راه ابريشم بر صحنه ی تماشاخانه ی لوگان ھال لندن
اسفند ١٣٩١ ,١۶
امير موحدزاده
مشرق زمين گھواره تمدن…

عصر روز ﯾکشنبه ،سوم مارچ وعده دﯾدار اﯾرانيانی بود که در شب تجليل از امير خسرو دھلوی و در سالن لوگان ھال لندن گرد
ھم آمده بودند.
اﯾن برنامه که به ھمت بنياد فرھنگی توس برگزار می شد ،چونان چون برنامه ھای پيشين اﯾن بنياد باز ھم به رقص اختصاص
داشت و ساز و آواز در کنار گفته ھاﯾی که به روال مرسوم برنامه ھای بنياد توس ،سعی بر آگاه کردن مخاطبين از تارﯾخچه ی
تکه ھای نماﯾشی روی دارد.
اﯾن بنياد فرھنگی ،در ھشتمين برنامه اش ،به سراغ امير خسرو دھلوی و جاده ی راه ابرﯾشم رفته بود تا با مرور موسيقی
راﯾج در راه ابرﯾشم ،ھم از ﯾکی از تاثيرگذارترﯾن شخصيت ھای فارسی زبان گفته باشد و ھم مخاطبين را سوار بر موج خيال،
به گذشته ھای خوب اﯾران ببرد و سنت ھاﯾی که شوربختانه در امروز اﯾران کمترجاﯾی دارند.
راه ابرﯾشم ،شاﯾد به واسطه ی سرﯾالی که به فارسی دوبله و از تلوﯾزﯾون ملی اﯾران پخش شد ،برای غالب اﯾرانی ھا ﯾادآور
مارکو پولوی ونيزی باشد .ھم آن شخصيت عجيب و افسانه ای که ھنوز تارﯾخ ،نمی تواند مرز درستی ميان تجارب و
روﯾاپردازی ھای او برقرار کند.
اﯾن شخصيت در برنامه ی بنياد توس نيز راوی حوادث گونه گون راه ابرﯾشم شده بود و از تمدن ھای رنگين و شکل گرفته ی
ممالک شرقی حکاﯾت می کرد.
”مارکوپولو تاجری اھل ونيز بود  .توضيح روشن و کاملی از سالھای نوجوانی او دردسترس نيست  .ولی او به عنوان ﯾک تاجر
ثروتمند درسن لورنزو ) اﯾتاليای امروز( در اواﯾل قرن  ١۴ميالدى وفات ﯾافت.
کتاب معروف سفرھای او )که در اﯾتاليا تحت عنوان مليون منتشر شد )بوسيله “روستيچلو” که نوﯾسنده داستان ھاى
عشقى بود و بر گرفته و از شنيده ھاﯾش ھنگامى که با مارکو پولو در زندان جنوا ھم سلول بود ،به زبان فرانسوى قدﯾم تحرﯾر
شده است”…
اﯾنھا گفته ھای فخری نيکزاد راوی فارسی زبان برنامه ،در معرفی شخصيت اﯾن مالح صاحب نام ونيزی است .ھم او که اﯾن
بار با بازی ” سامان خالوه ” بر صحنه ی لوگان ھال آمده بود تا حکاﯾاتش را برای روستيچلوی نوﯾسنده ) دارﯾوش الوند( تعرﯾف
کند و مخاطبين را تا دنيای رقص و موسيقی ھمراھی کند.

ادامه ی اﯾن برنامه ،بيشتر از ساز و آواز نشان داشت و رقص و موسيقی .رقص ھای ﯾک نفره و گروھی آکتورھای بنياد توس
که با رقص نگاری جميله خرازی ،بنيان گذار و محقق اﯾن بنياد به روی صحنه می رفتند ،ھر ﯾک بيانگر دوره ای از تارﯾخ بودند و
راوی داستانی از به تحقق نشستن آرزوھای ﯾک قوم ،شکست ھا و پيروزی ھا و حتی دورافتادن عاشقی از معشوق…
از جمله ی ھمين رقص ھا بود رقص ھمگانی ” پيروزی جنوا ” و رقص ” قصر خليفه ”  .تک نوازی چلو و آواز سامان خالوه که
ابياتی از امير خسرو دھلوی را زمزمه می کرد نيز از جمله ی به ﯾادماندنی ترﯾن قطعات برنامه ی راه ابرﯾشم بودند.
در قسمت ھای دﯾگری از برنامه ،ذکر فعاليت ھای فرھنگی ” امير خسرو دھلوی ” به ميان آمد .در ھمين قسمت بود که وی
به عنوان بنيان گذار قوالی به مخاطبين معرفی شد .ھم آن سبک خاص موسيقی شرقی که امروز در ميان ھندی ھا و
پاکستانی ھا رونق فراوان دارد ،از اشعار صوفيانه استفاده می کند و سعی دارد تا ممد رسان شنونده شود در راه فراموشی
خوﯾشتن و پيوست با معبود .راوی برنامه ھمچنين از تاثير فراوان امير خسرو دھلوی بر موسيقی ھندی گفت و شباھت ھای
موسيقی اﯾران با موسيقی شمال ھند را ناشی از تالش ھای فرھنگی امير خسرو ی فارسی زبان دانست:
”شباھت ھای بين موسيقی شمال ھندوستان و اﯾران را امروزه ميتوان در ھمين نکات توجيه کرد .اميرخسرو ،موسيقی
دان ،مدرس و شاعر در دوزبان اﯾرانی و ھندی ،از شخصيت ھاى مھم تارﯾخ فرھنگ ھندوستان بوده است و در کشورھای
اﯾران ،افغانستان ،تاجيکستان ،ترکيه و عرب زبان نيزھميشه مورد تائيد و احترام خاص قرار داشته است .او عارف و از پيروان
مکتب” نظام الدﯾن عليا ” بود و به فلسفه ی وحدت وجود اعتقاد داشت .و بدﯾن گونه ،شعر ،موسيقی و اعتقادات معنوى در
امتداد جاده ابرﯾشم سفر کرده و تاثيرات عميق خود را در کشورھای مختلف برجا گذاشت تا امروز ما شاھد امتزاج فرھنگھای
مختلف ملل و تاثيرات آنھا در ﯾکدﯾگر ھستيم”.
در اﯾن ميان گفت و گوھای مارکو پولو و روستيچلو که در قالبی داستانی پيش می رفتند ،از اعجاب سرزمين ھای شرقی
می گفتند و از افسانه ھاﯾی که با رسمی غرﯾب و جالب توجه ،به صور متفاوت و معانی ﯾکسان در ميان مردم چھارگوشه ی
دنيا برقرار بوده .در البالی آن ھمه تارﯾخ و افسانه ﯾکی ھم باور مردمان چينی بود .مارکو پولو ﯾکی از باورھای غرﯾب مردم
چين را اﯾن طور برای دوست نوﯾسنده اش شرح داد:
… ”در تبت باورشاون اﯾن بود که آن سرزمين در روزگار قدﯾم ھمه آب بوده و ﯾک روزی پنج اژدھا از آب بيرون آمدند و با نفس
پر از آتششون تمام آبھا را خشک کردن و ھمانطور که داشتن ھمه چيز را می سوزوندند پنج روح خوب بيرون آمدند و به اژدھا
ھا فرمان فرورفتن در آب رو دادن و بنابراﯾن تمام اﯾن سرزمين حاصلخيز شد و” …
مردمان شرقی به رواﯾت تارﯾخ و تحقيق از خالقين تمدن شھری امروز بوده اند .به قول وﯾل دورانت آمرﯾکاﯾی ،مشرق زمين
گھواره ی تمدن بوده و آغازگر زندگی دسته جمعی مردمان .شناساندن جلوه ھای گوناگون اﯾن تمدن به مخاطبين ھم دﯾگر
تالش برنامه ی ” راه ابرﯾشم ” بود .در اﯾن راه ،ھم رقص و آواز دربار و بازار مددرسان بود و ھم توضيحات تارﯾخی رواﯾان برنامه.
از ھمين جمله است گفته ھای ” کليفورد ليسون ” راوی انگليسی برنامه که باب آورده ھای فرھنگی داد و ستد در مسير
راه ابرﯾشم می گفت:
”به زودی ساکنين ممالک در امتداد جاده ابرﯾشم ،طرز توليد صناﯾع و ھنرھای ﯾکدﯾگر را آموختند .در قرن چھارم چينی ھا
شيشه می ساختند و درقرن پنجم ساکنين آسيای غربی توليد کتان را آموخته بودند و آن را به رومی ھا و مردمان ساکن
نواحی مدﯾترانه می فروختند .در قرون پنج و شش اﯾرانيھا و رومی ھا ھنر توليد ابرﯾشم را نيز می دانستند و تا اواخر قرن
ھفتم ساکنين مناطق امپراطوری اسالمی صنعت توليد کاغذ را فراگرفتنه بودند” …
برنامه ی ” راه ابرﯾشم ” در ادامه با دکلمه ی سروده ھاﯾی از امير خسرو دھلوی با صدای آشنای فخری نيک زاد رو به آخر
رفت تا در آخرﯾن استيج ،جميله خرازی ،بنيان گذار بنياد توس با ارائه ی ﯾک توضيح تارﯾخی از امکان افسانه بودن اﯾن رواﯾات
بگوﯾد .خانم خرازی گفت ،بسياری از محققين بر اﯾن باورند که شخص مارکوپولو بر خالف پدر و عموﯾش که سفرھای فراوانی
به آسيا کرده بودند ،ھرگز به آنسوی آبھا نرفته .خانم خرازی عنوان کرد که ماجراھای دنيای شرق به احتمال فراوان به
واسطه ی تجار اﯾرانی و ترک و ھندی به دست مارکو پولو رسيده است
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راه ابرشم در لندن…
اسفند ١٣٩١ ,١٧
تيم خليج فارس
”راه ابرﯾشم ” عنوان برنامه ی تازه ای از بنياد توس
”راه ابرﯾشم ” عنوان برنامه ی تازه ای از بنياد توس بود که ﯾکشنبه ی پيش بر صحنه رفت .در اﯾن برنامه که به
رواﯾت از سفرنامه ی مارکوپولو نقل می شد ،سفرھای اﯾن تاجر ونيزی به ممالک شرقی بر روی صحنه آمده
بود و رقص ھای محلی تمدن ھای شرقی با رنگ و لعاب و موسيقی خاص ھمان نواحی به حاضرﯾن معرفی
می شد .عکس ھاﯾی از صحنه ھای متفاوت اﯾن برنامه در پی آورده شده است.
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