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و مختصری توضيح
چنين شد عشقنامهی مليك مطران شكل گرفت كه در سال شصت و
هفت آقای واروژ كريم مسيحی ،كارگردان ،به يك نمايش ارمنی ،به نام
خداوندگاران كهن ،عالقهمند بود و تصور میكرد بتواند فيلمی سينمائی
از روی آن بسازد .به سفارش دوست عزيزی سراغ من آمد تا برای
او فيلمنامهئی از روی آن نمايش ترتيب بدهم ،و نسخهی فارسی شدهی
خداوندگاران كهن را كه سال سی و هشت شمسی از چاپ درآمده
ِ
امتثال ام ِر آن دوست ،من نمايش و
بود در اختيارم گذاشت .گذشته از
نويسندهاش ،لئون شانْت ،را جذاب يافتم .نمايش لئون شانْت بر اساس
شخصی «استپان ديرنشين» شكل گرفته كه مدعیست دير
يادداشتهای
ِ
جزيرهی سوان را يك روحانی ديرنشين به سفارش و دستياری شاهزاده
ال به عشق همان شاهزاده خانم ساخته .تعارض
خانمی ساخته .يا اص ً
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ميان عشق الهی و تعلق دنيائی ،ميان معنويت و خواهش تن ،ميان وظيفهی
اخالقی و نياز غريزه اساس كشمكشهائی شده كه با نيروهای پُر و پيمان
خود بازی را پيش میبرند .ولی من در مرحلهی نوشتن ،به اقتضای زمان
و واسطهی جديد [سينما] كه فكر در آن پرورده میشد ،كم كمك از
نمايش لئون شانْت دور افتادم ،تا در پايان متوجه شدم به يك متن تازه
دست يافتهام ــــ هرچند آغازگاه من و نقطهی شروع كار من همين
نمايش بوده و همين فكر كه گفتمش.
ساختمان فيلمنامه از تجربهی شخصی نگارنده مايه میگيرد .من
به يك دودمان كم و بيش ايلياتی تعلق دارم كه نيمی از سال را
در نقطهئی ييالقی ،در دل كوههای الريجان ،میگذراند .شهاندشت،
محل ييالقی ما ،در كمركش كوهی شيبدار افتاده ،كنار صخرهئی بلند
با قلعهئی ويران كه مثل چشم نگران تاريخ بر حيات آبادی حضور
دارد .آبشاری پرهياهو زمينهی صوتی وحشی و پُر صالبتی به اين
نمای دور از دسترس میدهد .اين قلعهی افسانهئی نشستگاه ملك
بهمن بود ،آخرين ُساللهی نگونبختی كه شاه عباس او را به زير آورد
و به زنجير كشيد .بر سنگالخهای پر شيب آبادی گردوبُنهای كهنسال
ريشه فرو بردهاند .گردو ،يكی از محصوالت اساسی آبادی به شمار
میرفت .وقتی پائيز راهی شهر میشديم با خود هزاران دانه گردو
میآورديم تا به عنوان بخشی از منبع درآمد خانواده به فروش برسانيم.
بهتر میبود اگر اين گردوها را مغز میكرديم سپس به بازار میبرديم.
شكستن گردو و مغز كردنش كاری حوصلهبر بود .اما خانواده راهی
كوتاه ،و دلپذير ،برای اين كار پيدا كرده بود .شبهای زمستانی ،زنان
خانواده جمع میشدند .از دور و نزديك ،در و همسايه ،آشناها را
خبر میكردند .گردوها را وسط اتاق كوت میكردند ،و همه دور آن
مینشستند .جلو هر كسی يك چكش و ُكنده قرار داشت .اگر اين
من وجود رضا همون [هميان؛ همبان،
مجلس رونقی پيدا میكرد ،به يُ ِ
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هنبان ،انبان] بود .به عشق مجلس او بود كه زنها راضی میشدند
شب طوالنی زمستان را تا صبح بيدار بنشينند و گردو مغز كنند .مرد
تنگدستی بود اين رضا همون كه چند خانه آنطرفتر ما زندگی میكرد؛
دم گرم داشت ،خوش سخن بود و انبانش پُر بود از قصههای دلنشين
كه بعد از او ديگر نشنيدم .به چشم خود میديدم كه زنها از سر زدن
ناگهانی سفيدهی صبح جا میخوردند .قصه آنها را با خود به عوالم
تق شكستنها متوقف میشد .خروس خانه میخواند.
ديگر برده بود .تق ِ
و كمكمك حاضران از سفری پرماجرا به دنيای واقع باز میگشتند
و متعجب بودند از اينكه چه زود شب رفته بود و روز داشت جای
تاريكی را میگرفت .اگر گردوها زياد بود ،رضا همون قصه را در
جائی میبُريد كه مخاطبانش را چشم انتظار نگه دارد .فردا شب ،به
عشق شنيدن باقی قصهی ناتمام او بود كه زنهای بيداری كشيده باز
نقل رضا همون ،چشمها
میآمدند و پای بساط گردو مینشستند ،پای ِ
پُف كرده از بیخوابی ،اما هنوز مشتاق .هنگام نوشتن فيلمنامه اين
يادبود بچگی با يك سنت كهن ايرانی ،سنت گوسانی* ،پيوند خورد.
به هرحال ،چون سروكارم با يك قصهی ارمنی ،شخصيتهای ارمنی،
و فضای ارمنی بود ،تجربهی كودكيم از رضا همون را با يك سنت
كهن ايرانی ــ ارمنی منطبق كردم و سنت آشوق [يا عاشوق ،كه همان
گوسانهای كهن هستند] محملی شد برای نقل قصهام .در اين ميان پير
نقل او در خالل فيلمنامه ،همچنانكه خواهيد ديد ،به
ترخان زاده شدِ .
صورت يك طرح كلی ارائه شده ،نه با جزئيات؛ چون قرار بود با
انتخاب گوسان حرفهئی اين جزئيات از طريق بديههپردازی تكميل
شود .در عين حال ،زبان نقل هم موكول میشد به انتخاب محلی كه
قرار بود فيلم ساخته شود ــــ ارمنستان يا ايران.
بعدها ،وقتی كه در يك تفسير كهن قرآنی تأييدی محكم در مورد
ورق
نقش گردو در ميان مسيحيان اين خطه يافتم [و شما آن را در ِ
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تبر ِك پيش از متن خواهيد يافت] مطمئن شدم كه غريزه خودبخود راه
ّ
درست رفته و انتخاب درست صورت گرفته.
اما همهی اينها كه كمی هم توضيحش مفصل شد ،سبب چاپ اين
كتاب نيست .من ،شخص ًا فيلمنامه را جزو اثر ادبی [ ]Ouvreمحسوب
نمیدارم ــــ نهايت ًا متن راهنمائی برای كسانی كه بخواهند ببينند يك
فيلم چگونه شكل میگيرد .و نه بيشتر از اين .پس چرا تن به چاپ
آن دادهام؟
هنگامی كه آستين به نوشتن عشقنامه باال زدم ،مشكل اصلی من
لحنی بود كه شخصيتهای قصه میبايست به آن لحن تك ّلم كنند .زمان
قصه به حدود سيصد چهارصد سال قبل برمیگشت و ،طبع ًا ،تصور
غالب بر اين بود كه زبان آن هم میبايست كمی كهنهتر از معمول باشد.
بخصوص كه از شخصيتهای ارمنی فيلم نمیشد توقع داشت به لهجهی
فارسی ُخ ّلص شسته ُرفته تحويل بدهند .اما مشكل من
اصيل تهرانی
ِ
در اين بود كه زبان ادبی و قدمائی كه بوفور در «آثار هنری» اين
دوراناستعمالمیشد] و الی ماشاءاهلل میشود [بسيار به گوش من ثقيل
بوده و هست] .اينها فیالواقع ديالُگ نبودند ،يك سلسله متن ادبی بودند
كه بمناسبت يا بيمناسبت در دهن بازيگران گذاشته میشدند .حاصل
كار چيزی تصنعی بود .هم بازی تصنعی میشد ،هم شخصيت تصنعی از
كار درمیآمد ،هم فضا متصنع و عصاقورتداده میشد .اينكه حتی بيائيم
چند تا كلمهی روزمره ،شكسته بسته ،به آن سلسلهی ادبی قاطی بزنيم،
باز هم چيزی از ماهيت متصنع كار نمیكاست .پس چه بايد كرد؟ فكر
كردم راهی كه میتوانم برای فائق آمدن بر اين مشكل در پيش بگيرم
اينست كه ادب كالم را رعايت كنم ،اما ساختمان جمالت گفتگو را بر
اساس نحو زبان محاوره تنظيم كنم .و چنين كردم.
ناگزير از اين توضيح واضح هستم كه در زبان فارسی امروزه ما صاحب
يك زبان رسمی ،ادبی [يا معيار] هستيم با نحو معين و شناختهشدهاش؛ و
12
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صاحب يك زبان محاوره يا روزمره هم هستيم برای ايجاد ارتباطات
شفاهی كه آن را به رسميت نمیشناسيم** .اين زبان غير رسمی ،غير
معيار كه همه سعی میكنند آن را نديده انگارند ،با نحو معين و مخصوص
به خود تقريب ًا هيچ سنخيّتی با زبان ادبی و رسمی ندارد .برای خودش
موجوديتی دارد مستقل ،با قواعد و قوانين مربوط به حيات خودش،
ساز و كاری كه ما به آن اصطالح ًا نحو میگوئيم .در سخن پردازيها
صر ،هستند كه بايد روح اين دو زبان را بهم
ِر ،بلكه ُم ّ
همه معترف و ُمق ّ
نزديك كرد ،اما در عمل كمتر كسی جرأت نزديك شدن به زبان محاوره
و معاشرت با اين عنصر غير رسمی و نامطلوب را دارد .همه از ريختن
آبروی ادبیشان و از باختن هويّتی كه در چشم مخاطبانشان برای خود
كسب كردهاند بيم دارند و نگرانند خدای نكرده سابقهی بدی برايشان
درست شود.
از آنجا كه نگارنده در همنشينی با اين عنصر غير رسمی و نامطلوب
سوابق مشعشع دارد ،ممكن است بعضيها فكر كنند انتخاب نحو محاوره
برای گفتگوی عشقنامه چندان دور از انتظار نمینموده .اما در عمل
چنين نبوده .ضمن كار متوجه شدم كه اين شيوه بطور عينی ،وقتی روی
كاغذ ديده شود ،كمی غرابتآميز مینمايد اما وقتی به گوش شنيده
شود به طبيعت زبان محاوره نزديك است ــــ برغم آنكه كلمات
رنگ و بوی ادبی دارند .اين شيوه وقتی تراش میخورد و از پيرايهها
پاك میشود ،كم و بيش حالت شعر به خودش میگيرد ،طرز ادای آن
طبيعیست ،و موسيقی آن به گوش پذيرفتنیتر است.
سبب چاپ اين كتاب اينست .و اينست سبب چاپ اين كتاب.
بدون تواضع ساختگی بگويم ،ممكن است اين شيوه موفق نباشد ،يا
در اين متن من نتوانسته باشم موفقانه از آن بهره گرفته باشم ،اما به عنوان
يك فكر تازه ارزش آن دارد به كسانی كه در اين راه میكوشند عرضه
شود .كاریست كه شده و قضاوت آن بر عهدهی من نيست .مهم اينست
و مختصری توضیح | 13

عشق گوشوار.
عشق گوشِ ،
كه از سر دلسپردگی صورت گرفته .قدر ِ
آن سالها كه متن عشقنامه فراهم میشد ،كسانی در جستجوی
راههائی بودند برای سينمای بومی .عشقنامه هم در آن سالهای دشوار
روی خطابش به كسی بود .مخاطب اين متن ،بیآنكه من در آن موقع
با ايشان آشنا بوده باشم ،مردی بود كه حق به گردن سينمای آن دوره
دارد و صاحب اين قلم فكر میكرد میتواند روی هوش و دريافت او
حساب كند .اكنون كه آبها از آسياب ريخته و آن مخاطب از سينما
دور افتاده و ديگر بيم شائبهئی نمیرود ،جا دارد اين متن را به نشان
سپاسداشت كسی كه دورادور ناظر تالشهای ايشان بوده ،از پرده بيرون
دمحمد بهشتی.
بياورم و به خود ايشان هديه كنم ــــ به سيّ ّ
قاسم هاشمینژاد
پائيز 76

* برای اطالعات بيشتر دربارهی گوسانها ،رجوع كنيد به پيشگفتار كارنامهی
اردشير بابكان ،نشرمركز ،از همين قلم.
** برای تفصيل بيشتر در مورد وجوه افتراق زبان ادبی و زبان محاوره ،رجوع
كنيد به مقدمهی مولودی ،نشرمركز ،از همين قلم.
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پس ايزد تعالی بمريم وحی كرد كه اگر تو اينجا فرزند آری ،ايمن مباش
كه ترا بكشند .ازينجا برو بجای ديگر .يوسف ويرا بر خری برنشاند و
روی بسوی بيابان نهاد ،اندر شب تاريك ،و شش فرسنگی جاييست كه
آنرا بيتلحم گويند .چون آنجا رسيدند ،مريم را رضیاهلل عنها درد َزه
گرفت .بقول وهب ،گفت :هفت شباروز اندر درد َزه بماند مريم ــ هيچ
حوا رضیاهلل عنها ــ
كس بوقت والدت آن رنج نكشيد كه مريم كشيد مگر ّ
پس هفت روز چون دردش سخت گشت ،خواست كه دست بر
و از ِ
چيزی نهد از صعبی درد .تاپالی درخت خرما بود آنجا خشك شده،
سالهای دراز .دست اندر آن زد .عيسی عليهالسالم از وی بيامد .و اندر
زمستان سرد بود .مريم را رضیاهللعنها سرما رنجه میكرد .يوسف هيزم
گرد كرد و آتش اندر آن بست تا وی گرم شد .پس اندر توشهدان
خود بنگريست .هفت َگو ْز يافت .آنرا بشكست ،مريم را داد تا بخورد.
عشقنامهی مليك مطران | 15

از آنگاه باز ،ترساآن آنگه كه چون آن شب بود كه عيسی عليهالسالم
زادست ،آتشها بركنند و َبگو ْز بازيها كنند.
سورهی مريم ،از :تفسيری بر عشری از قرآن مجيد
به تصحيح دكتر جالل متينی
انتشارات بنياد فرهنگ ايران1352 ،
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