پنجشنبه  27شهریور 1399
سال بیست و ششم
شماره 7446

گفتوگو با محمدحسین ناصربخت درباره پردهخوانی و ریشههای این هنر آیینی ایرانی

یک جهان داستان و یک جهان شناخت
محسنبوالحسنی
خبرنگار

پردهخوانی ،نوعی نمایش مذهبی ایرانی است .در این نمایش کسی با عنوان «پردهخوان» از روی
تصویرهــای منقوش بر پرده ،مصائب اولیای دین را با کالم آهنگین روایت میکند .بهرام بیضایی
و پژوهشــگران دیگر پردهخوانی را «شــمایلگردانی» و «پردهداری» و «پردهبرداری» هم نامیدهاند
و عالمــه دهخــدا در لغتنامه خــود در کنــار کلمه «پرده» بــه پردهای اشــاره کرده که شــعبدهبازها
و عروســکگردانها ،از آن بــرای پنهــان کــردن ترفندهــای نمایشــی خود اســتفاده میکننــد و این
هیــچ ارتباطی با پردهداری (نــام دیگر نمایش مذهبــی پردهخوانی) ندارد و برخی به اشــتباه از این
تعریف بــرای توضیح پردهداری مذهبی بهره بردهاند .آنطور که ثبت و ضبط و البته مســتند شــده
پردهخوانی برآمده از نقالی و نقاشــیهای مردمی اســت و پیشــینه تاریخــی آن را میتوان با نوعی
«قوالی» (نقالی توأمان موســیقی و آواز) در دوران پیش از اســام مربوط دانســت و بهرام بیضایی
معتقد اســت پس از ورود اسالم به ایران ،بهدلیل محدودیتهای موسیقی ،به نوعی «نقالی» ملی
ـ مذهبی تغییر پیدا کرده و در زمان صفویه انواع نقالی مذهبی از جمله روضهخوانی ،حملهخوانی،
پردهداری ،صورتخوانی و ســخنوری شــکل گرفت .بــه گفته مرحوم جابر عناصری در جنگ شــاه
اســماعیل صفوی با ازبکها ،برای تهییج ســپاهیان ایران از این نمایش استفاده میکردند .بعضی
هم موقعیت تاریخی پردهخوانی را حد فاصل عبور از برگزاری مراســم عزاداری عمومی ماه محرم
نمایش مذهبی تعزیه در دوران قاجاریه و یکی از منابع تحول و تکامل
در دوران صفویه ،به برگزاری
ِ
نمایــش تعزیه در قالب هنرهای
ترجمان
را
پرده
نقوش
عکس،
به
دیگــر،
تعزیــه میدانند اما برخی
ِ
ِ
دیــداری و رهاورد تعزیه قلمــداد میکنند .بهروز غریبپور کارگردان و پژوهشــگر معاصر در تعریف
پردهخوان میگوید :پردهخوان کسی است که معموالً همراه با اشاره کردن به تصاویر پرده ،با چوب
دســتی به نام «م ْ
ِطرق» این تصویرها را با صدایی رســا و آهنگین باز میخواند .اساســاً این نمایش
متکی بر «کالم» اســت .محمد حســین ناصربخت استاد دانشگاه و پژوهشــگر تئاتر در گفتوگو با
«ایران» درباره پردهخوانی ،نقالی وگذر از دل تاریخ میگوید.
 ëëداســتانهای 72گانهای کــه در روایت پرد ه نقل
میشــود چه ریشــهای دارند و از کجــا و چه تاریخی
وارد پرد هخوانی ش د هاند...
عدد  ۷۲عددی نمادین و تمثیلی و از مضارب
 ۱۲اســت اعدادی که در بسیاری ازمتون اساطیری
اســتفاده شــدهاند ودر فرهنــگ شــیعی بویــژه در
روایــت واقعــه عاشــورا کــه حکایــت محــوری در
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محمد احدی پیشکسوت نقالی و پردهخوانی در گفتوگو با «ایران»:

فقط زینتالمجالس هستیم

محمــد احدی یا همان مرشــد احدی ،از هنرمندان ایرانی در زمینه پرد ه خوانی اســت که ســال
 1331در تهــران به دنیــا آمد و به گفته خــودش از کودکی به همــراه پدرش پای تعزیه رشــد کرد
و در نوجوانــی جذب پردهخوانی شــد .تســلط بر لحنهــای مختلف و قصههــای قرآنی ،اعمال
و حــرکات پــرده خوانی ،صــورت و اندام مناســب برخــی از ویژگیهای مرشــد احدی را شــکل
میدهند و اســتفاده از چوب دســتی (مطرق یا تعلیمی یا من تشاء) در حرکات نمایشی ،تبحر در
استفاده از عالئم و نشانههای دست ،چرخش بدن در جهت انتقال مفاهیم و استفاده از لباس،
پرده و اشــیای اصیــل و هماهنگ از دیگر ویژگیهای اجراهای او به شــمار میرود .مرشــد احدی
سالهاست از روی پردهای به قلم محمد فراهانی پردهخوانی میکند که به گفته او قدیمیترین
پرده ایران اســت و متشــکل از شــمایل حضرت علی اکبر اســت که ســر بر زانــوی حضرت امام
حسین(ع)گذاشته اســت .تنها در دو پرده ،حضرت علی اکبر به حالت نشسته دیده میشود که
یکــی از دالیل آن احتماالً تمایل ایجاد تفاوت با دیگر پردهها بوده و دلیل دیگر شــاید از اعتقاد به
زنده بودن شــهدا سرچشمه گرفته باشــد .مرشــد احدی در گفتوگو با «ایران» از دیروز و امروز
پردهخوانی میگوید.
 ëëچطور و از چه سالی با پردهخوانی آشنا شدید و
از چه زمانی رسماً این کار را شروع کردید؟
آبــا و اجــداد مــن تعزیــه خــوان بودنــد و پدر
من بههمــراه پدر حاج تقی میــرزا علی در تکیه
دولــت ،جلــوی ناصرالدیــن شــاه «بچهخوانی»
میکردنــد و من هم از 4ســالگی در تعزیه بودم
تا  16ســالگی که تعزیه در دوران شاه ممنوع شد
و جوان بودیم و چون میخواستیم به عشقمان
برســیم بــه معرکــه و پردهخوانــی گرایــش پیدا
کردیــم و از آنجــا داســتانهایی از تعزیــه بلــد
بــودم و پــای بســاط معرکهگیرها هــم چیزهایی
یــاد گرفتیــم و در نهایــت همــه اینهــا را بــا هــم
جمــع کردیــم و شــروع کردیــم بــه پردهخوانی.
پردهخوان کســی است که یکنفره ممکن است
نقــش چندین نفر را در یک داســتان بازی کند و
ابزارش محدود به یک چوبدســتی و دســتمال
و پــردهای اســت و باقــی نبوغ خــودش .در دوره

پردهخوانی یکی از روشهای
روایتگری و نقل ایرانی
است که روایتگر در آن
حکایت خود را با استفاده از
نقشهای پرده میگوید و به
این ترتیب سعی در ایجاد
تصویری ذهنی از موضوع
برای مخاطب دارد .در شکل
قدیمیتر اجرای پردهخوانی،
روایتگر بهدلیل تأکید بیشتر
بر نقشهای پرده کمتر
از بازی نقشها استفاده
میکند ولی در دوره متأخر
به سبب تأثیر پذیرفتن از
شبیهخوانی که در متن و
موضوع از منابع مشترکی
بهره میبردند ،این شیوه
نمایشیتر شد که این اتفاق
بویژه در پردهخوانان تهرانی
بهطور مثال مرشد ابوالحسن
میرزا علی ،پر رنگتر است
قهوهخانهای شده است .نقاشان قهوهخانهای کار
خــود را «خیــال ســازی» میدانند چون براســاس
خیــال ،صحنههــا را طراحــی میکننــد و نقاشــان
کاشیها به نقاشی قهوهخانهای یا همان پردههای
درویشــی گرایــش پیــدا کردهانــد و البتــه ایــن نوع
نقاشــی از تلفیق نگارگــری ایرانی یعنی مینیاتور و
نقاشی عربی ایجاد شده است .در این نوع نقاشی
نیز شــخصیتهای مهمتر و بزرگتر ،در نقطهای
از پرد ه تصویر میشوند که مخاطب نسبت به آنها
دید بیشتری داشته باشد .بنا بر سفارش صاحبان
مجالــس پردهخوانــی ،در پردههــای درویشــی
قصههای متفاوت و بیشــتری نیز در حواشی پرده
کشیده میشود که پردهخوان برحسب لزوم از آنها
استفاده میکند و قصههایشان را روایت میکند اما
عمدتاً  4تصویـــر اصلی در این پردهها وجود دارد:
یکی داستان حضـرت عبـاس(ع) ،دیگری مارد بن
صدیف که حضرت عباس فرق او را شکافته است
و تصویــر حضرت علیاکبر(ع) و در نهایت تصویر
سیدالشــهداء بر بالین علیاکبر در زمان شــهادت.
البته عالوه بر اینها ما تصاویری از بهشت و جهنم
را هم در حاشیه این پردهها میبینیم.
ëëتفــاوت و تشــابه پردهخوانــی با دیگر شــیوههای
اجرایی تک نفره در نمایش ایرانی در چیست؟
پردهخوانــی یکــی از روشهــای روایتگــری و
نقل ایرانی اســت که روایتگــر در آن حکایت خود
را بــا اســتفاده از نقشهــای پــرده میگویــد و بــه
ایــن ترتیــب ســعی در ایجــاد تصویــری ذهنــی از
موضــوع برای مخاطب دارد .در شــکل قدیمیتر
اجــرای پردهخوانی ،روایتگر بهدلیل تأکید بیشــتر
بر نقشهای پرده کمتر از بازی نقشها اســتفاده
میکنــد ولــی در دوره متأخــر بــه ســبب تأثیــر
پذیرفتــن از شــبیهخوانی کــه در متــن و موضــوع
از منابــع مشــترکی بهــره میبردنــد ،ایــن شــیوه
نمایشیتر شد که این اتفاق بویژه در پردهخوانان
تهرانی بهطور مثال مرشــد ابوالحسن میرزا علی،
پر رنگتر است.

هر شهری یا روستایی ،سبک و شرایط خودش را
در این مســأله داشــت و تفاوتهایی بین اجرای
کار آنهــا بــه چشــم میخــورد و حتی در نقاشــی
پردههــا نیــز تفاوتهایــی وجــود دارد .این رفت
و آمد به شــهر و روســتاهای مختلــف آنطور که
پژوهشــگران میگویند ،ریشــه در دوران پیش از
اســام داشــته و پس از اسالم ،به شکلی مذهبی
و دینی نیز عالقه نشــان داد و راوی داستانهای
کربال شد و باز هم پردهخوانها که سین ه به سینه
میــراثدار ایــن هنــر بودنــد ،داســتان مصائــب
سیدالشــهدا و یارانش را شــهر به شــهر و روســتا
به روســتا میبردند و برای مــردم میخواندند و
بسیار مورد پسند مخاطبان بود.
 ëëپردههــا از کجــا میآمدنــد و چطــور ســر از
قهوهخانه و ...در میآوردند؟
یکســری نقــاش بودنــد کــه پــرده نقاشــی
میکردنــد و بــا صاحــب یــک قهوهخانــه حرف
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پردهخوانی مذهبی اســت نیز به عــدد یاران امام
حســین(ع) اشــاره دارد .بهره بــردن پردهخوانان
درمعرفــی حکایت خود نیز ریشــه در همین گریز
به واقعه مرکزی عاشورا دارد درحالی که بیشک
تعداد حکایات مضبوط درحافظه یک پردهخوان
میتوانــد بســیار بیــش از این تعــداد باشــد .باید
ی اســت
به ایــن نکته توجه داشــت که نقالی هنر 
کــه ریشــه در دوره اشــکانیان دارد و آن زمان نقل
موســیقایی قصهها رواج داشــته و در واقع  4گونه
نقالــی در کشــور وجود داشــته اســت کــه میتوان
آنهــا را به ایــن ترتیب فصلبندی کــرد :اول ،نقل
موســیقایی کــه امــروزه هــم عاشــیقهای آذری و
همچنیــن میراثدارانــی در بخشــیهای شــمال
خراســان ،ترکمنهــا و ...بازمانده چنین شــیوهای
هســتند .دوم ،نقــل نمایشــی اســت کــه از اواخــر
دوره تیموریــان و اوایــل دوره صفویه ایجاد شــده
و بهعنــوان مثــال مرشــد ولیاهلل ترابی که بیشــتر
نقــل حماســی میخواند بهگونهای در این دســته
جای میگیرد .ســوم ،نقل تصویری یا پردهخوانی
کــه هنوز هــم در شــهرها و روســتاها مرشــدهایی
وجــود دارند که در ایــن زمینه فعالیــت میکنند.
چهــارم ،نقــل کتابخوانــی کــه امــروز بهصــورت
شاهنامهخوانی ،مثنویخوانی و ...در خانوادههای
ســنتی و با فرهنگ چنین رویهای همچنان حفظ
شده است.
 ëëخاســتگاه پرســپکتیوهای مقامــی ،رنگبنــدی
و نقشبنــدی در پردهخوانــی را چطــور میشــود
تحلیل کرد و اینها در چه مفاصلی با تعزیه تشــاب ه و
همگراییپیدامیکنند؟
نکتهای که شاید بسیاری به آن بیتوجهی نشان
میدهند این مسأله است که استفاده از پرسپکتیو
مقامــی ریشــه در نگارگــری ایرانــی دارد کــه درآن
انــدازه نقشهــای گوناگون در یک اثر متناســب با
اهمیت و جایگاهشان استفاده میشده و این نکته
در نقاشی قهوهخانهای و به تبعیت از آن پردههای
درویشی که داستانی را روایت میکنند نیز موجب
میشــود تــا شــخصیتها و موضوعــات محــوری
بزرگتر وسایر نقشها کوچکتر طراحی شوند و در
نتیجه پرســپکتیوی تداعی شــود که بر مقام نقش
تأکید دارد؛ چنانچه نقشهای بزرگتر ،نزدیکتر
به مخاطب بهنظر میرسند و نقشهای کوچکتر
دورتــر .از دیگــر ویژگیهــای پردههــای درویشــی
تداخــل صحنههــای داخلــی وخارجــی ،تجســم
ساختار حکایت درحکایت نقل و روایتگری شرقی
در ترسیم پرده و استفاده از ساختار نقش در نقش
برای ترسیم روایات گوناگون ،خیالیسازی و پرهیز

از واقــع نمایــی و اســتفاده نمادیــن از رنگهــا ،به
همان ترتیبی اســت که در نمایشهای ســنتی نیز
مورد اســتفاده قــرار میگیرند .تقریبــاً تمامی این
اصــول در ســاختار متــون و قراردادهــای اجرایــی
شــبیهخوانی ترجمانی نمایشــی یافته و اســتفاده
میشــوند .همانطــور که اشــاره شــدپرســپکتیو و
رعایت آن بعد از نقاشــیهای غربی وارد نقاشــی

 ëëپردهخوانی از نظر محتوایی به چند دسته تقسیم
میشود؟
درحال حاضر آنچه از پرده خوانی و پردههای
ســنتی بــه جــا مانــده اســت بیشــتر پــرده خوانی
حکایات مذهبی واخالقی است اما گفته میشود
کــه در گذشــته نقل حماســههای ملی اســاطیری
چون رســتم و اســفندیار یا قصههای عاشــقانهای
چون خســرو و شیرین نیز رواج داشته که برهمین
اســاس برخی از پردهخوانان معاصر و جوان این
روایتها را نیز میگویند و پردههایی براساس این
مضامین به نگارگران سفارش میدهند.
 ëëبه چه دلیلــی پردهخوانــی در پردههای مختلف
حاوی داستانهای متفاوت است؟
تنــوع نقشها وموضوعــات پرده به ســفارش
پردهخوان بستگی داشت اما برخی از موضوعات
مانند لحظه شهادت حضرت علی اکبر(ع) ،نبرد
حضرت عبــاس(ع) با مارد بن صدیف وتجســم
غرفههــای بهشــت و دوزخ کــه معمــوالً بزرگتر
ترســیم میشــدند در پردههــای مذهبــی ثابــت
هستند.
 ëëعناصر تشــکیل دهنده روایت در پرده خوانی به
لحاظ موســیقایی ،کالمی و نوشتاری چه ابزارهایی
دارد؟
روایت در پردهخوانی معموالً با ذکر و مناجات
و ســپس معرفی پرده آغاز شــده و ســپس با وارد
شــدن به قصــه اصلی گاه بــه طور مســتقیم و گاه
باواسطه یک حکایت فرعی معاصر یا کهن ادامه
پیدا میکنــد و در پایان نیز معموالً بایک حکایت
فرعــی ،ذکر مقدســین ،نفریــن اشــقیا و دعا برای
مخاطبــان بــه پایــان میرســد .البته اگــر حکایت
مرکزی مســتقیماً مربوط به واقعه عاشــورا نباشد
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در میانــه یــا پایان متناســب بــا موضوع یــا اتفاق،
گریزی به کربال نیز زده میشود .ضمناً پردهخوان
درحین حکایت و بویژه در زبان حال شخصیتها
از خوانــدن اشــعار مناســب موقعیت بــا آواز هم
اســتفاده میکند .پس میتوان گفت که دراجرای
یک مجلس پردهخوانی همچون سایر شیوههای
نقل و نمایشهای روایی ســنتی از ساختار تودرتو
و روایت در روایت استفاده میشود و چنانکه آمد
در ترســیم پردههــای درویشــی نیــز ایــن موضوع
اثرگذار بوده است .درخوانش قطعات آوازی هم
اصوالً از مقامها وگوشههای موسیقی سنتی ایرانی
مناســب با حال و موقعیت شــخصیت وموضوع
اســتفاده میشود و در این زمینه نیز تأثیر تعزیه و
روضه خوانی مشهود است.
 ëëآیا میتــوان گفــت پردهخوانی با اضافه شــدن
پرده به جریان روایت ،از نقالی مشتق شده است؟
نقــل نمایشــی ،نقــل موســیقایی ،پردهخوانی
و روایــت متــون مکتــوب همگــی زیرمجموعــه
روایتگری و نقل ایرانی هســتند و ریشــه مشــترکی
دارنــد و دربســیاری از مــوارد از یکدیگــر تأثیــر
پذیرفتهانــد امــا در مــورد تقدم و تأخــر باتوجه به
نبــود اســناد کافی نمیتــوان حکمی قطعــی داد.
قدیمیتریــن اســناد مربــوط بــه نقل موســیقایی
گوســانهای پارتی وخنیاگران ساســانی است و در
مورد نقل با استفاده ازتصویر که نیای پردهخوانی
است ،همانطور که گفته شد ،میشود به مبلغان
و راویان اساطیر مانوی در دوره ساسانی اشاره کرد
و در مورد وجود نقل حماسی نمایشی در بعضی
ازمناطــق ایــران چــون خراســان ،از قدیــم االیام،
اشارات وحدســیاتی وجود دارد اما پردهخوانی به
ترتیبی که امروز شاهدیم و بویژه گونه مذهبی آن
در دوران صفویه و در ادامه ســنت شمایلگردانی
و درکنــار نقــل حماســی مذهبــی و روضهخوانــی
شــکل گرفته و بعدها چنانکه اشــاره شد در تبادل
و تعاملی دوسویه بســیار تحت تأثیر شبیهخوانی
بوده است.

گذشــته کســی ســواد نداشــت و وســایل ارتبــاط
جمعــی هــم یــا وجود نداشــت یــا در دســترس
همــه نبود بــه همین دلیــل برای مــردم جذاب
بــود کــه کســی میآید و بــا باز کــردن پــردهای از
دل آن تصویــر و پــرده قصههایــی بــرای آنهــا
تعریــف و داســتان شــخصیتهای خیــر و شــر
را بــرای مخاطــب بازگــو میکنــد .در شــمایلها
چهرههــای زیبــا و نورانی مخصــوص ائمه بود و
چهرههای زشت و شیطانی متعلق به اشقیا بود
و در همیــن پــرده هــزاران هزار ،نکتــه خفته بود
که از زبان پردهخوان روایت میشــد و متأسفانه
امــروز تقریبــاً هیچ نشــانی از آنها وجــود ندارد و
حتی پردهخوان به معنی اصیل و درســتش هم
بســیار کــم داریم و تقریبــاً همــه پردهخوانهای
کاربلد و با اصل و نســب از دنیا رفتهاند ،بیآنکه
قدرشناسی و توجهی دیده باشند.
 ëëچــرا پردهخوانی آنقدر مــورد توجه مردم بوده
و تــا پردهخوان بســاط پهن میکــرد مردم دورش
حلقه میزدند؟
پردهخوانی پیش از وقایع کربال وجود داشــته
امــا پــس از آن بیشــتر بــه ســمت روایتهــای
مصائــب کربــا گرایــش پیــدا کــرد و مــردم و
پردهخوانها بیشــتر دوست داشتند این داستان
را روایــتکننــد .همچنین ما پردهخوانی ســوگ
ســیاوش یا نبرد رستم و اسفندیار و داستانهای
دیگــری از شــاهنامه را هــم در قالــب پــرده و
پردهخوانــی میبینیم اما به دلیلی که گفته شــد
پــس از ســال 61هجــری قمــری ،پردهها بیشــتر
بــه صفت و نعــت فرزند رســول خدا و داســتان
کربال گرایــش پیدا کرد .در گذشــته پردهخوانها
از شــهری بــه شــهری دیگــر ،از روســتایی بــه
روســتایی دیگر راه میپیمودند و پردههای خود
را بــه دیــوار میکوبیدنــد و شــروع میکردنــد به
پردهخوانــدن و تعریــف آنچــه از دل نقاشــیها
بیــرون میآوردنــد و در قالــب داســتان تعریف
میکردنــد .البتــه این نکته را در نظــر بگیریم که

پردهخوانی پیش از وقایع
کربال وجود داشته اما پس
از آن بیشتر به سمت
روایتهای مصائب کربال
گرایش پیدا کرد و مردم و
پرده خوانها بیشتر دوست
داشتند این داستان را
روایتکنند .همچنین ما
گ سیاوش
پردهخوانی سو 
یا نبرد رستم و اسفندیار
و داستانهای دیگری از
شاهنامه را هم در قالب
پرده و پردهخوانی میبینیم
اما به دلیلی که گفته شد
پس از سال 61هجری
قمری ،پردهها بیشتر به
صفت و نعت فرزند رسول
خدا و داستان کربال گرایش
پیدا کرد
مــیزد و وقتــی رضایتــش را جلــب میکردنــد
وســایل نقاشــیاش را میبــرد و همانجــا در
قهوهخانه نقاشــی میکشــید و بعد هم آن را به
دیــوار نصب میکــرد .قدیمیترین پرده ایران را
من دارم که  60ســال پیش کشــیده شده است و
تصویــر حضرت علیاکبر اســت بــه قلم محمد
فراهانی .پرده همیشه  72داستان داشته و دارد
و مــن هــم داســتانهای زیــادی از پــرده خــودم
بیــرون کشــیدم .پــرد ه خــودش حــرف نمیزند
بلکه مرشــد از تصویرها ،داســتانهای مختلفی
بیــرون میکشــد و مــردم هــم کلمات مرشــد را
میخواهند و خیلیها هم اصالً نگاه به شــمایل

و پــرده نمیکننــد چون این تصویرها نشــانهها و
ســمبلهایی هســتند کــه مطابق با حــال مردم،
داستانشــان روایــت میشــود .این نکتــه را هم
بگویم کــه تماشــاخانه جای پرده نیســت ،بلکه
جــای پــرده در بازارهــا و میدانهایــی اســت که
مــردم آنجــا رفــت و آمــد میکننــد و میشــود
مــردم را جذب کرد و برایشــان پردهخوانی کرد.
نمیشــود پرده را ببریم توی تماشاخانه و بلیت
بفروشــیم و بگوییــم داریم ســنت پردهخوانی را
احیــا میکنیم .پردهخوان خــودش باید انتخاب
کند که کجا بســاط پردهخوانــیاش را پهن کند و
خ پردهاش را به دیوار بزند.
می 
 ëëتفاوت آنچه از پردهخوانی میشناسید با آنچه
امروز جسته و گریخته انجام میشود چیست؟
در گذشــته و در پردهخوانــی اصیــل اختیــار
دســت خــود پردهخــوان بــود یعنی همــه کارها
را خــودش انجــام مــیداد .خــودش جمعیــت
را بــا روشهــای مختلــف جمــع میکــرد و
برحســب اینکــه جمعیــت جوان هســتند یــا پیر
تصمیــم میگرفــت که چــه داســتانی را تعریف
کنــد و چگونــه .نگهداشــتن جمعیــت خــودش
تکنیکهــای بســیاری دارد کــه هــر کســی بــه
نوبــه خــود از آن اســتفاده میکند .مثالً کســی با
عجلــه دارد جایــی مــیرود که یکدفعــه بانگ
پردهخــوان را میشــنود و بــا شــنیدن یک شــعر
قشــنگ و روایــت زیبایــی ،راهش را کــج میکند
و میآیــد پای پــرده و وقتی آمــد پردهخوان باید
او را حفــظ کنــد .همــه اینهــا بــا حســاب و کتاب
اســت ولی متأســفانه امروز گاهــی از من دعوت
میشــود که اجــرای برنامه داشــته باشــم و قبل
از شــروع برنامــه هــزار نفــر میآینــد و گوشــزد

میکننــد کــه مثالً برنامــهات از  20دقیقه بیشــتر
نشــود .چطور میشود این همه داستان را در 20
دقیقه خالصه کرد جز اینکه ســر و ته همهشــان
را زد و یــک چیــز کوتــاه تحویــل داد آنهم برای
مخاطبی که احتمــاالً به میل و رغبت خود آنجا
ننشســته و ...متأسفانه امروز اگر جسته و گریخته
از هنرمنــدان پردهخــوان هم برای اجــرا دعوت
میکنند به نوعی زینتالمجالس است و همان
را هــم آنطور که صاحبــان مجلس میخواهند
بایــد اجــرا کنیم و نتیجهاش میشــود یک شــیر
بییال و دم.
 ëëجایــی در صحبتهــای خود اشــاره کردید که
امــروز پردهخوان وجــود ندارد یا اگر هســت من
نمیشناسم ...چرا؟
چــون امروز خود پردهخوانهــا از هم بیخبر
هســتند و نمیداننــد دیگــر پردهخوانهــا چــه
چیــزی در چنته دارند و چقدر ســواد و اســتعداد
پــای کار ریختهاند .روزگار گذشــته اینطور نبود.
اصــوالً پردهخوانهــا بــا هم ســفر میرفتنــد و از
کیفیــت کار هــم خبر داشــتند اما امــروز اینطور
نیســت .پردهخــوان از دیــدگاه من کســی اســت
کــه میخ پردهاش کنده نشــود .یعنــی چند وقت
بهطور مســتمر اجرا داشته باشــد و طی روزهای
متوالــی ،مخاطــب را عــادت بدهــد تــا جایی که
مردم خودشــان بیایند بنشینند و منتظر بمانند
تــا درویش بیاید و پــردهاش را برقرار کند .چنین
چیزی دیگر وجود ندارد و از این میراث فرهنگی
دیگــر چیــزی باقــی نمانــده اســت .مــا در رژیم
ســابق با ژاندارمری و ...میجنگیدیم تا بتوانیم
یــک جــا پاتــوق بــرای خودمــان درســت کنیم و
پــرده را میــخ بزنیــم .نــه بلندگویی داشــتیم نه
چیــزی اما امروز برای اجراهایی این چنینی باید
هزاران هزاران نفر و هزاران هزار مشکل را پشت
ســر بگذاریــم .در زمان گذشــته ما میدانســتیم
کــه رژیــم با گفتار بــزرگان و نقلهایی کــه درباره
ایســتادن در برابــر ظلــم بــود ،مخالــف بــود و
نمیخواســت مردم به این چیزها گوش بدهند
و فرهنگ حماســه و مقابل ظلم ایستادن را یاد
بگیرند .در همان دوره هم ســختیهای بسیاری
کشــیدیم ولی یک ریال رشــوه به هیچ پاســبانی
ندادم و ســعی کــردم با توان و اســتعداد خودم
کار را پیش ببرم و امروز با آنکه مشــکالتی از این
دســت را نداریم و بســیاری برای هنرهای آیینی
احتــرام قائل هســتند امــا بهصــورت عملیاتی و
اجرایی توجه چندانی نمیشــود و همانطور که
گفتم متأسفانه فقط زینتالمجالس هستیم.

