
اس�ماعيل امين�ي مي گوي�د زروي�ي نصرآب�اد 
س�اده زندگ�ي ك�رد و ب�راي دوري از آلودگي ه�اي 
فرهنگ�ي و اداري ك�ه گريب�ان برخ�ي از فرزانگان 
و فرهيخت�گان را مي گي�رد، ب�ه ان�زوا پن�اه ب�رد. 
به گزارش مهر، آيين اولين س��الروز درگذشت ابوالفضل 
زرويي نصرآباد با حضور خان��واده و جمعي از هنرمندان 
و همكاران اين هنرمند فقيد در قطعه هنرمندان بهشت 

زهرا)س( برگزار شد. 
پس از قرائت ق��رآن كريم توس��ط مرتض��ي يراق بافان، 
اس��ماعيل اميني ش��اعر پيشكسوت كش��ورمان درباره 
ويژگي هاي اخالق��ي و حرفه اي زنده ي��اد زرويي نصرآباد 
گفت: ابوالفضل زرويي ازجمله هنرمنداني بود كه با حكم 
اداري اهل فرهنگ نش��ده بود. به همي��ن دليل كارهاي 
مؤثري مي كرد و هيچ وقت از س��ر تكليف كاري را پيش 
نمي برد.  وي افزود: آدم هاي بزرگ مثل او س��رمايه هاي 
مادي و معنوي ش��ان را صرف فرهنگ مي كنند. آدم هاي 
بزرگي كه صرفاً به دنبال شهرت نيستند و اگرچه از منظر 

عده اي ساده لوح مي آيند، اما آنچه از آنها باقي مي ماند، به 
غناي فرهنگ و هنر ما كمك مي كند.  اميني خاطرنشان 
كرد: عده اي اين روزها به اجبار و متناس��ب با ش��رايط به 
اصطالح »دين اداري« دارند. درواق��ع تظاهر به دينداري 
مي كنند. زرويي دين اداري نداشت به همين دليل اگر كتاب 
يا سروده اي درباره ائمه مي نوشت يا مي سرود، به منافعش 
نمي انديشيد و اين نقطه تمايز او با ديگران بود.  اين شاعر 
عنوان كرد: زرويي نصرآباد ساده زندگي كرد و براي دوري از 
آلودگي هاي فرهنگي و اداري كه گريبان برخي از فرزانگان و 

فرهيختگان را مي گيرد، به انزوا پناه برد. 
   ناصر فيض: زرويي نصرآباد از روزمرگي ها فاصله داشت

ناصر فيض رئيس دفتر طنز حوزه هنري نيز با اش��اره به 
خصوصيات ب��ارز اين هنرمند فقيد عن��وان كرد: جايگاه 
و ويژگي هاي انس��اني و اخالق��ي واالي مرحوم زرويي را 
هركسي كه با او نشست و برخاس��ت داشت، مي فهميد. 
او درك مي ك��رد كه ابوالفض��ل زرويي متف��اوت از همه 
كساني است كه به روزمرگي عادت دارند.  وي ادامه داد: 

او با جوانان به شيوه خودش��ان و با فرهيختگان به شيوه 
خودش��ان برخورد مي كرد. كمتر كسي شبيه او در حوزه 
خودش غيرقابل انكار است. زرويي در حوزه طنز چند دهه 
اخير واقعاً غير قابل انكار است. هنرمندي كه هم طنزپرداز 

ماهري باشد و شعر آييني بگويد. 
در ادامه سروش بخشش شعر »فداي همت مردي كه داد 

آخر دست« زرويي نصرآباد را خواند. 
  س�هيل محمودي: وفاق و صلح با جهان در آثار 

زرويي نصرآباد بارز بود
همچنين س��هيل محمودي نيز صحبت هايش را درباره 
ابوالفضل زرويي نصرآباد با اين بيت از صائب تبريزي آغاز 
كرد:  »چون سايه مرغان هوا در سفر خاك... آزار به موري 

نرسانديم و گذشتيم«
وي اف��زود: يكي از مصادي��ق اين بيت، دوس��ت نازنينم 
ابوالفضل زروي��ي نصرآباد بود. غريبانگ��ي و مهرباني  او با 
همه آدم ها زبانزد بود. من از سال ۷۰ با او درارتباط بودم و 
وفق، مدارا و صلح با جهان باعث شده بود تا زندگي مطلوب 
دروني داشته باشد. اين مطلوبيت دروني در طنزهايش كه 
رضايت از زيستن خويش را مطرح مي كرد، مشخص بود. 

هرچند جهان با او به خوبي مدارا نكرد. 
اين ش��اعر ادامه داد: عمران صالحي، حس��ن حس��يني 
و ابوالفضل زرويي نصرآباد دوس��تان درگذش��ته من در 
حوزه طنز هستند كه متعلق به نسل هاي مختلفند و بايد 
بگويم كه طنزهايشان جنسي عميق داشت. از آن دسته 

طنزهايي كه آدم را به گريه وامي دارد. 
در ادامه اين مراس��م اميد مهدي نژاد مت��ن طنزي را در 

توصيف شخصيت ابوالفضل زرويي نصرآباد خواند. 
محسن مؤمني شريف رئيس حوزه هنري، محمد زرويي 
نصرآباد برادر مرحوم زرويي و مديرعامل س��پهر س��وره 
هنر، محمدعلي بهمني، س��هيل محمودي، اس��ماعيل 
اميني، ناصر فيض، سروش بخشش، عليرضا لبش، اميد 
مهدي نژاد، عباس حس��ين نژاد، روح اهلل احم��دي و... از 

حاضران در اين مراسم بودند.
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تعزيه خواني را چگونه آغاز كرديد؟
تعزيه خواني مدارجي دارد كه بايد طي شود. از بچه خواني 
شروع مي شود، بعد قاس��م خواني بعد علي اكبرخواني و 
در مراحل بعد به س��مت زنانه خواني و شهادت خواني و 
امام خواني گرايش پيدا مي كند. اين مراحلي اس��ت كه 
بايد طي شود. من هم از بچه خواني شروع كردم و همه 
مراحل بعدي را طي كردم تا رس��يدم به قاسم خواني و 
علي اكبرخواني و بع��د هم وارد جرگه ش��هادت خواني 
ش��دم. البته براي مخالف ها اينطور نيس��ت. مخالف ها 
علي اكبرخواني و امام خواني و شهادت خواني را ندارند و 

گرايش هاي آنها فرق مي كند. 
تعزيه خوان چ�ه ويژگي هايي بايد داش�ته 

باشد؟
مي توان دو نوع ويژگي را در نظر گرفت؛ يكسري ويژگي ها 
به خلق وخوي طرف برمي گردد و به اصطالح رفتاري است 
و يكسري ويژگي ها هم فني اس��ت. اينها با هم هستند. 
تعزيه خوان بايد معتقد و مبادي آداب اهل بيت)ع( باشد، 
نسبت به اعتقادات مذهبي عرق داش��ته باشد. از طرف 
ديگر به لحاظ فني هم بايد يك ش��اخصه هايي را داشته 
باشد ازجمله اينكه بايد با موسيقي و شعر و ادبيات آشنا 
باشد. بايد مقتل خوانده باشد. تاريخ اهل بيت)ع( را بداند 
و نيز بايد با نمايش هاي ايراني و مراسم هاي آييني و سنتي 

ما ايراني ها مأنوس باشد. 
اشاره كرديد روش خاص آموزشي داريد. كجا 

تدريس مي كنيد؟
من كالس هاي آزاد خصوصي براي عالقه مندان به تعزيه 
دارم و اف��راد زيادي تاكن��ون در اين كالس ه��ا آموزش 
ديده اند. همچنين در برخي سازمان ها و نهاد ها مثل وزارت 

ارشاد و س��ازمان فرهنگي و هنري ش��هرداري تهران كه 
فعاليت هاي فرهنگي دارند هم دوره هاي آموزشي تعزيه 
برگزار كرديم. به عبارتي عالقه مندان به تعزيه در سراسر 
كشور مي توانند به اين آموزش ها دسترسي داشته باشند. 
عالقه من�دان ب�ه آم�وزش تعزي�ه چگونه 

مي توانند در اين دوره ها شركت كنند؟
دو راه وجود دارد؛ يكي اينك��ه وارد هيئت هاي هفتگي 
تعزيه خواني شوند. ما در برخي مراكز هفته خواني داريم 
يعني عالقه مندان به تعزيه خواني هفته اي يك شب جمع 
مي شوند، انجمني تشكيل مي شود و تعزيه مي خوانند. 
آنهايي كه عالقه مند هستند و مي خواهند ادامه بدهند 
مي توانند وارد اين هيئت ها شوند. كساني هم كه امكان 
شركت در اين هيئت ها را ندارند مي توانند در دوره هاي 

آزاد آموزش تعزيه كه برگزار مي شوند شركت كنند. 
تعزيه تشكل خاصي ندارد؟

ما بعد از سال ها صاحب يك تشكل و انجمن به نام انجمن 
تعزيه ايرانيان شديم. من هم يكي از اعضاي هيئت مديره 
آن هستم. بيشتر يك تشكل صنفي است و گاهي اقدام 
به برگزاري دوره هاي آموزشي مي كند اما بيشتر صبغه 
صنفي دارد. انجمني اس��ت ك��ه افراد با اف��كار و عقايد 
مختلف درباره تعزيه دور هم جمع مي شوند و همفكري 

مي كنند. تاكنون نتايج خوبي هم داشته است. 
گاهي افرادی تصاويري از برخي تعزيه خواني ها 
در فضاي مجازي منتشر مي كنند كه گويا قصد 
تخريب و تخطئه تعزيه را دارند و بازتاب منفي 

در افكار عمومي دارد. 
بله؛ گاهي ديده ش��ده اس��ت. برخي تص��ور مي كنند 
هركسي اين لباس را بپوش��د تعزيه خوان است. اينطور 

نيست. ممكن است يك نفر لباس تعزيه خواني را بپوشد و 
در كوچه و بازار راه بيفتد و اداي تعزيه خوانان را دربياورد. 
گاهي كاروان هم راه مي اندازند، لباس ش��بيه اشقيا يا 
اهل بيت)ع( را هم مي پوشند، مثل همان بچه هايي كه 
در نقش علي اصغر)س( لباس مي پوشند و مردم عادي 
كه آنها را مي بينند فكر مي كنند تعزيه خواني اين است 
و آنها تعزيه خوان هس��تند درحالي كه هيچ كدامش��ان 
تعزيه خوان نيس��تند. اين كارها از تعزيه خوانان واقعي 
سر نمي زند. تعزيه خوان يعني كسي كه تعزيه مي خواند 
درحالي كه اينه��ا تماماً صامت هس��تند و فقط حركت 
دارند. اين چه تعزيه خواني است كه همه در آن ساكت 
هستند و صدايي شنيده نمي ش��ود. بايد بگويم عده اي 
قصد تخريب و تخطئه تعزيه را دارند. در همه بخش ها 
باالخره كساني هس��تند كه خطايي را انجام مي دهند 
اما نبايد اين خطا را به حس��اب كل آن بخش گذاشت. 
در عالم مداح��ي و روضه خواني هم اينگونه اس��ت. در 
جامعه پزش��كي هم همينطور اس��ت. هيچ بخش��ي از 
جامعه از اين آسيب مصون نيس��ت. به نظر من يكي از 
نفيس ترين و باارزش ترين هنرهاي آييني و س��نتي در 
سطح جهان همين تعزيه خواني اس��ت. حتي غربي ها 
يعني كساني كه آيين ها را مي شناسند وقتي با مقوله اي 
به نام شبيه خواني مواجه مي ش��وند، از اين همه شكوه 
و عظمت و اي��ن همه هنر و بالندگي و اي��ن همه ايده و 
به اصطالح فكر خ��وب در اين آيين متحي��ر مي مانند. 
باور كنيد اگر اين هنر تعزيه خواني و شبيه خواني براي 
اروپايي ها بود تا به امروز آن را جهاني كرده بودند اما در 
كشور ما مثل گوهري گرانبها است كه در دست كودك 
باشد. خودم ديدم بزرگ ترين كارگردان ها و هنرپيشه ها 

وقتي با تعزيه خواني مواجه مي شوند، در تعجب مي مانند. 
همين امسال يكي از اين دوس��تان كه دانشجوي دوره 
دكتري و كارش هم نماي��ش بود، از ايتالي��ا آمده بود، 
وقتي تعزيه خواني ما را ديد گفت اين آيين خيلي حرف 

براي گفتن دارد. 
چرا مجوز تعزيه خواني به همه داده مي شود؟

ما هم دلمان مي خواهد تعزيه خواني چارچوب و قانون 
داش��ته باش��د؛ مثاًل اين كار رتبه بندي شود و هركسي 
اجازه نداش��ته باش��د تحت هر ش��رايطي در هر جا كه 
بخواهد تعزيه بخوان��د. بايد افراد واجد ش��رايط تعزيه 
را برگزار كنند. البته تعزيه خودجوش و مردمي اس��ت 
هيچگاه ب��ار تعزيه ب��ر دوش هيچ دولتي نبوده اس��ت. 
چون صددرصد مردمي اس��ت، دولت ها هم خودش��ان 
را كنار مي كشند. اما به نظر من دولت مي تواند از تعزيه 
حمايت كند. مردم كار خودش��ان را انجام مي دهند اما 
وقتي سازماندهي باش��د و گروه هاي حرفه اي اقدام به 
برگزاري تعزيه مي كنند نياز به حمايت دارند. دولت يا 
نهادهاي عمومي مي توانند حمايت و در تأمين امكانات 
كمك كنند. ما در تهران به اين بزرگي و ام القراي جهان 
اسالم هستيم اما يك تكيه براي اجراي تعزيه نداريم. اين 
درد است. اينكه در گوشه يك پارك داربست مي زنند يا 
در روستاها در همان تكيه هاي قديمي تعزيه بخوانند در 

شأن تنها كشور شيعه جهان نيست. 
براي تقويت گروه هاي تعزيه و آشنايي بيشتر 

مردم با اين آيين چه بايد كرد؟
مردم بايد بتوانن��د تعزيه را از طريق رس��انه ها ببينند. 
تعزيه وقتي از راديو و تلويزون پخش نمي شود، چگونه 
مي تواند تقويت شود و توس��عه پيدا كند. اينكه به يك 

مناس��بتي يك نفر را دع��وت كنن��د و دو كلمه حرف 
بزنند كافي نيست. االن شما بگو من يك تعزيه خوب و 
فاخر را مي خواهم در ايام عزاداري به مدت يك ساعت 
از س��يما پخش كنم، موافقت نمي كنند. م��ا اين راه را 
رفته ايم. آنگاه ش��ما چه توقعي داريد كه جوان ما با اين 
هنرآشنا شود! درحالي كه ما مي توانيم از اين فضا و هنر 
براي آشنايي بيشتر نسل جوان با دين و اهل بيت)ع( و 
مظلوميت اين خاندان استفاده كنيم. چون تعزيه خودش 
يك رس��انه مهم و تأثيرگذار است و مي تواند پيام رسان 
باشد. ما از ظرفيت هاي تعزيه غافل هستيم و آنگونه كه 
بايد بهره برداري نكرده و نمي كنيم. ما مي توانيم فلسفه 
قيام ابا عبداهلل الحسين)ع( بلكه همه اهل بيت)ع( را در 
قالب تعزيه كه قالب هنر اس��ت به دنيا عرضه كنيم. هر 
ايده و طرحي در قالب هنري مطرح ش��ود، ماندگاري و 
تأثير بيشتري خواهد داشت. اگر قرار است فلسفه قيام 
امام حسين)ع( و فلسفه عاشورا را براي دنيا تبيين كنيم 

چه بهتر كه در قالب اين هنر عرضه كنيم. 
كدام آيين مذهبي ما در ايران بيشتر از تعزيه 

از شيوه هاي هنري استفاده مي كند؟
هيچ كدام. روضه خواني، سينه زني يا مداحي نمي توانند 
به اندازه تعزيه از ش��يوه هاي هنر اس��تفاده كنند. تعزيه 
به اصطالح مولتي مديا است. مجموعه اي از ادبيات فاخر، 
نمايش وزين، موسيقي فاخر، سواركاري، لباس و پوشش 
و موارد مشابه است. همه اينها دست به دست هم مي دهند 
تا تعزيه شكل بگيرد. در اين مدت 4۰ سال بعد از پيروزي 
انقالب اسالمي، تعزيه خواني مواهب زيادي ديد. از همه 
كس��اني كه دل در گروي تعزيه دارند تش��كر مي كنم و 

اميدوارم دوستان صدا و سيما هم با تعزيه آشتي كنند.

 سينماي دفاع مقدس 
و صالحيت ها!

   جواد محرمي
سينماي انقالب و دفاع مقدس نياز به آسيب شناسي دقيق 
و موشكافانه و كارشناس��انه دارد. آنچه سينماي انقالب و 
دفاع مقدس الزم دارد توليد اس��ت آن هم نه توليدي كه 
به دليل ناتواني در ارتباط برقرار ك��ردن با مخاطب پيش 
از اكران روانه آرشيو شود. در سالي كه اسمش رونق توليد 
است سينماي انقالب و دفاع مقدس نياز به توليد دست كم 
چند اثر قابل اعتن��ا دارد كه س��كانس هاي آن را نه صرفاً 
صحنه هاي گيج كننده جنگ و خونريزي و انفجار اشغال 
كند تا تماشاگر با خود بگويد لعنت به اين جنگ! سينماي 
دفاع مقدس چيزي كه در وهله اول الزم دارد پول و امكانات 
و ادوات جنگي نيست؛ از اين چيزها برخي در اختيارشان 
بود و نتيجه كارش��ان هم جزو كم ارزش تري��ن آثار تاريخ 
سينما شد. س��ينماي انقالب و دفاع مقدس پيش و بيش 
از تزريق پول و امكانات و شهرك سينمايي و تانك و توپ، 
قصه خوب مي خواهد و شخصيت پردازي دقيق الزم دارد. 
موقعيت هاي فكر شده مي خواهد كه پوست نويسنده اش را 
در جريان تحقيق و بازنويسي كنده باشد. سينماي انقالب و 
دفاع مقدس بيش از پول عشق مي خواهد و اگر واقعاً كسي 
عاشق باشد پيش از اطمينان از قابليت ها و توانمندي هايش 
جرئت نزديك شدن به بيت المال را به خود نمي دهد. سينما 
هنر گراني است، البته نياز به تجربه كردن و آزمون و خطا هم 
دارد اما صرفاً وقتي اين آزمودن ها و به خطا رفتن ها رواست 
كه سهمش از توليدات نهايت 1۰ درصد هزينه باشد و 9۰ 
درصدش بازدهي مثبت و اثرگذار روي مخاطب باشد. آن 
هم نه از آن جنس كه مثاًل صداوسيما براي خودش تهيه و 
تدارك مي بيند كه بله ما فالن درصد بيننده داشتيم و همه 
هم راضي بودند و صداي ضبط ش��ده رضايتمندان را هم 

پخش كنيم و خالص. 
كاش براي ارتقاي سينماي انقالب و دفاع مقدس بيشتر از 
حرف زدن كار كنيم، اگر ابراهيم حاتمي كيا چند سالي يك بار 
در برابر بي مهري ها به خودش حق مي دهد تا فريادي س��ر 
دهد و طلبكار باشد )فارغ از اينكه چقدر اين اعتراض كردن ها 
صواب باش��د( دليلش آن است كه خس��ته و كالفه از كار و 
فعاليت اثرگذار احساس مي كند كه بايد جايي اعتراض هم 
بكند. عرصه هنر انقالب اسالمي اگر بخواهيم با هم صاف و 
صادق باشيم عرصه اي است كه در آن مشكل اصلي بي پولي 
نيست، مشكل اصلي ساده انگاري و سهل گيري امر هنر است. 
هنري كه بايد مخاطبش گس��ترده و همه گير باشد و حال 
آدم ها را خوب كند. ش��ايد ما و آدم هايي كه ما مي شناسيم 
واقعاً صالحيت و توان روايت صحيح و سالم و دقيق و هنري 
واقعه عظيم انقالب و دفاع مقدس را نداشته باشيم. بياييم تا 

دير نشده به اين شايدها جدي تر فكر كنيم.

عض�و كميس�يون فرهنگ�ي مجل�س ب�ا اع�الم 
برداش�ته ش�دن موان�ع ماليات�ي كتاب فروش�ان، 
خواس�تار گ�زارش تخلف�ات در اي�ن زمين�ه ش�د. 
حجت االس��الم نصراهلل پژمانفر، عضو كميسيون فرهنگي 
مجلس شوراي اسالمي ضمن تأكيد بر اينكه با پيگيري هاي 
صورت گرفته كتاب فروش��ي ها از پرداخ��ت ماليات معاف 
شدند، به فارس گفت: با توجه به افزايش قيمت ها و تورم در 
بازار و كاهش رويكرد به كتب و كتاب خواني به منظور حمايت 
از اين بخش با پيگيري هاي انجام ش��ده كتاب فروشي ها از 
پرداخت ماليت معاف ش��دند.  اين نماينده مجلس اظهار 

داش��ت: معافيت كتاب فروش��ي ها از پرداخت ماليات در 
مصوبه مجلس در قانون معافيت ه��اي ماليات پيش بيني 
ش��ده بود اما به بهانه هاي مختلف اجرا نمي شد.  وي افزود: 
پيگيري براي اجراي اين مصوبه مجلس از زمان وزارت آقاي 
مسعود كرباسيان آغاز شد و در دوره وزارت آقاي دژپسند به 
نتيجه رسيد و امروز كتاب فروشي ها ديگر ماليات پرداخت 
نمي كنند.  عضو كميسيون فرهنگي مجلس در پايان گفت: 
اگر موردي وجود داشته باشد كه از كتاب فروشي ماليات اخذ 
شود، آن كتاب فروشي مي تواند با مراجعه به ما اين موضوع را 

مطرح كند تا ما آن را برايش پيگيري كنيم.

اسماعيل اميني در سالگرد درگذشت زرويي نصرآباد:

انزواي زرويي براي دوري از آلودگي هواي فرهنگ بود

حجت  االسالم نصراهلل پژمانفر خبر داد

موانع مالياتي كتاب فروشان برداشته شد

صدا و سيما بايد با تعزيه آشتي كند
گفت وگوي »جوان« با سيدمحسن هاشمي، كارشناس و مدرس تعزيه

 تعزيه خواني مدارجي دارد كه بايد طي شود. از بچه خواني شروع مي شود، بعد قاسم خواني
 بعد علي اكبرخواني و در مراحل بعد به سمت زنانه خواني و شهادت خواني و امام خواني گرايش پيدا مي كند

    فرزين ماندگار
سيدمحس�ن هاش�مي كه از كودكي به تعزيه خواني و ش�بيه خواني پرداخته اس�ت، فارغ التحصيل رشته موسيقي 
است و معتقد اس�ت آموزش تعزيه، قباًل به روش شاگرد و استادي و كاماًل س�نتي بود اما االن اين روش متحول شده 
است. وي با روش�ي كه مي گويد علمي، آكادميك و فني خاص خودش اس�ت به هنرجو هاي عالقه مند به هنر تعزيه 
آموزش مي دهد.  او معتقد است تعزيه يك رسانه مهم و تأثيرگذار اس�ت كه مي تواند فلسفه قيام امام حسين)ع( و 
عاش�ورا را به جهانيان معرفي كند. وي از بي مهري رسانه ها به ويژه صدا و س�يما به اين هنر نيز گاليه دارد. »جوان« 
درباره وضعيت كنوني هنر تعزيه و موانع و مش�كالت پيش روي اين هنر س�نتي ايران با وي گفت وگو كرده اس�ت. 
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آگهى مناقصه عمومى نوبت دوم

 طراحی، تهیه و تحویل کامل 67,6 مگاوار بانک هاي خازنی شامل 
طراحی، تامین، حمل 

www.setadiran.ir

شرایط مناقصه:
TYPETEST

 www.setadiran.ir

 www.Tavanir.org.ir
 www mazrec.co.ir/tender

روابط عمومى شرکت برق منطقه اى مازندران
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