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یکی از جوانها بلند میشود و شعری
میخواند در دستگاه شور که وزن
ُ
فاعالت مفاعیل
عروضیاش مفعول
فاعلن است .میخواند« :ای سایهات فتاده
به روی سرم حسین ...معنای واقعی
اصول الکرم حسین»سرش را تکان
میدهد و دستهایش را همانطور که
استاد گفته تکان میدهد .گاهی هم
چشمها را میبندد و آخر هم با اشاره استاد
همه از جا بلند میشوند ،دستهایشان را
باال میبرند و در هوا تکان میدهند
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نوحهخوانی در دستگاه شور
یگانه خدامی

گزارشنویس

در اتاقی ســاده که یــک طرفش کتابخانــهای دیواری و قدیمــی قرار گرفته
دور میزی شبیه میز کنفرانس نشســتهاند .نگاهشان به استادشان است که
مقابل میز ایستاده و برایشــان حرف میزند .کالس فقط جوانانه نیست و
چند مرد میانسال هم بین شاگردان هستند و با شش دانگ حواس گوش
میکنند .باالی سرشان پرچمی سبز به سقف زده شده که یادت میاندازد
اینجا کالسی مذهبی است؛ کالس آموزش مداحی.
کالس مداحی هم شــبیه کالسهای دیگر اســت و هم نیست .شبیه است
چــون مثــل بقیه کالسهــا اســتاد درس میدهد و شــاگردان یا بــه قول او
هنرجوها میشــنوند ،ســؤال میپرســند یا اســتاد از آنها درس میپرسد.
شــبیه نیســت چون شــرایطش و آنچه در کالس میگذرد متفاوت اســت.
تفاوتهایی که قرار است در این گزارش بخوانید.

ëëاز صداسازی تا انتخاب شعر خوب
مجیــد طاهــری از مداحــان قدیمــی
تهران اســتاد این کالس مداحی است
و بــه شــاگردانش ادبیــات و شــناخت
ادبــی درس میدهــد و اصــول و فنون
مداحی.
روی تختــه وایــت بــرد کوچــک کالس
مراحــل شــروع نوحــه خوانــی نوشــته
شــده اســت؛  2بیت صلوات ،خواندن
یــک شــعر بلنــد ،ســرود کــه فقــط
مخصوص عید غدیر است و بعد شور.
طــرف دیگــر تختــه هــم چیزهایــی
نوشــته شــده که مداحان تــازه کار باید
حواسشان به آنها باشد .چیزهایی مثل

خوانــدن قرآن قبل از شــروع مجلس،
تمریــن صداســازی ،خوردنیهــا و
نخوردنیهــای قبــل از مجلــس کــه
باعث رفالکس معده نشــود ،نداشتن
اضطراب و اســترس ،اصالح صداهای
بد و استفاده از میاندار در مجلس.
اســتاد دانــه دانــه مــوارد را توضیــح
میدهد و گاهی خاطرهای از مجلســی
تعریــف میکنــد و گاهــی هــم فراتر از
مــواردی که روی تخته نوشــته میرود.
مثــاً برایشــان توضیــح میدهــد
رابطهشان با ســخنران مجلس چطور
بایــد باشــد .اگــر ســخنران انتهــای
حرفهایــش روضــهای غیرمرتبــط با

شب مجلس بخواند مداح چطور باید
آن را به مداحیاش ربط بدهد.
جلســههای ایــن چنــد هفتــه کامــاً
مرتبط با شــب و روزهای محرم اســت
و فعــاً خبــری از مراحــل و شــرایط
مولودیخوانی و مراسم جشن نیست.
نکتهای میگوید که این روزها خیلیها
بابــت آن از بعضــی از مداحــان ایــراد
میگیرنــد و تأکیــد میکنــد کــه شــعر
خــوب بخواننــد و شــعرهای ســطح
پاییــن و کوچــه بــازاری انتخــاب نکنند
یــا واژههــای خوب شــعر را مثــل زبان
عامیانه نشکنند.
میــان همــه ایــن حرفهــا شــاگردان
حواسشان به استاد است و سؤال هم
میپرسند .یکی از جوانترها میپرسد
اگــر درســت وســط خوانــدن دچــار
اضطراب شــوند چــه کاری باید انجام
دهنــد؟ اســتاد خیالشــان را راحــت
میکنــد کــه اضطــراب چنــد دقیقهای
بیشــتر طــول نمیکشــد و بهتــر اســت
مجلــس را بــه میــاندار بســپارند و از
مردم بخواهند گوشــواره نوحه را تکرار
کنند تا این چند دقیقه بگذرد.
ëëخواننده سنتی بودم
وقــت درس پــس دادن اســت .بایــد
بلند شــوند و به سبک و سیاق مداحها
نوحــهای کــه یــاد گرفتهانــد بخواننــد
تــا اســتاد بشــنود و ببینــد چنــد مــر ِد
حالجند .قبلش یادآوری میکند زبان
بدن یادشان نرود و از دست و سرشان
اســتفاده کننــد تــا نوحــه بیشــتر به دل
مردم بنشیند.
یکی از جوانها بلند میشود و شعری
میخوانــد در دســتگاه شــور کــه وزن
ُ
فاعالت مفاعیل
عروضیاش مفعول
فاعلن اســت .میخواند« :ای سایهات
فتــاده به روی ســرم حســین ...معنای

واقعی اصول الکرم حسین»
ســرش را تکان میدهد و دستهایش
را همانطــور کــه اســتاد گفتــه تــکان
میدهــد .گاهــی هــم چشــمها را
میبندد و آخر هم با اشاره استاد همه
از جــا بلنــد میشــوند ،دستهایشــان
را بــاال میبرنــد و در هــوا تــکان
میدهنــد و بیــت آخــر نوحــه را همــه
بــا هــم میخوانند«:لبیک یا حســین،
لکلبیــک یــا حســین» .درســت مثــل
هیأتها.
نوبــت آن یکــی میرســد .او هــم
همینطور میخواند اما با یک تفاوت؛
وســطهای نوحه از شعر بیرون میآید
و چند لحظهای ذکر مصیبت میگوید
و دوبــاره برمیگــردد بــه شــعر و بعــد
دوباره بلند کردن دســت و ایســتادن و
خواندن بیت آخر تکرار میشود.
وقتــی هرکــدام نوحــه میخوانند بقیه
بغض میکنند و اشــک به چشمشــان
میآید .چشمهایشــان را میپوشــانند
و گاهــی هــم وســطهای نوحــه شــروع
میکننــد بــه زمزمــه و مداح تــازهکار را
همراهــی میکننــد .نوبــت یکــی دیگر
از شــاگردان اســت کــه از روی کتابچــه
نوحــهای میخواند و بقیه با آن ســینه
میزنند.
ایــن بخــش آخــر و دوســت داشــتنی
کالس اســت که هــم برایش اضطراب
دارند و هم دوســت دارند خودشــان و
توانایی و صدایشــان را به استاد و بقیه
نشــان دهنــد .آنهایی که خــوب بودند
هــم یــک احســنت از اســتاد میگیرند
و بعــد کفشهایشــان را میپوشــند و
میروند بیرون.
متیــن زادهاحمــد یکــی از جوانهــای
کالس اســت کــه نوحــهاش را خوانــده
و میخواهــد بــرود و بــه هیأت برســد.

نوستالژی
یوسف حیدری
خبرنگار

اول محــرم که میشــد ،همه بچههــای محل به حالت
آمادهبــاش درمیآمدنــد .بچههای قد و نیــم قد و تازه
جوانها برای برپایی یک تکیه نایلونی دست به دست
هم میدادند تا مثل هرسال برای خودشان هیأتی برپا
کنند؛ تکیه چل تکه .با یک ســینی که روی آن پارچهای
مشــکی انداخته بودیــم و پرچمی که نام امام حســین
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در کالسهای آموزش مداحی چه میگذرد

 3ســال اســت بــه کالس میآیــد آن
هــم از شــهرری و باقرشــهر تــا میــدان
امامحســین .از بچگــی بــه مداحــی
عالقــه داشــته«:داییام مــداح اســت
بــرای همیــن از بچگــی عالقه داشــتم
و بــرای خــودم و در هیأتهــای محــل
میخوانــدم ».االن هــم بــه هیأتهــا
مــیرود و میخوانــد .مداحهــا بایــد
در ایــن کالسها شــعرهایی که اســتاد
میگویــد حفــظ کننــد تــا شــعر کــم
نیاورنــد .متیــن در هیــأت از همیــن
شــعرها میخوانــد .البتــه اصولی هم
کــه یــاد میگیــرد کمکــش میکننــد:
«علم مداحــی را یاد میگیریم و با آن
پیش میرویــم .هرجا هــم گیر کردیم
از اصولــی کــه یــاد گرفتهایم اســتفاده
میکنیم».
بــه گفتــه خــودش تقلیــد نمیکنــد و
میخواهــد ســبک خــودش را داشــته
باشــد و همانطــور کــه اســتادش
میگویــد و توصیه میکنــد پیش برود.
بــه قول خودش این بهترین راه اســت
تا مداح خوبی شود.
امیرحســین بابایی شــرایطش با متین
کمــی فــرق دارد .قبــل از مداحــی
 5 ،4ســال موســیقی ســنتی کار کــرده
و میخوانــده امــا بعــد آمــده ســراغ
مداحی«:میدیــدم مداحــی را بیشــتر
دوســت دارم .چیزهایی کــه بعدها در
موســیقی بایــد دنبال میکــردم با من
سازگاری نداشت .مثل کنسرت دادن.
دوســت هــم نداشــتم خواننــده پــاپ
شوم».
البتــه او قبــاً و در هیأتهای شــهرش
همدان میخوانده و االن هم هر شــب
به هیأت محلشان یا هیأتهای دیگر
دعــوت میشــود و مداحــی میکند .با
اینکه موســیقی را کنار گذاشته اما االن
اصولــی کــه در آن یــاد گرفتــه کمکش
میکند«:توانستم شعرهای مذهبی را
با دستگاههایی که آن موقع یاد گرفتم
اجرا کنم .شــعرهای مذهبــی از لحاظ
ادبــی کامــل هســتند و ایــن را خیلــی
دوست دارم .دوست دارم برای خودم
سبک بسازم».
حــاال دیگر موســیقی را دنبال نمیکند
و همه حواســش به مداحی اســت .دو
دوست دیگر هم دارد که مثل خودش
از موسیقی به مداحی کشیده شدهاند.
در کالس اضطــراب و استرســش را
مدیریت کرده و دلش میخواهد بعد
از  3 ،2ســال کالس آمــدن ،حرفــهای
مداحــی کند .همین شــبها هــم قرار
اســت برود اســتودیو و یک کار مذهبی
اجرا کند و بفرستند به صداوسیما.

ëëباید تست صدا بدهی
کالسهــای مداحــی کم و بیش شــبیه
هــم هســتند .بــه قــول مجیــد طاهری
مداحهــا بایــد دســتگاههای آوازی
مختلف مثل شور ،همایون و افشاری و
ردیفها را ریشهای و از اول یاد بگیرند
و از آنها ســر دربیاورند .اســتاد مداحی
بهشــان کنار ادبیــات و شــناخت ادبی
اصول و فنونی مثل صداسازی هم یاد
بدهــد .البته اگر کالس بــا اصول پیش
برود و فقط برای چند ساعت خواندن
نباشــد .خوانــدن و مداحــی جوانهــا
بــه گفته او یــک آفت هم دارد؛ اســتاد
ندیــدن .میگوید«:اســتاد نــه بــه ایــن
معنا که کســی باالی سرشــان بزرگی و
امر و نهی کند .برای اینکه آنها را زودتر
به هدفشــان برســاند و کمــک کند از
زواید و حاشیهها دور باشند .باید شعر
و اصول ادبیات فارســی را یاد بگیرند و
ســرمایه و اندوخته داشته باشند .عدم
مطالعه و تخصصــی انجام ندادن کار
هم آفتهای دیگر است».
خیلــی از مداحهــای جــوان دوســت
دارنــد تقلیــد کنند و به نظــر بعضیها
این خوب نیســت اما طاهری میگوید
تا راه بیفتند بد هم نیســت تقلید کنند
اما نه کورکورانه و نه اینکه هر راهی آن
مداح رفت بروند«:استاد باید یادشان
بدهد شــبیه هنرپیشــه ســینما نشوند.
نباید از شــریعت و مذهب دور بمانند
و فقــط آواز برایشــان بمانــد .دربــاره
چیزهایــی مثــل پاکتهــای زیــادی که
ممکــن اســت بخواهند بگیرنــد هم با
آنها حرف میزنم».
کالسهای آمــوزش مداحی زنان هم
تقریبــاً شــبیه همیــن کالسهاســت.
تماس میگیرم و میخواهم ســر یکی
از این کالسها هم بروم اما همهشــان
بــرای دهه اول و دوم محرم تعطیلند.
بــه یکیشــان میگویــم میخواهم به
کالس بیایــم و یــاد بگیــرم .خانمــی
پشــت تلفن میگویــد باید اول تســت
صــدا بدهــی و اگــر قبــول شــدی از
مقدماتــی شــروع کنــی .بعــد عضــو
گروهــی تلگرامــی میشــوی و وقتــی
اســتاد در کالس درس داد در طــول
هفته تمرینهایت را بخوانی و ویسش
را در گــروه بگــذاری تا اســتاد بشــنود و
ایرادهایت را بگیرد.
قیمتهایشــان را میگویــد کــه بســیار
کمتــر از کالسهــای دیگــر آموزشــی
اســت .مثل کالسهای مداحی آقایان
در حــد ماهــی  50یــا  60تومــان .بعــد
آدرس میدهــد و میگوید بعد از دهه
دوم بروم برای تست صدا.

به تکیه چل تکه خوش آمدهاید

(ع) روی آن نقش بسته بود سراغ همه همسایهها و اهالی محل میرفتیم
و زنــگ تک تک خانهها را میزدیم و کمک میخواســتیم .قند ،چای ،پول،
نبات و ...هرکســی که هر چیزی دستش رسیده بود ،توی سینی میریخت و
لبخند بود که روی صورت ما مینشست.
بــا پولهایی که جمع کــرده بودیم ،نایلون و ســنجاق قفلی میخریدیم
و بــا چنــد تــا پیت حلبی و گــچ و آجر و نایلــون ،غروب نشــده تکیه چهل
تکه خودمان را برپا میکردیم .صدای همهمه بچهها فضای کوچه را پر
میکرد .هرکســی برای خودش نقشــهای میداد و بعد از بررســی ،جایی
برای برپا شــدن تکیه انتخاب میشــد .همه آســتینها باال میرفت؛ یک
نفــر گچ درســت میکرد و یــک نفر آجــر روی آجر میچیــد و نفر بعدی
هــم از تیربــرق بــاال میرفت تا طنــاب را محکم کند .نایلونهــا یکییکی
بــا ســنجاق روی طنــاب محکم میشــد و اگر هــم نایلون کــم میآمد ،با
پارچــه و چــادر و روســری ادامه پیدا میکــرد .اولین بار بعــد از اتمام کار
همــه بــرای انتخاب اســم هیأت اختالف پیــداکردند اما ســرانجام «چل
تکــه» نامیبــود که انتخاب شــد و هیــچ وقت بچههای دهــه  60محل ما
در جنــوب تهران آن را فرامــوش نمیکنند .از فــردای برپایی تکیه چهل
تکه ما بساط چای و قند به پا میشد و استکانهای رنگارنگ روی سینی
انتظــار رهگذرانی را میکشــید تا با خوردن چای کمــی کنار هیأت توقف
کننــد .نوار کاســت نوحــه و ضبطهای تــک باند و دوبانــد  10روز میهمان
هیــأت چهــل تکــه بودند و هیــچ وقت هم خامــوش نمیشــدند .جالب
اینکه مردم نذر میکردند که فالن مشکلشــان حل شــود و ســال بعد به

تکیه کیســه نایلونی ما کمک کنند.
آن سالها البته در هر کوچه و خیابانی در جنوب شهر تهران میشد تعداد
زیادی از این تکیهها را دید .تکیههایی که در آن چند پسربچه کنار هم نوحه
میخواندنــد و طبل میزدند .وقتی هیأتهای بزرگ عزاداری از کنار تکیه
بچههــا رد میشــدند بچهها با حســرت بــه علمها و طبلهای بزرگشــان
چشم میدوختند و تعداد تیغههای علم را میشمردند و بزرگترها حیران
سادگی تکیههای ما.
چقــدر لحظــه فرامــوش نشــدنی بــود خــوردن قیمــه روز عاشــورا در تکیه
بچهها .هرکدام از بچهها که صدای بهتری داشت نوحه میخواند .معموالً
زنجیرزنهــا یــک یــا دو نفر بودند چون همه بچهها دوســت داشــتند طبل
و ســنج بزنند و کمتر عالقهای به ایســتادن در صف و زنجیر زدن داشــتند.
دســته عــزاداری بچههــا معمــوالً چنــد روز زودتــر از بقیــه دســتهها بیرون
میآمــد .ایــن روزها با گســترش آپارتمان نشــینی و تخریــب خانههایی که
حیاط داشــتند ،دیگر کمتر خبری از تکیه بچهها در کوچه و خیابان هست؛
تکیههایی که در آن مهربانی و شعف و سادگی موج میزد.
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