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 یادداشت سردبیر

 شیریندخت دقیقیان

آنچه به خوانندگان تقدیم می شود بخشی از 

از  گفتگو با اردوان مفید، از هنرمندان پیشرو تئاتر و

 ۀ مفید است که با چندین چهر هنرمندخاندان 

شهر " مایشن برجسته از دو نسل با خلق و اجرای

.  نقش زدند، تحولی شگرف درتئاتر ایران را "قصه

از آن دست آثار خالق و راهگشایی است که یک جامعه  "شهرقصه"  توان گفت  بی اغراق می

 .بیافرینددر یک ژانر معین ممکن است هر نیم قرن یک بار 

 -در آن ایفای نقش میبهمن مفید  کهبود شهر قصه نویسنده و کارگردان  ،بیژن مفیدزنده نام 

دیگر اعضای این خاندان هنرمند، از جمله جمیله ندایی )مفید( که امروز در فرانسه در  کرد. 

نجلس تالش برای حمایت از زنان جوان فیلمساز ایرانی فعال است و اردوان مفید که در لس آ

 . دندر این شاهکار مشارکت داشتتئاتر ایران است و دیگر اعضای این خاندان ۀ سرپرست خان

هنری و دوستداران او را در اندوه فروبرد؛ و این  ۀ جامع ،چند ماه پیش خبر درگذشت بهمن مفید

بعد از انقالب مانند  ،، زیرا هنرمندان بزرگ دیار ما که راهگشای هنرها بودندبوداندوهی دوالیه 

ساعدی و بیژن مفید و ده ها نام بزرگ دیگر در تبعید یا در ممنوعیت اکران به رنج ریشه کن 

  شدن و مرگ های زودرس دچار شدند. 

 آفرینش نمایش

 "شهر قصه" 

 اردوان مفیدگفتگو با 
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پس از سال ها به چشم ما  ولیآثاری از گذشته هستند که در زمان خود شهرت زیادی داشته اند، 

را تماشا کردم، برعکس،  "شهر قصه"پس از دهه ها به تازگی  ابتدایی و خام می آیند.  اما، وقتی

به عمق، ظرافت، دلنشینی، سبک هنری پیشرو، بازی های قوی، تلفیق موسیقی و کالم، هم 

 آن صدها آفرین گفتم! ۀ آمیزی بن مایه های سنتی و مدرن، طنز و نقد اجتماعی گزند

ر تکنیک های هنری که شگردهای فاصله چه از نظ .از زمان خود جلوتر بود "شهر قصه"نمایش 

و ارتباط گیری با بینندگان مانند برداشتن ماسک ها : گذاری برتولت برشتی را در آن می بینیم

چه از نظر نقد اجتماعی که اشاره به تیپ های  ؛stage managerدر لحظاتی خاص و وجود 

 تضاد صنعت:سنتی عقب افتاده با  ۀ یا تقابل جامع ؛انگلی رمال و مال و جنگیر و رشوه گیر داشت

 برخورد جنسیتی مال و جن در قالبو برخورد ابزارانگارانه با زن  ؛خراطی و صنایع پالستیکی

 ۀ نمایند انگار؛ همچنین، شخصیت فیل کراواتی که رفتار عاشقانهگیر با خاله سوسکه در تقابل با 

 بانجام اعقب افتاده گیر کرده و سردر بافتاری سنتی و فیل   .مدرن شهری است ۀ قشر تحصیلکرد

او را با گذاشتن عاج هایش روی سرش و اغوای خرافه ساالران و همدستی مردم کوچه و بازار، 

 مسخ می کنند. بریدن خرطومش

آثار هنری خالق، پیشگویی برخی بر آن است که  ،الکسی نوس ،هنر ۀ یکی از منتقدان فلسف

مانند تابلوی گرونیکای پیکاسو که با بدن های قطعه شده  .می آمد..از آنچه در راه بودند  هایی

متوجه ، به تازگی که شهر قصه را نگاه کردم گویی دهشت هوالکاست را پیشگویی می کرد. 

از روشنفکران ما را در یک دهه بعد هنرمندان و شدم فیلی که بیژن مفید آفریده بود، سرنوشت 

ها مورد گرایش سوی عقب افتاده ترین افکار و  تصویر می کرد؛ یعنی وقتی که ازآن نمایش 

در محکمه ای که فیل که او را مسخ کرده بودند، سرانجام  هجوم و سرکوب قرار گرفتند. 

زخمی و نمایش با فریاد فیل کراواتی   .بر صندلی یک اتهام واهی نشستحاکم آن بود،  ،روباه

  ! "حمومی نبینی خیر"  ."حمومی نبینی خیر"غارت زده به پایان رسید که: 

 ۀ ضمن تسلیت برای درگذشت برادر ارجمند او زنده نام بهمن مفید، مای ،در تماس با اردوان مفید

هنری خاندان مفید، از پدر خود زنده یاد  ۀ دلگرمی بود که این هنرمند پذیرفت درمورد پیشین

و  "شهر قصه"شکل گیری  چگونگیو بهمن، مفید از پیشتازان تئاتر الله زار تا بیژن  حسینغالم

.  متن حاضر در واقع بخش بگویدمشکالت تئاتر ایران پس از تبعید سخنی با خوانندگان آرمان 

آرمان، پاسخ سوم در مورد  ۀ اولی است که به سه پرسش نخست می پردازد. در شماره های آیند
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خاندان  ۀ نرمندان رفتدوران تبعید را از آقای اردوان مفید خواهیم داشت.  یاد ههنر نمایش در 

فوریه  مفید گرامی باد.  با آرزوی سالمتی و بالندگی هر چه بیشتر اعضای هنرمند این خاندان.

۲۰۱۲.  

 "شهر قصه"آفرینش نمایش 

 

 مفید اردوان

آنکه  یو برا میبشناس شتریب یرا قدر دیمف ژنیآن ب ۀ سندینو دیبا م،یآنکه شهر قصه را بشناس یبرا

و خالقه و  یتئاتر و پرورش فکر ۀ نیرا در زم دیمف نیپدرم، غالمحس دیبا میبشناس را دیمف ژنیب

توان  یصورت م نیو در ا میبشناس رانیا یو حساس اجتماع ارسختیبس یدوره  کیآن هم در 

 .برد یبه نام شهر قصه پ ماندگاری اثر قیو دق فیظر اریبس یبه گوشه ها

 «دیمف» ۀ را در خانواد رانیتئاتر ا خیتار ریشده در مس یآنست که مراحل ط نوشتار نیدر ا تالش

 .میبشناس شتریخود تداوم بخش آن بوده اند ب دورانکه هر کدام در

به اروپا  یشاه قاجار سفر نیکه ناصرالد یسال ،یدیخورش ۱۲۵۷صد ساله از  خیتار کیمرور  با

 انیتا پا ردیگ یچون تئاتر و باله و اپرا قرار م یشینما یهنرها ریتحت تاث شدت کند و به یم

 یقیتئاتر و موس یها نهیدر زم یشینما یهنرها یتمام رشته ها که ۱۳۵۷ یعنیدوم  یدوران پهلو

توان خدمات و  یبودند، آنگاه م دهیرس ینسب یبلوغ به نمایو اپرا و باله و رقص و به خصوص س

 .کرد یرا راحت تر بررس دیخاندان مف یدستاوردها
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هنرها  نیشاه در سفر مشهور خود به اروپا، به خصوص فرانسه، شاهد درخشش ا نیناصرالد یوقت

و رفت و آمد درشگه  بایز اریبس یبا لباس ها انیبانوان و آقا ،یو اشراف بایز اریبسی و سالن ها

بار با  نیاول یشود که برا یم یگردد، مانند کودک یو برق م زرق و پر یو اشراف یسلطنت یها

داشتنش را  یآرزو ندیب یاست، در واقع هر آنچه م شده ها روبرو یپر از شگفت یباز ۀ لیوس کی

 یافتیدور و گاه دست نا اریرا بس آرزوها نیا رانیآن روز ا طیکند، اما با روبرو شدن با شرا یم

که شباهت به لباس باله  تمبان و تهیکار لباس زنان دربار را به شل یوجود در ابتدا نی. با اندیب یم

 اهیس وی روحوض یها شیخود بعدها در نما نیکند، که ا یم لیندگان اروپا داشت تبدرقص

باشد  دهیکه سرپوش یخواهد، جائ یشود. اما او تئاترم یم شینما نیاز ملزومات ا یجزئ یباز

 یصحنه بروند و مردم را شاد کنند. به ساختن تماشاخانه ا یبر رو یگرانیبشود و باز ینورپردازو

 یو معمار یکند که از نظر فن یماقدام دارالفنون و سپس ساختن تئاتر دولت  مدرسهدر

 نیا ،قدرتمند زمان اریبس ونیمذهب و روحان اندرکاران بود، اما دست رینظ یب یشاهکار

 کی ریو ورود زن و مرد و نشستن ز حرام ونیهبذم نیتئاتر که از نظر ا یتماشاخانه را به جا

و تئاتر دولت را  کردهی مذهب یمحل تجمع اجراها «هیتک»به  لیسقف ممنوع بود، عمال تبد

 یاجراها .پردازند یم یخیو تار میعظ یها هیتغز یکنند و به اجرا یم« دولت ۀ یتک»به  لیتبد

متنوع برخوردار بود و عمالً اسب و قاطر و  یهم تئاتر بود و هم اپرا و هم از لباس ها هیآنها شب

چند ساعته و در چند روز  یاجرا کیشوند و  یم «هیتک»محوطه  ایه طور زنده وارد صحن به شتر

مردان نازک  ،آن روزگار طیدر شرا زن را،کردند. واضح است که نقش  یمی نیب شیپ یمتوال

  .آوردند یم اندام و نازک صدا به اجرا در

 -یم «یانتقاد یکمد» یکه به اجرا «یا رهیش میکر یدسته ها»در داخل دربار خود از  شاه

 یشگرف ریفرانسه بود و آن تاث «زهیشانزه ل»برد اما چون هنوز دلش در  یم پرداختند، لذت وافر

 -یم یرا براساس همان روش ساختمان« الله زار» ابانیخ ساختن گذاشته بود، فرمان یکه بر و

نقش  دانیم ایسپه و  دانیبه م «یروزیپ دروازه» ای« اتوآل» دانیم یآن البته به جا یدهد. انتها

است  ابانیخ همینشد.  یم یمنته مشق دانیبه اصطالح مردم م ایرژه به زبان فرانسه( و  ای)مرشه 

و کافه و کاباره و  نمایس شود و تهران را صاحب تئاتر و یم یشینما یکه بعدها مرکز انواع هنرها

 .کند یقهوه خانه به سبک فرنگ م
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از قفقاز   که میشو یروبرو م« آخوندزاده»با نام است که ما  یدوران ناصر یانیپا یسال ها در

 دایرا بن یسینو شنامهینما ی هیاول یها هیبه سبک اروپا نوشته است و پا شنامهینما و چند دیآ یم

شاه قاجار که او  نیو با حضور مظفرالد تیاوج دوران مشروط در و تئاتر شیگذارد. کار نما یم

 ۀ ادام یو تالش برا یسندگیدر نو یمعتبر یها نام گوراف بود، با نمایس« سوغات فرنگش»هم 

شاعران  یکیکه  «یعشق رزادهیم» چون یشود و افراد یروبرو م ییبه سبک اروپا شنامهینما

 .دارند یبرم یموثر یقدم ها ریمس نیاست در ا خواهیآزاد

 یمتعدد یها کالیو تابلو موز یاست که ما با ترانه و ترانه خوان تیدوران مشروط نیهم در

با  ییترانه سرانیز و  بایز یریاشعار تصو را با «رزایم رجیا»شازده  ینام ها که میشو یروبرو م

چون قمرالملوک  ی. باالخره با صدائدر خود دارد دایو ش عارف چونرا  ینامدار یچهره ها

 .شود یم دیجد یوارد مرحله ا رانیا یریوز

 ای یشگیمدرسه هنرپ جادیآخوندوف، شاهد ا شگامانیتحول است که با گروه پ ریمس نیا در

 میاست که رضاشاه، تحوالت عظ ی. چند سالمیشو یم ۱۳۱۷ یسال ها دری شگیهنرستان هنرپ

 یهواداران حرکت ها یمحدود کرده و برا یادیرا تا حدود ز ونیمذهب دخالترا آغاز و  رانیا

آنرا از  دیمدرسه که پس از دارالفنون با نی. در ااست اروپا راه تالش را باز گشوده یفرهنگ

دانا و شاهنامه  ریخست وزن «یفروغمحمدعلی »دانست،  رانیا یشینما یدانشکده هنرها نیاول

 یعل دیپردازد، س یم فرانسه از زبان یآثار ۀ را دارد به ترجم بانیشناس معتبر دوران، نقش پشت

برعهده دارد  را مدرسه استین بود رخان نصر که از صاحب منصبان آموزش و پرورش آن دورا

 و بانیاز اد یتی( ناظم هنرستان است و خالصه جمعیبانیش دی)پدر جمش یبانیاهلل خان ش تیو عنا

 .کنند یرفته ها و آشنا به هنر تئاتر، هنرستان را افتتاح م فرنگ

شود و  یشاگردان م نیو نام آورتر نیجزو اول «دیمف نیغالمحس»مدرسه است که پدرم  نیا در

را به « رستم و سهراب»را به نام  یاز شاهنامه فردوس رانیا یحماس شینما نیاول در همان دوران

 یو به گوشه ا ابدی یدست م یادیز ارینقش رستم به شهرت بس در برند که پدرم یصحنه م یرو

اشاره رفته است. پس از آن پدرم در  یبیخط زیپرو از آن در کتاب خاطرات هنرمندان به قلم

در نقش جهان پهلوان رستم  شهیهم هومانو ژنیب ار،یرستم و اسفند ژه،یو من ژنیب یها شنامهینما

 .برد یصحنه م یرا به رو ینامدار، آثار
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آن توسط نقاالن معتبر به نقل در  یشاهنامه و داستان ها ش،ینما نیکه تا قبل از ا میبدان ستین بد

که  دیپر و پا قرص آن اجراها بود، اما توجه داشته باش نندگانیاز ب یکی خود و پدرم آمد یم

 نی( که از آغاز ا۱۳۲۰- ۱۲۵۷سال ) ۷۰ یبود پس از ط قاجار شاه یکه آرزو« الله زار»همان 

شده، از  یمتعدد یتماشاخانه ها یدوران دارا نیاگذشت، در یشاه م نیفکر در ذهن ناصرالد

را در خود  نماهایس نیرود که اول یمو تئاتر تهران و یو سعد یفردوس ۀ جامعه باربد تا تماشاخان

 .دهد یجا

بودند که با لباس و  یتحوالت بودند گروه نیکه در واقع در سر خط موج ا یکسان ن،یاز ا پس

و لباده  یاله نمدکت و شلوار و کراوات و کفش واکس زده، به تقابل با ک یعنی یفرنگ شیآرا

 کی یقهوه خانه ا ینقال کیتئاتر مدرن در مقابل  کی یاجرا تاًیو عبا و عمامه پرداختند. نها

است که در تهران آن  یدر حال نی. ابودی اساس یسنت شکن کیبزرگ و  اریحرکت بس

 انیو اع دندیخر یم طیبل مخصوص خود، یها گاهیسقف در جا کی ریروزگار مرد و زن در ز

وارد  اروپا به سبک بایز یو بانوان بدون حجاب درشکه و لباس ها یفرنگ یو اشراف با لباس ها

 شکسوتانیهنرستان را پ نیتوان گروه برآمده از ا یشدند. م یسنگفرش الله زار م ابانیخ

 .تئاتر را ادامه دادند ریمس شگامانیتئاتر دانست که پس از پ ۀ کرد لیتحص

 نیدهد و ا یموجود در اروپا را جا م یانواع تئاترها یالله زار در درون خود به زود جه،ینت در

 نیدر واقع خرج و مخارج ا یفرنگ ی دهیپد نیمردم با استقبال خود از ا که است یدر حال

 یالله زار است که ما با چهره ها نیکنند. از هم یم نیتام یورودی ها طیبل دیها را با خر شینما

 ،یریگرمس ، نیمحتشم، خانم لرتا، نوش سارنگ، ،یمحسن دیهور آن روزگار چون مجمش اریبس

 میگرد یو متوجه م میشو یم روبرو گرانیو د یمینصرت کر نه،ینقش ،یبهشت ،یتفکر ی،حالت

  .شود یکه هر روز حضور زنان پر رنگ تر و متنوع تر م

هنوز پا برجا بود و هنوز نقش هنرمند در تئاتر و  قشریون مذهبیهراس از مذهب و شماتت  اما

و  جانیه نیچون مطرب داشت و قابل قبول جامعه نبود. اما ا یعنوان واقع و رقص در یقیموس

و  یو تراژد یحماس یها شیتا نما یخیتار یها شینما تا گرفته یانتقاد یتنوع در تئاتر از کمد

 ریو سردب هیکالنی با نام هنر دیو پدر خاندان مف شکسوتیپ ۀ شیهنرپ دیمف نیغالمحس داستان

 ییها شیتا نما یخانوادگ یها شاهنامه ورزش و پیروى از پهلوانان ۀ مجله اى با همین نام دربار

 حضور و اقبال  واقع،در .هنرمندان یروشن تر برا اریبس یا ندهیآ یبود برا یراهگشائ ،یباز اهیس
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مجله اى با همین نام و سردبیر "هیكالن" با نام هنری و پدر خاندان مفید پیشکسوت ۀ غالمحسین مفید هنرپیش

 ورزش و پیروى از پهلوانان شاهنامه ۀ دربار

 هنرمندان کرد و به اعتماد به یآنها خارج م یو فشارها یمذهب دانیمردم قدرت را آرام آرام از م

 .افزود یم

 م،یگذار ینام م« تئاتر یها یگروه حرفه ا»را  ۱۳۳۲مرداد  ۲۸گروه فعال در الله زار قبل از  نیا

 -یم یدولت زندگ تیو حما یبانیخود و نه با پشت شهیدوران است که تئاتر از گ نیدر ا تنها رایز

درخشان به وجود آوردند.  یدوران به وجود آمدند و آثار نیدر ا یشگرفی ستعدادهااکند. 

روزافزون او به شاهنامه باعث شد  شیو احترام و گرا عشق دوران بود و مطالعه و نیا ۀ پدرم زاد

نام هفت  یشخصۀ اراد کیبود او با  یمذهبی مردم اکثراً از اسام یکه نام ها یکه در دوران

 کیاقدام  نیو با ا گذاشت هوتن و هنگامه د،یبهمن، اردوان، گردآفر ژه،یمن ژن،یفرزندش را ب

 یرو شاهنامهی به نام ها انیو آشنا لید که تمام فامنهضت تک نفره را آغاز کرد و پس از آن بو

 .آوردند
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دوران تمام هم  نیشاهنامه به وجود آورد و پس از ا یاجرا ۀ خاص از نحو یدر واقع مکتب پدر

شاهنامه کرد و آنها را توسط نوجوانان به اجرا  کیدرامات یانتخاب داستان ها به خود را معطوف

و سپس  دیفرزندانش بودند، بخصوص شادروان بهمن مف متما مکتب نیدرآورد وشاگردان ا

. در آن زمان تنها میشاهنامه بهره برد یکارها از یروش اجرا و تلق نیاز ا اریاردوان بس نجانبیا

 نینسل از فعال نیکه ا «فرهنگ تاالر»بود به نام  یفرهنگ یادامه کارها یبرا شیتاالر نما کی

 یصحنه ها یخاص آن آشنا شدند و بعدها رو میو تعال یدر آنجا به تئاتر واقع یبعد یتئاترها

 .از آن بهره گرفتند ییویراد یها برنامه و نمایتئاتر و س

 
اولین ردیف ایستاده پشت ردیف سمت چپ پدرم در  ١٣٣٢تا  ١٣١٧نرمندان پیشكسوت تاتر ایران از سال ه

 قاى حالتىآ ،باالى سر قاى قنبرى وآ پایین،نشسته و فرد دست چپ 

پنج سال( همراه مادر به الله زار  ایکم )چهار  اریبس نیاز سن. اوپدر بود یناظر کارها د،یمف ژنیب

 نیاستقبال مردم از ا و به ما گفت، بود یباق ژنیکه از آن دوران در ذهن ب یخاطرات .د رفتن یم

 اریمردم بس یروزمره  یزندگ دراساسی  راتییکه تغ بود یدر حال نیا .بودتماشاخانه   دهیپد

 جامعه   یاصل قشر  در   خرافات  مهم تر این که ارزش های سنتی وو  می پذیرفتکند صورت 
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با گشوده  که از یک سو شد یو متوجه م دید یرا م یدوگانگ نیبود. او ا قیو عم دیشد اریبس

  امعهج مردمشدن مدارس و دانشگاه های جدید و نهاد های اجتماعی نوپا و روند مدرنیته شدن ، 

بود که نیروی های ناظر  و از سوی دیگر می سازد ندهیبه آ دواریامت و شرفیسرخوش از پرا 

ها  انهتماشاخ آنچه بود که در ۀ فتیاو ش بازدارنده قشری آهنگ این پیشرفت را کند می کنند. 

کنند و  یبانیرا پشت دهیپسند ی دهیپد نیکردند ا یم یکه با تمام تالش سع یداد و مردم یرخ م

راه کوشا  نیدر ا یکه پدر همراه همکاران مشهور آن زمانش چگونه و با چه عشقی دید م

خورد، و آن  یبرم یکل رییتغ کیدوران تنوع الله زار به مرحله  نیا هجده ساله در ژنیهستند. ب

الله  یتئاترها در بسیاری از  از آن زمان به تدریججامعه است.  یمرداد و دگرگون ۲۸رویداد هم 

 یپر م نمایو س ویراد یسو ناچار به نیخودجوش و هنر آفر یها یشود و آن حرفه ا یزار بسته م

 .افتد یم یساز و ضرب یگذارها و کافه ها ونیالله زار به دست، انتراکس .کشند

 ریکه تحت تاث یتئاتر مل کی ساختار یو راسخ برا لکردهیگروه تحص نیاولدر طی آن زمان  اما

عباس  د،یمف ژنیبود. در آن گروه، ب یریحال شکل گ در نباشد کایتئاتر اروپا و آمر میمستق

و  دوبلورها نیکه بعدها از بهتر -بهرام  زیپرو راستکار، مهیفه ان،ینصر یعل ،ی، جعفر والجوانمرد
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دوم  یشگیهنرپ هنرستان سر از ق،یال دیپور، جمش فیهوشنگ لط - شد مجریان رادی ایران

غالمحسین ساعدی و  ،یضائیبهرام ب ،یچون اکبر راد یسندگانیدوران، نو نیدرآوردند و در ا

تئاتر  یها هیو تفحص در پا قیشدند که با تحق یدانیوارد م دیمف ژنیباالخره ب و( گوهر مراد)

 انیسرکس نیفرزانه به نام شاه یپرداختند و از وجود استاد یم یرانیاتئاتر جادیغرب به جستجو ا

به وجود آورده  یدر تفکر تئاتر میجهش عظ کی آموختن، گرفتند. مطالعه و خواندن و یبهره م

د شرکت و در آن هر چند زن و مر بودی روشنفکر ای یتئاتر انتلکتوئل کیتئاتر،  نیبود. اما ا

 یبرا سندهینو ییگو .شدند یو برزن به آنها جذب نم یاز کو یتماشاگران عاد یداشتند، ول

 پس کردند و یم قیآمدند و تشو یم یخاص ینوشت و تماشاگران تکرار یگروه خاص م کی

شد. با آن که در اکثر آن ها نقش مردم در تئاترها  یسپرده م یبه دست فراموش شیاز اجرا، نما

بود  یتئاتر نیطبقات بشود. ا ۀ توانست شامل هم ینم شیشد، اما موضوع نما یم گرفته در نظر

کارمند اداره تئاتر بودند  بازیگرانشد،  یم یبانیوزارت فرهنگ و هنر( پشت) ایکه توسط دولت 

کردند. اما  یمساله را دنبال م نیا یهم جد اریداشتند و بس پرواز ۀ اجاز یخاص ریو در خط و مس

بردند،  یلذت م شیدادند و از نما ینشان م مرداد ۲۸که مردم در دوران الله زار قبل از  یاستقبال

کرده ها و لیتحص زین تماشاگران بودند و یدانشگاه یخورد. آنها آثار یآثار به چشم نم نیدر ا

 .روشنفکران

نظر دو استاد  ریو آموزش ز یگریباز ،یتئاتر غرب، کارگردان ۀ با مطالع ژنیجا بود که ب نیا

و بم  ریبه ز کارگردان اریبه عنوان دست دسون،یویو پروفسور د یب نیکوئ پروفسور یکائیآمر

آموخته  یو حماس یو سنت یرانیا یها شیمکتب پدر از نما در تئاتر غرب آشنا شد و از آنچه

 ه،یتعز ،یقوال ،ینقال ،یریمعرکه گ ،یخوان پرده از جمله یرانیا یها شینما ۀ از مطالع ایبود و 

گرم و  یو دارا بودن صدا ضرب و انویو نواختن سه تار و پ یقیبا موس یو آشنائ یشب باز مهیخ

که  یغرب یتیعاری تئاترها نیو ا یو مردم یبوم یها شینما نی: بدیرس جهینت کیروح نواز، به 

 کی زین یروشنفکران و مردم عاد نینسبت ب نیفاصله افتاده و به هم کیترجمه است،  کیمانند 

را داشته باشد و  یسنت یها شیبه وجود آورد که تمام عوامل نما یکار دیهست، با فاصله ایدر

 -یکه تماشاگران وقت م یقیبرخوردار باشد و در دقا یو روشنفکر یروشنگر همزمان از نکات

 .ببرند زین یو لذت روح ی، آموزشیفکر ۀ بهر کی نندیرا بب شینما ندیآ یگذارند و م
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 زنده نام بهمن مفید

 یبوم یها شینما یرا در تهران و شهرستان ها به اجرا یاریبس یشب ها و روزها دیمف ژنیب

از  داریو د ینقال یدر شب ها یدخل قهوه چ یو پا ریو مارگ ریگ معرکه بساط یگذراند، پا

ضرب و  آن داریها و شرکت در زورخانه ها و د یعروس در یو تخته حوض اهیس یباز اهیس

نرم و گرم  یها چگونه با قصه ها بزرگ: مادرها و پدردیرس جهینت کیآهنگ، آرام آرام به 

نگرش  نیکار بود. با ا نیا در یکردند. رمز یبچه ها را به خود جلب م یخود همه هوش و جوان

شدند  جمع همه و همه در قلم او نیدلنشو  یضرب یآوازها یها وهیبود که متل ها و مثل ها و ش

 .«شهر قصه»خلق کرد به نام  یاثر یمتماد یشب ها یو ط

شعرها را  تمینشست و ضرب به دست، ر ی( مدی)مف ژنی( در کار بدیآن لحظات، بهمن )مف در

خواند. مکان  ی( با او همراه بود و متن قصه گو را می)ندائ دیمف لهیجم همسرش کرد و یحفظ م

ورزشگاه شماره  یژاله روبرو دانیم نییشهباز، پا ابانیما در خ یپدر ۀ خان نیرزمیاثر ز نیتولد ا

کم از  یکه در طول مسافت عیوس یابانیبود. خ مشهور دوالب یدروازه  یبود که به محله  ۳

و شعر و آواز و هنر پا به  ادبی چهره ها نی، بزرگترخیابان در آن .خراسان دانیژاله به م دانیم

که برگرفته  یبود به نام سه راه ناصر یسه راه کیتر خانه ما  نییپا یگذاردند. قدر هنر عرصه

بود به نام خرابات  یتر از آن به طرف جنوب محله ا نییپا یبود و قدر شاه نیاز دوران ناصرالد

باالتر از آن ترانه  یشد. قدر نمایاز آنجا وارد جهان ورزش و سپس وارد س نیفرد یمحمدعل که

 دانیشرق و م یبه سو یکرد و در سه راه ناصر یم یزندگ رافشاریم هما بزرگ خانم یسرا

. در خانه ما، اقامت داشتند یو جمال وفائ یگانیگلپا اکبری قیتابناک موس یدو چهره  یکالنتر
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و  دیاردوان مف د،یبهمن مف د،یمف ژنیب د،یمف نیمشهور چون غالمحس سندگانیو نو گرانیباز

چون  یمشهور یها چهره ما یغرب خانه  یبه سو یکردند و قدر یم یزندگ د،یهنگامه مف

 ابانیخ یکی شد یکه وارد شهباز م یاصل ابانیکردند. دو خ یم یبرجسته زندگ یستار و مرتض

  .الدوله نیع ابانیخ یگریالسلطنه بود و د بینا

 
 شهر قصه با بازیگران ۀ پشت صحن
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شد، پس از دروازه گمرک و  یمشخص م شیکه شهر تهران با دروازه ها میدر قد نجایا تاًینها

و  روزهیکه شرق تهران آن روزگار بود که قصر ف یدیرس یدروازه دوالب م به دروازه خراسان،

در آن مکان وجود  زین روزهیبه نام کوه ف یبود و معدن شاه نیشکارگاه مخصوص ناصرالد

شد و خالصه  سیبرق تهران تاس ۀ کارخان نیاول دتر،یجد یژاله در دوران دانیداشت. البته سر م

چون  تهران اطراف یشهرستان ها یکرده ها و باسوادها لیتحصمحل سکونت  ۀ منطق نیا

 .تفرش، اراک و فراهان بود ان،یگرگان، آشت

با سواد و خوش که اکثراً  یپنج شهر نیعلوم از ا خیو مشا یدربار رانیو دب ناکاتب نیبزرگتر

 شناخته رزاینام م شیکه اکثراً با پ انیگرگان و آشت یشد از جمله اهال یم لیبودند تشک سینو

و  دیمحمد خان مف رزایم سمیخوش نو یعمو د،یخان مف نیغالمحس رزایشدند، مانند پدرم م یم

 رزایم انیاز آشت ای

 ریکب ریخان ام یتق رزایاز فراهان، م ایو  یدستور زبان فارس نیاول ۀ سندینو ،بیخان قر میعبدالعظ

همگان خانواده  یانیو آشت یو اراک یو تفرش یو فراهان بیچون قر، ها  خانواده نیااز و... و 

که  ستین لیدل یب جتاًی، نتپدید آمدنداهل هنر  یو فرزندان بودند هنرپرور و اهل هنر و ادب یها

 .آوردند یرو یو شاعر یو آواز و ترانه سرائ یگریبازفرزندان اهل محله شهباز اکثراً به هنر

 ژنینوجوان و سپس ب ژنیکودک و سپس ب ژنیکه ب افتیتوان در یم یطیمح نیحاال در چن و

 یخواند که پشت مجلس شورا یمنطقه به نام مدرسه ناصرخسرو درس م آن جوان در مدارس

 .رفت یدر آن سخن م هنر و هم از استیبود و هم از س یمل

و قابل لمس و قابل شناخت عموم  یکه واقع دیرا آفر ییها تیخود شخص درشهر قصه ژنیب

آن گونه باشد که خواص بپسندد و عوام از  یقیو موس تمیشعر و ترانه و ر انتخاب مردم باشند،

نباشد به جز صحنه و  یاروپائ یگرفتن کارها تیاز عار ینشان چیه اثر نیآن لذت ببرند، و در ا

در دهانه  انیرانیا یو در گذرگاه آشنا یرانیکامال ا ش،ینمای دکور، لباس ها. فضا ۀ نور و معجز

 و دمنه لهیبود که کل یاشکال نیتر میقد از زین واناتیبود و البته بهره گرفتن از ماسک ح بازار

 ۀ توانسته بود معجز ،یزاکان دیتا عطار و موالنا و باالخره سرش گرم، عب، ( شیسه هزار سال پ)

 و  گرفت  بهره  عناصر   نیا  از  ژنیب . اوردیبا تماشاگرانش به وجود ب را  یداستان ۀ رشت یقراربر
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 بیژن مفید

 یکرد، بزه بزاز یم یخره خراط» کرد.  یم یکار یک یکس هر که در آن شهر دیآفر یشهر

شکستن همان .« کستیو دندونش ش افتاد ،اومد تموشا کند لیکرد، ف یم یکرد، شتره نمدمال یم

آشنا و  ریها د اشاره ها و هیو هم متن و هم کنا تمیاثر هم ر نیدرآمدن همان؟! در ا یاز پا و

 کار را درک بکنند نیتوانستند ا ینم یحت ژنیب یها یدوره ا توجه که هم نیملموس بود. با ا

 تییرا به وجود آورد که در آن به تر یمکتب ژنیپس ب .باشند نیبرسد که بخواهند نقش آفر چه

 چیه یندائ هیجمل یو تا حدود دیکه به جز بهمن مف یپرداخت، جوانان اثرش اجرا یبرا یانانجو

 تمیبه آنها راه رفتن با ر ژنیب ش،یکارگاه نما ای هیآتل نیا نداشتند. در یگریباز یکدام گذشته 

 یرا روزانه م کیمناستیژ حرکات و حرکات موزون رقص و یدسته جمع یتنبک و آوازها

قادر بودند با  کامال گرانیپوشاند، باز یصورت آنها را با ماسک م یکه وقت یآموخت تا جائ

 .پی در یپ ناتیجوان داشت و تمر یرویبه ن ازیکه ن یزیرا القا کنند، چ ستنیبدن خود حرف ز

 ۀ و ترجم یواردات یها لمیف ۀ و سابقه در دوبل یسیکامل به زبان انگل ییبا آشنا ژنیب یطرف از

به ارزش  یوئیراد یها شیو ترجمه نما یسندگیو نو یو کارگردان ویدر راد کارنامه ها و لمیف

از  گرید یکیمهم  نیبرده بود. در ا یآنها در شنونده پ ریو تاث یقیموس ضبط ممتاز و صدا و کی

عهده را به  فهیوظ نیبود ا یو استاد صدابردار دانی قیکه موس« شهاب یفر» لیفام یاعضا

  شهاب که خود  یفر برادر  شهاب، اهلل فیهمراه همسرش مهندس س دیمف دیگرفت و گردآفر
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صحنه و پخش به موقع  تیریآشنا بود، به مد اریبس یصوت لیممتاز ترومپت بود و با وسا نوازنده

که  ییبراساس صدا شیدر طول نما گرانیکه باز رانیبود در ا یاثر نیاول نیا .صدا پرداخت

 یصدا کی دنیکردند و تماشاگران با شن یم یموقع باز بهشد با حرکات درست و یپخش م

ضبط  یعنی لهیوس نیاز مدرن تر ژنیب تاًینها .کردند یداستان را دنبال م یمطمئن و رسا به راحت

 و غرب و یتیتئاتر عار نیب بزندی ماسک بر صورت توانست پل یعنی لهیوس نیتر یمیصوت و قد

خلق کند که توانست پس از دهه ها اقبال مردم را به دنبال  یرانیکامال ا یو متن یشرق میمفاه

تا  ید یو سپس به صورت کاست و س ونیزیتلو یصحنه و چه بر پرده  یرو چه داشته باشد و

 .داشته باشد شنونده ها ونیلیاز م شیبه امروز ب

 نیآغاز کردم. همچن دیمف ژنیتئاترم را در نقش شتر و نزد ب یکار حرفه ا نیاول د،یاردوان مف من،

اثر آغاز  نیخود را با ا یجوان آن روز، کار حرفه ا اریو گروه بس یندائ لهیجم د،یبهمن مف

 .کردند

 ۱۳۴۶-۷)سنگلج تهران(  وریشهر ۲۵در تئاتر  شهر قصه شینما یدر اجرا نینخست گروه

( قصه گو، محمود استادمحمد در نقش خر، دی)مف یندائ لهیجم :از بودند عبارت یدیخورش
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در نقش سگ،  یخرس، فرهاد صوف نقش در یفرخ صوف مون،یآرش استادمحمد در نقش م

در  دیبهمن مف مون،یم در نقش شتر و بعد دیاردوان مف ،یدر نقش اسب و طوط یسوزن لیسه

 .«شهر قصه» شدر نقش مو دیدر نقش خاله سوسکه، هومن مف نهینقش قاطر و خرس و تهم

 
 جمیله ندایی همسر بیژن مفید، قصه گوی نمایش شهر قصه
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 یمل ونیزیکارگردان بنام تلو وش،یدار ریتوسط هژ رانیا یمل ونیزیآن در تلو یونیزیتلو ضبط

 .بود رانیا یمل ونیزیکتاب از انتشارات تلو نیچاپ اول و انجام شد رانیا

 یباد و باران چیاست و در ه رانیشهر ا نیخلق کرد که ماندگارتر یشهر دیمف ژنیب ب،یترت نیا به

 .ندیب یگزند نم

چهارم  یفرض واریباز و در ارتباط با تماشاگران بدون د ییاما سبک اجرا در واقع، اجرا و

 واریاز سه د ریآشنا بود که به غ ییاروپا کیبا نوع تئاتر کالس یطور کل به ژنیصورت گرفت، ب

شد  یقرمز پوشانده م یشد که معموال با پرده ا یباز م تماشاگرانی که رو یواریصحنه، اکثراً د

آنرا اجرا  گرانیهستند که باز یناظر بر اتفاق تماشاگران شود، یو فرض بر آن بود که پرده باز م

 سآنها و تماشاگران. سپ نیاست ب یوارید تصور کنند که ستیبا یم گرانیباز یکنند، ول یم

اثر که در تمام  نینه تنها در ا ژنینداشتند. اما ب یو محاوره ا یو کالم یارتباط نگاه چیه

با تماشاگران را مانند تمام آثار  میبرخورد مستق نیکار کودکان ا ی نهیزم خود در یبعد یکارها

که  یشب باز مهیخ یحت یریو معرکه گ یباز اهیس و هیگذشته حفظ کرد، همچون تغز یشینما

 نیشدند و ا یسئوال واقع م مورد در واقع تماشاگران گاه، ناظر بودند، گاه شرکت کننده، گاه
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با  میمستق ارتباط در شینما کیگونه آثار را به صورت  نیدر ارتباط بود که سبک ا یآزاد

 نام  به  یسبک  سبک بود که برتولت برشت بهره گرفته بود و نیتماشاگران قرار داده بود. از هم

 .به وجود آورده بود یگذار اصلهف

 اهیکه س یدر آن لحظات میخود داشت یروحوض یها شیدر نما یعیکه ما به طور طب یسبک

گذاشت و سپس به شخصت نوکر  یم انیرا با تماشاگران در م آقا مشکالت حاج یواشکی

توسط قصه از همان قدم اول،  درشهر قصه واقع، در ژنیداد. ب یادامه م شیگشت و به نما یبازم

شکند و در زمان  یرا م یفرض وارید سازد، یگو مراوده و ارتباط خود را با تماشاگران برقرار م

از  یاز سر بعض را چهارم بودند، واریماسک ها که در واقع در نقش همان د نیا یخاص یها

 کی یواقع ۀ آورد و عمالً چهر یدارد و در واقع ماسک را از چهره ها در م یبرم گرانیباز

 نیا ۀ کردن تماشاگران بود با پشت صحن کیهمان نزد نیگذارد، و ا یم شیرا به نما تیشخص

است دردمند در  یریپ یخنداند، ول یکه با رقص و ادا همه را م یمونیپر آب و رنگ: م ۀ قص

مرد  کینقاب، عمالً  ریالت ترسناک است، در ز کیخر که مثال  د؛یسپ یموها نقاب با ریز

 الیو دو ر الیر کی یاست که برا یزحمت کش رمردیپ کی عمال عاشق است و شتر، انسالیم

مرد ضربه  کیدارد  یاز چهره برم ماسک پس از آنکه لیکند و باالخره ف یپرده خوان دیبا

 یلیهمان ف نیاست و ا گرفته خورده و خون آلود است که از هر طرف مورد ضرب و شتم قرار

 -یم لطمهمانند کشور خودمان که از افراد خود مملکت  م؛یاست و هم عظ میاست که هم قد

برد بدون آنکه فکر کند، در  یکند و م یم یزیبتواند چرا که   شیاز هر جا یخورد و هر کس

 ،کیکشمکش درامات نیا گریرود! و در سر د یم انیخودشان است که از م تیهو نیواقع ا

هم  ۀ داشت هنوز همان روباه بود و با اشار یورت بر مرا از ص ماسک است که اگر هم یروباه

را دسته چپق کردند  چارهیتکه تکه کردند و دندان آن ب را لیشهر خرطوم ف نیاو بود که مردم ا

 .«بیعج وانیح کی بود نبود، شده لیف گهیکه بود د یهر چ» گریدر انتها د

بر  یماسک چیحرمت عشق را در ظرافت خاله سوسکه و آقا موشه بدون ه ژنیشگفتا که ب و

 نیمقدس ا ساحتبود و دست ناپاک روباره و خرس رمال هرگز به  کرده حفظ شانیصورت ها

 یعنیآن دست در دست شاعر آن  یبودند که مال یشهر نیایی بایو ز دی. آنها تنها امدیعشق نرس

 روباره را یرا در دست داشتند. صدا شهر نیت او دست در دست خرس رمال سرنوش یطوط
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 یجهان بسته شد ول نیکه هر دو چشمشان از ا د،یخرس را بهمن مف یگفته بود و صدا ژنیب

 ...مانده است ندگانیآ یبرا روزید آثارشان زنده تر از

 

 
 تک گویی محمود استاد محمد بدون ماسک

« دل یدل ا یکرد ونهیتو مارو د»و « شه یواسه ما دل نم نیا گهینه د» ینماند که ترانه ها ناگفته

 یآ یحموم»او خوانده شدند. آواز  یبودند و با صدا ژنیب یسروده  ،«گندم گندم گل»و 

که همه آنچه که داشت را  یلیتوسط ف شینما انیدر پا که« ام را بردند چهیداس و دل یحموم
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خوانده شد که در نوع خود و  دیمف بهمنی معنپر  یدلخراش اجرا شد، با صدا اریبرده بودند بس

 .بود رینظ یدر آن زمان، ب

شهاب استادانه  یآرام خوانده بود و مهندس فر تمیبا ر ژنیرا ب بایآقا موشه و آن آواز ز یصدا

 نی. طرح نخستدکردیآقا موشه را تول فیظر یثبت کرد و صدا ادیسرعت ز با آن را هنگام ضبط

صورت هر  یو برا یطراح یبائیمحتشم آنها را به ز ژنیب سپسبود و ریماسک ها با مهندس کب

 زیداده بود و طرح لباس ها ن دیمف ژنیآن را ب طرحکرد. دکور و یجاساز گرانیکدام از ما باز

توان آن را چه از نظر  یشد که م یاثر صورت گرفته بود. شهر قصه ریو مهندس کب ژنینظر ب ریز

تمام و کمال  یرانیا شینما کیشعرگونه و موضوع داستان  انیو ب یقیمتن و چه از نظر موس

 نیا در که متاسفانه ردیقرار بگ رانیدر ا یآثار بزرگ ی هیتوانست پا یکه م یشیدانست. نما

 و شنوندگان آن افزوده شده است و نندگانیهر روز بر ب یتداوم متوقف شد، ول نیچهاردهه ا

خود را از شهر قصه  یو هنر یاجتماع یکارها زین انیجهان، دانشجو یدر اکثر دانشگاه ها امروز

 ژنیدهند. ب ینمونه را ارائه م نیآن روزها بهتر رانیشرح دادن اوضاع ا یو برا کنندی انتخاب م

 :دیگو یم گرشید اثر و آثار نیدر واقع در ا

 که در هراسم ستین رهایش یاز نعره  من

 ترسم یهاست که م انهیاز سکوت مور من

اما  م،یدیخند م،یدید م،یدیالب روباره درآورد و او گفت و ما نشنقکه در  ییها انهیمور همان

 ...میشک کرد یبودن آن با سهل انگار یو به جد میگرفت یشوخ موضوع را به

مردم در واقع  ندگانیساالران تا شاعران و نما وانیداد را از د یجامعه رخ م یآنچه در رو ژنیب

 یشخص الیخبر از جهان فقط به فکر خودشان هستند و امال و ام یب که دید یم یمردم

جود و  یشهر را م نیا یبنا ریخرافات هستند که ز یها انهیمور خبر از یهمگان ب یخودشان. ول

 ...کند یم یمتالش یبه زود

 ... « !شهیواسه ما دل نم نیا گهید نه»

 ۱۳۹۹لس آنجلس، زمستان  -دیمف اردوان


