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تابلوي اول

گفتوگو با داوود فتحعلي بيگي  ،نويسنده و كارگردان تئاتر

شاعرانگي نمايشي
به شيوه طوطينامه

بازیگری در تعزیه
[حسین ابوالفتحی /بخش اول ]

داوود فتحعلي بيگي يكي از كارگردانان و پژوهشگران پركار در حوزه تئاتر ايراني كه شايد بيش از بيست سال در زمينه نمايشهاي
آئيني سنتي فعاليت داشته است .وي روزهاي گذشته نمايش بيژن و منيژه را در تاالر سنگلج به روي صحنه برد .فتحعلي بيگي تاكنون
فعاليتهاي اجرايي زيادي داشته است .از آثاري كه خود به نگارش و كارگرداني آنها پرداخته ميتوان به «رام كردن زن سركش»،
«دارودلدار»« ،راز عروسك»« ،اين غرفه از بهشت»« ،زليخانامه»« ،پهلوان كچل و اژدها»« ،غروب مضحك صمصام»« ،بخت » و ...اشاره كرد.
[مريم جعفري حصارلو]

■ آق�اي فتحعل�ي بيگ�ي ،به قصه نمايش اخير ش�ما
بپردازيم...
نماي��ش ما قصهاي تو در ت��و دارد .اصل قصه ،قصه بيژن و
منيژه است .اما قصه فرعي ديگري هم وجود دارد كه تماشاگر
ش��اهد آن نيز خواهد بود .داس��تان از آنجا شروع ميشود كه
يك گروه نمايش��ي به من��زل آقا كريم ميآيند تا به مناس��بت
عروسي پس��ر آقا كريم نمايش سياه بازي بيژن و منيژه را اجرا
كنند .اين گروه نمايش��ي خود قصهاي دارد كه بيشباهت به
قصه بيژن و منيژه نيست .در اين قصه حاشيهاي شاهد هستيم
كه دختر صاحبخانه در س��ال گذشته نامزد بازيگر نقش بيژن
بوده؛ پدر دختر وقتي متوجه ميش��ود ج��وان به عنوان نقش
دوم بازيگ��ر نمايش اس��ت ،نامزدي را به هم ميزند،از س��وي
ديگ��ر خودش ني��ز زماني نام��زدياش را به اي��ن دليل كه پدر
دختري كه نامزدش بود يك گروه تئاتر س��ياه بازي داشته ،به
هم زده است و از قضا سردس��ته گروه سياهبازي امشب همان
نامزد قديمي پدر دختر اس��ت كه س��الها پيش نامزديشان به
هم خورده اس��ت .اما در طول نمايش متوجه ميش��ويم دختر
كريم آقا و بازيگر نقش بيژن (هردو) پس از گذش��ت يك سال
همچنان ب��ه يكديگ��ر عالقه مندند و همچن��ان در رنج فراق و
جدايي يكديگر اسيرند و...
■ آي�ا در طراح�ي رواي�ت در روايته�ا ب�ه روش
نمايشه�اي ايران�ي بس�نده كردي�د و ي�ا از روش
فاصلهگذاري برش�ت و يا جنبشهاي ادبي قرن بيس�ت
كه توجه به روايت در روايتها دارد و در پايان هم روايت
پايان ثابتي ندارد ،وام گرفتيد؟
خير ،اساساً اين روايت در روايتها در سنت داستانسرايي
ايراني وجود دارد ،بارزترين آنها هزار و يكش��ب  ،بختيارنامه،
«طوطينام��ه» و  ...اس��ت .بس��ياري از قصهه��ا و رواي��ت در
روايته��ا حت��ي در تعزي��ه ه��م تجرب��ه ميش��ود و بس��ياري از
ش��يوههاي رواي��ت در رواي��ت در جنبشه��اي جدي��د ك��ه به
غلط ادبيات مدرن مطرح ميش��ود چه بس��ا تحت تأثير سنت
قصهگويي گذش��تگان ايراني بوده .چراكه ميدانيد بس��ياري
از آثار گذشته همچون «هزار و يكشب» به بسياري از زبانهاي
دنيا ترجمه ش��ده و در بسياري از كشورهاي دنيا وجود دارد و
بر قلمرو نمايشنامهنويس��ي و داستاننويسي بسيار تأثير گذار

بوده اس��ت .اما اين كه در پايان به يك قصه واحد ميرس��د يا
خي��ر ،بحث ديگري اس��ت .اما اين نمايش به ي��ك قصه واحد
ميرسد.
■ آي�ا بحث آش�ناييزدايي در طراحي قص�ه بيژن و
منيژه بود؟
خير ،ه��دف از طرح قصه حاش��يهاي ايج��اد قصد و هدف
م��ا بيگان��ه س��ازي نبود .ه��دف از طرح قص��ه حاش��يهاي تنها
ايجاد يك س��ايه از داس��تان بيژن و منيژه بود كه در قالب قصه
آدمهايي كه امش��ب در حال اجرا و يا ديدن نمايش هس��تند،
ش��كل ميگي��رد كه رواب��ط آدمهاي بي��رون نماي��ش و عوامل
نمايش به قصه بيژن و منيژه فردوسي ارتباط پيدا ميكند.
■ در بس�ياري از كمديهاي چندسال گذشته ،شاهد
بررس�ي وضعيت بازيگ�ران و عوامل اجراي�ي گروههاي
نمايشي هستيم ،آيا شما نيز به اين مسئله توجه داشتيد؟
و اساس�اً چرا س�مت و س�وي نگاه كارگردانها به سمت
توج�ه به زندگي و مش�كالت عوامل اجرايي س�وق پيدا
كرده است؟
بعضي از دوس��تان احتماالً به دنبال نقد گروههاي تئاتري
هستند و بعضاً برخي گروههاي تئاتري به هدف نقد يك گروه
خ��اص اي��ن كار را ميكنند؛ ام��ا در اين نمايش م��ا اص ً
ال قصد
بيان مش��كالت گروهه��اي تئاتري را نداش��تيم بحث ما همان
گروههاي نمايش��ي است و اين كه در اين گروه نمايش ،نقش
بي��ژن ،يك رابطه بيروني ديگري نيز مش��ابه نقش بيژن دارد و
بيش��تر به دليل نگاه مستند داستان من بود كه تصميم گرفتم
گاه��ي كم��ي از ارتباطات پش��ت صحن��ه و آدمها را ب��ه تصوير
بكشم.
■ چه شد كه به فكر پرداخت چنين متني افتاديد؟
يكي از دوس��تان قص��هاي را تعريف كرد كه ظاه��را ً به اين
ش��كل اتف��اق افتاده و يك��ي از بازيگران قديمي ب��ه همراه يك
گ��روه براي اجراي بي��ژن و منيژه وارد خانهاي ميش��وند تا در
ش��ب عروس��ي «س��ياه بازي بيژن و منيژه» را اجرا كنند ،اما در
پايان مجلس عروس��ي به هم ميخورد و س��ال بع��د مجددا ً به
هم��ان خان��ه ميروند تا مجلس «س��ياه بازي بي��ژن و منيژه» را
اج��را كنن��د و متوجه ميش��وند كه ع��روس و دام��اد همان دو
جواني هس��تند كه سال گذش��ته نامزديشان به هم خورده و
امس��ال به وصال هم ميرس��ند .به همين مناسبت دوباره اين
گروه را دعوت كردند.

نوشتن به سبك نسل نو

■ ب�ه نظر ش�ما مهمتري�ن عنصر نمايشهاي س�ياه
بازي به لحاظ تكنيكي چيست؟
همه عناصر نمايش س��ياه بازي مهم است .اساساً ساختار
خاصي دارد و اگرچه ش��باهت هايي با نمايشهاي ديگر دارد
اما در عين حال ويژگيهاي خاص خود را نيز دارد .در نگارش
به نوعي و در اجرا به نوعي ديگر.
گاه��ي كالم وزن پيدا ميكند و گفتوگ��و ناگهان موزون
ميش��ود ب��راي نمون��ه در اي��ن نمايش جاي��ي كه داي��ه منيژه
ميخواهد «س��ياه» را س��رگرم كند ت��ا مزاحم مالق��ات منيژه و
بيژن نباش��د ،از س��ياه ميپرسد« :اس��مت چيه؟» «خجسته»،
«در دلت نشسته».
چقدر اسمت قشنگه
فقط اسمم قشنگه؟
كتت خوش آب و رنگه
من مقبولم؟
بله
صاحبدلم؟
بله
بانمكم
و ناگه��ان براس��اس همي��ن وزن ،ديالوگه��ا ش��كل
مي گيرد.
ب��ه ط��ور كل��ي م��ا بيش��تر از  60-50عنص��ر كم��دي در
نمايشه��اي ش��اديآور ايراني پيدا كرديم ك��ه معموالً هر جا
امكان داشته باشد ،از اين عناصر استفاده ميكنيم.
■ در اجرا ش�اهد به بازي گرفتن تماش�اگر بوديم ،آيا
قصد داشتيد سيستم «تماشاگر -بازيگر» را به كار بريد؟

تئاتر روايتي و شاعرانه

نكتهاي كه بايد توجه داش��ته باش��يم اين است كه
من نباي��د تجربههاي خودم را در س��ينه نهان كنم و با
خود به گور بس��پرم .بايد در زمان باقي مانده در بحث
نويس��ندگي ني��ز همانطور ك��ه در فرآين��د كارگرداني،
بازي و بازيگرداني از نيروهاي جوانتر اس��تفاده كردم
و دانس��تههايم را به آنها آموختم ،ش��يوه نگارش خود را به جوانترها بياموزم.
جوانها بايد تجربه كنند تا بياموزند ،تنها راه هم آن اس��ت كه بيايند بنشينند
تا ببينند و بحث كنند تا رفته رفته سبك و سياق اين نوع نمايش را ياد بگيرند و
اساساً دراماتورژي اين نوع نمايش و ويژگيهاي خاص اين نمايش را بياموزند.
در چنين كارهايي مباحثي همچون طنز ،ش��خصيت س��ياه ،قرار و قاعدههاي
اين نمايش را بايد بشناسند تا آرام آرام بتوانند بنويسند.

چخ��وف ب��ا آنك��ه در س��ن  44س��الگي و براث��ر
بيم��اري س��ل ،زودهنگام چش��ماز جهان فرو بس��ت،
اما كارنامهاي درخش��ان در ادبي��ات دارد .او با آنكه
در دوران تحوالت فرهنگي -سياس��ي روس��يه قبل از
انقالب ميزيسته ،اما بدون حمايت از گروه يا جريان
خاصي ،خال��ق ادبيات اجتماع��ي و انتقادي گرديد.
داس��تانهاي او مخاط��ب را ب��ه تفك��ر وا م��يدارد و تا
مدتها تحت تأثير قرار ميدهد.
چخ��وف قلمي س��اده ،روان و موجز دارد و در اكثر
آث��ارش طنزي تلخ جري��ان دارد .او معتق��د بود كه در
داس��تان و يا نمايش��نامه هيچ چيزي نباي��د بيهوده به
كار برده ش��ود و به قول خودش «اگر تفنگي را در پرده
اول از دي��وار بياوي��زم در پرده دوم يا س��وم حتماً با آن
ش��ليك خواهم كرد» او در كنار پوشكين ،تولستوي و
ماكس��يم گوركي از چهرههاي محبوب ادبيات روسيه
به ش��مار ميرود .ماياكوفكسي شاعر معروف شوروي
درب��اره او ميگوي��د« :زبانش س��اده ،قاط��ع ،كوتاه و
روش��ن ب��ود مانند جم�لات عاميان��ه دلخواه م��ا مثل؛
روز بهخي��ر يا بفرماييد يك اس��تكان چاي .هر جملهاو
داس��تان كوتاهي است .چخوف نويسندهاي شكاك و
منتقد زمان تزاري است »...او با زباني شيوا به توصيف
طبيعت ميپردازد و آدمها را در تيرگي زندگي روزمره
بي اعتنا نسبت به سرنوشت نشان ميدهد ،آدمهايي
ك��ه ب��راي تغيي��ر در زندگي ناگوارش��ان هيچ تالش��ي
نميكنن��د .وي ب��ر اين عقيده ب��ود كه نويس��نده بايد
در بيان تعارضات ميان انس��ان و طبيعت و بي توجهي
انس��ان به پيرامون خود لحن بيطرفانه داش��ته باش��د.
در داس��تانهاي او ب��ا آدمهايي روبه رو ميش��ويم كه
در مواجهه با اوضاع ناهنجار معموالً دچار س��وءتفاهم
ميش��وند و به درك درس��تي از آنچه كه به آن گرفتار
شدهاند نميرس��ند و به همين سبب به گرفتاريهاي
خود دام��ن ميزنند .هرچه كه در جامع��ه وجود دارد

عالقه قلبي من آن بود
كه اين نمايش را در يك
خانه قديمي اجرا كنم
و تماشاگر دور تا دور
صحنه بنشيند و
در نمايش مشاركت كند

ذهن هدايتگر نمايشي

در ن��گارش نمايش تخته حوض��ي ،روايي بودن
و گون��هاي از تئاتر روايتي بودن همچنين اس��تفاده
از طن��ز و مضحك��ه و س��پس س��اختارهاي تئات��ر
روايت��ي و چگونگ��ي ب��ه كارگيري عناص��ر مضحكه
را بايد دانس��ت .از س��وي ديگر عناص��ر گاه از وراي
حضور ش��خصيتي همچون س��ياه ب��ه كار گرفته ميش��ود و گاهي از طريق
ش��خصيتهاي ديگ��ر كه مورد مضحكه ق��رار ميگيرند .در كن��ار اين عناصر
باي��د ب��ه صنايع ادبي مث��ل بحرطوي��ل ،چهارپ��اره و ...و مس��ائلي از قبيل
اينكه كجا ميتوان از ش��عر كالس��يك اس��تفاده كرد آش��نا بود .زيرا اگر به
قصهپردازيهاي قديمي توجه كنيم متوجه ميشويم ناگهان نويسنده در
جايي شعر مينويسد.

راهها

ي
جنگل

از قانون گرفته تا س��نت نميتواند
گ��ره گش��اي مش��كالت آدمه��ا و
بن بستهايي كه در آنها گرفتار شدهاند باشد.
«ات��اق ش��ماره « »6مل��خ»« ،زوج��ه»« ،در تبعي��د»،
«همس��ايگان»« ،داس��تان م��رد ناش��ناس»« ،جزي��ره
س��اخالين»« ،س��ه س��ال»« ،جناي��ت»« ،زندگيم��ن»،
«درگاري»« ،آدمت��وي جل��د»« ،مس��تأجر»« ،ش��وهر»،
«باغآلبالو» و «افسانه خس��ته كننده از دفتر يادداشت

ي

اگر ي��ك ذه��ن هدايتگر وجود نداش��ته باش��د
بداهه عمدتاً به بيراهه ميرود .برخي از اتودهايي
ك��ه زده ميش��د ،دور ريختن��ي ب��ود و گاه��ي بايد
بداهه سازيها را سرند ميكرديم و چون اين براي
اولين باري بود كه كس��ي برايم متن را مينوشت و
م��ن نظارت ميكردم تا خواس��تههايم عملي ش��ود در م��ورد روابط علت و
معلولي و روابط آدمهاي قصه كام ً
ال بحث ميكردم تا رضايتم جلب شود؛
حتي گاهي دخالتي در نوش��تار داش��تم و بخشهايي را مينوش��تم و پس
از آن كه كامل ميش��د ،آن را به نويس��نده ميس��پردم تا ب��ا توجه به نوع
ديالوگ نويسي و ادبيات خود تطبيق داده و دخل و تصرف الزم را صورت
دهد.

«آنتوان چخوف» در هفدهم ژانويه س��ال  1860در
«تاگانرك» ب��ه دنيا آمد .او تحصيالت ابتدايي خود را در
مدرس��ه يوناني كليس��اي امپراتور قس��طنطنين گذراند
و س��پس در مدرس��ه «گرامر» در ش��هر محل تولد خود به
تحصيالت��ش ادام��ه داد .در س��ال  1879در دانش��گاه
مسكو ،در رشته پزش��كي به ادامه تحصيل پرداخت .در
همي��ن دوران و در اي��ام دانش��جويي خود ،براي كس��ب
درآمد جهت گذران زندگي خود به نوشتن داستانهاي

پزشك
مهربان
دهكده

چخوف
در باغ
آلبالو

علي قربان نژاد

يك پيرمرد» از جمله آثار او هستند.
چخ��وف نويس��ندهاي توانا و پزش��كي مهربان بود
كه زندگيش را صرف نوش��تن و پرداخت��ن به بيماران
و مردم فقير كرد.

عالق��ه قلب��ي من آن ب��ود كه اي��ن نماي��ش را در يك خانه
قديم��ي اج��را كنم و تماش��اگر دور تا دور صحنه بنش��يند و در
نماي��ش مش��اركت كند اما اگ��ر چنين خانهاي پي��دا ميكردم
ممكن بود تماش��اچي را از دس��ت بدهم به همين دليل ناچار
ش��ديم همان فضايي كه ميخواس��تيم القا كنيم را بازس��ازي
نمايي��م .ام��ا جمعيت زيادي را نميتوانس��تيم ب��ه روي صحنه
ببري��م در نتيج��ه بر آن ش��ديم تا خ��ود بازيگره��ا را دور تا دور
حياط بنش��انيم ضمن اينك��ه در طول نماي��ش ،بازيكناني كه
كن��ار گ��ود مينشس��تند تقريباً حك��م مهمانان جش��ن را پيدا
كنند و تماشاگران هم پيوسته با آنان باشند.
■ عل�ت اس�تفاده از زبان آركائيك در س�ياهبازي چه
بود؟ آيا امكان تغيير زبان به زبان محاوره نبود؟ و چرا در
صحنه مسافرخانه ،زن صاحبخانه و پسرش ناگهان به
زبان محاوره سخن ميگفتند؟
واقعيت اين است كه ما سعي كرديم كه نمايش را به سنت
تخت��ه حوضيهاي قدي��م اجرا كنيم .در آن ن��وع نمايشهاي
تاريخ��ي و نمايشهايي كه از ش��اهنامه اقتباس مي ش��ود ،به
لفظ قديمي س��خن ميگفتند اما س��ياه و م��ردم كوچه و بازار
ب��ه زبان محاوره س��خن ميگفتن��د .راه ديگري ج��ز آن وجود
نداش��ت .بنابراي��ن زن صاحبخان��ه و پس��رش چ��ون از مردم
كوچه و ب��ازار بودند به زبان محاوره س��خن ميگفتند و دختر
شاه و رستم همچنان به لفظ قديم.
■ نماي�ش اگرچ�ه ج�زو نمايشهاي بلند محس�وب
ميش�د ،اما خس�ته كننده نب�ود ،با توجه به اين مس�ئله،
نح�وه كنترل و هماهنگي ريتم درنمايشهاي بلند چگونه
است؟
اين مايه خوش��حالي من اس��ت .زيرا يك��ي از دغدغههاي
م��ن چني��ن مس��ئلهاي بود و هم��واره با خ��ود ميگفت��م مبادا
ك��ه به دليل طوالنيش��دن زم��ان نمايش ،كار خس��ته كننده
ش��ود؟ به هرح��ال كنترل ريتم به تغيي��ر صحنههايي كه مدام
تغيي��ر ميكن��د ،گفتوگوه��اي پين��گ پنگي ش��خصيتها-
انتخ��اب صحنهه��ا و اينك��ه تا چ��ه حد تماش��اگر ب��ا صحنهها
درگير ش��ود و ...مربوط ميش��ود .در اين نمايش چه آنجا كه
در كاخ افراس��ياب اس��ت و چه در بخشهاي كمدي تالشمان
هماهنگي ريتم با توجه به عناصر ياد ش��ده بود .از سوي ديگر
تواناي��ي بازيگر ،هدايت بازيگر و نحوه نگارش نويس��نده را نيز
ميتوان نام برد.

كوت��اه مش��غول ش��د .وي در س��ال  1884از دانش��كده
پزش��كي فارغالتحصيل ش��د و در تابس��تان همان س��ال
وقتي كه به منطقهاي به نام «بابكيو» رفته بود با شخصي
به نام «س��اروين» كه مدير روزنامه پترزبورگ بود ،آش��نا
ش��د .س��اروين ناش��ر اغلب آثار چخ��وف در آينده ش��د.

ستاره

اولي��ن نمايش��نامه چخوف ب��ه نام
«آواز ق��و» در س��ال  1886منتش��ر
ش��د .بعد از آن نمايشنامههاي ديگري از او به روي پرده
رف��ت« .ايوانف» نمايش��نامهاي در چهار پ��رده بود كه در
مس��كو و پترزبورگ به نمايش درآمد و در همان س��الها
مجموعه داس��تاني به نام «هنگام س��حر» نيز از او منتشر
ش��د .او در سال  1888توانست جايزه ادبي پوشكين را
به خود اختصاص دهد.
او در نام��هاي ب��ه دكت��ر روس��وليمو درم��ورد اهميت
تحصيلش در رش��ته پزش��كي نوش��ته اس��ت« :هيچكس
جز يك پزش��ك نميتواند ارزش راس��تين علم پزش��كي
و تأثي��ر آن ب��ر نوش��تههايم را درك كن��د »...،در س��ال
 1891س��فري ب��ه اروپاي غرب��ي كرد و در همان س��ال
«فراري��ان س��اخالين»« ،دوئ��ل» و «زن��ان» را نوش��ت .او
فعاليتهاي بسياري براي كمك به قحطيزدگان انجام
داد و س��ازماني را به همين منظور تأسيس كرد .چخوف
همچني��ن به دهك��ده «ميلخوف» ب��راي مبارزه ب��ا وبا كه
شايع شده بود ،نقلمكان كرد .فعاليتهاي بشردوستانه
او همچنان ادامه داشت و در سال  1897به خرج خود،
در دهكدههاي روس��يه مدرسه س��اخت .از سال 1891
ب��ه عن��وان پزش��ك عموم��ي در دهك��ده «ميلخ��ووا» در
جنوب مس��كو كار خود را آغاز كرد ،ب��ه بيماراني كه در
مقابل مطب او از صبح زود ،صف ميبس��تند ،به رايگان
دارو م��يداد .وي با وجود آنكه ب��رادرش نيكالس بر اثر
بيماري س��ل از دنيا رفت ،نسبت به اين بيماري بياعتنا
بود و تا س��ال  1897از مراقبتهاي پزشكي براي خود
امتناع ميكرد تا اينك��ه به علت وخامت حالش و بنا بر
توصي��ه دكترش به مركز نگهداري بيماران مبتال به س��ل
در درياي سياه رفت .او در آنجا نيز به جاي استراحت به
جمعآوري اعانه جهت احداث آسايش��گاه براي بيماران
مبتال به س��ل ميپرداخت .س��رانجام آنتوان چخوف در
ماه ژوئن  1904در س��ن  44س��الگي در كش��ور آلمان
براي هميشه چشمانش را بست.

«اگرچ��ه تئات��ر از طری��ق کاربرد
متغیر اجزای تئات��ری خود بهعنوان
یک نظام نش��انهای عم��ل میکند،
اما در سراسر تاریخ آن ،بازیگری در
سلس��له مراتبی متغیر جزء اساس��ی
و غال��ب باقی مانده اس��ت .بههمین
دلی��ل بازیگ��ر موضوع مهم��ی برای
تحقیق نشانهشناس��ان بوده اس��ت.
معمولتری��ن موض��وع تحقی��ق در
درام ،بازیگ��ر اس��ت .بازیگ��ر ی��ک
ترکی��ب پوی��ا از کل ی��ک مجموعه از
نشانههاس��ت ک��ه حام��ل آن ممکن
اس��ت بدن ،ص��دا و ح��رکات بازیگر
باش��د ولی میتواند توس��ط اش��یاي
گوناگ��ون دیگ��ری از قبی��ل اج��زای
لب��اس و اج��زای صحن��ه ه��م انتقال
یاب��د .با این وجود مهمترین نکته این
اس��ت که بازیگر معنای همه این چیزه��ا را در خود متمرکز میکند و این کار
را ت��ا حدی انجام میدهد که ب��ا حرکاتش جایگزین تمام حاملهای نش��انه
شود»
ب��ا ای��ن توضی��ح بازیگر ج��زء الینف��ک تئاتر اس��ت و حتی اوس��ت که در
بس��یاری م��وارد تعیین کننده اس��ت ک��ه مخاطب چ��ه تأثی��ری را از نمایش
بپذی��رد .در برخ��ی موارد (ک��ه البته کم ه��م اتفاق نمیافت��د) در نظامهای
هن��ری ستارهس��از بازیگ��ران تئات��ر ک��ه دارای نام و ش��هرتی هس��تند حتی
نقشهای بزرگ را تحتالشعاع نام خود قرار داده و نوعی بزرگی نقش را زیر
بزرگی خود پنهان میکنند در این میان حتی بسیاری از نقشهای تاریخی
نیز دچار بزرگی ستارهها شدند و تماشاچی پیش از آنکه شوقی برای دیدن
نمایش داش��ته باشد بهجهت دیدن بازیگر به سالن نمایش میرود .اما حاال
میخواهیم نقش بازیگر تعزیه را بررس��ی کنیم و ببینیم آیا بازیگر تعزیه هم
در ه��ر می��زان و اعتباری که هس��ت میتواند نق��ش را تحت تأثی��ر خود قرار
دهد؟
ب��ار دیگر برای تش��ریح موقعیت بازیگر تعزیه ،به یک��ی از تعاریف تعزیه
میپردازیم«:تعزیه هنری دینی اس��ت و هنر دینی هنری است که در ذیل
دین محقق ش��ده و قالب و صورتی دینی داش��ته باش��د ،هنری که نتیجه
تاری��خ تق��رب انس��ان ب��ه حقیقت مطلق اس��ت و ای��ن هنر هنری اس��ت که
مس��تقیم در کنار مناسک دین ش��کل میگیرد و با آیین مرتبط است ».در
واق��ع با این تعریف ،تعزیه ،پیوندی ناگسس��تنی میان تاریخ ،دین و آیین
است.

سطر پايان
نگاهي به كتاب آسمانكت نوشته عبدالرحمان عمادي
[ايوب بي نياز]

تمدن ديلمي در قاب

«پرس��يد دانا از مينوي خ��رد كه كدام
زمين شادتر است؟ مينوي خرد پاسخ داد
كه آن زمين ش��ادتر است كه مرد پارساي
راست گفتار در آن نشيمن كند».
اي��ن جم�لات از كت��اب ت��ازه چ��اپ
آس��مانكت ( )Asaman-katنوش��ته
عبدالرحمان عمادي اس��ت ك��ه به تازگي
توس��ط انتش��ارات آموت چاپ و وارد بازار
نش��ر ش��ده اس��ت .عبدالرحم��ان عمادي
شاعر ،پژوهش��گر تاريخ ايران و متخصص
زبانشناسي است .البته او در زبانشناسي از
يك متدلوژي خاص خود تبعيت ميكند.
در زبانشناس��ي مث��ل يك باستانش��ناس
است ،كه از دل خروارها خاك ،اشياي ناب و قيمتي كه همان آداب و رسوم
باشد را بيرون ميكش��د .برخي از فيلسوفان معتقدند كه معضالت فلسفي از
كاربرد نادرست زبان ناشي ميشود .بين چيزها در واقعيت ،انديشه در ذهن
آدمي و زبان تناظري مس��تقيم و منطقي برقرار اس��ت .به همين دليل زبان و
ذهن نوعي تصوير از واقعيتي تشكيل ميدهند كه در جهان با آن متناظرند.
هم��ه واقعيته��اي جهان به اين اعتب��ار واقعيتاند كه ميتواني��م درباره آنها
ح��رف بزنيم و تصورش��ان كني��م .ابتدا بد نيس��ت بدانيم عن��وان كتاب به چه
معناس��ت؟ آس��مانكت يك واژه در زبان ديلمي اس��ت .اين واژه را كه در اصل
ميتوان يك پديده ناتوراليس��تي محض دانس��ت كه در زبان فارس��ي صاعقه
ناميده ميشود .همانگونه كه پژوهشگر نقل ميكند:
«در افسانه ديلمي ،فرود آمدن صاعقه را در ميان آب چشمه ،باعث ايجاد
حرب ه يا گوهري مثل الماس ميپنداش��تهاند ».نيز در اس��اطير يونان صاعقه و
برق از نش��انهها و ابزارهاي  ZEOSزئوس دانسته ميشد كه پديد آمدنش را
گاهي نشانه خشم و آسيب و گاه پيك فيروزي ميشمردند .گزنفون نوشته،
كوروش در يكي از س��فرهاي جنگ��ي خود هنوز از دروازه ش��هر بيرون نيامده
بود كه رعد و برق در آسمان پديد آمد .چون پارسيان پديد آمدن رعد و برق
را نش��انه فرخنده فالي ميدانس��تند كوروش و پدر او آن را نش��انه پيروزي در
آن سفر دانستند.
كتاب شامل پنج مقاله است:
)1ش��عري در ب��اره آفرينش ش��ادي ب��راي مردم ك��ه نوزده بار در س��رخط
نوشتارهاي تاريخ قديم بازگويي شده
 )2آسمانكت ()Asaman-kat
 )3آب استه در كوهستان طبرستان
 )4ستايش رام ياالم در ديلم؛ نشانههايي از ستايش عنصر باد
 )5كدوزني
درواقع پنج فصل كتاب به معني پنج رسم از رسوم ايرانيان است.
جال��ب اينجاس��ت كه بداني��م ط��رح روي جلد هم خ��ود يكي از رس��وم را
توضيح ميدهد.
آئين كدوزني يعني تير بر گوي زدن كه به نشانه مهر و عشق است.
نويس��نده درصدد است تا مش��ابهتها و اش��تراكات زباني را در زبانهاي
ايران قديم و زبانهايي كه امروز خود به دليل جغرافياي مس��تقل زباني جدا
از زبانه��اي ايراني دارند ،پي��دا كند و يكي بودن ريش��ههاي آنها را به اثبات
برساند.
او همچنين ش��رحي مفصل از اش��تراكات زب��ان در كتب مذهبي و مقدس
ارائ��ه ميده��د .در زبانهاي ايراني و عربي اش��تراكاتي ميياب��د كه در كتب
غيرفارس��ي و عربي منجمل��ه زبانهايي كه از آن به نام «هند و اروپايي» اس��م
ميبرند ،يافت ميش��ود .عمادي نقبي ميزند بر فلسفهاي كه شايد ايرانيان
خيل��ي پيش��تر از تالس و آناكس��يمن درمورد آب و باد (ه��وا) گفتهاند .همان
گونه ك��ه ميدانيم فيلس��وفان معروف به «پيش س��قراطي» مث��ل امپدوكلس
مدعي بودند جهان هستي از چهار عنصر آب ،باد ،آتش و خاك ساخته شده
است و جهان را ميتوان از طريق اين عناصر متحرك توضيح داد .عمادي اين
گونه توضيح ميدهد :آب ،به عنوان يكي از مهمترين عناصر طبيعت كه مايه
هس��تي و زندگي جانداران اس��ت در جهانشناس��ي ديرين مردم همه جاهاي
فالت ايران و پيرامونهاي آن ش��الوده آغازين هستي گمان ميشده و آن را
مادر پديدهها ميپنداشتهاند.

