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يك�ي از نقده�اي ج�دي كه ب�ه آم�وزش و 
پرورش ما وارد اس�ت، اين اس�ت ك�ه چرا در 
كتاب ه�اي درس�ي نمايش�نامه نداري�م! 
نمايشنامه مي تواند به عنوان يك قالب ادبي 
در كتاب هاي درس�ي باش�د. ولي متأس�فانه 
آموزش و پرورش به نمايشنامه اعتقاد ندارد. 
عضو دفت��ر تئاتر ك��ودك و نوج��وان اداره كل 
هنرهاي نمايشي در پاسخ به اين سؤال كه مشكل 
نمايشنامه نويس��ي كودك و نوجوان ما را دقیقاً 

كجا مي دانید و چرا آثار شاخصي در اين حوزه نوشته نمي شود، 
به ايبنا گفت: مش��كلي ك��ه در حوزه  نمايشنامه نويس��ي براي 
كودكان وجود دارد، اين است كه در واقع اغلب نمايشنامه هايي 
كه در اين حوزه نوش��ته مي شوند، از ش��رايط جامعه ما فاصله 
زيادي دارند. كودكان نسل امروز نس��بت به گذشته پیشرفت 
زيادي كرده اند و اين به دلیل مواجهه  آنان با رسانه هاي مختلف 
است. امروزه انیمیشن يكي از پرطرفدارترين مديوم هاست كه 
كودكان با آن مواجه هستند. همین طور بازي هاي كامپیوتري 
و فیلم هاي بسیار زيادي كه شبكه هاي رسانه اي مختلف پخش 
مي كنند، موضوعات متنوعي را مطرح كرده اند. به نظر مي رسد 
كه نمايشنامه هاي كنوني ما از كودكاني كه با چنین آثاري مواجه 
هستند، فاصله دارند. در حالي كه ما در حوزه  نمايشنامه نويسي 
كودك هنوز سراغ موضوعات دستمالي شده و تكراري مي رويم. 
تیپ ه��ا و فضاهايي را نش��ان مي دهی��م كه ك��ودكان ديگر از 
آنها فاصل��ه گرفته اند. عقب ماندن موضوعات نمايش��نامه ها با 

تفكرات بچه هاي ام��روز يكي از معضالت حوزه 
نمايشنامه نويس��ي كودك و نوجوان ما اس��ت. 
نمايشنامه پايه اصلي اجراس��ت و اگر قابلیت و 
ظرفیت الزم را نداشته باش��د، گروه اجرايي هم 

نمي تواند از آن اثر قابل قبولي بسازد. 
عضو شوراي كارشناسي مركز تئاتر كانون پرورش 
فكري كودكان مي افزايد: مسئله ديگر عادتي است 
كه مخاطب امروز پیدا كرده كه بیش��تر به دنبال 
آثار پر زرق و برق و همراه با ترانه و موسیقي زياد 
و حركات فرم است؛ يعني آنچه بیش��تر ظواهر يك اثر محسوب 
مي شود. در اين زمینه البته آموزش و پرورش مي تواند نقش مهمي 
را ايفا كند. مدرسه يكي از بهترين فضاها و موقعیت ها براي فعالیت 
نمايشي است. چه اجرا توسط گروه هاي حرفه اي و چه توسط خود 
بچه ها كه البته در مجموع همه  اين فعالیت ها به نمايشنامه نیاز 
دارد و مي تواند باعث رونق نمايشنامه نويسي بشود. ضمناً اين كار 
بچه ها را براي ديدن نمايش در خارج از مدرسه هم تشويق مي كند، 
چون با اين روند بچه ها به تئاتر عالقه مند مي شوند. وقتي عالقه 
بیشتر باشد، مسلماً نمايشنامه نويسي اين حوزه هم رونق بیشتري 
مي گیرد. فضاي ديگر هم رس��انه و مخصوصاً تلويزيون است كه 
مي تواند در عادت دادن مخاطب به تئاتر مؤثر باشد. اگر تلويزيون 
به ش��كل جدي براي تئاتر و پخ��ش آن برنامه ريزي كند، حتماً 
عالقه مندي در مخاطب به وجود مي آيد. جداي از اين، نهادهايي 
مثل كانون پرورش فكري و فرهنگس��راها هستند كه مي توانند 

مشوق كودكان براي تئاتر ديدن باشند. 

عضو دفتر تئاتر كودك و نوجوان اداره كل هنرهاي نمايشي:
چرا در كتاب هاي درسي نمايشنامه نداريم؟!

»كيمياگر« نوش�ته رضا مصطفوي كه نخستين 
چاپ آن در ارديبهشت ۹۸ راهي بازار شده بود، 
در دومين ماه تابستان ۹۹ به چاپ بيستم رسيد. 
داس��تان كیمیاگر، يك روايت تاريخي است كه در 
دوران امام كاظ��م)ع( رخ داده و ابوالفتوح رازي، از 
عالمان قرن ششم، آن را در آثار خود نقل كرده است. 
اين داس��تان كه رض��ا مصطف��وي، آن را در قالب 
يك رمان تاريخي ب��ه ن��گارش درآورده، ماجراي 
جست وجوگر جواني است كه براي يافتن كیمیا وارد 

بغداد مي شود كه به تازگي بنا شده و پايتخت خالفت عظیم عباسیان 
است. در دوره عباسیان، كرسي هاي مناظره برپا مي شده و پیروان 
اديان و مذاهب گوناگون در اين مجالس به مناظره مي نشستند و گاه 
اين مجالس، ابزاري براي تفتیش اعتقاد مسلمانان، به ويژه شیعیان، 

براي قلع و قمع آن��ان بوده اس��ت.  كیمیاگري كه 
قهرمان داستان، در پي او آمده است، در يكي از اين 
مناظرات تاريخي، واليت امیر مؤمنان را اثبات و خود 
و اطرافیان را دچار چالش هايي مي كند.  حسنیه كه 
زماني ش��اگرد امام صادق بوده، كیمیاگري اس��ت 
كه دانش خود را از امام صادق )ع( آموخته اس��ت و 
داس��تان كیمیاگر، بن مايه اثبات حقانیت غدير را 
دارد.  نخستین اثر داستاني رضا مصطفوي كه پیش 
از اين آثاري در پژوهش هاي تاريخي داشته است، 
توانسته است يكي از مناظرات اصیل كالمي شیعه را با روشن كردن 
زواياي تاريخي آن و به دست دادن تصاويري از آن دوران، جذاب و 
گیرا روايت كند.  »كیمیاگر« را انتشارات عهد مانا در 136 صفحه 

رقعي و با قیمت 19 هزار تومان منتشر كرده است. 

 جزئياتي جديد 
از آسانسور  و جكوزي كاخ مرمر

 سازمان ميراث فرهنگي به طور قطع در جريان ايجاد آسانسور و جكوزي
 در كاخ مرمر بوده است اما سؤال اينجاست كه چرا واكنشي به آن نداشته است

 آسانس�وري كه خبرن�گاران آن را در كاخ مرمر براي 
اولين بار ديدند قابل حذف اعالم ش�ده بود، اما جكوزي 
اين كاخ حتم�ًا از ديد كارشناس�ان مي�راث فرهنگي 
مخفي نبوده چون بارها به آنجا رفت و آمد كرده بودند. 
كاخ مرمر پس از ش��ش ماه باز هم خبرساز شد؛  بهمن ماه 
از اين جهت كه پس از سال ها درهاي آن به روي مردم باز 
خواهد شد و اين بار درباره وجود جكوزي و امكانات هتل پنج 

ستاره در كاخ تاريخي و ملي!
اين موضوع ب��از هم توس��ط پرويز فت��اح،  رئی��س بنیاد 
مستضعفان انقالب اسالمي در مصاحبه تلويزيوني مطرح 
شد.  او گفته اس��ت: »  در چهار ماه اينجا را بازسازي كرديم 
براي موزه هنر ايران و اگر كرونا اجازه بدهد، درهاي آن را 
به روي مردم از خیاب��ان ولیعصر باز مي كنیم، نبايد در اين 
كاخ ها مسئوالن مستقر مي شدند. اينجا را میكروسكوپي 
بازسازي كرديم تا به حالت اول برگردد، ولي چنین چیزي 
نمي شود چون كاخ آسیب ديده است. در اين كاخ كه هنر 
كشور به نمايش گذاشته شده است، آسانسور وجود دارد. 
آنجا را كنده و پتك زده  و در طبقه دوم آن حمام و جكوزي و 
سونا درست كرده اند. اين میراث فرهنگي كه به همه جا ايراد 
مي گیرد، كجا بوده و چرا نگفته اند اين كاخ آسیب  ديده است. 
االن اصالح كرديم اين كاخ مردمي شده است تا مردم ببینند 
كه رضاشاه و پس��ر ناخلفش چه كرده اند و تاريخ اين مردم 

آنجا به نمايش گذاشته شده است.«
مهر در اين باره در گزارشي مي نويس��د: در مدتي كه كاخ 
مرمر در اختیار مجمع تشخیص مصلحت نظام بود، بارها و 
بارها كارشناسان میراث فرهنگي براي مرمت هاي نقاشي 
يا ديواره هاي آن به اين كاخ رفته اند، بنابراين در اين مدت 
سازمان میراث فرهنگي وقت در جريان اتفاقات افتاده در 
اين كاخ بوده اس��ت، اما سؤال اينجاس��ت كه چرا واكنشي 
به آنها نداشته اس��ت و همانطور كه فتاح گفته چرا سكوت 
كرده اند. اين سكوت مش��ابه همان اتفاقي است كه درباره 
آلبوم خانه كاخ گلس��تان رخ داده و حاال مديريت آن بعد 
از ش��ش ماه اعالم كرده كه يكي از اموال اي��ن آلبوم خانه 

مفقود شده است!
از طرف ديگر فتاح درباره الحاق جكوزي و حمام به اين كاخ 

كه زيبايي آن را به مسجد شیخ لطف اهلل تشبیه مي كنند، 
 خبر داده اس��ت؛ موضوعي ك��ه از ديد خبرن��گاران میراث 
فرهنگي در بهمن ماه سال گذشته كه براي اولین بار از آن 
بازديد كردند، مخفي نگه داشته ش��د! حاال از وجود چنین 
س��ازه هايي خبر داده اند و اينكه قرار اس��ت اصالحاتي در 

آن انجام شود. 
البته همان زمان گفتند كه درهاي اين كاخ را به روي مردم 
باز مي كنند، اما تا كنون اين اتفاق نیفتاده است. فتاح يك بار 
گفته بود كه در پساكرونا اين اتفاق مي افتد؛ پساكرونايي كه 
معلوم نیست چه وقت است. با اين حال ديوارهاي ورودي 
كاخ مرمر از سمت خیابان ولیعصر نقاشي ديواري شده تا 

نشان دهنده وجود يك موزه هنر در اين مكان باشد. 
اين بار فتاح از وجود آسانس��ور هم در كاخ مرمر خبر داد؛ 
آسانسوري كه اتفاقي خبرنگاران آن را هنگام بازديد از كاخ 
پیدا كردند. همان زمان مسئوالن مرمت كاخ گفتند كه اين 
آسانسور اگر چه براي يك طبقه ايجاد شده اما طوري قرار 
داده اند كه آس��یبي به بنا نمي زند و قابل حذف اس��ت. هر 
چند كه نبايد ايجاد مي شد، اما براي سهولت در رفت و آمد 
ايجاد شده بود. آنطور كه فتاح گفته است طبقه اول سالن 
اجتماعات و طبقه دوم نیز امكاناتي مانند سونا و جكوزي كار 
شده  و معلوم است كه اين وسط آسانسور براي افراد ناتوان 

به وجود نیامده است. 
مشابه آسانسور تعبیه شده در اين كاخ را مي توان در موزه 
آيت اهلل رفسنجاني نیز مشاهده كرد كه براي بناي دو طبقه 

كار گذاشته شده است؛ البته اين موزه تاريخي نیست. 

 فرهنگسراها  
ميزبان عزاداري محرم مي شوند

پيشنهاد سه گانه محمود كريمي 
رئي�س س�ازمان فرهنگ�ي- هن�ري ش�هرداري ته�ران 
از آمادگ�ي فرهنگس�راها ب�راي ع�زاداري مح�رم خب�ر 
داد و گف�ت: ب�راي مح�رم امس�ال، فضاه�اي منطب�ق ب�ا 
پروتكل ه�اي بهداش�تي ب�راي هيئت ه�اي ته�ران ب�ا 
مس�احتي بال�غ ب�ر ۵۰ه�زار مترمرب�ع مهيا شده اس�ت. 
حجت االس��الم میثم امرودي، رئیس س��ازمان فرهنگي هنري 
شهرداري تهران گفت: در محرم امسال براي حمايت و پشتیباني از 
هیئت هاي مردمي شهر تهران، سازمان فرهنگي- هنري شهرداري 
تهران، فضاه��اي در اختیار خ��ود را كه با ش��رايط پروتكل هاي 
بهداشتي وزارت بهداشت منطبق اس��ت، در اختیار هیئت هاي 
عزاداري شهر تهران قرار مي دهد. اين فضاها كه بیشتر آنها در محل 
فضاهاي روباز فرهنگسراها و خانه هاي فرهنگ است، شامل 59 
مورد بوده و با مساحت 5۰هزارو255 متر مربع، ظرفیت برگزاري 

مراسم براي بیش از 2۰ هزار نفر را خواهد داشت. 
   اختصاص بيش از ۵۰ هزار متر به هيئت ها

حجت االسالم امرودي افزود: طبق پیش بیني هاي انجام شده يكي 
از معضالت پیش روي هیئت هاي مذهبي در محرم امسال كه به 
واسطه شیوع ويروس كرونا به وجود آمده است، تأمین فضاي مورد 
نیاز براي برگزاري مراسم عزاداري با رعايت پروتكل هاي بهداشتي 
است و همانطور كه رهبر معظم انقالب نیز به آن اشاره فرمودند، در 
عزاداري هاي محرم، معیار آن چیزي است كه ستاد ملي كرونا اعالم 
مي كند و برگزاري مراسم ها در فضاي باز و با امكان رعايت فاصله 
مناسب از مهم ترين پروتكل هاي مورد نظر ستاد كرونا بوده است. بر 
همین اساس سازمان فرهنگي- هنري شهرداري تهران ظرفیت هاي 
خود را ب��راي برگزاري مراس��م هاي عزاداري در س��طح محالت 
شهر تهران شناسايي كرده اس��ت و در اختیار هیئت هاي مذهبي 
قرار مي دهد.  به گفته عضو س��تاد ملي محرم 99، براي تسهیل و 
دسترسي آسان هیئت ها به اماكن پیش بیني شده، سامانه اي به 
نش��اني jelveyesoog. farhangsara. ir آماده شده است كه 
متقاضیان مي توانند از روز شنبه 25 مرداد ماه، از طريق آن اقدام به 
مشاهده و رزرو اماكن مورد نظر كنند.  ويژه برنامه »جلوه سوگ« كه 
عنوان بسته برنامه هاي سازمان فرهنگي- هنري شهرداري تهران به 
مناسبت محرم و صفر است، براي هفتمین سال پیاپي با برنامه هاي 
متنوع فرهنگي و هنري در سطح شهر تهران و با شعار »حسینیه اي 
به وسعت يك شهر« امسال نیز برگزار مي شود و مخاطبان مي توانند 
براي كسب اطالعات بیشتر در خصوص اين برنامه ها و ثبت نام اماكن 
مورد نظر برنامه تكیه به سامانه تلفن گوياي 183۷ مراجعه كنند. 

  پيشنهاد محمود كريمي 
از س��ويي ديگر محمود كريمي ضمن اعالم اينكه محرم امسال 
هیئت رايت العباس در حس��ینیه امامزاده علي اكبر محله چیذر 
برنامه ندارد، پیشنهاد پويش پرچم و احیاي روضه هاي قديمي را 

متناسب با شرايط كرونا مطرح كرد. 
اين مداح عنوان كرد: پیشنهاد اول اين است كه از فضاي مجازي براي 
تبلیغ پويش »هر خانه يك حسینیه« استفاده كنید و تمام كوچه و 
محله را پر از پرچم كنید. به همسايه هايتان هم پیشنهاد بدهید آيا 
مي خواهي يك پرچم به در خانه ات بزنیم؟ يعني كاري كنیم كه وقتي 
وارد محله مي شوي، بفهمي كه وارد حسینیه شده اي! ما در بسیاري 
از مسائل، مفهوم تبیین شعائر را داريم، اما در دستگاه امام حسین )ع( 
تعظیم شعائر را داريم. به قول امام خمیني )ره(، اين كار و اين دستگاه 
هیاهو مي خواهد، س��ر و صدا مي خواهد كه يكي از اين سروصداها 
پرچم است. پس پیشنهاد من، پويش پرچم است.  وي گفت: پیشنهاد 
دوم، يك فعالیت همگاني و هماهنگ در شب هاي دهه اول محرم 
است. هر هیئت حداقل 1۰ طبل دارد. اين طبل ها را بین بچه هاي 
هیئت تقسیم كنیم كه هرشب از ساعت 21 تا 21 و 15 دقیقه روي 
پشت بام ها با صداي طبل، حسین حسین كنند. يعني با طبل و سنج، 
روي پشت بام ها حاضر شويم و يك ربع ساعت حسین حسین كنیم. 
اين طور به مرور همه شهر به تكاپو و شور مي افتند.  كريمي گفت: 
سومین پیشنهادم هم ماشین روضه يا حسینیه سیار است. افراد 
هیئت دار يا وانت دار كه مي توانند يك سیستم صوتي، يك اتومبیل 
و يك طبل و سنج مهیا كنند، پیش قدم ش��وند. اين پیشنهاد هم 
همین موارد را مي خواهد، به عالوه يك نفر مداح كه با ماشین بیايد 
و از كوچه ها عبور كنند و روضه بخوانند. يكي هم باش��د كه اعالم 
كند همسايه ها اگر كسي مي خواهد از روضه استفاده كند، با رعايت 
پروتكل بهداشتي كرونا، بیايد دم در خانه اش. اين طور يكي پشت 
پنجره، يكي جلوي در خانه و يكي در كوچه، به روضه گوش خواهد 
داد. نتیجه چه مي شود؟ اينكه يك مادربزرگ پیر به ما مي گويد خدا 

خیرت بدهد! كه اين، كم چیزي نیست!

    مصطفي شاه كرمي
 امراهلل احمدجو، جزو معدود كارگردان هايي است 
كه در برخي از آث��ارش رگه هايي از تعزيه ديده 
مي شود. كارگردان سريال ماندگار و خاطره انگیز 
»روزي روزگاري« درباره امكان پذير بودن و نیز 
الزام��ات و تدابیر الزم و احتمال��ي براي اجراي 
آنالين تعزيه در شرايط ويژه كرونايي به »جوان« 
مي گويد: آقايان بايد بگردن��د تعزيه  هايي را كه 
خاص، آراسته و قابل توجه هستند، پیدا بكنند. 
چون االن برخي تعزيه ها هستند كه متأسفانه 
سرسري برگزار مي شوند. حاال يا تعزيه خوان ها 
آمادگ��ي الزم را ندارند يا ابزار ناكافي اس��ت يا 
مخلوط است؛ يعني استفاده ناشیانه از میكروفن 
و وسايلي ديگر كه به نوعي باعث به هم خوردن 
نظم برگزاري تعزيه ش��ده اند. يا اينكه اصرار به 
آوردن اس��ب در تعزيه در حالي كه اساساً نحوه 
استفاده نمايش��ي از آن حیوان را بلد نیستند يا 
اينكه صرفاً از آن به عنوان ي��ك دكور يا ماكت 
در حاش��یه صحنه استفاده مي ش��ود كه باعث 
ضعیف شدن اجراي تعزيه مي گردد. در عین حال 
ما تعزيه هاي مفصلي در نقاط مختلف كشورمان 
از جمله در نوش آباد س��منان، محالت و تفرش 
استان مركزي، دولت آباد و خمیني شهر اصفهان 
داريم كه تعزيه هاي آراسته اي محسوب مي شوند 
و قابلیت نمايش آنالين براي مخاطبان را دارند. 
احمدج��و در ادامه مي افزاي��د: از ديد بنده الزم 
اس��ت كه يك بنیاد خاص تعزيه شكل بگیرد، 
موزه اي مختص به تعزيه شكل بگیرد تا در آرشیو 
آن فیلم ها و عكس ها گردآوري و شرايط آموزش 
به صورت امري دائمي براي تعزيه تأسیس شود. 
صرف نظر از امتیازات بسیار زياد معنوي و ديني 
كه در تعزيه وجود دارد، بايد توجه داشته باشیم 
كه تعزيه م��ادر همه نمايش هاي ايران اس��ت. 
تعزيه مي تواند بهترين الگو و نمونه براي بومي 
شدن اجراي نمايش، فیلمسازي، طراحي صحنه 
و عرصه ه��اي مختل��ف كارهاي صحن��ه اي در 
كشورمان باشد. مسئوالن در اين رابطه هر اندازه 
مي توانند بايد براي تعزي��ه كار بكنند تا بتوانیم 
تعزيه را بهتر مطرح كنیم كه استفاده از امكان 

اجرا و پخش آنالين در شرايط فعلي اولین قدم 
محسوب مي شود. 

   تماشاگر يا شركت كننده
كارگردان سريال »تفنگ سرپر« در رابطه با اينكه 
چه مؤلفه هايي باي��د مراعات ش��ود تا مخاطب 
در تماش��اي پخش آنالين يك تعزيه نس��بت به 
يك اجراي ضبط ش��ده رغبت و میل بیش��تري 
داشته باش��د، مي گويد: اگر تعزيه هاي درس��ت 
انتخاب ش��وند، مخاطب هم پاي كار مي نشیند. 
ضمن اينكه الزم است بگويم كه تعزيه تماشاگر 
ندارد و از آنجايي كه يك نمايش آيیني محسوب 
مي شود، در واقع تعزيه ش��ركت كننده دارد؛ مثل 
عروس��ي و عزا مجموعه آدم ها تعزي��ه را برگزار 
مي كنند. تعزيه به آن معنايي ك��ه در مورد تئاتر 
گفته مي ش��ود، نمايش نیس��ت، بلكه يك آيین 
نمايشي است. وقتي يك مسابقه فوتبال به صورت 
زنده پخش مي شود، تأثیر و هیجان بیشتري نسبت 
به يك مسابقه ضبط شده دارد. وقتي مخاطب از 
طريق تلويزيون يا هر رس��انه ديگر شاهد پخش 
زنده مسابقه فوتبال است، يك احساس مشاركتي 
در او ايجاد مي شود كه در مورد پخش زنده تعزيه 

هم ايجاد يك چنین حسي صادق است. 
اين پیشكسوت هنر تعزيه در ادامه مي افزايد: با 
توجه به ضیق مكاني پی��ش  آمده و البته مزيت 
نداش��تن محدوديت مكاني و جغرافیايي براي 
پخش زنده تعزيه و گستره وسیعي از مخاطبان 
كه مي توانند ش��ركت كنندگان بالقوه اي حین 
پخش زنده تعزيه محسوب شوند، قطعاً با اتخاذ 
تدابیر الزم و نیز فراهم كردن بسترهاي تبلیغاتي 
و رسانه اي مي توانیم به صورت همزمان در صدد 
معرفي جهاني اين هنر آيیني نمايشي به ديگر 

اقوام و ملل دنیا هم باشیم. 
احمدجو در همین رابطه خاطر نشان مي كند: 
مشروط به انجام برنامه ريزي هاي دقیق در كنار 
ارائه تعريف درس��تي از تعزيه مي توانیم نسبت 
به معرفي جهاني آن امیدوار باش��یم. منظورم 
از به كار بردن اصطالح تعريف درست از تعزيه 
اين است كه بدانیم تعزيه يك منظومه است كه 
روايت و نقالي مي شود، نمايش نیست. منتها هر 

بخش و شخصیت را يك نفر زبان حالش را بیان و 
اجرا مي كند؛ مانند نقال ها كه ممكن است براي 
اجرا لباس مخصوصي بپوشند، تعلیمي يا گرزي 
و شمشیري دستشان بگیرند، در تعزيه اين وجه 
مفصل تر است و آواز را هم به آن اضافه مي كنند. 
هر كدام را روايتگران سعي مي كنند تا با نقالي 
روح واقعه عاشورا را به جاي تاريخ عاشورا روايت 
كنند. تاريخ عاشورا در كتاب ها نوشته شده است 
و روي منابر در مورد آن صحبت مي شود، اما در 
تعزيه مرثیه خوان با در نظر گرفتن حس و حال 
و شور، مي خواهد فضاي آن موقعیت را در اذهان 
مشاركت كنندگان زنده كند. تا اين هنر آيیني 
نمايشي از بین نرفته بايد براي آن كاري كرد و 
اگر اين تعريف از تعزيه در اذهان دست اندركاران 
ايجاد گردد، مي توانیم امیدوار باشیم كه چنین 
اتفاقي بیفتد. تعزيه از ساير مظاهر عزاداري هاي 
ما آسیب پذير تر است چون ممكن است به تقلید 
از تكنیك هاي فیلمسازي و صحنه هاي تئاتري 
دچ��ار چرخش ها و دگرگوني هاي��ي گردد و از 
شكل واقعي خودش دور شود. بايد هر چه زودتر 
و قبل از وقوع هر نوع اعوجاج و تغییري در اين 
مسئله، فكر عاجلي براي حفظ و حراست از آن 
صورت بگیرد. من هیچ چیزي اصیل تر از تعزيه 
نمي شناسم؛ قبالً به موازات آن نمايش روحوضي 
بود كه در عروسي ها و جشن ها اجرا مي شد كه 

آن هم تغییرات زيادي كرد. 
   انعطاف منحصر به فرد تعزيه

اين كارگ��ردان با تأكی��د بر اينك��ه تعزيه يك 
آيین بسیار كهن و صیقل يافته است كه توسط 
میلیون ها انس��ان با ذوق و س��لیقه به پختگي 
رسیده اس��ت، مي افزايد: تعزيه انعطاف بس��یار 
عجیب و غريبي دارد كه با هر شكل و شرايطي 
قابل اجراس��ت.  مثاًل ش��ما در تعزيه همانطور 
كه مي توانید لش��كر عمربن س��عد و ابن زياد را 
با حضور ه��زاران نفر نمايش بدهید ب��ا دو نفر و 
حتي بدون حضور كسي می توانید نمايش دهید 
و مخالف خوان خط��اب به لش��كريان- صرفاً با 
اشاره به پشت سرش كه كس��ي حضور ندارد- 
بگويد»بگیري��د دور او را تن��گ« و اين به ذهن 
شركت كننده القا مي شود كه انگار لشكري پشت 
سر او ايستاده اس��ت. تعزيه تا به اين حد انعطاف 
دارد. ضمن اينكه تعزيه خوان ملزم نیست مثاًل 
عینكش را بردارد يا اينكه از وسايلي مثل ساعت 
كه متعلق به زمان واقعه عاشورا در سال61 هجري 
نیست، استفاده نكند يا اينكه ممكن است براي 
نشان دادن تجمل و ايجاد سايبان باالي سر ابن 
زياد از چتر استفاده كند. ضمن اينكه بايد تنوع 
و تفاوت ه��اي تعزيه ها حفظ ش��ود؛ مثاًل تعزيه 
آذربايجان با تعزيه شهرستان محالت تفاوت هايي 
دارد كه باعث ايجاد رنگارنگي و تنوع نمايش��ي 
مي ش��ود كه ما چنین امتیازي را در هیچ نمونه 
ديگري نداري��م. بنابراين هر قدر به تعزيه كمك 
شود و قدمي براي محافظت از اين میراث منحصر 

به فرد برداشته شود، قطعاً مبارك است.

نگاهي به الزامات اجراي تعزيه آنالين در گفت و گوي »جوان« با امراهلل احمدجو

 پخش زنده تعزيه 
مخاطب را به شور و هيجان مي آورد
 تعزيه مادر همه نمايش هاي ايران است و مي تواند بهترين الگو و نمونه براي بومي شدن اجراي

 نمايش در فيلمسازي، طراحي صحنه و عرصه هاي مختلف كارهاي صحنه اي در كشورمان باشد

» كتاب »گنجي كه مي جس�تيم« اثر س�يد مهدي ش�جاعي، 
ب�ر پاي�ه داس�تاني از زندگ�ي حض�رت عيس�ي  )ع( اس�ت. 
گنجي كه مي جستیم، روايتي است از كشف دو گنج در سفري كه او و 
يارانش به شهري غريب داشتند؛ گنجي كه يكي  از دل زمین و ديگري  
از قلب جوانكي خاركن بیرون مي آيد و در نهايت به پندي براي اصحاب 
عیسي )ع( و مردمان شهر مبدل مي شود.  اين داستان ساده، شیوا و 
دلنشین و آنچه در دل آن روايت مي شود، گوشه اي كوتاه از حكمت هاي 

ديني و اجتماعي كهن ايران اس��ت كه در باف��ت زندگي اجتماعي 
خانواده هاي ايراني در سال هاي اخیر بسیار كمرنگ شده است و شجاعي 
با يادآوري آنها سعي در بازآفريني شان در ذهن و جان مخاطب دارد.  
فرم روايي داستان در اين كتاب به شكلي انتخاب شده است كه با وجود 
مخاطب هدف داشتن متن، براي ساير گروه هاي سني نیز خواندني و 
قابل توجه و تأمل است.  اين كتاب همچنین از تصويرگري هاي ناب 

فرهاد جمشیدي و هنر گرافیك نرگس زياني نیز بهره مي برد.

»گنجي كه مي جستيم« داستاني از زندگي حضرت عيسي)ع(

    کتاب

 عراقي ها خاطرات 
دانشمند هسته اي ايران را مي خوانند

ترجمه عربي دفتر اول از س�ري 
كتاب هاي »ش�هيد علم« درباره 
دانشمند هسته اي، شهيد دكتر 
مجيد شهرياري توسط انتشارات 
»تمكين« ع�راق و ب�ا همكاري 
انتش�ارات »راه يار« منتشر شد. 
دفت��ر اول از س��ري كتاب ه��اي 
»ش��هید علم« ك��ه دربردارنده 
خاطرات��ي درباره ش��هید مجید 
شهرياري است، با ترجمه حسن. 
ع. مطر در 88 صفحه، تیراژ 5۰۰ 
نسخه در دو كشور عراق و لبنان 

عرضه مي ش��ود.  »ش��هید علم« روايت 1۰۰ خاطره متفاوت از دوره هاي 
مختلف زندگي شهید شهرياري است كه توسط بستگان، دوستان، همكاران 
و شاگردان شهید بیان شده است.  شهید ش��هرياري از سال 1383 تا زمان 
شهادت نماينده دانشگاه شهید بهشتي در امور اجرايي همكاري با سازمان 
انرژي هسته اي بود. اين دانشمند بزرگ در 8 آذر 1389 به دست عّمال رژيم 
صهیونیس��تي و با همكاري اطالعاتي منافقین در يك عملیات تروريستي 
به ش��هادت رس��ید.  همچنین عالقه مندان براي اطالع از ديگر كتاب هاي 
انتش��ارات »راه يار« مي توانند به صفحات مجازي اين ناشر در شبكه هاي 

اجتماعي به نشاني @raheyarpub مراجعه كنند.

امام حسن مجتبی عليه السالم:

كسی كه از او چيزى خواسته 

می شود تا وعده ندهد، آزاد است 

و چون وعده داد، در بند آن است 

تا آنگاه كه به آن وفا كند.

نزهه الناظر و تنبيه الخاطر

   گزارش

روايتي تاريخي از دوره امام كاظم )ع( 

»كيمياگر« رضا مصطفوي در يك  سال به چاپ بيستم رسيد

   معرفی کتاب


