اﺣﻤﺪ ﮐﺮﯾﻤﯽ ﺣﮑﺎک

ﻣﻬﺮ

ﺳﺮخ:

از دل اﺳﻄﻮره و ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﺎ آﺳﺘﺎﻧ

ﻓﺮداﻫﺎ

ﻧﻤﺎﯾﺶ »ﻣﻬﺮ ﺳﺮخ« ﮐﻪ دو ﺳﻪ ﺳﺎﻟﯽ در ﺟﺮﯾﺎن ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪن ﺑﻮد ﺳﺮاﻧﺠﺎم در روز ﺷﻨﺒﻪ
ﭘﺎﻧﺰدﻫﻢ ﻣﺎه اوت ﺳﺎل  2015در ﺳﺎﻟﻦ ﺗﺌﺎﺗﺮ ﻣﻨﺪل ﻟﻮﺋﯿﺲ داﻧﺸﮕﺎه ﮐﺎﻟﯿﻔﺮﻧﯿﺎ در ﺳﻦ دﯾﮕﻮ ﺑﻪ
اﺟﺮا در آﻣﺪ و از ﺑﺨﺖ ﻧﯿﮏ ﻣﻦ ﻫﻢ در ﻣﯿﺎن ﺣﺎﺿﺮان ﺑﻮدم و آن را دﯾﺪم.
ﺑﺮای ﺷﺎﮔﺮد ﺣﺮﻓﻪ ای ﺷﻌﺮ ﻓﺎرﺳﯽ اﯾﻦ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﻣﻌﻨﺎﻫﺎﺋﯽ ﻓﺮاﺳﻮی ﺑﺎزﯾﮕﺮی و رواﯾﺖ ﭘﺮدازی
ﻧﯿﺰ در ﺑﺮ دارد ،و ﻣﻦ در ﺧﻼل ﯾﮏ ﺳﺎﻋﺖ و ﻧﯿﻤﯽ ﮐﻪ ﭼﺸﻢ ﺑﻪ ﺻﺤﻨﻪ دوﺧﺘﻪ ﺑﻮدم اﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎﻫﺎ
را ﻻﯾﻪ ﺑﻪ ﻻﯾﻪ در ذﻫﻦ ﻣﺮور ﻣﯽ ﮐﺮدم .ژرف ﺗﺮﯾﻦ اﯾﻦ ﻻﯾﻪ ﻫﺎ اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺮ اﺳﻄﻮر ﻓﺮزﻧﺪﮐﺸﯽ
رﺳﺘﻢ ﭘﻬﻠﻮان ﺑﯽ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﺷﺎﻫﻨﺎﻣﻪ اﺳﺘﻮار اﺳﺖ ،و دﺳﺖ اﻧﺪﮐﺎران ﻧﻤﺎﯾﺶ ﺑﺎ ﻓﺮااﻓﮑﻨﺪن ﺑﺨﺶ
ﻫﺎﺋﯽ از ﻣﺘﻦ داﺳﺘﺎن ﺷﺎﻫﻨﺎﻣﻪ ﺑﺮ ﭘﺮده ﻫﺎی ﺳﻔﯿﺪی ﮐﻪ از ﺳﻘﻒ ﺗﺎ ﮐﻒ ﺻﺤﻨﻪ آوﯾﺨﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد
درک ﺑﺴﻨﺪ ﺧﻮد را از اﯾﻦ ارﺗﺒﺎط اﺳﺎﺳﯽ ﺑﻪ ﺑﯿﻨﻨﺪه ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ .از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ در
ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﻮارد رواﯾﺘﮕﺮی ﺗﺮﺟﻤ اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ آﻧﭽﻪ ﺑﺮ زﺑﺎن راوی ﯾﺎ ﺑﺎزﯾﮕﺮان ﺟﺎری ﻣﯽ ﺷﺪ
ﺑﺮ ﺑﺎﻻی ﺻﺤﻨﻪ ﻧﻘﺶ ﻣﯽ ﺑﺴﺖ ،ﮐﻪ اﯾﻦ ﻧﺸﺎﻧ ﻗﺼﺪ دﺳﺖ اﻧﺪر ﮐﺎران ﺑﻮد ﮐﻪ اﯾﻦ داﺳﺘﺎن ،ﮐﻪ
در اﺳﺎﻃﯿﺮ ﻫﺰاران ﺳﺎﻟ ﻓﺮﻫﻨﮓ اﯾﺮان رﯾﺸﻪ دارد ،ﺑﺮگ و ﺑﺎر اﻣﺮوزی ﺧﻮد را ﺑﻪ ذﻫﻦ و
ﺿﻤﯿﺮ ﺑﯿﻨﻨﺪﮔﺎن آﻣﺮﯾﮑﺎﺋﯽ ﻗﺮن ﺑﯿﺴﺖ و ﯾﮑﻢ ،ﮐﻪ ﺷﺎﯾﺪ ﻫﯿﭻ آﮔﺎﻫﯽ از اﺳﻄﻮره ﻫﺎی اﯾﺮاﻧﯽ و
ﺷﻌﺮ ﻓﺎرﺳﯽ ﻧﺪارﻧﺪ ،ﻧﯿﺰ ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ.
راوی داﺳﺘﺎن ،ﻧﻘﺎل ﺑﺮﺟﺴﺘ ﺷﺎﻫﻨﺎﻣﻪ ﮔﺮدآﻓﺮﯾﺪ ،ﺑﺎ ﺑﺎزﺧﻮاﻧﯽ اﺳﺘﺎداﻧ ﻓﺮازﻫﺎﺋﯽ از داﺳﺘﺎن و
در آﻣﯿﺨﺘﻦ ﮐﻼم ﻓﺎﺧﺮ ﻓﺮدوﺳﯽ ﺑﺎ ﻧﻘﻞ ﻣﺠﻠﺴﯽ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎﺋﯽ از داﺳﺘﺎن ﺑﻪ ﺷﯿﻮ ﻧﻘﺎﻻن ﭼﺎﯾﺨﺎﻧﻪ
ﻫﺎی اﯾﺮان از ﺳﻮﺋﯽ ﺑﯿﻨﻨﺪه را ﮔﺎم ﺑﻪ ﮔﺎم از دﻫﻠﯿﺰ ﺳﺮﺷﺎر از دﻟﻬﺮ ﺗﺮاژدی ﻣﻬﯿﺐ ﻓﺮزﻧﺪ
ﮐﺸﯽ در اﺳﺎﻃﯿﺮ اﯾﺮان ﺑﺎﺳﺘﺎن ﻣﯽ ﮔﺬراﻧﺪ و ،از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ،ﺑﺎ ﻣﺮور ﺑﺮ ﺑﺨﺶ ﻫﺎﺋﯽ از ﺷﻌﺮ
ﺑﻠﻨﺪی ﺑﻪ ﻧﺎم »ﻣﻬﺮ ﺳﺮخ« ﮐﻪ از واﭘﺴﯿﻦ ﺳﺮوده ﻫﺎی ﺷﺎﻋﺮ ﻓﻘﯿﺪ ﻣﻌﺎﺻﺮ ﺳﯿﺎوش ﮐﺴﺮاﺋﯽ

ﺑﻮد آن را ﺑﻪ روﯾﺪادﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ اﯾﺮان اﻣﺮوز ﭘﯿﻮﻧﺪ ﻣﯽ زد .و در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن ﻧﻮای ﻣﻮﺳﯿﻘﺎی
ﺗﻠﻔﯿﻘﯽ ﮔﻮﯾﺎﺋﯽ ﭘﺲ زﻣﯿﻨ اﯾﻦ ﻫﻤﻪ را ﮔﺎم ﺑﻪ ﮔﺎم و ﻧﺖ ﺑﻪ ﻧﺖ ،ﮔﺎه ﺑﻪ ﻧﺠﻮاﺋﯽ ﻧﺮم و ﮔﺎه ﺑﻪ
ﻓﺮﯾﺎدی رﺳﺎ ،ﻣﯽ ﺳﺮود .ﺑﯿﺶ از ﻫﺮﭼﯿﺰ ،اﻣﺎ ،ﺗﻮﺟﻪ ﺑﯿﻨﻨﺪه ﺑﻪ ﭘﯿﭻ و ﺗﺎب ﻫﺎی ﻣﻮزون و
ﭘﺮﻣﻌﻨﺎﺋﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺎ ﺣﺮﮐﺖ ﺑﺪن ﺑﺎزﯾﮕﺮان ﺑﺮ ﻣﯿﺪاﻧﮏ ﺗﺌﺎﺗﺮ ﻧﻘﺶ ﻣﯽ ﺑﺴﺖ .و ﻫﻤﺎن ﺟﺎ ﺑﻮد ﮐﻪ
ﻣﻦ ،ﺧﯿﺮه در ﺟﺮﯾﺎن ﺗﺒﺪﯾﻞ داﺳﺘﺎن دردﻧﺎک ﭘﺴﺮﮐﺸﯽ در ﻣﺘﻨﯽ ﻫﺰار ﺳﺎﻟﻪ و ﺣﺪﯾﺚ ﻓﺮﯾﺐ
ﺧﻮردن آرﻣﺎﻧﺨﻮاﻫﺎﻧﯽ آﺑﺪﯾﺪه در ﻓﺮاﯾﻨﺪی اﻧﻘﻼﺑﯽ در اﯾﺮان ﻣﻌﺎﺻﺮ ،ﺑﻪ ﺗﻮان ﺣﯿﺮت آور
ﮐﺎرﮔﺮداﻧﯽ ﮐﺎردان ﭘﯽ ﺑﺮدم ﮐﻪ ﺳﺮاﻧﺠﺎم اﻧﮕﺎر ﻣﯽ ﮔﻔﺖ آﻧﭽﻪ ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﺟﻬﺎن را رﻗﻢ ﺧﻮاﻫﺪ زد
ﻋﺸﻖ اﺳﺖ و ﺑﺲ .و ﺷﮕﻔﺘﺎ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻫﻤﺎن ﺳﺨﻦ ﻓﺮدوﺳﯽ اﺳﺖ آﻧﺠﺎ ﮐﻪ در ﺧﻮد داﺳﺘﺎن ،در
اﻧﺪﯾﺸﯿﺪن ﺑﻪ ﭘﺪر و ﭘﺴﺮی ﮐﻪ ﻏﺎﻓﻼﻧﻪ ﮐﻤﺮ ﺑﻪ ﮐﺸﺘﺎری ﺷﺮﻣﺒﺎر ﺑﺴﺘﻪ اﻧﺪ ،ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ» :از اﯾﻦ دو
ﯾﮑﯽ را ﻧﺠﻨﺒﯿﺪ ﻣﻬﺮ/ﺧﺮد دور ﺑﺪ ﻣﻬﺮ ﻧﻨﻤﻮد ﭼﻬﺮ«.

داﺳﺘﺎن رﺳﺘﻢ و ﺳﻬﺮاب ﻫﻢ از آﻏﺎز »ﭘﺮ آب ﭼﺸﻢ« و ﺑﺮاﮔﯿﺰﻧﺪ ﺧﺸﻤﯽ ﺑﻬﻨﮕﺎم و ﺑﺠﺎ در دل
ﺧﻮاﻧﻨﺪ ﺷﺎﻫﻨﺎﻣﻪ ﺗﻮﺻﯿﻒ ﺷﺪه و از آﻏﺎز ﺳﻨﺖ ﻧﻘﺎﻟﯽ در درازای ﭘﺎﻧﺼﺪ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺷﻨﻮﻧﺪﮔﺎن
داﺳﺘﺎن ﻫﺎی ﻧﻘﺎﻻن و ﺷﺎﻫﻨﺎﻣﻪ ﺧﻮاﻧﺎن آن را از ﺷﮕﻔﺘﯽ ﻫﺎی رواﯾﺖ ﻫﺎی ﺷﺎﻋﺮاﻧ ﺷﺎﻫﻨﺎﻣﻪ
ﯾﺎﻓﺘﻪ اﻧﺪ .اﻣﺎ ﺷﺎﯾﺪ ﺑﺘﻮان ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﻧﻘﺶ ﻣﻬﺮ ﺳﺮخ در اﯾﻦ داﺳﺘﺎن ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ای ﮐﻪ ﺷﺎﻋﺮ
ﻣﻌﺎﺻﺮ اﯾﺮان ﺳﯿﺎوش ﮐﺴﺮاﺋﯽ آن را رﻗﻢ زده ﺑﺮ ذﻫﻦ و ﺿﻤﯿﺮ دل آﺷﻨﺎﯾﺎن اﯾﻦ ﺣﮑﺎﯾﺖ
ﻧﻨﺸﺴﺘﻪ اﺳﺖ .ﮐﺴﺮاﺋﯽ ،ﮐﻪ اﻓﮑﺎر آرﻣﺎﻧﺨﻮاﻫﺎﻧﻪ اش ﻫﻢ از ﺟﻮاﻧﯽ او را ﺑﻪ ﺳﻮی ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺰم
ﮐﺸﺎﻧﺪه ﺑﻮد ،ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﻏﺮوب ﻏﻢ آور آرﻣﺎن ﻫﺎی ﺧﻮد را در ﮐﺴﻮت ﻧﻮﻋﯽ ﻧﻈﺎم ﺳﯿﺎﺳﯽ ﮐﻪ از
اﻧﻘﻼب اﺧﯿﺮ ﻣﺮدم اﯾﺮاﻧﯿﺎن ﺳﺮ ﺑﺮ ﮐﺮد ﺑﻪ رأی اﻟﻌﯿﻦ دﯾﺪه و ﺗﺎ ﻣﻐﺰ اﺳﺘﺨﻮان ﺣﺲ ﮐﺮده ﺑﻮد .ﺑﻪ
ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﻫﻢ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺳﺮاﻧﺠﺎم در ﭼﺮﺧﺸﯽ ﻧﺎ ﻣﻨﺘﻈﺮ راه ﺧﻮد را از رﻓﯿﻘﺎن و ﻫﻢ ﻣﺴﻠﮑﺎن
ﭘﯿﺸﯿﻦ ﺧﻮد ﺟﺪا ﮐﺮد و ﺑﺎ اﯾﻦ ﺳﺮوده ﻫﺸﺪاری ﻻزم ﺑﻪ آرﻣﺎن ﺧﻮاﻫﺎن آﯾﻨﺪ اﯾﺮان داد ﺗﺎ ﺑﻠﮑﻪ
راه را از ﺑﯿﺮاﻫﻪ ﺑﻬﺘﺮ ﺑﺸﻨﺎﺳﻨﺪ.
و اﯾﻦ ﻫﻤﻪ در رواﯾﺘﯽ ﮐﻪ ﻟﺤﻈﻪ ﺑﻪ ﻟﺤﻈﻪ در ﺑﺮاﺑﺮ ﭼﺸﻢ ﻣﻦ ﺟﺎن ﻣﯽ ﮔﺮﻓﺖ ﺣﮑﺎﯾﺖ اﻧﺒﺎﺷﺖ
اﯾﻦ ﺗﺠﺮﺑ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻓﺮاﺧﻮاﻧﺪن آﯾﻨﺪﮔﺎن ﺑﻪ ﺧﺮد ،آن ﺳﺎن ﮐﻪ ﻓﺮدوﺳﯽ در ﺷﺎﻫﻨﺎﻣﻪ
وﺟﻬ ﻫﻤﺖ ﺧﻮد ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﯾﺎ ﺑﻪ ﻋﺒﺮت ،آن ﺳﺎن ﮐﻪ ﺳﻨﺖ ﻧﻘﺎﻟﯽ ﺑﺮ اﺳﺎس داﺳﺘﺎن ﻫﺎی ﺷﺎﻫﻨﺎﻣﻪ
ﭘﯽ ﻣﯽ ﮔﯿﺮد ،ﯾﺎ ﺣﺘﯽ ﺑﻪ ﺗﺄﻣﻞ ،ﯾﻌﻨﯽ ﻫﻤﺎن راﻫﯽ ﮐﻪ ﮐﺴﺮاﺋﯽ ﭘﯿﺶ ﭘﺎی ﺟﻮاﻧﺎن زﻣﺎﻧ ﺧﻮد ﻣﯽ
ﮔﺴﺘﺮد ،ﮐﺎر ﺳﺎز ﻧﯿﺴﺖ ،ﯾﺎ ﻧﺒﻮده اﺳﺖ ،ﭼﺮا ﮐﻪ آﻣﺎل و اﻣﯿﺎل دﯾﮕﺮی ﻧﯿﺰ در ﺳﺮﺷﺖ آدﻣﯽ
ﻧﻬﺎده ﺷﺪه ﮐﻪ ﺑﻠﻨﺪﭘﺮوازی ﺳﻬﺮاب ﺟﻮان و ﻧﯿﺎز ﮐﻮر رﺳﺘﻢ ﺑﻪ ﭘﯿﺮوزی از ﺟﻠﻮه ﻫﺎی وﯾﺮاﻧﮕﺮ
آﻧﻨﺪ .و در ﺑﺮاﺑﺮ اﯾﻦ ﺷﻮرﯾﺪه ﺳﺮی ﻫﺎی ﻣﻬﺎر ﻧﺸﺪﻧﯽ ﻣﻔﻬﻮم ﻣﻬﺮ را دارﯾﻢ ﮐﻪ در ﮐﺴﻮت دو
زن – ﯾﻌﻨﯽ ﺗﻬﻤﯿﻨﻪ و ﮔﺮدآﻓﺮﯾﺪ – در ﻧﻤﺎﯾﺶ ﺑﻪ ﺻﺤﻨﻪ ﻣﯽ آﯾﻨﺪ و ﻫﺮ ﯾﮏ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ای ﻣﻬﺮ ﻣﯽ
ورزﻧﺪ و ﻋﺸﻖ ﻣﯽ ﺳﺎزﻧﺪ ،وﻟﯽ در ﻧﻬﺎﯾﺖ در زﯾﺮ ﭼﺮخ ﺧﺮدﮐﻨﻨﺪ ﻗﻬﺮﻣﺎﻧﯽ و ﺑﺎر زورآوری

ﺧﺮد ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ و دﺳﺖ از ﺗﻼش ﺑﺮ ﻣﯽ دارﻧﺪ ﯾﺎ ،ﭼﻨﺎن ﮐﻪ رﺳﺘﻢ ﯾﺎ ﮐﯿﮑﺎووس ﯾﺎ ﺧﻤﯿﻨﯽ ﯾﺎ ﻫﺮ
آن ﺟﻨﮕﺠﻮی ﻣﺮدﺳﺎﻻر دﯾﮕﺮی اراده ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ،ﺗﺎرﯾﺦ را رﻗﻢ ﻣﯽ زﻧﻨﺪ.
و در ﻫﻤﯿﻦ ﺟﺎﺳﺖ ،درﺳﺖ در ﻫﻤﯿﻦ ﻧﻘﻄﻪ ،ﮐﻪ ﮐﺎرﮔﺮدان ﻧﻤﺎﯾﺶ »ﻣﻬﺮ ﺳﺮخ« اﻧﮕﺸﺖ ﺗﺄﮐﯿﺪ
را ﺑﺮ ﻋﻮاﻃﻒ ﻟﻄﯿﻒ اﻧﺴﺎﻧﯽ آدﻣﯽ ﻣﯽ ﮔﺬارد و ﻧﻪ ﺑﺮ ﺷﻮر ﺣﻤﺎﺳﯽ و ﮐﻨﺶ ﻫﺎی ﭘﻬﻠﻮاﻧﯽ .و
ﻧﻤﺎﯾﺶ آﻧﺠﺎ در ﭼﺸﻢ دل ﺗﻤﺎﺷﺎﮔﺮ ﻣﻌﻨﺎی ﻧﻬﺎﺋﯽ ﻧﻤﺎﯾﺶ اﻣﺮوزی را ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ ﮐﻪ ﺗﻬﻤﻤﯿﻨﻪ در
رﻗﺼﯽ زﯾﺒﺎ و اﻏﻮاﮔﺮ ﻋﺸﻖ ﺧﻮد را ﺑﻪ رﺳﺘﻢ ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺎﻧﺪ ،وﻟﯽ رﺳﺘﻢ ﻏﺎﻓﻼﻧﻪ روز
ﺑﻌﺪ از او ﺟﺪا ﻣﯽ ﺷﻮد ،ﺑﯽ آن ﮐﻪ ﭘﺎﺳﺨﯽ ﺑﺎﯾﺴﺘﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻋﺸﻖ ﺑﺪﻫﺪ .و در ﻫﻤﯿﻦ ﺟﺎﺳﺖ ،درﺳﺖ
در ﭼﻨﯿﻦ ﻧﻘﻄﻪ ای از ﺳﯿﺮ ﺑﯽ ﺧﺮدی ﻧﯿﺰ ﮐﻪ ﺳﻬﺮاب ﻣﯿﻞ ﻣﺮداﻧ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻋﺸﻖ ورزی ﺑﺎ
ﮔﺮدآﻓﺮﯾﺪ ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﻣﯽ ﮔﺬارد ،وﻟﯽ از او ﺟﺰ دﺳﺖ ردی ﺑﺮ ﺳﯿﻨ ﺧﻮد ﻧﻤﯽ ﺑﯿﻨﺪ ،آن ﻫﻢ ﺑﻪ
دﻟﯿﻞ ﺑﯿﮕﺎﻧﻪ ﺑﻮدن ﻣﻮﻫﻮم ﻧﮋادش .ﻫﺮﮔﺎه ﻓﮑﺮ ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ رﺳﺘﻢ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺖ ،اﮔﺮ ﻣﯽ ﺧﻮاﺳﺖ،
زاده ﺷﺪن ﻓﺮزﻧﺪ ﺧﻮد را ﺑﺒﯿﻨﺪ و ﻣﻬﺮ او را ﺑﻪ دل ﺑﮕﯿﺮد ،ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺖ اﮔﺮ ﻣﯽ ﺧﻮاﺳﺖ رﺷﺪ
ﺣﯿﺮت اﻧﮕﯿﺰ ﻓﺮزﻧﺪش را ﺷﺎداﻧﻪ ﺑﻪ ﺗﻤﺎﺷﺎ ﺑﻨﺸﯿﻨﺪ ،و اﮔﺮ ﻣﻌﯿﺎر دوﺳﺘﯽ و دﺷﻤﻨﯽ اش ﭼﯿﺰی ﺟﺰ
اﯾﺮاﻧﯽ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺗﻮراﻧﯽ ﻣﯽ ﺑﻮد ﭘﺎﯾﺎن داﺳﺘﺎن ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ای دﯾﮕﺮ رﻗﻢ ﻣﯽ ﺧﻮرد .و ﺑﺎز ﻫﺮﮔﺎه
ﺑﯿﺎﻧﺪﯾﺸﯿﻢ ﮐﻪ ﮔﺮدآﻓﺮﯾﺪ و ﺳﻬﺮاب ﻣﻬﺮ ،و ﻧﻪ ﺟﻨﮕﺎوری و زرآزﻣﺎﺋﯽ ،را راﻫﻨﻤﺎی ﮐﺮدار ﺧﻮد
ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ داﺳﺘﺎن ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﭘﺎﯾﺎن دﯾﮕﺮی داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،آﻧﮕﺎه ﻣﻔﻬﻮم ﻣﻬﺮ را ،در ﻫﻤ ﺟﻠﻮه
ﻫﺎ و ﺗﺠﻠﯿﺎﺗﺶ در ﻣﯽ ﯾﺎﺑﯿﻢ.
درﺑﺎر ﻧﻤﺎﯾﺶ ﻣﻬﺮ ﺳﺮخ ،ﺑﯿﻨﺶ ﮐﺎرﮔﺮداﻧﺶ و ﮐﺎر ﺑﺎزﯾﮕﺮاﻧﺶ ﺳﺨﻦ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﯽ ﺗﻮان ﮔﻔﺖ.
ﻧﮑﺘ درﺧﻮر دﯾﮕﺮی در اﯾﻦ اﺟﺮا ﮐﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﺮا ﺑﻪ ﺧﻮد ﮐﺸﺎﻧﺪ و در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺑﻪ ﻫﻤﺎن اﻧﺪاز
ﺷﯿﻮ رواﯾﺘﮕﺮی ﺑﺮاﯾﻢ اﻫﻤﯿﺖ ﯾﺎﻓﺖ ﻣﺮﺑﻮط ﻣﯽ ﺷﻮد ﺑﻪ ﺳﺒﮏ راه و رﻓﺘﺎرآﻓﺮﯾﻨﯽ و رﻗﺺ
ﭘﺮدازی و ﺑﺎزی آوری .در ﺗﻤﺎم ﻟﺤﻈﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﭼﺸﻢ ﺑﻪ ﺻﺤﻨﻪ دوﺧﺘﻪ ﺑﻮدم و ﻣﯽ ﮐﻮﺷﯿﺪم از
دﯾﺪﮔﺎه ﺳﺒﮏ ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﮐﻼف ﻧﻬﺘﻮی رواﯾﺘﮕﺮی ،ﺳﺨﻦ ﺳﺎزی و رﻗﺺ ﭘﺮدازی را در ﺷﯿﻮ
ﮐﺎر ﺑﻪ ﭘﯿﺸﯿﻨﻪ ﻫﺎی ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺷﺎن وﺻﻞ ﮐﻨﻢ ،اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺶ در ذﻫﻨﻢ ﺟﺎﺑﺠﺎ ﻣﯽ ﺷﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﮐﺎر
درﺗﺪاوم رﻗﺺ ﺳﻨﺘﯽ و ﮐﻼﺳﯿﮏ ﻓﺮﻫﻨﮕﻬﺎی اﯾﺮاﻧﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﯽ ﮔﻨﺠﺪ ﯾﺎ در ﺳﻨﺘﯽ ﮐﻪ در
ﻓﺮﻫﻨﮕﻬﺎی ﻏﺮﺑﯽ از اﭘﺮا ﺑﻪ ﺑﺎﻟﻪ و از ﺑﺎﻟﻪ ﺑﻪ اﻧﻮاع رﻗﺺ ﻫﺎی ﻣﺪرن ﻣﯽ رﺳﺪ .در اﯾﻨﺠﺎ ﺑﻮد
ﮐﻪ ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﺗﻠﻔﯿﻖ ﻫﻨﺮﻣﻨﺪاﻧﻪ ای را در ﮐﺎر ﺷﺎﻫﺮخ ﻣﺸﮑﯿﻦ ﻗﻠﻢ ،ﮔﺮدآﻓﺮﯾﺪ ،آﯾﺪا ﺳﺎﮐﯽ ،ﻣﯿﺮﯾﻢ
ﭘﺮﺗﺲ و اﻓﺸﯿﻦ ﻣﻔﯿﺪ دﯾﺪم ﮐﻪ ﻣﺮزﺷﮑﻨﺎﻧﻪ از ﻣﺤﺪوده ﻫﺎی ﻗﻮﻣﯽ و ﻣﻠﯽ ﻣﯽ ﮔﺬﺷﺖ ﺗﺎ ﺑﺎر اﻣﺎﻧﺖ
ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺗﺎرﯾﺨﯽ دﯾﺮﯾﻨﯽ را ﺑﻪ ﺳﺮﻣﻨﺰل ﻧﻮﻋﯽ از ﺑﯿﺎن ﻫﻨﺮی اﻣﺮوزﯾﻦ ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ ﮐﻪ ﻧﻪ ﻣﺮز ﻣﯽ
ﺷﻨﺎﺳﺪ ،ﻧﻪ ﻫﻨﺮ را در ﺗﺮازوی ﻣﻠﯽ ﯾﺎ ﻣﻨﻄﻘﻪ ای ﻣﯽ ﭘﺬﯾﺮد .ﺷﮑﺴﭙﯿﺮ درﺳﺖ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ :ﺟﻬﺎن ﺑﻪ
ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺗﻤﺎﺷﺎﺧﺎﻧﻪ اﺳﺖ و اﻧﺴﺎن دﺳﺘﮑﺎری در ﻧﻤﺎﯾﺶ زﻧﺪﮔﯽ ﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ دﯾﺪ ﺣﯿﺮت در او ﻣﯽ
ﺗﻮان ﻧﮕﺮﯾﺴﺖ.

