جنبههای تبدیل افسانه به نمایش رادیویی؛
نمایش پسر و غول بیابان
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مقدمه
ادهما

چه مكتنب و چه شفاهي مشتركا

فراوااي ها اماايش داردب هانيژ

هه لحاظ اي اد حا متقاهل همارد و تأثمروذار
هلنا و همرا ها اشارا

و حركا

ادهما

آاگا كه ها اااا

در هراهر متاطب اجرا شند تا حا زياد هاه

امايش ازديک شا است در سنت فرهنگي ما م لاها انفمااه و مذهبي
اقالي و هنيژ تعزيه از هممن طريق شعر را هه امايشي كامل تباايل مايكناا
تفاو

ممان داستانانيا شاعر و درامانيا در اين است كه داساتاناانيا و

شاعر تنتا هه زهان محاود ميشناا در حالي كه چنمن محاوديتي را امايتانان
هرا درامانيا ائل شا زيرا شاعر و انيسنا هرا تنامف شتصمت عمل
احسا

يا ااايشه مكان و غمر چمز جز زهان در اختمار ااارد اما درامانيا

ميتنااا جلن ها دياار و شنماار را امز هه كار هگمردب هار چناا هار دو
آاتا از زهان و كهم هتر ميومراا
هاف از اگارش مقاله حاضر آشنايي وجن زهااي افسااه و كارهرد اماروز
آن هه ماد امايش رادينيي است تا ضمن حفاظ فرهناگ ااامل ايراااي هتانان
ار

هالقن اين ونار ادهي را هه اجرا ازديک كرد هه هممن مناانر افساااها

از خطه افسااهخمز هنشتر هه اام «پسر و غنل هماهان» در اار ورفته شا اسات
اين مقاله ها استفاد از داد ها اسناد و هاا روش تناامفي و هماان چگاناگي
تبايل افسااه هه امايش تبممن شا است اماا پامش از آن اشاار متتصار هاه
افسااه و ويژويها زهان در افسااه و امايش رادينيي خناهم داشت و هعاا از
آن خهاها از افسااه «پسر و غنل هماهان» آورد ميشاند و در ااتتاا امايشاي
رادينيي از اين افسااه ارائه ميوردد
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يكي از وناهها ادب عامه افسااهها و صهها هساتنا كاه از اهلماتهاا
امايشي هسمار هرخنرداراا افسااهپژوهان هر اين هاوراا كه افسااهها پا از زاد
شااان هااه جريااااي پنيااا و ساامال در زااااوي هشاار تبااايل شااااا و يكااي از
دستاوردها هشر پمش از تاريخ هممن افسااهها هستنا
« صه پريان رنها پمش از دوران تاريتي هشر پايا آما ااا و ههمثاهه پرتان
روشنفكر هستنا كه هه تاريكتااه اعصار و رون ما بل تاريخ ميتاهنا آواهي
از آداب و رسنم ا نام ما بل تاريخ و دستماهي هه عقايا مذهبي و هاورها آاتا
از را مطالعر هممن افسااهها كتن امكانپذير است » (هرفر )0:1389
«افسااه آفرينشي تتملي است كه در آن روياادها محمرالعقانل هاه و انع
ميپمناااا كه ه حنادی و ه ترمانهاا آن در زاااوي وا عاي غمار اهال
تكراراا در حالي كه حكايتي وا عي را همان ميكننا منجندا

ما فنا طبمعاي

عاملمن فعال در افسااهها هستنا ضاهطه شناسايي اين عاملمن كارهايي است كه
در ورا زمان جتان ماد اا ام ميدهنا آاتا از منااع متفااو
هه انر

ترمان داستان مقا

واذر كارد و

يا مافنا ها ي ميماانا در اين حالات اسات

كه افسااهها جتان را شكل ميدهنا چنن افساااه هاا شااهكارها منجاندا
فنا طبمعي و ار ها آاتا در ارتباط هند و هه انر

سرمشقي هرا اا ام

فعالمتها مت ااسان درميآيا » (اممريان )131 :1384
افسااهها در سراسر جتان شباهتها زياد ها ه داراا كه هار اساا

آن

ميتنان ويژويها هه اسبت يكسااي را هرايشان هرشمرد از اين ممان ميتانان
هه منارد چنن ساختار ساد زهان هيپرايه شتصمتها آاتا (شتصمتها
جادويي ترمااي رومااتمک تاريتي و ) زمان و مكان مبت تقاايرورايي و
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اااشتن علمهت اشار كرد از ديگر ويژويها افسااه حالت «رواياي» آن اسات
كه وا الب وفت و شنند امز هه خند مايومارد و حاالتي دراماتماک را القاا
ميكنا هناهراين اهتاا اشار كنتاهي هه ويژوي هماااي صاه خاناهم اااااخت و
ساا شباهت آن را در امايش رادينيي هررسي خناهم كرد
ويژگي بياني قصه و نمايش راديويي
ساختار افسااهها ساختار اقلي و هيپمرايه است روايتها افسااهونن از
هر انع پمچماوي كه در طرح داستانها امروز ميتنان يافت هه دور اسات
هه عبارتي ميتنان وفت «جمه

كنتا افتادوي لفاي حاذفهاا معنان

يكسان هندن شمن وفتگنها شتصمتها ابندن فااله همن روايتها و وفتگن
از ويژويها زهااي صه است» (خايش )12:1380

اكته ديگر درهار زهان در صهها عاممااه اين است كه فقمر و غني شاا و
واا و حتي راويان تقريباً هه يک زهان حرف ميزاناا و از واژ هاا هاه اسابت
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ديگر امز كماهمش هه يک زهان حرف ميزانا
لفااي

«از اار زهااي صهها عاممااه دارا همااي ساد و عار از تأكماا

و انعتپرداز ها ادهي هستنا هه طنر كلي صهها هه لحااظ سابكي دارا
زهااي غمرمشتص هستنا » (هرفر )17:1389
دو شمن همااي كه در افسااه و اجرا امايشها راديانيي هاه كَارّا

از آن

استفاد ميشند شمن روايي (روايت) و وفتگن (وفت و شنند) است
«روايت» در معنا كلي اقل روياادهايي است كه راهطه علت و معلنلي هاا
يكايگر داراا «منطقي هه اار ميرسا كه رخااادهاا داساتان هارا آاكاه در
روايت اشان داد شناا اول هايا اتفاا افتاد هاشناب يعني در خمال محقق شا
هاشنا ها اين حال راهطه زمااي روايات و رخااادهاا داساتان متغمار اسات »
(هتمني )19:1397
ويژوي اساساي داساتان رواياي هاندن آن اسات و هاه همامن دلمال زهاان
اهلمتها خند را در روايت داستان اشان ميدها هه عبار

د مقتر «روايت»

داستان در «زهان» هه و نع ميپمنااد
راو و روايتگر در حنز ادهما

امايشاي اماز پمشامنه كتناي دارد و هاه

عبارتي «تطبمق الگنها راو و كاانايور در ادهما

ها امناههاايي از متانن

امايشي اشااگر همسان هندن ويژويها راو در ادهما
است» (مسعند

و ادهماا

امايشاي

)50:1388

در هسمار از افسااهها ها مقنله «وفتگن» اماز روهاهرو هساتم هاه عباارتي
وفتگن هه عننان عاملي پمشهراا هه شكلي هارز اهل مشاها استب همانوناه
كه خناستها و منااع ترمان داستان را آشكار ميسازد و مكان و زمان را اماز
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ها تنجه هه ماهمت صه مقاهل دياوان متاطب ظاهر ميسازد وفتگن از عنااار
مت در ادهما

دراماتمک و درام امز هست كاه مساتقم و هااون واساطه هماان

ميشند وفتگن دراماتمک كارهردها زير را دارد:
 1داستان را هسط ميدها و و ايع را جلن ميهرد
 2خصناما

اشتاص هاز را اشان ميدها

 3فكر و ااايشه شتصي هاز را همان ميكنا
 4رواهط همن اشتاص هاز را مشتص ميكنا
 5تصنيرساز ميكنا
 6مكان را مشتص ميسازد (مكي )138:1388
اكته حايز اهممت در خصنص تبايل يک افسااه هه اماايش راديانيي ايان
است كه در افسااه سلسه حنادی و و ايع و اعمال شتصمتها در الب كاهم
ون ااا ميشندب همانوناه كه در «رادين رخاادهايي هه امايش درميآياا كاه
ديا اميشناا ولي روايت ميشناا و يک هتش از كردار زير پنشش كاردار
احنها ديگر رار ميومرد » (منلر )194:1384
در وا ع يک امايش رادينيي ها كردار دراماتمک هه شاكل شانماار آغااز
ميشند آاچنان كه سنت شافاهي و اقلاي افساااههاا هاه آن پايبناااا در ياک
افسااه راو ههفااله وارد اال ضمه ميشاند و «در ياک اماايش راديانيي
(امز) هايا فنر فتمما شند چه كسي ترماان اماايش و چاه كساي حرياف
اوست درومر دراماتمک هايا ها تمامي خشناتش هيواساطه و واضاح هاشاا »
(همان)211 :
هايا هه اين اكته امز اشار كنم كه كهم افسااه كهمي جادويي اسات و «از
آا ا كه اسا

افسااه را تتمل شاكل مايدهاا كاندك (متاطاب) از عاادا

روزااه جتان خارج ميشند و هه دامايي ام ميوذارد كه منطق خاص خاند را
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اشتراك افسااه و امايش است » (اكبرلن )45:1385
خالصه افسانه «پسر و غول بيابان»

در روزواران هسمار اي پسر هند كه ها پار و مادرش زاااوي مايكارد
روز پار هه پسر ميونيا :هايا هرو و كار ياد هگمر تا در روزواار پمار
تنگاست اباشي پسر ه راهي ميشند و ازد پمرمرد مزرعهدار مايرود و هاه
ما

هفت سال در آا ا مشغنل كار ميشند در پايان هفت سال پمرمرد هه او

وردويي ميدها پسر راهي خااه پار ميشند كه در را ورسانگي هار او غلباه
ميكنا وردو را ميشكنا كه ااوتاان از درون واردو هازار ونسافنا و وااو و
ديگهايي پر از ماهي و لمه همرون ميآيا پسر غذايش را ميخنرد و هعاا هاه
خند ميونيا« :چاه كساي مايتناااا ايان دو لنگاه واردو را دوهاار هاه ها
هچسبااا؟» ها اين حرف پسر غنل ظاهر ميشند و ميونيا« :مان مايتاناا
ولي شرطي دارم» پسر شرط او را ميپرسا و غنل ميونياا« :شارط مان ايان
است كه شب عروسمت تن را هردارم و تن

لماا هگذارم و آتش هازا » پسار

بنل ميكنا هه خااه پار ميرود وردو را ميشكنا و ها هزاران واو و ونسفنا
تبايل هه مرد ثروتمنا ميشند ما ها ميوذرد و پسر هه ااارار پاار صاا
هر پايي م لا عروسي ميكنا كه سر و كله دين پماا ميشند پسر فرار ميكنا
و پمرزاي هه او كمک ميكنا كه دين را شكست دها و در پايان صه هه خانهي
و خنشي هه پايان ميرسا و پسر ازدواج ميكنا (اک :رواايپنر )1369
نمايش راديويي «پسر و غول بيابان»
هازيگران:
پسر پار پمرمرد غنل پمرزن
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راوی :يكي هند يكي ابند در روزواران ااي در ونشاها از ايان داماا
پسر هند كه ها پار و مادرش زااوي ميكرد روز پار هه پسرش وفت:
پدر :پسرم تن دار هزرگ ميشي هايا هار و كاار يااد هگمار تاا در
روزوار پمر تنگاست اباشي
راوی :پسر حرف پارش را بنل كرد و كنله هار هرداشت و راهاي شاا
او رفت و رفت تا هه مزرعها رسما كه پمرمرد در آا ا مشغنل كار هاند هاه
سمت او رفت
(افكت :فضا هاز  -اااها تااعيكننا مزرعه)
پسر :سهم پار
پیرمرد :سهم جنون از اين طرفا؟ كار دار ؟
پسر :راستش دابال كار ميوردم و ميخناه اور هشاه هاه مان كاار يااد
هاهما تا هممنجا مشغنل ش
پیرمرد :اوم هاشه معلنمه كه جنون خنهي هستي اما هايا نل هاا كاه
هفت سال پمش من همناي
پسر :بنل هفت سال ميمنا
(منسمقي)
راوی :پسر هفت سال در مزرعه كنار پمرمرد كاار كارد و كاار كارد و در
مزرعهدار مرد

اهل شا در روز آخر از سال هفات پمرمارد پسار را اااا

كرد و وردويي كف دست او وذاشت و وفت:
الحق كه اين هفت سال خنب كار كرد
و تشه كه هه سر خناه زااومت هرورد

اين ه مزد هفت سال تان حاات
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افتاد و رفت و رفت تا هه جايي رسما كه هماهان هند تن اون هماهاان هام چماز
هرا خنردن ابند و پسر حساهي ورسنه شا كه يه دفعه هه خندش وفت:
پسر :يه وردو همراهمه اتن وردو رو ميشكن و ميخنرم
(افكت :شكستن وردو ااا تعااد زياد ونسفنا و واو و )
راوی :متنجه شايا؟!! پسر تا وردو رو شكست هزاران وااو و ونسافنا از
دو كاه وردو همرون اومااا و عهو هار آاتاا دياگهاايي پار از لماهمااهي و
پلنماهي ه ظاهر شااا
پسر :وا چقار چلنماهي (هن ميكشا) ع ب لمها

ا خاا اين همه

غذا اين همه واو و ونسفنا از تن يه وردو؟!! خاايا شكر

شكر

اماا

اول هايا غذا هتنرم (شروع ميكنا هه خنردن)
راوی :پسر اول غذايش را خنرد و و تي حساهي سمر شا هه فكر فرورفت
و وفت:
پسر :حات چه كسي ميتناه اين دو لنگه وردو رو دوهار هه ه هچسبناه؟
(افكت :ااايي شبمه هه چرخش هاد و در ااتتا يک تک زاگ)
غول (اكن) :من ميتنا تمام اين واوها و ونسفناها رو تن وردو جا كن
و دوهار اوان هبنام
پسر (ترسما ) :غن غن غنل؟!!
غول :هله من غنل هماهنا
پسر:

تن ميتناي اين كارو هكني؟

غول :هله ميتنا اما يه شرط دار
پسر :چه شرطي؟
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غول :اينكه شب عروسمت تن رو هردارم هذارم تن لمنا و آتمش هزا
(خنا غنل)
پسر :ا ا بنل
راوی :غنل هماهنن ورد خنااا و تمام واوها و ونسفناهاا و اهلماههاا
غذا تن وردو رفتنا و وردو شكل اولش شا پسار ها واردو را هرداشات و
راهي خااه پار و مادرش شا و آا ا وردو را دوهار شكسات و دوهاار تماام
واو و ونسفناها و اهلمهها پلنماهي و لمهماهي همرون آماااا و خهااه آن
جنان هه مرد ثروتمنا تبايل شا تا اينكه هعا از سالها روز از روزها پار
پسر رو ااا زد و وفت:
پدر :پسرم من ديگه پمر شام هايا بال از اينكاه هممارم عروساي تان رو
هبمن
پسر :هر چمز از من هتنا پار ولي اتنا كه ازدواج كن
پدر :من فقط هممن يه آرزو رو دارم
پسر :روز عروسي من روز مرومه پار
پدر :خاا اكنه اين چه حرفمه مگه خماتتي شا ؟
پسر :پار يادته چنا سال پمش كه هه خناه اومام يه عالمه وااو و ونسافنا
و همراه هند؟
پدر :هله خنب هفت سال كار كرد هند
پسر :درسته اما هه غنل هماهنن كمك كرد
پدر :غنل !!
پسر :هله غنل و ماجرا اين طنر هند كه
(منسمقي)

مزد

هند خند

وفتي
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ااع اشا هند وفت:
پدر :دروغه پسر حتماً خناباما شا

غنل كاومه؟ جادو كاومه؟

پسر :هاور كنما عمن وا عمته
پدر :اه دار هتااه ميياار (هاه حالات هغاض) مايخانا مان هممارم و
ااهً ديگه پسر من امستي

عروسمتن ابمن

راوی :پسر كه حال پار را اين طنر ديا تن هه ازدواج داد و شب عروساي
جشني مفصل ورفت و همه اهالي شتر را ه دعن

كرد اما ااوتاان در مماان

ساز و خنشحالي مردم پسر غنل را ديا
(منسمقي :ساز و آواز عروسي)
پسر :ا داد همااد شب آخر زااوم رسما آ

اه فرار ميكن

راوی :پسر سنار اسب شا و در رفت
(افكت :تاختن اسب)
راوی :پسر رفت و رفت تا هه پمرزاي رسما و پمرزن از او پرسما:
پیرزن :چي شا جنون؟ چرا اينقار هراسناي؟! ه اسبت از افاا افتااد
ه خند

هگن دردتن شايا درمناي داشته هاش

راوی :پسر تناوتنا ماجرا رو تعريف كرد پمرزن ه دستمالي هسمار زيبا هه
پسر داد و وفت:
پیرزن :اين دستمالن هگمر و هه را سمت چپ هرو اوا ا يه ديانار از آتاش
ميهمني غنل اميتناه از آتش هگذر اما تن سه هار دستمالتن تكنن هاا ديانار
آتش كنار مير و ميتناي رد شي
راوی :پسر دستمالن ورفت و را افتاد تا هه دينار آتش رسما
(ااا سنختن و آتش)
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راوی :پسر همه ماجرا را از سمر تا پماز هرا پار تعريف كرد اماا پاار كاه

014فصلنامه فرهنگ مردم ايران

شماره / 73تابستان 9717

پسر :ع ب دينار آتشي يعني ميشه رد شاا؟ امتحاان مايكان

اتن

دستمال پمرزن و تكنن ميدم اين يه هار اين دو هار اين سه هار
(افكت :ااا آتش فروكش ميكنا ااا پراا در فضاا جنگلاي هاه
ونش ميرسا)
پسر :هاورم اميشه اماا اماا ديانار آتاش رفات كناار هاياا زودتار رد
آها دينار آتش هروشت سر جاش

ش

(ااا آتش)
غول( :از دور) پسر از دست من فرار ميكني؟ اآلن اشنات ميدم و تي
تن هتناي از دينار آتش رد هشي من ميتانا

هبامن آيمممممماي سانخت

سنخت
راوی :همناطنر كه متنجه شايا غنل اتنااست از دينار آتش رد هشاند و
سنخت و جزغاله شا پسر ه خنشحال هه خااه هروشات و هاا دختار مانرد
عه هاش ازدواج كرد و هاه خانهي و خنشاي هاه زاااوي اداماه داد مان ها
امماوارم همانطنر كه اين پسر هه مطلب دلش رسما شما عزيزان ه هاه ماراد
دلتنن هرسما
جمعبندي
افسااهها و صهها عامماااه هاه دلمال ويژوايهاا امايشاي خاند مااناا
ور افكني و ور وشايي و دارا هندن ااناع كشمكش اهلمت اين را داراا كاه از
منار امايشي منرد تنجه رار ومراا زيارا همچانن ون مناها غناي ادهماا
شفاهي اجاادمان را هه زهااي شمنا و ساد روايت ميكننا هناهراين ميتانان هاا
استفاد از امايش هه آاتا جااي دوهار هتشما
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(اقل و روايت) ازديک استب هر دو ها اي اد ارتبااط هاا متاطاب از دو شامن
همااي روايت و وفتگن هه خنهي هتر ميومراا و فضايي هه وجند ميآوراا كاه
ار

تتمل و تصنيرساز شنناا فعال وارددب هاه عباارتي متاطاب خاند

خلقكننا محمط فضا و چتر هازيگران هر پرد ذهن خنيش است
افسااهها مرهنط هه استان هنشاتر متنانع و متعادااا و تناامناا ايان را
داراا كه التامهتش ذهن انيسناوان و امايشنامهانيسان هاشنا تاا آاتاا از ايان
آهشتنر فرهنگي هه حا تنان هتر ومراا
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