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فرهنگی

خانه پدری اصفهانی ها در تهران می ماند

آفتاب یزد :نمایش خانه پدری به نویسندگی نوشین تبریزی و کارگردانی نوید اصغری
تا  ۲۶شهریور ماه ساعت  ۱۹در سالن شماره  ۱خانه نمایش مهرگان به روی صحنه
می رود .این اثر نمایشی حاصل تالش  ۲۵جوان اصفهانی است که پس از هفت ماه
تمرین با هزینه شخصی در تهران اجرا می شود .خانه پدری روایتگر داستانی تاریخی
اجتماعی -سیاسی درباره خانوادهای است که امالکشان غصب می شود.

کوتاه از هنر

«سه جلد»
آبان کلید می خورد

بهرنگ توفیقی کارگردان سینما و تلویزیون
در جدیدتری��ن اث��ر خود به س��راغ نمایش
خانگ��ی رفته اس��ت و قرار اس��ت مجموعه
«سهجلد»رابراینمایشخانگیبهتهیهکنندگی
جمال گل��ی مقابل دوربین ببرد .جمال گلی
در خص��وص آخری��ن وضعیت س��اخت این
مجموعه ب��ه «صبا» گف��ت :در حال حاضر
«سه جلد» در مرحله پیش تولید قرار دارد و قرار
است اول آبان ماه تصویربرداری آن آغاز شود.
وی در خصوص لوکیش��ن ها و بازیگران این
س��ریال گفت :لوکیشن ها در تهران و ترکیه
تصویربرداری خواهد شد و هنوز در خصوص
بازیگران این سریال تصمیمگیری نکردهایم.

«سرباز» ادامه دارد

مجموع��ه تلویزیونی «س��رباز» ای��ن روزها
مراحل تصویربرداری خود را در تهران سپری
میکند .نیما ش��عبان نژاد و حس��ین مهری
جدیدترین بازیگرانی هستند که به مجموعه
تلویزیونی «سرباز» پیوسته اند .پیش از این
نی��ز حضور ک��وروش تهامی بازیگر س��ینما
و تلویزی��ون در این پروژه قطعی ش��ده بود.
«سرباز» به کارگردانی هادی مقدم دوست و
تهیه کنندگی محمدرضا شفیعی عاشقانهای
حماسی است که در  ۴۰قسمت  ۴۵دقیقهای
برای ش��بکه سه س��یما تولید می شود .این
سریال حکایت سرباز وظیفهای به نام یحیی
و همس��رش یلدا و رفق��ای هم خدمتی اش
است .در خالصه داستان «سرباز» آمده است:
در وفای عش��ق تو مشهور خوبانم چو شمع،
شبنشین کوی سربازان و رندانم چو شمع.

انیمیشن

«آقای گوزن» در فرانسه و
برزیل و کانادا

انیمیش��ن کوت��اه «آقای گ��وزن» محصول
مشترک تلویزیون و انیمیشن حوزه هنری در
جشنوارههای فیلم «استراسبورگ» فرانسه،
«انیمارت» برزیل و «اس��تاپ موشن» کانادا
به نمای��ش در میآید .جش��نواره فیلمهای
خارقالع��اده «استراس��بورگ» از  14ت��ا
 23س��پتامبر براب��ر با  23ش��هریور تا یکم
مهرماه در شهر استراسبورگ فرانسه برگزار
میشود .این دوره یازدهم جشنواره است که
بر جدیدترین تولیدات بینالمللی تمرکز دارد
و شامل ژانرهای مختلفی مثل دلهره ،نوآر و
کمدی سیاه است.
جش��نواره «استاپ موش��ن» کانادا ،از  14تا
 16سپتامبر برابر با  23تا  25شهریورماه در
مونترآل کانادا برگزار میشود .این جشنواره
که در س��ال  2009راهاندازی شده ادعا دارد
که اولین جشنوارهای است که ویژه تکنیک
انیمیشن استاپ موشن است .امسال دهمین
دوره این جشنواره برگزار می شود.
جش��نواره «انیمارت» برزی��ل از تاریخ  20تا
 27س��پتامبر برابر با  29ش��هریور تا  5مهر
م��اه در  3ش��هر ریودوژانی��رو ،س��ائوپاولو و
س��ائولوییس برگ��زار میش��ود .تمرکز این
جشنواره بر کارهای دانشجویی است .امسال
چهاردهمی��ن دوره از این جش��نواره برگزار
می شود .به گزارش مهر ،انیمیشن «آقای گوزن»
که چندی پیش در هشتمین دوره جشنواره
ساخالین روس��یه مصادف با  2تا  9شهریور
ماه به نمایش در آمد قرار اس��ت در این سه
جشنواره حضور پیدا کند.

بازیگرانجدید
«حکایتهایکمال»

در حال��ی ک��ه تصویرب��رداری س��ریال
«حکایتهای کمال» همچنان در ش��هرک
غزال��ی ادام��ه دارد ،تدوی��ن س��ریال نیز به
تازگی آغاز شده است .سریال  ۱۵۰قسمتی
«حکایته��ای کم��ال» ب��ه تهیهکنندگ��ی
محس��ن ش��ایانفر و کارگردان��ی ق��درتاهلل
صل��ح میرزای��ی ،اوایل مرداد ماه گذش��ته در
ش��هرک غزالی کلید خورده و تاکنون بیش از
 ۲۵درص��د آن تصویربرداری ش��ده و تدوین
س��ریال را به طور همزمان ش��ادی شایانفر
آغاز کرده اس��ت .به گ��زارش فارس ،محمود
پاکنیت،شهرهلرستانی،نگارعابدی،فلورنظری
و جمعی از بازیگران سینما و تئاتر جلو دوربین
این سریال رفتهاند .به تازگی نیز آرش نوذری،
داریوش س��لیمی ،س��عید پیردوست ،عباس
محبوب ،س��ولماز حصاری و حمید صفایی به
جمع بازیگران حکایت های کمال پیوستند.

هوتنشکیبادر«بینوایان»

هوتن شکیبا در دومین تجربه موزیکال خود
ایفاگر نقش «موس��یو تناردیه» در موزیکال
«بینوایان» شد .شکیبا که برای ایفای نقش
فاگین در موزیکال «الیور توئیس��ت» جایزه
وی��ژه پانزدهمین دوره جش��ن بازیگر خانه
تئات��ر را دریافت کرد ،این ب��ار در موزیکال
«بینوایان» در نقش موس��یو تناردیه حاضر
خواه��د ش��د .به گ��زارش ایس��نا ،موزیکال
بینوایان به کارگردانی حس��ین پارسایی و به
رهبری بردیا کیارس از  ٢٠آبان ماه در تهران
رویال هال به روی صحنه می رود.

هنرمندان جهان

خداحافظیباشکوهردفورد
با پرده نقرهای

نمایش آخری��ن فیلم کارنام��ه کاری رابرت
ردفورد در جش��نواره فیلم تورنتو با تش��ویق
ایس��تاده تماش��اگران روبهرو ش��د ،تا ستاره
هالیوود وداعی باشکوه از پرده نقرهای داشته
باش��د .فیلم «پیرمرد و تفنگ» قرار است که
آخرین فیل��م کارنامه کاری راب��رت ردفورد
در مقام بازیگر باش��د .ردف��ورد پیش از این
اعالم کرده بود که پس از این فیلم از دنیای
بازیگری خداحافظی میکند .پس از نمایش
فیلم «پیرمرد و تفنگ» و تش��ویق ایس��تاده
تماش��اگران پس از پایان فیلم ،بس��یاری از
منتقدان باور دارند که ش��انس ردفورد برای
دریافت اس��کار با این فیلم بسیار زیاد است.
«پیرمرد و تفنگ» داستانی را روایت میکند
که ریشه در حقیقت دارد و قهرمانان آن یک
س��ارق بانک و یک فراری از زندان هس��تند.
رابرت ردفورد  ۸۲سال دارد و در طول حیات
هنری خود یک بار در سال ۱۹۸۰برای فیلم
«مردم معمولی» اسکار بهترین کارگردان را
دریافت کرد و یک بار در سال  ۲۰۰۲جایزه
اسکار افتخاری را گرفت .از فیلمهای مشهور
ردفورد میتوان به «نیش»« ،بوچ کس��یدی
و س��اندیس کید» و «خارج از آفریقا» اشاره
ک��رد .به گزارش خبرآنالی��ن ،ردفورد اعالم
کرده که پس از خداحافظی از دنیای بازیگر
زی��ن پس تمرک��ز خ��ود را روی کارگردانی
خواهد گذاشت.

«فروزان» در آمریکا و هند

به فیل��م کوت��اه «ف��روزان» ب��ه کارگردانی
میرعباس خس��روینژاد در بخش مسابقه سه
جشنواره در کش��ورهای آمریکا و هند حضور
خواهد داش��ت .هش��تمین دوره جش��نواره
" Downtown Tylerدر کش��ور آمریکا و
از تاری��خ  ۱۱ت��ا  ۱۴اکتبر مص��ادف با  ۱۹تا
 ۲۲مهر ماه برگزار می شود و فیلم کوتاه «فروزان»
را ب��ه عنوان تنها نماینده س��ینمای ایران در
بخش مسابقه خود به نمایش خواهد گذاشت.
همچنی��ن این فیلم کوت��اه در پنجمین دوره
جشنواره  Bioscope Globalاز تاریخ  ۲۷تا
 ۳۰سپتامبر مصادف با  ۵تا  ۸مهر ماه در شهر
دهلینو و چهارمین دوره جشنواره Shimla
از تاری��خ  ۱۲ت��ا  ۱۴اکتبر مص��ادف با  ۲۰تا
 ۲۲مهرماه در کشور هند حضور خواهد داشت.
به گزارش سینماپرس ،فیلم کوتاه «فروزان»
ک��ه در انجمن س��ینمای جوان ای��ران دفتر
خرم آباد تولید شده است ،داستان زن جوانی
اس��ت که شوهرش فوت ش��ده و با دو فرزند
کوچکش در روستا زندگی می کنند .او سعی
میکند از خانوادهاش در مقابل حمله ش��بانه
دزدها محافظت کند.

سینما

«ببخشیددلتنگتشدیم»
کلیدخورد

دیدگاه خود در مورد مطالب و گزارش اصلی این صفحه را به صورت پیامک با شماره  ۳۰۰۰۱۴۱۴۲۸در میان بگذارید.

فیلمبرداری فیلم جدید ک��ن لوچ که درباره
یک خانواده است که درگیر بحران بازار سال
 ۲۰۰۸میش��ود ،از روز سه شنبه شروع شد.
این کارگردان فیلمبرداری «ببخشید دلتنگت
شدیم» را از  ۱۱سپتامبر شروع کرد .این فیلم
روایتگر خانوادهای است که با بحران اقتصادی
ت بدهیهایشان به
س��ال  ۲۰۰۸برای پرداخ 
مش��کل برمیخورن��د و پدر خان��واده نیاز به
یک ون دارد تا بتواند به عنوان یک راننده به
توزی��ع جنس بپردازد .به گزارش مهر به نقل
از ورایتی ،آخرین فیلم لوچ «من دنیل بلیک
هس��تم» درباره فردی بود که بیکار شده و به
کمکهای اجتماعی نیاز دارد و در عین حال
یک مادر جوان و فرزندانش نیز تالش داشتند
تا بتوانند زندگی خود را پیش ببرند.

رضا توکلی بازیگر سینما و تلویزیون گفت :امیدوارم
س��ینمایی که متعلق به تار و پود فرهنگی ما است و
عمیقا به ما مربوط می شود را شاهد باشیم و بتوانیم
فیلم های حماس��ی بزرگی در ارتب��اط با تمدنمان ،
فرهنگ و معرفت انس��انی و ایرانی بودن بس��ازیم و
در دنیا نمایش بدهیم .وی در پاس��خ به این س��وال که چرا در
سینما ماندگار شدهاید و با تمام سختی ها به سراغ حرفه دیگری
نرفتید ،بیان کرد  :فکر می کنم یک نوع عاشقی و عشق عجیب

کاسبهای محل را برای اولین فیلمم مهمان کردم

و غریبی اس��ت که از درون خود ما را می سوزاند و
بیرونمان شکل دیگری اتفاق می افتد .این عاشقی
اس��ت که خیلی ها را گرفتار می کند .این بازیگر با
اش��اره به بهترین خاطرهای که از سینما دارد ،بیان
ک��رد  :من برای اولین فیلمم دوازده بار به س��ینما
رفتم  ،پانزده بار بچه هایم و شانزده بار همسایهها را بردم و برای
کاس��ب های محل ،بلیت خریدم و به س��ینما بردم تا فیلمم را
ببینند .این فیلم به نام «افسون» به کارگردانی محمدرضا صفوی

تولید ش��د .وی افزود  :س��ینما برای دیده شدن است و اتفاقات
بزرگی را در دنیا به وجود میآورد و باعث می ش��ود انس��انیت و
عش��ق رقم بخورد و هرآن چیزی که در روابط انسانی است را به
وجود می آورد .به گزارش باش��گاه خبرنگاران ،توکلی ادامه داد :
ما نیاز به سینمای پویا و قدرتمند ،تاریخی و حماسی ،اجتماعی
وبه خصوص س��ینمای وحش��ت و در مجموع همه ژانرها داریم،
من در ژانر وحش��ت «س��گ های پوشالی»را س��اختم اما من را
بسیار اذیت کردند.

هنر شبیهخوانی به روایت مرتضی صفاریان

تعزیه دارد به فراموشی سپرده می شود

مرتض��ی صفاری��ان متول��د  1312اس��ت .او
تعزیهخوانی را از حدود ش��ش س��الگیاش نزد
پدر و ب��رادرش آغاز ک��رده اس��ت .صفاریان تا
اوای��ل س��نین جوان��ی اولیاخوان ب��وده و از آن
پس اش��قیاخوانی کرده اما موافقخوانی را کنار
نگذاش��ته و او در کن��ار تعزیهخوان��ی نواخت��ن
ترومپ��ت را نیز آغاز کرده اس��ت .پدر صفاریان
مکتبخانه داشته و او نیز در آنجا تحصیل کرده
اس��ت .او تکنیکهای تعزیه را نزد بزرگانی مثل
مرحوم اس��تاد سیدحس��ن خوشضمیر ،فرزند
حاجس��یدمحمد بکایی و مرحوم اس��تاد هاشم
فیاض و مرحوم اس��تاد حس��ین نورانی آموزش
دیده و سبک و س��یاق خواندن آنها را آموخته
اس��ت .عالوه بر پدر و ب��رادرش ،برادرزادههایش
نی��ز تعزیه میخواندن��د و در واقع از کودکی در
خانوادهای عاش��ق امام حسین(ع) و شبیهخوانی
پ��رورش یافته اس��ت .هنرآنالین ب��ه بهانه ایام
سوگواری سید و ساالر شهیدان امام حسین (ع)
گفتوگویی با این پیر هنر تعزیه داش��ته که در
ادامه میخوانید.
آق�ای صفاری�ان ،پ�در و ب�رادر ش�ما
تعزیهخوان بودند و ش�ما تعزیهخوانی را از
س�نین کودکی آغاز کردهای�د .خودتان به
تعزیه عالقهمند شدید یا پدر و برادرتان از
شما خواستند تعزیه بخوانید؟
من از  6 -5س��الگی ش��روع به تعزی��ه خواندن
ک��ردم .پدر م��ن عالوهب��ر اینک��ه تعزیهخوانی
میک��رد ،مکت��بدار ه��م بود ک��ه به ایش��ان
میرزاعلی میگفتند .من نزد پدرم درس خواندم
و به مدرسه نرفتم .آن زمان تهران به این بزرگی
نبود .دو گروه تعزیهخوان در تهران وجود داشت
که یک��ی گروه برادر من ،م��ش رضا بود و یکی
هم گروه حاج س��یدمحمد بزرگ .فامیلی ایشان
بکای��ی بود منتها آن موقع فامیلی مطرح نبود و
هر ش��خصی را به اسم صدا میزدند .مث ً
ال به من
میگفتن��د مرتضی بابا جان .پ��در من در زمان
خودش مس��نترین تعزیهخوان بود و به همین
خاطر به ایش��ان میگفتن��د بابا جان .به من هم
میگفتند مرتضی بابا جان .یعنی مرتضی پس��ر
باب��ا جان .تا  15س��الگی به همین اس��م من را
ص��دا میزدند .فامیلی برادر م��ن میرزاعلی بود.
بعضیها میپرس��ند پ��س چرا ش��ما صفاریان
هس��تی؟ به خاطر اینکه مادر ایش��ان جداست
و مادر ایش��ان زمانیکه برای دریافت شناسنامه
مراجع��ه ک��رد ،اعالم کرد همس��رم ب��ا فامیلی
میرزاعلی شناخته میشود و آنها هم شناسنامه
برادرم را با فامیلی میرزاعلی صادر کردهاند .من
یک برادر دیگر هم دارم که با ایشان هم از مادر
جدا هس��تیم ولی فامیلی او نیز صفاریان است.
او تعزیهخوان نیس��ت و بازنشس��ته اداره مسکن
است.

ب�رای اولی�ن بار چطور ش�د ک�ه تعزیه
خواندید؟
همانطور که اش��اره کردم ،برادر من یک گروه
تعزیه داش��ت که چون بچهخوان در آن نبود ،به
من گفت یک کالهخود و یک شمش��یر کوچک
برایت میخرم و ت��و را به تعزیه میبرم .با پدرم
صحبت کرد و او نیز مشکلی با این قضیه نداشت.
در نتیج��ه ب��رادرم م��ن را با خودش ب��ه تعزیه
میبرد و یادم میآید که در س��ن  7 -6س��الگی
به مدت س��ه ماه در امام��زاده داود بودم و نقش
حضرت س��کینه و طفالن مس��لم را میخواندم.
در  12 -10سالگی ،حضرت علیاکبر و حضرت
قاس��م هم میخواندم .آن زمان مانند االن نبود
ک��ه تعزیهخوان حضرت علیاکبر باید حتماً یک
ج��وان  23 -22س��اله بلندقد باش��د .من یادم
میآید ک��ه حتی من را بغ��ل میکردند و روی
اسب مینش��اندند .عالقه زیادی به لباس تعزیه
داش��تم .در  18 -17س��الگی هم شمر و حارث
میخواندم.
یعن��ی ابت��دا موافقخوان بودی��د و بعد
مخالفخوان شدید؟
ب��ه ط��ور کل مخالفخ��وان نش��دم .مواف��ق
میخوان��دم و مخالف ه��م میخوان��دم .اکنون
عبدالجب��ار کاکایی میگوی��د :مداحیهایی که
میش��نویم بیشتر به ترانههای پاپ نزدیک است
و از جهت ریت��م و ملودی و حتی گاهی کالم با
ش��عرهای مذهبی فاصله دارد .این شاعر درباره
نوحههایی ک��ه امروز در قالب ش��عرهای آیینی
میش��نویم اظه��ار ک��رد :به نظر میرس��د یک
اقدام عمومی برای اینکه س��طح شعر مداحی و
منبری ما باال برود الزم اس��ت تا س��واد و دانش
ادبی این شاعران باال برود و آثار وزین و سنگینتر
بسرایند .او با اش��اره به نامناسب بودن شعرهای
برخ��ی نوحهه��ا و مداحیها گفت :آنچ��ه ما از
طریق رسانهها یا هیئتهای مذهبی میشنویم،
نش��اندهنده آن اس��ت که انتخاب شعرها برای
نوحهس��راییها خ��وب نیس��ت و هر س��ال هم
همین مطلب را تک��رار میکنیم که معموال این
ش��عرها ،ش��عرهای پیش پاافتادهای هستند که

م��ا از دول��ت جمه��وری اس�لامی و
مخصوص�� ًا وزارت فرهنگ و ارش��اد
توق��ع داریم که ب��ه تعزیه بها بدهند.
االن ب��ه م��ن دکت��رای درج��ه ی��ک
ش��بیهخوانی را دادهاند .اگر تعزیه را
قب��ول ندارند ،پس این نش��ان درجه
یک را چرا به من دادهاند؟ اگر قبول
دارن��د ،یک بودج��های درنظر گرفته
شود تا تعزیه سر پا بماند
ن��ه ش��هرداری کم��ک میکن��د و نه
س��ازمان اوق��اف .زمینه��ا و باغهای
زیادی وقف تعزیه ش��ده اس��ت ولی
هیچ اتفاقی نمیافتد
متاسفانه تعزیههای ما را فیلمبرداری
میکنند اما اجازه پخشش را در رادیو
و تلویزیون نمیدهند

کس��انی که مخالفخوانی میکنن��د ،نمیتوانند
موافق بخوانند .موافقخوانها دیگر صدایش��ان
ب��ه مخالفخوان��ی برنمیگردد ول��ی من چون
گاه��ی مواف��ق و گاهی مخال��ف میخواندم ،در
نتیجه میتوانم از پس هر دو بر بیایم.
ب�ه عنوان کس�ی که سالهاس�ت تعزیه
میخوانید ،وضعی�ت فعلی تعزیه را چگونه
ارزیاب�ی میکنید؟ به نظ�ر میآید این هنر
دارد به فراموشی سپرده میشود...
بله ،ولی شهرستانها خیلی به تعزیه عالقه دارند
و از م��ا برای اجرا دعوت میکنن��د .ما از دولت
جمهوری اس�لامی و مخصوصاً وزارت فرهنگ و
ارش��اد توقع داریم که به تعزیه بها بدهند .االن
به من دکترای درجه یک شبیهخوانی را دادهاند.
اگر تعزیه را قبول ندارند ،پس این نش��ان درجه
ی��ک را چرا به من دادهاند؟ اگر قبول دارند ،یک
بودجهای درنظر گرفته شود تا تعزیه سر پا بماند.
ش��ما به عنوان پیشکس��وتهای تعزیه،
تاکنون تالش��ی کردهاید که رشته تعزیه در
دانشگاهها راهاندازی شود؟
ی��ک آقایی ب��ه نام مرادی از ط��رف گروه تعزیه
آل طاها مذاکراتی در این خصوص داشته است.
قولهای داده شده که یک رشتهای به نام تعزیه
در دانش��گاه در نظر گرفته ش��ود ام��ا همچنان
خبری نیس��ت .آقای فتحعلیبیگی هم پیگیری
کردن��د که ی��ک رش��تهای به ن��ام نمایشهای
ایرانی راهاندازی ش��ود که گرایش تعزیه داشته
باشد .این طرح متعلق به  6سال پیش است که
 4س��ال پیش تصویب شد و حتی دانشگاه سوره
هم این قضیه را پیگیری کرد ،اما متأسفانه هنوز
اتفاقی نیفتاده است .متاس��فانه تعزیههای ما را
فیلمب��رداری میکنند اما اجازه پخش��ش را در
رادیو و تلویزیون نمیدهند.
به چه دلیل؟
نمیدانم.
آقای کیارس��تمی یک زمانی خواس��تند
یک فیلم مستند از تعزیهخوانها تهیه کنند.
چرا آن فیلم به سرانجام نرسید؟
آقای کیارستمی میخواس��ت یک برنامه بسیار
بزرگ اجرا کند .تصمیم داش��ت که چند تعزیه
را در آن فیلم جا دهد .تعزیه حر ،تعزیه حضرت
علیاکبر ،تعزیه حضرت ابوالفضل و غیره .حدود
 100تعزیهخوان از جاهای مختلف ایران آمدند
و در الل��هزار جمع ش��دند و یک بخشهایی هم
ضبط شد اما به س��رانجام نرسید .البته ضبطها
ب��ا لباس تعزیه نب��ود .آقایان با لباس ش��خصی
خودش��ان را معرفی کردند و یک مقدار خواندند
و ضبط شد .نمیدانم چرا آن فیلم ساخته نشد.
تعزیهخوان��ی به علم موس��یقی هم نیاز
دارد؟
حتماً .اص ً
ال گوش��ههای موس��یقی از تعزیه آمده
اس��ت .همه موس��یقیدانها میگویند که مادر
موسیقی ایرانی ،تعزیه است.
ش��ما علم موس��یقی را در روال کار یاد
گرفتید؟
بل��ه .من نرفت��م نت بخوان��م .از بچگ��ی وقتی
میخواندم ،مث� ً
لا میگفتند این همایون ،ماهور

یا ابوعطا است .من ترومپت هم مینواختم منتها
به صورت تجربی یاد گرفتم 3 -2 .سال پیش به
یک کالس موس��یقی مراجعه کردم که نواختن
ترومپت را به طور آکادمیک یاد بگیرم که گفتند
شما االن دیگر نمیتوانی .گفتند اگر بخواهی نت
را آم��وزش بگیری ،آنچه بلد هس��تی هم یادت
میرود.
آیا ما تعزیههای مخصوص روزهای شاد
هم داریم که در ایامی که ایام ش��ادی است
اجرا شود؟
بل��ه .مث� ً
لا  4مجلس تعزیه مخت��ار و  4مجلس
تعزیه یوسف داریم.
به این تعزیهها ،شبیه مضحک میگویند؟
اسمشان همان تعزیه است .خیلی کم میگویند
شبیه مضحک .تعزیه مختار ،داستان خونخواهی
امام حس��ین (ع) اس��ت ،درس��ت مثل س��ریال
"مختارنامه" .تعزیه یوسف شامل  4مجلس است
که مجلس "به چاه انداختن" خودش  2س��اعت
و نیم به ط��ول میانجامد" .یوس��ف و زلیخا" و
"جلوس یوس��ف" هم مجلسه��ای دیگر تعزیه
یوس��ف است .تعزیههای دیگری مثل تعزیه عمر
ابن عبدود و تعزیه چه��ل یهودی داریم که هم
گریه دارند و هم خنده.
نب��ود ی��ک مح��ل ثاب��ت ب��رای اجرای
تعزیه به ش��دت احس��اس میش��ود .شما و
همکارانتان این قضیه را پیگیری نکردهاید؟
پیگیری کردهایم ولی امیدی نیست .نه شهرداری
کمک میکند و نه س��ازمان اوق��اف .زمینها و
باغهای زیادی وقف تعزیه ش��ده است ولی هیچ
اتفاقی نمیافتد .اگر اکنون صدای ش��یپور تعزیه
در ی��ک چاردیواری بلند ش��ود ،جمعیت زیادی
جمع میش��ود .مردم روی خاک مینش��ینند و
تعزیه میبینند .مردم تعزیه را دوست دارند.
تعزیهخوانه��ا اگ��ر فق��ط قرار باش��د
تعزیهخ��وان باش��ند ،چط��ور ام��رار مع��اش
میکنند؟
تعزیهخوانها اکثرش��ان کار دارند .حتماً باید دو
شغله باشند .نمیتوانند فقط با تعزیهخوانی امرار
معاش کنند.
تا به حال از ش��ما دعوت شده که برای
خواندن تعزیه به خارج از کشور بروید؟
بله .من یک ماه در آمریکا 20 ،روز در فرانس��ه و
 10روز در ایتالی��ا تعزیه خواندهام .یک جایی را
اجاره کردند و یک فضای مناس��ب برای اجرای
تعزیه به وجود آوردند .میگفتند باید به ش��کل
س��نتی و بدون بلندگو بخوانی��د .یکبار هم در
کلیسای رم تعزیه خواندم.
مخاطبانتان ایرانی بودند یا خارجی؟
تقریب��اً  750صندل��ی آنجا بود ک��ه بلیت 60
صندلی را ایرانیها خریده بودند .اکثرا ً دانشجوها
بودند .این قضیه مربوط به س��ال  2002اس��ت.
بلیت��ش  50دالر بود .اس��تقبال خوبی از تعزیه
میشد و حتی بعد از تعزیه منتظر میماندند ما
س شخصی بپوش��یم تا با ما عکس بگیرند یا
لبا 
ما دفترش��ان را امضاء کنی��م .از هتل ما تا محل
تعزیه ،پرچم یا حسین و یا ابوالفضل نصب شده
بود و استقبال خیلی خوبی شد.

عبدالجبار کاکایی:

از نوحهها ترانه پاپ به گوش میرسد

سرایندههایشان هم شاعران متوسطی هستند
که صرفا ذوق و عشقی برای سرودن شعر مداحی
دارند .کاکایی افزود :ممکن است چند کار خوب
هم ش��نیده شود اما جریان عمومی جریان رو به
ی است که در شعر مداحی ما وجود دارد .این
ضعف 
شاعر همچنین درباره اشتیاق نسل جوان امروز به
س��رودن شعر آیینی بیان کرد :به طور طبیعی و
خودجوش اش��تیاق نسل امروز به سرایش اشعار
آیینی کم شده اس��ت .اوایل در تولدها ،وفاتها
و ایام خاص گرایش به س��رودن این آثار بود اما
ب��ه نظر میآید اکنون بس��امد خل��ق آثار آیینی
فروکش کرده است و جز جشنوارههایی که برگزار
میشوند و عموما هم نهادهای دولتی حامی آنها

هستند کمتر میبینیم که انگیزهای برای سرایش
داشته باشند .به گزارش ایسنا ،عبدالجبار کاکایی
در پایان با اش��اره به تعدد جشنوارهها و جلسهها
در ای��ام مذهبی گفت :کیفیت برگزاری و داوری
و کارشناس��ی آثار همه در چگونگی آثار اهمیت
دارد ،اما تعدد و موازیکاری خوب نیس��ت چون
به رقابت تبدیل میش��ود .شاعر ش��عر آیینی را
که گفته تا آخر س��ال در جشنوارههای مختلف
ش��رکت میدهد و در هر جشنوارهای هم دنبال
جایز ه اس��ت .این نش��ان میدهد که مسیر دلی
و عاطفی س��رودن ،به یک مس��یر برای جایزه و
جش��نواره تبدیل میشود و اینگونه جشنوارهها
بیشتر آسیبرسانند.

خارجیه��ا چط��ور ب��ا تعزی��ه ارتب��اط
میگرفتند؟
تعزیه بروش��ور داش��ت ک��ه بروش��ورها را روی
صندلیه��ا میگذاش��تند .داس��تان تعزیه توی
بروشورها نوش��ته ش��ده بود و بعد مخاطبان از
طریق رنگ ،موس��یقی و گفت��ار و رفتار آدمها،
داستان را پیگیری میکردند.
صدایت��ان را ه��م ب��ا تمری��ن حف��ظ
کردهاید؟
بله .االن هم موافق میخوانم و هم مخالف .زیاد
هم به گلویم فشار نمیآورم .خداوند من را یاری
کرده است.
میگویند آقای صفاری��ان ،نقش ابلیس
ذب��ح اس��ماعیل را خیلی خ��وب میخواند؟
دلیلش چیس��ت؟ چ��ه چیزی ب��ه آن اضافه
کردهاید که بقیه نمیتوانند؟
ابلی��س برای اینکه به هاجر برس��د ،اس��تخاره
میکن��د و یک ش��عر جالب��ی را میخواند .یک
مق��دار از ای��ن بخش را خ��ودم خل��ق کردهام
و ی��ک بخش��ی از آن را ه��م از ی��ک اجرای��ی
در قزوی��ن گرفت��م و ب��ه اجرایم اضاف��ه کردم.
البت��ه م��ا از نظر خودم��ان کارهای نیس��تیم و
ش��ما ،آق��ای فتحعلیبیگی و دیگ��ر عزیزان به
من لطف دارید.
استاد! آرزویتان چیست؟
خدا را ش��کر هر س��ال به کربال میروم .س��ال
 1361هم ب��ه همراه حاج خانم ب��ه مکه رفتم.
هزین��ه رفت و آمدمان ،هزینه مهمانی ،قربانی و
هزینههای دیگر روی هم ش��د  80تومان .از آن
به بعد هم  6 -5بار حج عمره رفتیم.
و کالم آخر...
یک پیشنهاد دارم .اینکه  4تکیه در چهار گوشه
تهران ساخته شود .صبح جمعهها تعزیه اجرا شود
و همان جا محلی وجود داش��ته باشد تا بچهها و
جوانها تعزیه ی��اد بگیرند .من به تعزیهخوانها
هم انتق��اد دارم .اگ��ر تعزیهخوانهای ما همین
رویهای که در این چند س��ال پیش گرفتهاند را
ادامه بدهند و به همین ش��کل بخوانند ،تعزیه تا
 5 -4سال دیگر از بین میرود چون نسل جدید
آموختههای گذشتگان را فراموش میکنند و به
گذشتگان نگاه نمیکنند .نوآوریهایی که دارند
انجام میدهند بیش��تر به تعزی��ه ضربه میزند.
نس��ل جوان فکر میکند با وارد کردن موسیقی
استانبولی یا موس��یقیهای پاپ لسآنجلسی به
تعزی��ه ،جذب مخاطب میکن��د ،در صورتی که
بیش��تر زدگی میآورد .نسل جوان بیشتر سعی
میکنند بر اساس س��یدیهایی که وجود دارد
بخوانن��د .یک چیزی هم ب��ه آن اضافه میکنند
و اس��مش را میگذارن��د تعزی��ه .خ��دا حاج آقا
فتحعلیبیگ��ی را عمر دهد ک��ه االن صدای من
را ضب��ط میکند که تبدیل به س��یدی کند و
جوانه��ا از ای��ن س��یدیها اس��تفاده کنند .از
حاجآق��ا فتحعلیبیگی که پژوهش��گر اس��ت و
خودش هم تعزیهخوان اس��ت ،تشکر میکنم .ما
با هم تعزیه خواندهایم .هر کس که به هر نحوی
دارد برای بهتر شدن تعزیه کوشش میکند ،خدا
حفظ��ش کند و اجر دنیا و آخرت به او بدهد .از
شما هم تشکر میکنم.

