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فرهنگ

وزیر ارشاد در جلسه رونمایی از پروژههای دولت الکترونیک:

تسریع خدمات و شفافیت از مزایای تحقق دولت الکترونیک است

جلســه رونمایــی از پروژههای دولت الکترونیک و فضای مجــازی در حالی با حضور
وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی برگزار شد که سیدعباس صالحی تأکید کرد تالش برای
بهرهمندی از فضای مجازی به معنای کنار گذاشتن فضای حقیقی نیست.
صالحی در این جلسه با اشاره به اقدامات خوبی که در مرکز توسعه فرهنگ و هنر
در فضای مجازی انجام شــده ،گفت «:در فضای پنجــره واحد که امروز رونماییاش
را شــاهدیم بیش از  ۲۰خدمت وزارت فرهنگ قابلیت بهرهبرداری دارد .برای ایجاد
این بســتر مســیر طوالنی طی شــد و بیش از  ۱۰۰مجوز به  ۳۳مجوز تقلیل و تجمیع
پیدا کرد».
صالحی تســریع خدمات ،شــفافیت و پیشــگیری از فســاد را از جمله مزیتهای
دولت الکترونیک دانســت و گفت«:بزودی بقیه خدمات نیز به پنجره واحد خواهند
پیوســت و امیدواریم در پایان دولت دوازدهم بســیاری از فرایندها و خدمات وزارت

پیشتازی خیره کننده زنان در میان نامزدهای «اسکار »2021

به بهانه سالروز درگذشت زند ه یاد هاشم فیاض
در اواخر اسفند سال 1383
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خط خبر

ëëســیداحمد حســــــــــــــینی از اســتادان
پیشکسوتتنبورنوازی،پنجشنبه۲۰اسفند
 ۱۳۹۹در ســکوت و دور از هیاهــو براثــر
کهولت ســن درگذشــت .محمد الهیاری
مدیــرکل دفتــر موســیقی وزارت فرهنــگ
و ارشــاد اســامی در پیامــی درگذشــت

فرهنگ و ارشاد اسالمی در فضای غیرحضوری انجام شود».
وزیر فرهنگ و ارشــاد اســامی ارتقــای توانمندی فضــای وزارت فرهنــگ درباره
فضــای مجــازی را مهــم دانســت و گفــت «:در عصر حاضر بســتر فعالیــت در حال
انتقــال به فضای مجازی اســت و وزارت فرهنگ اگــر بخواهد نقش خودش را حفظ
کند احتیاج دارد توانمندی خودش را در این قسمت ارتقا بدهد .برای تکامل ساختار
ســازمانی وزارتخانه اقداماتی انجام شــده که یکی از آنها متناسبســازی پســتهای
سازمانی است .همچنین در بودجهبندی ساالنه درصدی را به فعالیتهای مجازی
اختصاص دادیم و سهم فضای مجازی را جدیتر دیدیم».
عضــو شــورای عالــی انقــاب فرهنگــی بــا تأکیــد بــر بحــثشبکهســازی در کنار
توانمندسازی فضای وزارت فرهنگ و دولت الکترونیک گفت«:باید بتوانیم از طریق
اتصال مجموعههای حاکمیتی ،عمومی و خصوصی ظرفیت وزارت فرهنگ و ارشاد

را در حوزه عملیات ارتقا بدهیم .ضرورت دارد یک کنسرسیوم (انجمن) تولید و نشر
محتــوا در فضــای مجازی ایجاد شــود که در حال حاضر اساســنامهاش تدوین شــده
اســت ».وی با اشــاره به توانمندسازی وزارت فرهنگ و ارشــاد اسالمی در امر فضای
مجازی تصریح کرد« :ب ه نظر میآید مجموعه همکاران در مرکز توســعه فرهنگ و
هنر در فضای مجازی شــرایط قابل توجهی را برای جهش در فضای مجازی فراهم
کردهاند .در فرصت باقیمانده تا پایان دولت دوازدهم مجموعه اقدامات ارائه شده
ن برســد تا اقدامات خوبی در این دوره از وزارت
باید به مرحله تثبیت و اجرایی شــد 
فرهنگ و ارشاد اسالمی ماندگار شود و راه را برای آیندگان هموار سازد».
وی افــزود« :در بخــش محتوا این دغدغه وجــود دارد که نباید این فضا جایگزین
فضای حقیقی بشــود .اما در زمانــی که همچون دوران کرونــا محدودیتهایی برای
فضــای حقیقی وجود دارد بایــد از ظرفیت فضای مجازی بهره برد .همچنین گاهی
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کاندیداهای نودوسومین دوره جوایز سینمایی
اســکار معرفی شــدند ولــی ایران بــا حذف نام
«خورشید» ساخته انسانی اخیر مجید مجیدی
از فهرســت برترین آثار غیر انگلیســی زبان (یا
به روایتی «آثار بینالملل») یک بار دیگر مثل
چهار سال گذشته از مهمترین و تبلیغاتیترین
جوایز سینمایی دنیا بینصیب ماند.
در ســالی کــه تحــت تأثیــر بیمــاری مهیب
کرونا نامزدهای اســکار دوماه دیرتر از معمول
و در مراســمی کوتاه در شهر لندن و توسط زوج
هنــری نیک جونــاس و پریانکا چوپــرا معرفی
شدند .زنان با کسب آماری خیرهکننده رکوردی
جدیــد را بــه نفــع خود بــه ثبــت رســاندند .در
اتفاقی بیســابقه در تاریخ اهــدای جوایزی که
آکادمی علوم ســینمایی و هنرهای تصویری از
سال  1927به بعد مجری و توزیع کننده دائمی
آن بوده ،امســال  70زن در  24شــاخه مختلف
اسکار مجموعاً به  76کاندیدا نایل آمدند و این
پاســخی بود به معترضان برحقــی که همواره
ایــن آکادمــی را بــه تبعیــض جنســیتی و برتــر
دانســتن مردان بر زنــان متهــم کردهاند .برای
اولینبــار در تمامــی ادوار دو زن در یــک ســال
واحــد نامزد جایــزه اســکار برتریــن کارگردانی
شــدند کــه یکیشــان چلوژائــو کارگــردان 38
ساله و چینی فیلم «نومادلند» است و دیگری
امرالدفنــل کــه فیلــم «زن جــوان امیدســاز» را
کارگردانــی کرده اســت .اضافه بر ایــن چلوژائو
تبدیل به اولین زن رنگین پوســت شد که برای
این جایزه نامزد شده است .در تمامی شاخهها
مثــل معمــول فقــط  5فیلــم یــا  5هنرمند به
فهرســتهای نهایــی راه یافتنــد ،بــه جــز در
قسمت بهترین فیلم که همانند 12سال گذشته
شــامل آثار بیشــتری شــد (این بار 8فیلم) ،در
میان فیلمهای کاندیدا شــده «منک» ســاخته
جدید دیوید فینچر امریکایی پیرامون زندگی و
دستاوردهای هرمن جی منکیوویچ سناریست
افســانهای هالیــوود و بخصوص نقش و ســهم
فراوان وی در شکلگیری فیلمنامه «همشهری
کین» بهترین فیلم تاریخ با کســب  10نامزدی
پیشــتاز شــد و بســیاری از فیلمهــا و هنرمندان

یاد
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ســیداحمد حســینی ،نوازنده پیشکسوت
تنبور را تسلیت گفت /.ایلنا
ëëعلــی اعطــا ســخنگوی شــورای شــهر
تهــران در بازدیــد از تئاتر شــهر از برگزاری
جلسه مشترک میان اعضای «کمیسیون
معمــاری و شهرســازی»« ،کمیســیون
فرهنگی اجتماعی» شورای اسالمی شهر
تهران ،مدیران وزارت ارشــاد و تعدادی از
اهالی تئاتر ،تشکلهای مربوطه با حضور
مدیــران شــهرداری تهــران در هفتههــای
آینده خبر داد /.ایرنا
ëëهمزمان با هفته هنر انقالب و در سالروز
بزرگداشت شهید اهل قلم سید مرتضی
آوینــی در فروردینماه  ،۱۴۰۰چهره ســال
هنر انقالب  ۱۳۹۸معرفی میشــود .جواد
افشــار برای کارگردانی ســریال «گاندو» و
واکنش هنری بهنگام به اتفاقات سیاســی
روز ،صابــر شــیخرضایی بــرای طراحی و
اجرای دیوارنگارههای ضداستکباری النه
جاسوســی و تولید پوســتر برای شــهادت
سردار سلیمانی ،غالمرضا صنعتگر برای
خوانندگــی تصنیفهــای «قاســم هنــوز
زنده اســت» و «آهــای ایران» ،محســن
کاظمی برای نویســندگی کتاب «نقاشــی
قهوهخانه»کهبهعنواناثربرگزیدهجایزه
جــال آل احمــد برگزیــده شــد و حســن
روحاالمین برای خلق آثاری به مناسبت
شــهادت حاج قاســم ســلیمانی و لشــکر
فاطمیون و برپایی نمایشگاه با مضامین
دینــی و تاریخــی در پاریــس ،بروکســل و
برلیــن 5 ،نامزد چهره ســال هنــر انقالب
هستند / .ایرنا
«ëëزیــر نــور کــم» بــه کارگردانــی محمد
پرویزی با تصمیــم عوامل فیلم و بهدلیل
شــرایط نگرانکننــده بیمــاری کرونــا،
ایــن فیلــم بهصــورت آنالین بــه نمایش
درمیآید .لیال زارع ،صابر ابر  ،حمیدرضا
آذرنــگ ،بهنــاز جعفــری ،بیتــا بــادران،
تیــرداد کیایــی ،رابعــه مدنــی ،روحاهلل
کمانی و نیلوفر شهیدی در این فیلم بازی
کردهاند/.ایرنا
ëëیــک مســتند موســیقایی و دو فیلــم
ســینمایی که پیــش از این در ســینماهای
«هنروتجربــه» روی پــرده رفتهانــد ،بــه
اکــران آنالین «هنروتجربه» وارد شــدند.
فیلمهای «چی چکا» ساخته رها فریدی،
«بــی گاه» بــه کارگردانی پویا اشــتهاردی
و «وقتــی پروانــه شــدم» ســاخته آرش
زارع از اول فروردیــن مــاه در صفحه ویژه
«هنروتجربــه» در پلتفــرم هاشــور اکران
آنالینمیشوند/.خبرآنالین
ëëقــادر آشــنا مدیــرکل هنرهای نمایشــی،
دلیل تمدید حکم دبیر جشنواره تئاتر فجر
را ســاری و جاری بودن فعالیتهای تئاتر
و پرهیــز از اتالف زمــان در جابهجاییهای
مدیریتی در دولت جدید اعالم کرد /.ایسنا
«ëëمجبوریــم» بــه کارگردانــی رضــا
درمیشــیان در ســیزدهمین جشــنواره
فیلم بنگلــور بــه نمایش درخواهــد آمد.
ســیزدهمین جشــنواره بین المللی فیلم
بنگلــور از تاریــخ  ۲۴تــا  ۳۱مــارس ( ۴تا ۱۱
فروردیــن) بهصــورت حضوری در کشــور
هند برگزار خواهد شد / .ایسنا
ëëمراســم اعطای جوایز اســکار  ۲۰۲۱تنها با
حضور نامزدهای کســب جایزه ،میهمانان
آنهــا و اعطــا کننــدگان جوایــز و به شــکلی
متفاوت با ســالهای گذشــته برگزار خواهد
شــد و همچنین خبری از قرعه کشی ساالنه
میان اعضای آکادمی برای شــرکت در این
مراسمنیست.تمامیرویدادهایحضوری
مربوط به قبل و بعد از مراسم اعطای جوایز
از جمله ضیافت ناهار نامزدهای اسکار هم
لغو شده است / .ایسنا

فرصتهایــی در فضــای مجــازی وجــود دارد کــه در
فضــای حقیقی شــاهد آن نیســتیم.ورود به فضای
مجــازی بــه معنــای کنار گذاشــتن فضــای حقیقی
نیست».
گفتنــی اســت در ایــن مراســم از پروژههایــی
همچــون پنجــره واحد مجوزهــا و خدمــات وزارتخانه
فرهنگ و ارشــاد اسالمی ،ســامانه ارتباط شبکه
ســازمانی وفــا ،ایجــاد و فعالســازی بیــش از
 ۴۰۰پرتال اطالعرســانی در سراســر کشــور و
متناسبســازی ســازمان نفرات ادارات کل
استانی با فضای مجازی رونمایی شد.

دیگــر هــم کــه  15روز پیشــتر در اهــدای جوایز
گولــدن گلــوب ســهم و نصیبــی بــرده بودنــد،
همچــون همیشــه در فهرســت کاندیداهــای
اسکار هم جایی را یافتند.
ëëتوجه فراوان به سیاهان
آکادمی اسکار در روند پاک کردن یک اتهام
قدیمی و مکرر وارده دیگر به این نهاد ،امســال
به سیاهپوســتان نیز بهــای زیــادی داد و نقطه
اوج ایــن توجه در شــاخه بهتریــن بازیگر نقش
دوم مــرد بود که ســه سیاهپوســت امریکایی یا
آفریقاییتبــار جایی بین  5نامــزد این رده پیدا
کردنــد .آنهــا لســلی اودوم جونیور بــرای فیلم
«یک شب در میامی» و دانی یل کالویا و الکیت
اســتن فیلد برای فیلم «Judas and the Black
 »Messiahهستند.
اهــدای اســکارهای امســال صبــح روز
دوشــنبه  5اردیبهشــت  1400در مراســمی در
تــاالر «دالبی تئاتر» شــهر لسآنجلــس امریکا
صــورت میگیــرد و باز هم شــبکه  ABCپخش
زنــده یا غیــر زنده تلویزیونــی آن را برای حدود
 170کشــور جهان متقبل شــده و با این اوصاف

تــا آن موقع نامزدها و اســامی اعالم شــده (در
شــامگاه روز دوشــنبه  25اســفند) وقــت دارند
تــا بــا معرفی هرچه بیشــتر خود و آثارشــان به
8هزار عضو آکادمی اســکار بخت فزونتری را
در راه تصاحــب «اســکارهای  »2021برای خود
پیریزی ،با اینکــه «نومادلند» چندی پیش به
جایــزه گولدنگلــوب بهترین فیلــم دراماتیک
ســال دســت یافت امــا «منک» کــه وصفاش
ت و «محاکمــه شــیکاگو »7بخــت قابــل
رفــ 
توجهی برای کنار زدن این فیلم و کسب اسکار
این رده را دارند .چادویک بوسمن سیاهپوست
و فقیــد کــه گلــوب برتریــن هنرپیشــه مــرد
دراماتیک را برد (و این جایزه به وابستگان وی
اهدا شد) ،برای اسکار این رده نیز کاندیدا شده
و این امر محصول بازی عالی او در فیلم «Ma
 »Raings Black Bottomاســت ولــی آنتونــی
هاپکینــز و گــری اولدمن کــه هر دوکهنــهکاران
عرصــه ســینما و تئاتر بریتانیا هســتند شــانس
غلبــه بــر وی را دارنــد .مشــابه ایــن وضــع در
قســمت بهتریــن هنرپیشــه زن نقــش اول هم
برقرار اســت .آنجا که نام آندرا دی فاتح جایزه

دیوید فینچر در پشت صحن ه فیلم «منک»

گلوب بــرای بــازی در فیلم «امریــکا در مقابل
بیلی هالیدی» بهعنوان نامزد اسکار هم آمده
است اما ونهسا کربی ،ویوال دیویس و فرانیسی
مک دورماند دارنده دو اسکار سالهای  1996و
 2018برای غلبه براو صف بستهاند.
ëëوضعیتجدید«میناری»
در شــاخه برترین فیلــم بینالملل آنجا که
نامــی از مجیــدی و کار احســاس برانگیــز وی
نیســت ،پیشبینــی فیلــم فاتح اســکار در بین
 5کاندیدای حاضر بســیار سخت مینماید اما
«میناری» از کشــور امریکا کــه جایزه گلوب این
رده را در یک انتخاب جنجالی کسب کرد ،اصالً
جایــی در میان نامزدها نــدارد و جالبتر اینکه
همیــن فیلــم یکــی از  8نامــزد اســکار برترین
فیلم سال شده است .مجموعه این عناصر به
اســکار امســال همان حالت جذاب همیشگی
را بخشــیده ولــی پیچیدگــی معادالت امســال
که از مشــکالت کرونایی و کســادی بازار فروش
فیلمهــا و عــدم اکــران عمومی تقریبــاً تمامی
آثار نامزد شــده برمیخیــزد ،بر پیچیدگیهای
رقابت امسال افزوده است.

نگاهی به انیمیشن بلند تام و جری

موش و گربهاش کجاست؟
سید حسام فروزان
خبرنگار

شــاید اگــر بگوییــم همــه مــا بــا «تــام و جری»
خاطره داریم اغراق نکرده باشــیم .کارتونی به
نویســندگی و کارگردانــی ویلیــام هانــا و جوزف
باربــرا کــه توســط کمپانی متــرو گلدویــن مهیر
ساخته شد و بین سالهای  ۱۹۴۰تا  ۱۹۵۸در ۱۱۴
قســمت کوتاه پخش شــد؛ هشــتاد سال عمری
اســت بــرای خــودش .ترکیــب گربه آبــی رنگ
احمــق و موش فســقلی زبر و زرنــگ و تعقیب
و گریزهای همیشــگی و کمدی اســلپ استیک
(بــزن و بکوب) آنها لحظــات مفرح و خاطرات
شــیرینی بــرای کــودکان چنــد نســل ســاخت؛
نوستالژی تام و جری هنوز هم در ما زنده است.
چقــدر لجمــان در میآمــد که در هــر ماجرایی
تــام مغلوب میشــد و بالیی ســرش میآمد و
چقدر دلمان میخواســت محــض رضای خدا
یک بار هم که شــده آن مــوش لعنتی را بگیرد
و بخــورد! تــام و جــری آنقــدر مهــم بــود که به
ادبیات و فرهنگ سینمایی هم راه یافت .خسرو
دهقان در کالسهای فیلمنامهنویسی هروقت
میخواست به ماجرای اصلی و علت جذابیت
فیلمی اشاره کند میپرسید «موش و گربهاش
کجاست؟» حاال کمپانی برادران وارنر به سراغ
گنجینههای قدیمی رفته اســت و تام و جری را
ب ه صورت الیو اکشن (ترکیب انیمیشن و فیلم)
بازســازی کرده است .کارگردانی این نسخه تازه
برعهــده تیــم اســتوری گذاشــته شــده که پیش
ازایــن فیلمهای تاکســی ،چهار شــگفتانگیز و
َشــفت را از او به خاطر داشــتیم .فیلم به تازگی
اکــران شــده و در همیــن مــدت کوتــاه بحــث و

جدلهای بســیاری میان انبوه طرفــداران تام و
جری ب ه وجود آورده است.
ëëآنچه گذشت
در ســال  1937کمپانــی والــت دیزنی اولین
انیمیشن بلند خود یعنی «سفید برفی و هفت
کوتولــه» را روانه پرده ســینماها کرد و موفقیتی
بــزرگ بــ ه دســت آورد و صنعــت انیمیشــن
را بــرای همیشــه متحــول ســاخت .پیشــرفت
تکنولــوژی کامپیوتر در دهههای اخیر و بهوجود
آمــدن  CGIکمپانیهــا را بــه فکــر بازســازی
کارتونهــای کالســیک بــ ه صــورت ســه بعدی
انداخــت؛ نمونههای موفقی ماننــد دیو و دلبر،
کتاب جنگل ،شیرشاه و دامبو نشان داد ترکیب
نوستالژی و تکنولوژی جواب میدهد و میشود
چند دالر بیشــتر به جیــب زد ،هرچند برخی از
این بازســازیها صرفاً تکرار نما به نمای همان
کارتونهــای کالســیک بــود بــدون هیــچ تغییر
یــا خالقیتی .اســتقبال کــودکان امــروزی از این
الیــو اکشــنهای پــر زرق و بــرق نشــان داد آنها
میانهای با نوستالژی کارتونهای اصلی ندارند.
در ســال  1992اولین انیمیشــن بلند تام و جری
بهکارگردانی فیل رومن ساخته شد که شکستی
تمــام عیــار بــود .تــام و جــری در ایــن کارتــون
بــرای اولین بار حرف میزدنــد و همین گناهی
نابخشودنیبود!
ëëداستان از چه قرار است
دو خــط داســتانی در ایــن بازســازی دنبــال
میشــود :دختــر نوجوانی به اســم کیــا (کلوئه
گریس مورتس) میخواهد خودش را ثابت کند
و بهعنوان مدیر برنامه هتل به موفقیت برسد.
او باید میهمانی بزرگی را در هتل مدیریت کند،

بنابراین الزم است موش مزاحمی به نام جری
را از هتــل بیــرون بیندازد؛ بــرای همین گربهای
آبــی رنگ ب ه نام تام را اســتخدام میکند .از آن
طرف یــک زوج معروف و ثروتمند میخواهند
ازدواج کننــد و بــا چالشهایــی روبهرو هســتند.
این خطهای داســتانی میتوانست برای خلق
لحظات فرحبخش موش و گربهای کافی باشد،
اما در کمال تعجب میبینیم تام و جری قصه
اصلی فیلم نیست و آنها در حاشیه هستند؛ در
واقــع درام برپایه شــخصیت تام و جری شــکل
نگرفتــه اســت .نقطه ضعــف اصلــی فیلم که
بســیاری از مشــتاقان تام و جری را ناامید کرده
همین اســت که قصه فیلم به بیراهــه میرود.
ما ب ه جای تماشــای داستانی جذاب درباره تام
و جــری ،قصهای در باب نکوهش تجملگرایی
در زوجهــای جوان و تالش برای موفقیت کاری
میبینیــم .فیلم در بســیاری از دقایق فراموش
میکند که قرار بوده تماشــاگر از بازســازی تام و
جری لذت ببرد نه داســتانی کلیشهای و نخنما
شده هالیوودی.
ëëچرا باید دید
تــام و جــری بــه هرحــال ادای دینــی اســت
بــه این کاراکترهای نوســتالژیک .فیلم شــوخی
جدید و خیرهکنندهای ندارد و در بهترین حالت
میتوانــد همان دقایــق درخشــان کارتونهای
کوتــاه را بازســازی کند .ترکیب شــخصیتهای
کارتونی و فیلم بســیار خوب اجرا شده؛ در واقع
حیوانات بهصورت دو بعدی ســاخته شــدهاند
که حس همان کارتونهای کالسیک را القا کند؛
همه حیوانات به جز تام و جری حرف میزنند
که تصمیم هوشــمندانهای است .فیلم ممکن

اســت بــرای کــودکان و نوجوانانــی کــه چنــدان
خاطرهای با تام و جری نداشتهاند جذاب باشد.
ëëنقد و نظر کوتاه
شــاید بازســازی تــام و جــری بهصــورت
انیمیشــن بلند از ابتدا تصمیم اشــتباهی بوده
باشــد ،چــون کارتونهــای کالســیک کوتــاه و
ســاده و کامــل بودنــد .گویــی هیــچ چیــزی کم
نداشــتند ،مثل لطیفــهای بامزه تماشــاگر را به
خنــده میانداختنــد و تمــام میشــدند .شــاید
بهتر باشــد تــام و جری هم مثــل میکی ماوس
بهصورت همان آیتمهای کوتاه بازســازی شود
و بــا داســتانهایی تــازه ادامــه یابــد .فیلم تیم
اســتوری پر از شخصیتهای انســانی اضافی و
لوس و بیمزه اســت .انگار ســازندگان مطمئن
نبودهاند تام و جری برای فیلم بلند کافی باشد.
شــخصیتها عمقی ندارند و همدلی تماشاگر
را برنمیانگیزند ،حتی کمدی اســلپ اســتیک
تام و جری در حد همان کارتونهای کالســیک
هــم در نیامــده اســت .پاســاژهای موســیقایی
چنگی به دل نمیزننــد و ارتباطی دراماتیک با
داســتان و شخصیتها ندارند .کمپانی برادران
وارنــر ایــن شــانس را داشــت کــه گنجینــهای
قدیمی را زنده کند و نســل تازهای از تماشاگران
شــیفته تام و جری بســازد اما این فرصــت را از
دســت داد .شاید بهتر باشــد شخصیتپردازی
و قصهگویــی کارتونهــای پیکســار را الگــو قــرار
دهنــد ،بــرای نمونــه نــگاه کنید به شــخصیت
فورکــی (چنگالک) در داســتان اســباببازی .۴
یک چنگال یکبار مصرف از ســطل زباله بیرون
میآید و به چنان شخصیتی تبدیل میشود که
دل تماشاگر را با خودش همراه میکند.

زندهیاد هاشــم فیاض از اســاتید تعزیه
بودند که در کودکــی هنگام بچهخوانی
در تکیــه دولت برنامه اجــرا میکردند.
ایشــان از یادگارهای تعزیه تکیه دولت
بودنــد و تــا دوره معاصر هــم فعالیت
محمدحسین
ناصربخت
خود را ادامه دادند و ما مدتی اســت که
استاد دانشگاه
ایشــان را از دســت دادهایم .ولی ایشان
و پژوهشگر
تجربه تعزیــه معاصر را به تجربه تکیه
نمایشهای آیینی
دولت وصل میکردند.
یعنی میتوانســتند این امکان را در اجراهایشــان فراهم آورند
کــه ما با شــیوه اجــرای اصیل تعزیه در دوران شــکوهش آشــنایی
پیــدا کنیــم .تعداد زیــادی از مجالس غریــب تعزیه را کــه امروزه
کمتــر اجــرا میشــود و حتــی برخی هــم اجرا نمیشــود ،از شــیوه
اجــرا و تنظیــم موســیقایی گرفتــه تا تنظیــم صحنــهای را بخوبی
میدانســتند و قراردادهــای اجراییاش را اطالع داشــتند و تجربه
گذشــته در اجــرای مجالــس غریــب را در ذهنشــان داشــتند و هر
فرصتــی هم که دســت میداد مجالس غریــب را اجرا میکردند.
ایشــان از شــمرخوانان بســیار قدیم و مخالفخوانان بسیار قدری
بودنــد کــه شــبیهخوانی را با نــواده میرعــزا یعنی میر غم شــروع
کرده بودند .ایشان در اجرای نقشهای مخالف و بویژه در اجرای
شــبیه مضحکها بسیار تبحر داشتند .یک استعداد ذاتی داشتند
که به مهارتهایشــان اضافه میشــد و به شبیه مضحکها کمک
میکرد و ایشان در دوره خود یگانه بودند.
شــبیهگردان بســیار برجســتهای بــود .حتــی در آخریــن دقایق
عمر خود در کنار تعزیه بودند .ســوگوارهای در قم برگزار شده بود
کــه در روزهــای آخر حیات ایشــان هم بود و من در کنار ایشــان به
عنــوان داور شــرکت کرده بودم .ایشــان در آخریــن لحظات که در
مجالس آخر حالشــان هم بد شــده بود پای تعزیهها مینشستند
و راهنمایــی میدادنــد و تجارب خود را از طریــق داوریها منتقل
میکردنــد .حتی وقتی کــه از ما به ناچار خداحافظــی کردند و به
ســوی منزلشــان حرکت کردند و بعــد هم فوت کردنــد تا آخرین
لحظــات عمرشــان بــه مــا یــاد میدادنــد کــه چگونــه معیارهای
درســت را در ارزیابی آثار به کار ببریم .و نظراتشان را به ما منتقل
میکردند.
ایشــان بســیار حســاس بودنــد تــا تعزیه بــا قرارهــای اصیلش
اجــرا شــود .بــرای همین ایشــان بــه عنوان معیــن البــکای دوران
خود شــناخته میشدند .خیلی از شــبیهخوانهای استاد را ایشان
پــرورش دادند و تا ســالهای آخر هم ایــن کار را انجام میدادند.
اگــر در میــان جوانهــا و بچهخوانهــا اســتعدادی میدیدنــد،
ســعی میکردنــد از آنها حفاظت کنندتا در شــرایط پیرامونی این
استعدادها تلف نشوند.
مــن از نزدیک دیده بودم که چقدر در مورد آموزش دقیق این
اســتعدادها حســاس هســتند.
در مــورد موســیقی تعزیــه و
آداب و رســوم اجــرای تعزیــه
خودشــان آرشیو بســیار غنی از
وسایل داشتند .از نسخ قدیمی
تعزیه داشتند که هم در اختیار
دیگــران قــرار میدادنــد و هم
خودشــان اســتفاده میکردند.
اکنــون حتمــاً ایــن مجموعــه
نفیــس در اختیار فرزندانشــان
قــرار دارد .و تعــدادی هــم در
اختیــار گروههــای تعزیهخــوان
قرار دارد .برخی از وســایلی که
ایشــان در آرشیوشــان داشــتند
از تکیــه دولــت بــه جــا مانــده
بود .مثالً ســری در آنجا نگهداری میشــد کــه محمد مدبر نقاش
معــروف قهوهخانهای از خمیر ســاخته بود و خیلی زیبا و شــکیل
بــود .یا زرههای بســیار قدیمی و آرشــیو بســیار غنــی ای از لباس و
تجهیزات داشــتند و خیلی هم در این زمینــه خالق بودند .خیلی
هم ذوق داشتند تا با همان سرمایه شخصی که از اجراهایشان به
دســت میآوردند ،آن را گسترش دهند .همه سرمایهاش را برای
تعزیه صرف میکردند.
اساســاً ما به یک مــوزه نمایش در ایران نیاز داریم که بخشــی
بــه نمایشهای ســنتی و از جمله بخشــی هم بــه ادوات قدیمی
که اســتفاده میشــده مربوط میشــود .وســایلی که امروز ممکن
اســت در نمایشهای آیینی دیگر استفاده نشــود .اما این وسایل
میتوانــد در مــوزه موجود باشــد تا ســازندگان جدیــد از آن الهام
بگیرند .حتماً ما به چنین موزهای نیاز داریم .تالشهایی هم شد
و آییننامــهای هم نوشــتیم که به تصویب دولت هم رســید ولی
ایــن اقدام عملی هنوز به ثمر نرســیده اســت .و هنــوز هم چنین
موزهای وجود ندارد .ما باید بنیادی برای تعزیه به وجود بیاوریم
و در کنــار آن بایــد پژوهشــکدهای باشــد و نیــز یــک محــل اجرای
دائمی برای تعزیهخوانیها و شــبیهخوانیهای نمونه باشد و نیز
یــک موزه تعزیه که در آن نســخ کهــن و ادوات قدیمی نگهداری
شــوند و تجربــه عملــی شــبیهخوانان حفــظ شــود و تالشهایــی
کــه کردند برای ســاخت وســایل و نســخ کهــن اصــل آن در آنجا
نگهداری شود و امکان چاپ برای پژوهشگران فراهم شود.

