عظيم از هر جهت مناس��ب براي كارهاي نمايشي 
اس��ت. غربی ها زياد از تعزيه ما الهام گرفته اند و استفاده 
كرده اند. تعزيه يک نمايش بزرگ و از هر جهت پر و پيمان 
است كه هر چه شما به لحاظ قابليت های نمايشی تصور 
كنيد در اين مراس��م هس��ت. البته تعزيه در درجه اول 
يک منظومه اس��ت كه قصه كرب��ال را تعريف مي كند نه 
تاريخ كربال را. تعزيه سعی می كند به قصه عاشورا و روح 
عاشورا تجسم بيروني بدهد و خيلي پايبند تاريخ نيست 
هر چند كه ملهم از تاريخ است اما متعهد كامل به تاريخ 
نيست. تاريخ را روي منبر در كتاب ها و در جاهاي ديگر 
توضيح مي دهند اما تعزيه س��عي مي كند روح عاشورا را 
مجسم كند و منظومه اي است كه هر بخشي را يک راوي 
به عهده مي گيرد كه روايت كند بنابراين تعزيه خوان ها 
بازيگر نيستند، راوي هستند. مثل نقال هايي كه سرتاسر 
يک قصه را در قهوه خانه يا پرده خانه ها روي پرده شخصاً 
تعريف مي كنند و حداكثر يک بچه مرشد دارند كه كمک 
حال است. راوي هاي تعزيه و نقال هاي تعزيه هر كدام به 
تناسب صدا و فيزيک و ش��رايط ظاهري شان زبان حال 
بخشي از شخصيت ها را بيان مي كنند و اين گونه تعزيه 
شكل مي گيرد. اين نمايش قرن ها توسط ميليون ها عاشق 
سيدالشهدا)ع( صيقل داده شده و خالقيت در هر گوشه 
و زاويه آن جاري است، به اين جهت مي شود از آن الهام 
گرفت و مي شود آموخت و مي شود براي فيلمسازي مبنا 
قرار داد و حتي براي كارهاي نمايشي راديويي از آن بهره 
برد چون روايتگری در آن تصويری اس��ت. يعنی راوی 
جوری روايت می كند كه برای ش��نونده تنها هم ايجاد 

تصوير می كند. اين بی نظير است.
شما از تعزيه در س�ريال روزی روزگاری چه 

بهره هايی برديد؟ 
خيلي به دردم خورد. آن گردش ها كه از آنها الهام گرفتم 
يا بخش هاي غيرفانتزي مثل همان شير در تعزيه، آنجا كه 
با دهل مي پرسد از پدرش و آن سرنازن پاسخ مي دهد. اين 
در واقعيت نيست اما من از آن استفاده كردم و به صورت 
مكالمه بهره بردم. از فانتزي ه��اي تعزيه الهام گرفتم، از 
صحنه آرايي. در حال حاضر اين طور نيست كه ما هر چه 
بخواهيم در صحنه فراهم شود. از امكانات صحنه و آنچه 
مورد نياز است كمبود هايي داريم. اغلب كارگردان ها كه 
با آنها صحبت كنيد گله مند هستند و مي گويند تداركات 
خوب عمل نكرد و آنچه مدنظرش��ان بود فراهم نش��د و 
صحنه هايي تدارك نش��د اما كارگردان آش��نا به تعزيه 
مي داند چگونه ب��ا كمترين ابزار تعزيه را ش��كل  دهد و 
صحنه آرايي  كند. در دوره های مختلف با خالقيت تمام 
مي آمدند كار مي كردند و مي توان از تفكيک رنگ س��بز 
و قرمز بين اش��قيا و اوليا اين را ديد. اينها مي تواند منشأ 
كمک سينماگر و فيلمساز ما باشد. من چيزي را بهتر از 

تعزيه سراغ ندارم كه منبع تحقيق و آموزش قرار بگيرد.
تعزيه چه امکاناتی در اختيار يك کارگردان 

قرار می دهد؟
تعزيه در صحنه آرايي بسيار منعطف است يعني مي شود 

حتي با تعداد بسيار انگشت شمار تجهيزات و افراد تعزيه 
خام برگ��زار كرد و هم مي ش��ود خيلي گس��ترش داد و 
به فرض اگر محل برگزاري كنار رودخانه اي باشد عظيم تر 
از رود فرات به اندازه ای بسيار زياد لباس و ابزار صحنه و 
اسلحه در اختيارتان باش��د كه چندين برابر لشكر اشقيا 
سياهي لشكر داشته باشيد باز هم مانعی برای اجرا نداريد. 
همان رودخانه را می توان تبديل به يک نهر كرد يا تقليل 
داد و يا حتي به وقتي جوي و نهر آب نيس��ت يک تشت 
آب مي تواند نماد دجله باشد. يا برای مثال تخت تعزيه كه 
معموالً حسينيه ها و محل برگزاري تعزيه يک تخت در 
وسط دارند و شركت كنندگان دور تا دور آن مي نشينند. 
دور زدن تعزيه خوان دور تخت نماد يک مس��ير اس��ت. 
فرض كنيد از كوفه تا كربال. از مدينه تا مكه يا هر جايي كه 
مقصود و منظور آن تعزيه است و خيلي چيز هاي ديگر. 
در لباس ها اين دقت بوده كه سبز چشم نواز منتسب به 
اوليا است و ايشان را با لباس قرمزرنگ و سرخ رنگ اشقيا 
جدا مي كند و حتي رنگ آميزی در پر شترمرغ هايي كه 
به كالهخود مي زنند رعايت شده است. ما به جاي تقليد 
خام نچسب از اپرا كه مال غربي هاست تعزيه را داريم كه 
به نوعي نمايش آييني موزيكال است و هم منظوم است. 
روايت تعزيه و گفت وگو ها و گفتار و توضيحات تماماً در 
تعزيه منظوم است و با آواز خوانده مي شود و حتي ابزار 
موسيقي هم بخش حتمي  تعزيه است. طبل و شيپور و... 
اينها در اغلب تعزيه ها هست. در بيشتر تعزيه ها ديديم كه 

از ساز هاي بادي استفاده مي شود به خصوص از شيپور.
چرا تعزيه اين قدر مهجور است؟

خيلي ها از تعزيه تعريف درس��ت ندارند و متوجه نبودند 
كسي كه فرض كنيم عهده دار روايت زبان حال حضرت 
زينب)س( هست همه مي دانند كه مثاًل يک مش حسن 
است كه سن و س��الي دارد و ريش��ش از زير نقابي كه به 
صورت زده پيداس��ت و مرد اس��ت و لباسش هم خيلي 
زنانه نيست. لباسي كه طراحي ش��ده معموالً يک لباده 

گلدار بلند است.
برخ��ي دچار اي��ن توهم مي ش��وند كه نق��ش حضرت 
زينب)س( را بازي مي كنند ولی ابداً در تعزيه نقش بازي 

كردن وجود ندارد. بيشتر راوي هس��تند. آن نوشته كه 
عنوانش نسخه تعزيه هست در دفترچه ها نوشته مي شود. 
اين اشعار نوشته شده و اين حتماً جزو واجبات تعزيه است 
كه تعزيه خوان حتي اگر تعزيه خوان قديمي  است و همه را 
حفظ است محض ظاهر حتماً بايد اين را بگيرد به دستش 
و وانمود كند كه از رو دارد مي خوان��د. حق ندارد اين را 
بگذارد پر ش��الش كه توهم نقش بازي ك��ردن به وجود 
بيايد و بايد نشان دهد و پيدا باش��د كه من دارم از روي 
يک نوشته اي چيزي را براي شما روايت مي كنم. اگر اينها 
را نشناسند يا متأس��فانه با نمايش جا به جا بگيرند درك 
درستی از ابعاد هنری آن پيدا نمی كنند و درك نكردن ها 
باعث ش��ده كه تعزيه مهجور بماند. البته رقبايي هم كه 
پيدا شده مثل سينما و تلويزيون و تئاتر رونق سابق را از 
تعزيه و از همه آيين هاي نمايشي گرفته است. فرض كنيم 
عزا ها و عروسي ها و آيين هاي قومي  خيلي مفصل برگزار 
مي شد اما مي بينيم كه خيلي از آنها تعطيل شدند و اگر 
هم باشند در جاهاي دور و آنهايي كه برگزار مي شود در 

عيد نوروز يا محرم است كه خيلي كمتر از سابق است.
فک�ر می کني�د مس�ئوالن فرهنگ�ی برای 
رونق تعزيه و شناس�اندن اي�ن ميراث ملی 
به نسل های بعد چقدر می توانند نقش داشته 

باشند؟
وزارت ارشاد مي تواند براي رونق تعزيه وارد ماجرا شود 
و به جاي س��رمايه گذاري در جاهايي كه مي توان گفت 
زائد هستند و بدون استفاده، بنيادي را هر چند كوچک 
راه اندازي كنندومشغول كار شوند و به داد اين داستان و 
اين هنر ملی برسند. حتي آن بنياد استقالل كامل داشته 
باش��د و كارش جدي گرفته ش��ود و دقت زياد در همه 

جوانب و هزينه هاي آن شود.
براي برون رفت از اين وضعيت چه بايد کرد؟

حمايت از تعزيه بايد جزو سياست های قطعی و حتمی 
 در جمهوری اسالمی  باشد و به نظرم نبايد نيازی به تأكيد 
بنده يا ديگری داشته باش��د. چون به اعتقادات مذهبی 
و ملی ما مربوط می ش��ود. واقعاً الزم است كه يک بنياد 
يا يک س��ازمانی چيزي براي تعزيه با تشكيالتی مانند 
بخش تحقيق پايه ريزي ش��ود. كتابخانه داش��ته باشد، 
بخش آرشيو فيلم و عكس داشته باشد، بخش معماري 
داشته باشد براي احداث حسينيه هاي مناسب در جاهاي 
مختلف، تربيت تعزيه خوان و خيلي كارهاي ديگر انجام 
بدهد، ابزار و لباس و چيزهاي ديگر تهيه كند و مطمئن 
باش��يد بهره اش كم از فيلمس��ازي نخواه��د بود. حتي 
مي تواند در گردش��گري كلي فايده داشته باشد. فرض 
كنيد ما حسينيه هاي خاصي داش��ته باشيم كه سراسر 
س��ال به عنوان يک جاي ديني گردش��گرهاي خارجي 
بروند و مش��اهده كنند. سازمان گردش��گری می تواند 
از اين موضوع حماي��ت كند اگر متوجه باش��ند كه چه 
ظرفيت هايی برای گردشگری دارد. وزارت ارشاد حقوقي 
براي تعزيه خوان ها و تعزيه ش��ناس ها و محققان معين 
كند. آن زمان است كه می تواند از اين مهجوريت دربيايد 
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تعزيه سليقه مردم اس�ت. مگر سليقه 
مردم س�ينه زني و زنجيرزني نيس�ت؟! 
مي بينيد که همه ساله در سراسر ايران 
اين مراسم برگزار مي ش�ود چون در آن 
ش�رکت فعال دارن�د اما تعزي�ه يکي به 
جهت رقبايي که دارد و ديگري به جهت 
دست کم گرفته شدن و سرسري گرفته 

شدن اين گونه مهجور شده است

در نماي�ش معمولی که بخش�ی از آن هم 
از غرب آمده تماش�اچي دخالتي در خود 
نمايش نمي کن�د اما نمايش ه�اي آييني 
يا آيين هاي نمايش�ي تماش�اچي ندارند، 
شرکت کننده دارند و تعزيه واقعاً يك منبع 
عظيم از هر جهت مناس�ب براي کارهاي 
نمايشي است. غربی ها زياد از تعزيه ما الهام 
گرفته اند و اس�تفاده کرده اند. تعزيه يك 
نمايش بزرگ و از هر جهت پر و پيمان است 
که هر چه شما به لحاظ قابليت های نمايشی 

تصور کنيد در اين مراسم  وجود دارد

الهامبخشترازتعزیهدرهنرنمایشنمیشناسم
گفت وگوی »جوان« با امراهلل احمدجو کارگردان سريال ماندگار روزی روزگاری

سازمان گردشگری اگر متوجه باشد که تعزيه چه ظرفيت هايی برای گردشگری دارد از رونق آن حمايت خواهد کرد
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آگهى دعوت به مجمع عمومى فوق العاده شركت نگين اعتماد توسعه خوزستان (تعاونى سهامى عام)
 به شماره ثبت 5753 و شناسه ملى 14008058351

به اطالع كليه سهامداران شركت نگين اعتماد توسعه خوزستان (تعاونى سهامى عام) مى رساند كه جلسه مجمع عمومى فوق العاده 
شركت فوق الذكر راس ساعت 10 روز چهارشنبه مورخ 1398/8/8 در محل سالن كنفرانس شركت تك طرح دز به آدرس 

خوزستان دزفول خيابان آفرينش تقاطع خيابان شريعتى جنب بانك پاسارگاد پالك 10 برگزار مى گردد . 
لذا  از صاحبان سهام و نمايندگان آنها دعوت مى شود تا با در دست داشتن معرفى نامه از تشكل خود و افراد حقيقى با كارت 

شناسايى معتبر در جلسه مذكور حضور به هم رسانند.
دستور جلسه مجمع عمومى فوق العاده:  1. قرائت گزارش هيئت مديره در خصوص افزايش سرمايه 2. قرائت گزارش حسابرس 
شركت در خصوص تاييد افزايش سرمايه 3. بررسى و تصويب افزايش سرمايه براساس اصل 162 قانون تجارت و ماده 20 اساسنامه از 
مبلغ 5/000/000/000 ريال به 70/000/000/000 ريال طى دو سال 4. بررسى و تصويب سهام ممتاز شركت تك طرح دز به عنوان متولى و صاحب 
 ايده 5. بررسى و تصويب آيين نامه بلوك بندى، نقل و انتقال سهام، آيين نامه بازرسى، وظايف و اختيارات هيئت مديره و مديرعامل

 6. اصالح ماده 45 اساسنامه در خصوص انتخاب بازرس 7. تعيين مبلغ صرف سهام مطابق با ماده 15 اساسنامه 

هيئت مديره شركت نگين اعتماد توسعه خوزستان (تعاونى سهامى عام)
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