گفت و گو
راضیه آزادوار

گفت وگو با جواد انصافی بازیگر و مولف کتاب «نمایش سیاه بازی نوروز و پیروز»

«بابانوئل» اقتباسی از «حاجی فیروز» است

بازیگر و کارگردانی است که او را بیشتر با نام عبدلی
و در قالب طنز در قاب تلویزیون می شناسیم .او که از
دورانکودکیفعالیتشراباتئاترآغازکرد،دراجرای
نمایش های ســنتی و آیینی دســتی توانا دارد .جواد
انصافی متولد 1330اســت و عمده فعالیتش حول
نمایشهایایرانیوسیاهبازیبودهاستالبتهدراین
حوزه پژوهش های فراوانی نیز انجام داده و موفق به
دریافتنشاندرجهیکهنریمعادلبادکتریتخته
حوضی از وزارت ارشاد شــده اســت .وی در این باره
می گوید :بنده کتابی را بــا عنوان «نوید بهار (نمایش
سیاهبازینوروزوپیروز)»کهحاصلپنجسالتحقیق
و پژوهش درباره آیین ســنتی عید نوروز اســت ،در دو
قســمت پژوهش و نمایش به رشــته تحریر در آوردم.
براینگارشاینکتاببههمراههمسرمبهشهرهای
مختلفایرانوبسیاریازکشورهایهمجوارازجمله
هندوستان ،تاجیکســتان ،ازبکســتان ،ارمنستان،
آذربایجان و گرجســتان که در گذشته جزئی از ایران
بودند سفر کردیم و متوجه شدیم که پیام آوران نوروز
در هر یک از این کشــورها اســامی مختلفی همچون
«میرگل»«،عمونوروز»«،بیبیخلیفه»«،بهارخانم»،
«بابادهقان»«،مامانایر»(مادرزمین)«،آتا»«،سلطان
نوروز»«،بابانوروز»و«بیبینوروز»دارند.

•پیامآورانبهار

از او درباره دو شخصیت «عمو نوروز» و «حاجی فیروز»
در ایران باستان می پرســیم که چنین پاسخ می دهد:
این دو شــخصیت هر دو پیام آور بهار هســتند که البته
اسم قدیم «حاجی فیروز» در ایران باستان «تموز» بوده
که پس از آن به «خواجه پیروز» تغییر مــی یابد؛ اما از آن
جاکهدرزبانعربیحرف«پ»وجودندارد،حرف«ف»
جایگزین می شــود و خواجه هم به مرور زمــان در زبان
محاورهبهحاجیتغییرمیکند.شخصیت«عمونوروز»
و«حاجیپیروز»درزمانساسانیانبهثبترسیدهاست
که  20روز مانده به عید باستانی برای شادی مردم در
کوچهوخیابانبهجشنبهپامیخاستند.اینپیامآوران
نوروزیدرشهرهایمختلفعناوینمتفاوتیدارند.به
طورمثالدرآذربایجانبهآنها«تکمچی»گفتهمی
شود که یک بز عروسکی است که شعرهای خاص
خودش را می خواند .این شــخصیت در اســتان
گیــان «عــروس گوله» نــام دارد که شــعرهای
نــوروزی خاص خــود را می خوانــد .همچنین
در منطقه مازنــدران به پیام آور نــوروز« ،نوروز
سلطان»ودراستانمرکزی«رشکیوماسی»
می گویند .وی همچنین درباره آیین
ســنتی نوروزخوانــی در خطــه
خراسانمیگوید:نوروزخوان
ها در اســتان خراسان اسم
خاصــی ندارند ،چــرا که
در این استان اقوام کرد،
لر و  ...حضور دارند .به
طوری که در این استان
توامان تکمچــی ،آتش
افــروز و حاجی فیــروز،
عمــو نــوروز و  ...وجــود
دارد .به عبارت دیگر تمام
ایراننوروزخوانهایخاص
خودشانرادارندکهشعرهایآنان
نیز متفاوت اســت .انصافــی درباره

پوشش «عمو نوروز» و «حاجی فیروز» تصریح می کند:
«عمو نوروز» نقش ارباب و «حاجی فیروز» نقش سیاه یا
کارگررادرنمایشهابازیمیکند.کالهحاجیفیروز
درحقیقتنشانازکاتبانوحکیمباشیهاییداردکه
از این نوع کاله ها بر سرشان می گذاشتند .عمو نوروز
همکالهنمدیبلندیداردکهاغلب،آدمهایاهلعلم
ازآناستفادهمیکردند.

•شادباشگرفتنبرایرساندنخبرتحویل
سال

این کارگردان مطــرح نمایش های آیینی ســنتی در
پاســخ به کســانی که نمایش ســنتی حاجی فیروز را
نوعی تکدی گری و ســوء اســتفاده از آیین های کهن
می دانند ،اظهار می کند :براســاس سند مکتوبی از
دورهساسانیان،شخصیتیبهاسمخجستهیامبارک
وجود داشته اســت ،در واقع خجسته تنها شخصیتی
استکهبدوناجازهمیتواندبهحضورسلطانبرسد
و برای رســاندن خبر تحویل سال شــادباش دریافت
کند .بیشــتر نوروزخوان هــا نیز یــک خورجین روی
کولشــان دارند و هر کس در صــورت تمایل می تواند
مبلغی را به عنوان هدیه در خورجیــن بیندازد .البته
«حاجیفیروز»مبالغیراکهجمعشدهبه«عمونوروز»
می دهد تا هدایایی برای فقرا بخرند .این نشــان می
دهدکهشخصیت«بابانوئل»از«حاجیفیروز»اقتباس
شده اســت .یک پدر روحانی حدود نیم قرن پیش که
شــناخت کافی از آیین های ایرانی و شــخصیت عمو
نوروزوحاجیفیروزداشته،لباسیراازترکیبیازاین
دو شخصیت درست می کند .عالوه بر این در گذشته
دو شخصیت عمو نوروز و حاجی فیروز با کالسکه ای
می آمدند که اسب دارد ،حتی در اسطوره ها اسب ها
پرندهبودندکهمسیحیانگوزنراجایگزیناسبکرده
اند.صحبتبهحالوروزآیینکهننوروزوانتقالآنبه
نسلامروزمیرسدوانصافی،لببهگالیهمیگشاید:
مردم باید با آیین اصیل ایرانی آشنا باشند و اطالعات
کافی درباره ابعاد و فلسفه برگزاری عید نوروز و سفره
هفتسینداشتهباشند.حالتازمانیکهرسانههای
ما به ویژه رسانه ملی این آیین و سنن را ترویج ندهند،
نمــی تــوان آن را زنــده
نگه داشــت .به نظر من
رسانههادرمعرفیاین
آیین و رســوم عملکرد
ضعیفــی داشــتند .به
همیــن دلیــل بایــد
تمامیرسانههابرای
انتقــال ایــن مــوارد
بسیج شوند ،چرا که
کشورهای غربی روی
شــخصیت بابانوئلشان
جدای از کشــور خودشــان در
کشورهای دیگر بســیار کار فرهنگی
انجامدادند،بهطورمثالاینکشورها
روی آبنبــات ،شــکالت و عروســک
«بابانوئل» یارانه می دهند.او ادامه می
دهــد :آینده ایــن آیین ســنتی چندان
روشننیست،امیدوارمسازمانمیراث
فرهنگیووزارتارشادبرایزندهنگه
داشــتن این آیین ها تالش بیشــتری
داشتهباشند.

فرهنگی
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برگزاری پنجمین جشنواره نوروزی برای حمایت از فرزندان موسسه خیریه توان بخشی فتح المبین

لبخند بهار به دختران «همدم»

محمدحساممسلمی -چندروزیمردممهربانونیکوکار
مشهد،هنرمندانکشورمانوجمعیازفعاالناقتصادی
درشاندیزدورهمجمعشدندوبابرپاییجشنوارهفروش
شــیرینی و آجیل عیــد ،در واپســین روزهای ســال طعم
مهربانی و لبخند را بر لبان  400دختر موسســه خیریه
توان بخشــی همدم( فتح المبیــن) به ارمغــان آوردند.
به گزارش خراســان رضــوی ،عصر روز چهارشــنبه 22
اسفندماه پنجمین جشــنوار ه آجیل و شیرینی موسسه
خیریه همدم ،با حضــور جمعیت قابل توجهــی از مردم
نیکوکار مشهد ،تنی چند از هنرمندان نامی کشورمان،
اصحاب رســانه و فعاالن اقتصادی خراســان رضوی و با
همت گروه بنیاد لبخند کودک ،در شــاندیز ،آغاز به کار
کرد .حقیقی یکی از غرفه داران شــرکت کننــده در این
جشــنواره درباره انگیزه حضور خود گفت :بودن در این
جا و مشــارکت کردن در برپایی جشنواره ،فرصتی برای
همدلی با دختران بی سرپرســت موسسه همدم است.
با این که وضعیت اقتصادی و فروش بازار خوب نیســت،
اما حضور در این جشنواره و هدیه کردن بخشی از عواید
فروش به دختران بی سرپرســت ،نشــاط و شــادمانی را

برای همه مــا به ارمغــان مــی آورد« .مادرشــاهی» دیگر
شرکت کننده در این جشنواره نیز می گوید :در روزهای
پایانی سال سرمان خیلی شلوغ است ،اما بودن در کنار
بچه های همدم را بر کارهای دیگر ترجیح داده ایم؛ چرا
که حضور داشتن در کنار بچه های همدم ،سال جدید و
پر و خیر و برکتی را در طول این سال ها برای ما به همراه
داشته اســت .وی ادامه می دهد :بچه های ما درختی به
نام «درخت آرزوها» درست کرده اند و داخل درخت پیام

هایی با چهار رنگ زرد نماد ایمان ،ســبز نماد ثروت ،آبی
نمادآگاهیوقرمزنمادعشققراردادهاند.بازدیدکننده
یکی از این پیام هارا بر می دارد و بعــد از خواندن پیام ،به
اندازه توانــش به بچه های موسســه خیریه همدم کمک
می کند .به گــزارش روابط عمومی موسســه همدم ،در
این جشنواره که شب گذشته پایان یافت ،برخی از چهره
هایهنریازجملهنگینمعتضدی،علیعبدالمالکی،
علیرضامسلمی،مهدییغمایی،امیررضادالوریومهدی

هفت سین نوروزی در پارک الله
ترســول -بوســتان اللــه مشــهد ،امســال میزبــان
نمایشــگاه نــوروزی هفت ســین های ایرانی اســت؛
نمایشــگاهی که ایده برگــزاری آن دو دهه عمر دارد
و از برپایــی در گوشــه ای از خانــه یــک هنرمنــد آغاز
شد ،اما حاال به برگزاری در فضاهای عمومی و جلب
مشارکت مجموعه هایی همچون شهرداری نیز منجر
شده است.
در هر گوشــه از نمایشــگاه ،شــهروندان با عالقه در
حال تماشــای ســفره های کوچک و بزرگ هســتند
که کار دســت هنرمنــدان ایرانی اســت  .رنگ های
گرم و شاداب و طرح های متنوع و چشم نواز بر هفت
ســین های نــوروزی نشســته و  ظرف های ســنتی و
آینه های آذین بســته ،هر کدام بازدیدکنندگان را به
یک سو از نمایشگاه می کشــانند .در ابتدای ورودی
نمایشگاه  نیز میز آموزش هنرهای دستی قرار گرفته
اســت که هر روز کالس های آموزشــی را در دو نوبت

صبح و بعداز ظهر برگزار و عالقه مندان را با فوت و فن
طراحی و تزیین سفره های هفت سین آشنا می کند.

•قدمت  20ساله یک نمایشگاه هنری
«اعظم نــوری» هنرمندی اســت که ســال هاســت با
برپایی این نمایشــگاه ،میزبان شــهروندان اســت .او
درباره انگیزه اش از برگزاری ســاالنه این نمایشــگاه
می گوید :امسال بیستمین سال نمایشگاه من است
و همه تالشــم این اســت که بتوانم در روزهای پایانی
سال ،شور و شوقی را در مردم ایران ایجاد کنم .نوری
ادامه می دهد :امسال منطقه  11تهران از من دعوت
کرده بــود تا نمایشــگاه هفت ســین های نــوروزی را
آن جا برگزار کنم اما من ترجیح دادم این ســفره ها را
در شهر خودم و برای همشهری های خودم پهن کنم.
خدارا شکر می کنم که توانسته ام در این سال ها نقش
کارآفرینی را به ویژه برای دانش آموزان و نسل جدید

داشته باشم.
استقبال خوب جوانان از نمایشگاه امسال هم برای
او شــیرین اســت و در این بــاره مــی گوید :مــا روزانه
بیــش از  800بازدیدکننده داریم و ایــن تعداد ،جدا
از بازدیدهایــی اســت کــه بــا هماهنگــی مــدارس و
آوردن دانش آمــوزان به نمایشــگاه بوده اســت .وی
همچنین درباره آموزش هایی کــه به صورت رایگان
به بازدیدکنندگان از نمایشــگاه می دهد ،می گوید:
ما انواع تکنیک های هنری مانند دکوپاژ ،پتینه ،نقش
برجسته و نقاشی را با استفاده از وسایلی که خودمان
در اختیــار عالقــه منــدان قرار مــی دهیــم ،آموزش
می دهیــم و در این مــدت به طــور میانگیــن ،روزانه
 60نفر در این زمینه ها آموزش دیده اند .نمایشــگاه
امسال این هنرمند ،در بوستان الله (بولوار هفت تیر،
میدان هشت شهریور) برپاشده و هر روز از ساعت 8
تا  22میزبان شهروندان است.

جهانیدرجمعدخترانموسسهخیریههمدموخیرانو
نیکوکاران حضور یافتند و به این پویش پیوستند.نگین
معتضدی درباره احســاس خود از حضــور در این جمع
گفت :اتفاق عجیبی که بیان آن دشــوار اســت ،طلبیده
شدنمنتوسطاماممهربانیهاست،دراینایاممشغول
فیلم برداری کار تــازهای بودیم و فکر نمیکردم فرصتی
باشد تا در ســال  97توفیق زیارت حرم رضوی را داشته
باشم اما خداوند دعایم را مســتجاب کرد و با هماهنگی
همکارانمفرصتشدبهخراسانبیایموچشممبهدیدن
حرمامامهشتم(ع)وفرزندانهمدمروشنشود».دکتر
«زهرا حجت» مدیر عامل موسســه خیریه توان بخشــی
دخترانبیسرپرستفتحالمبین(همدم) نیزدرحاشیه
برگزاری این جشــنواره در گفت وگو با خراســان رضوی
دربــاره جزئیات برگزاری این جشــنواره گفــت :بیش از
 30شــرکت از فعاالن صنایــع غذایی در این جشــنواره
شرکتکردند،درکناربرگزاریاینجشنوارهنیز صنایع
دستیبچههابهنمایشگذاشتهشد.پنجمینجشنواره
آجیلوشیرینیموسسهخیریههمدمکهاز 22اسفندماه
آغازشدهبود،روزگذشتهبهکارخودپایانداد.

