
چگونه فاطمه حبيبی زاد نزد اساتيد نقالی، دروس این
ھنر را آموخت و تمرین کرد و به استادی رسيد؟

   

   

 

 

 

Classifieds      -       See more
 

Hiring
cleaners

Hiring
Superintendent

Hiring
looking for job

Hiring
Mov ing and storage

Property Rent
Pearl Sofreh Aghd

Car Sell
Excellent condition Grey VW Jetta
2006
$14750

Car Sell
OMVIC APPROVED CAR LOT FOR RENT PLAZA
416-999-2811
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اولين زن نقال ايرانی، داستانھای شاھنامه را برای شما نقل ميکند

 
  July 13/2011

«نّقالی» ھنری است با سابقه چندین صد ساله در ایران. «نّقال»
ھنرمندی است که در مقابل مردم، به شيوه ای منحصر بفرد و تک

نفره، قصه ھای فردوسی را تعریف ميکند.

نقال در واقع در نمایشی بی نظير، مردم را به دنيای حماسه و افسانه
ميبرد و از این طریق به ستایش راستی، جوانمردی و پھلوانی می

پردازد.

این داستانھای بی مانند از گذشته پر شکوه ایران باستان را نّقال در
قھوه خانه ھا برای مردم قرائت ميکند؛ مردمی که بعد از یک روز کار و
فعاليت، در این اماکن گرد می آیند تا ھم خستگی روزانه از تن به در

کرده و ھم با دوستان مالقات کنند و ھم به نّقالی گوش بسپارند.

ھر چند که در سالھای اخير، دامنه این ھنر سنتی جمع تر شده و
زندگی صنعتی باعث شده که مردم کمتر در نّقالی ھا حضور یابند،

ولی ھنوز در گوشه و کنار ایران، ھستند نّقاالنی که این ھنر سنتی را
زنده نگه داشته اند. در حاليکه معموالً این مردان بوده اند که در نقش

نّقاالن ظاھر شده و به شاھنامه خوانی پرداخته اند، فاطمه حبيبی زاد
ثابت کرده است که خانمھا ھم می توانند یک «نّقال» ممتاز باشند.

ھمانگونه که «گرد آفرید» بانوی پھلوان ایرانی در داستان حماسی
رستم و سھراب فردوسی جنگيدن را به مردان می آموزد. و از ھمين داستان بود که فاطمه حبيبی زاد نام «گرد آفرید» را از آن خود

کرد.

نّقاالن داستانھای شاھنامه، راویت خود را از این داستانھا به روی دست نوشته ھا یا طومار ھا نوشته و سپس بر روی صحنه، خود
یک تنه در نقش بازیگر، راوی، و قرائت کننده داستان، این داستانھا را برای حضار به نمایش گذاشته و اجرا می کنند.

این متن را ھر نّقال به شيوه و ذوق خود، از داستانھای شاھنامه برداشت کرده و نوشته و اجرا ميکند. فاطمه حبيبی زاد در گفت و
گو با سالم تورنتو می گوید: «من ھميشه عاشق قصه گویی بودم. من ھر وقت نّقالی نگاه ميکردم، احساس ميکردم که ده ھنر

مختلف یکجا جمع شده و اجرا ميشوند و چنين بود که به دنبال تحقيق و جمع آوری اطالعات درباره ھر داستان بر آمدم.»

از آنجایيکه فاطمه حبيبی زاد یک زن است، فراگيری این ھنر ھا برای او آسان نبود. بارھا اتفاق افتاد که حبيبی زاد ھنگام یادگيری
نّقالی، به خاطر نقش یکجانبه و پدر ساالرانه مردان، متاثر شده و اشک به چشمانش می آمد. اما سرانجام، با راھنمایی اساتيد

مختلف، او رشد کرد و زبده شد و به اولين نّقال زن در ایران مبدل شد.

او ميگوید: «من این توانایی را داشتم که نه فقط متن را بنویسم، بلکه آن را به شکل طبيعی اجرا کنم. من از قھوه خانه ھای
بسياری در ایران بازدید کردم. من یاد ميگرفتم و تمرین ميکردم و به این ترتيب توانستم نظر و احترام نّقاالن را به سوی خود جلب

کنم تا مرا به شاگردی بپذیرند. آنھا نيز در مقابل، ھر آنچه در چنته داشتند و معموالً فقط به مردان دیگر انتقال ميدادند، برای من نقل
کرده و به من یاد دادند. به یاد می آورم که وقتی طوماری را بطور کامل نوشتم، مورد توجه آنھا قرار گرفتم.

با گذشت زمان، به خاطر شباھت ھایی که ميان او و کاراکتر معروف فردوسی وجود داشت، فاطمه حبيبی زاد به گرد آفرید معروف
شد. ولی تبعيض عليه او ادامه داشت و مقامات ایران، اجازه شرکت و نّقالی او را در مراسم مختلف صادر نکردند. او حتی برای پيدا

کردن محل جھت تمرینات خود مشکل داشت. گرد آفرید به ما می گوید: «وقتی نمی توانستم جایی گير بياورم، به زیر پله ھا
ميرفتم و یا در جایی ناکجا آباد، فضایی را پيدا ميکردم تا تمرین کنم.»

در جریان گفت و گو با سالم تورنتو، فاطمه حبيبی زاد گاھی به شکل نّقالی با ما صحبت ميکرد. توانایی او بر لحن و محتوای زبان
فارسی، بسيار عالی و ھنرمندانه بود. گرد آفرید چنين می گوید: «گفتن این داستانھا برای ما بسيار مھم است؛ اینھا داستانھای

فرھنگ و ميراث و تاریخ ماست. اینھا داستانھای مردم است، داستان تاریخ ایران و شاھان آن است.»

گرد آفرید با عالقه و تعھد درباره تاریخ نّقالی برای ما صحبت ميکند اما وقتی از او درباره آینده نّقالی می پرسيم، چندان خوشبين
نيست.

او با نگرانی می گوید: «من ھيچ اميدی ندارم. نه آنکه نا اميد باشم، بلکه ميخواھم واقع بين باشم. ھيچ کس از ھنر ھای ایرانی و
بخصوص نّقالی حمایت نميکند. حتی فضایی در اختيار نيست تا این ھنر را به نسل جوان آموزش داد. ھمه فضاھا از دست رفته

است. بخش ھای مھمی از این ھنرھا، ھمراه با ھنرمندانی که آنھا را اجرا ميکرده اند. 

حبيبی زاد درست مانند اولين قھرمان زن ایران باستان گرد آفرید، در حال نبردی سخت است تا ھنر سنتی نّقالی را زنده نگه دارد.
او در حال حاضر در آمریکا زندگی ميکند و در آنجا برای کاميونيتی ایرانی-آمریکایی ھرگاه که بتواند نّقالی ميکند.

حبيبی زاد در روزھای شنبه و یکشنبه 23 و 24 جوالی در جشنواره تيرگان تورنتو، در نقش گرد آفرید، به روی صحنه ميرود. 
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برای اطالعات بيشترازسایت:
 www.tirgan.ca/event/gordafarid

دیدن کنيد.
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