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گویا چی ی فراتر از فرهنگ عامه و آداب و رسوم برای مبارزه با کرونا وجود نتدارد.
به هر روی ،در عصر ثاضر ،یکی از گونه های هنر مغولی بته نتام ختورین اوولگتر 4را
میتوان بهعنوان پیشانی تالشهای سالم

عمومی در نظر گرف  .از اواخر ژانویه ستال

 1012میالدی 70 ،داستانگوی کمانچه نواز مغولی در یتک ثستاب کتاربری مردمتی در
رسانه اجتماعی چینی ت ویچَ

ت به نام خورین اولگر ،تمرک شان را بر مقابله بتا شتیو

ویروس کرونا گذاشتهاند و هر آنچه ارائه میکنند ،پیرامون همین ثوزه گردش میکند.
اما ،نقالی با کمانچه [يا نقل موسیقايی با کمانچه] چیسـت و کمانچـه نـواز چـه
کسی است؟

در فرهنتگ مغتتولی ،نتتامی تترین داستتتانگویتتان را اغلتتب بته عنتتوان ختتوورچ 5یتتا

کمانچه نواز می شناسند .آنها در گذشته از طریق کمانچههای چهار ستیمی کته بتر دوش
خود می انداختنتد ،قابتل تشتخیص بودنتد .ایتن خنیتاگران محلتی ،اغلتب در جایگتاه
سرگرمکنندهترینها در میان کولی هتا قترار داشتتند و دار و نتدار مخاطبانشتان بودنتد و
هستند .برخی از آنها به دعوت افراد به اجراهای خصوصی و دولتی میپرداختند و همته
رپرتوارهای داستانی ختود را متیخواندنتد و متینواختنتد .برختی از ختوورچهتا نیت
داستان های ثماسی بلند را در همراهی با نوای کمانچتههایشتان بتازخوانی متی کردنتد.
 .2از مجموعه مقاالت انجمن جهانی زبان در ثرک langua geonthe move.com/fight :
2. Gegentuul Baioud
 .8دانشآموخته تئاتر موزیکال از مال ی و فیلم و تلوی یون از هند .رایانامهabtinjavid1987@gmail.com :
 :khuuriin ülger .4داستانگویی با کمانچه
5. khuurch
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گاهی نقلهایشان شاعرانههایی بود که با نثر ترکیب میشد و گاهی به جتایی متیرستید
که قالب داستانی و فارق از وزن و قافیه به خود میگرف

و بار دیگر به یکی از صتنایع
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شعر در می آمد و شنونده را در این مسیر با خود و داستان ،همراه میکرد .آنهتا نته تنهتا
داستان های ثماسی شناخته شتده ماننتد گستر و جنگتار 2را روایت

متی کردنتد بلکته

ثماسههای خیالی و خودساخته را نی ارائه میدادند.

 .1جین گانگ در حال نقل موسیقایی داستانی حماسی درباره رشادتهای فعاالن
حوزه سالمت
در مورد حماسۀ گسر و جنگار بايد گفت :اين حماسه يکی از نامیترين حماسههـای
شفاهی مغول است که تا امروز از سوی خنیاگران و مردم سینه به سینه حراسـت شـده و
همچنان خوانده میشود .هرچند در میان کَلمیکها ،يکی از شاخههای مغـولی سـاکن در
روسیه و قزاقستان به ندرت کسی داستان را می دانست به لطف همین خنیاگران دورهگرد
مغولی ،در میان ديگر طوايف مغول از روسیه گرفته تا چین ،اين حماسه بار ديگر منتشر،
بازخوانی و بازيابی شد چنان که امروز همه آن را می دانند .داستان ياد شده بـیش از 25

بخش دارد .به راويان اين حماسه جنگرچی 2نیز میگويند.

1. Geser and Janggar
2. Jangarchi
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بسیاری از موارد اشاره شده درباره راویان ،تنها جنبه سرگرمی داشتته؛ ضتمن اینکته
اغلب آنان طن پرداز ،مبلغ دینی و توسعه دهنده افکار سیاسی ثاکمان وق

نی بتوده انتد

جوان تازه به هم رسیده و اغلب در جشن های ازدواج اثر خود را اجرا متی کننتد همتان
گونه که در رساله دکترای خویش آوردهام.

 .2پوستر طراحی شده از سوی روزنامه صبح چین برای قدردانی از و یروس شناس
شهیر آن کشور پروفسور ژونگ نانشان Zhong Nanshan

فراتر از آن ،طن انتقادی در جامع توسعه یافته مغتولی امتروز ،ریشته در آیتین هتا و
سن های مغولی و پیوندی نهانی با راویان کمانچهنواز دارد .ثتتی امتروزه در جامعته و
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گ . Hangin, 1988:69-70این راویان کمانچهنواز گاه در متدح و آرزوی خوشتبختی دو
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جهان مدرن ،راویان کمانچهنواز مغول همچنان ایدهپترداز ،ختالق و زاینتده طترحهتا و
روایات متفاوتی هستند که از دیروزها به ار

بردهاند .زمانی که اپیدمی کرونا آغاز شتد
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و به اوج خود رسید ،استادان کمال یافته از سن های خوورچی خیلی زود دس

به کار

شدند .نخستین اجرایی که در وبگاه های اجتماعی پدیتدار شتد ،اثتر جتین گانتگ بتود.
نخستین پس

را نی تونگیالئو دیل 2منتشر کرد که از همان ابتدا ،با استتقبال هفتتادوپنج

ه ار نفری رو به رو شد.
مواجه شدن با اقبال عمومی و بازخورد بسترهای اجتماعی مجازی ،جین گانگ را بر
آن داش

تا قطعه دوم را با محور کرونا بسازد ،او قطع «هاماجین هایراتای خون »1ت به

معنای دوس

داشتنیترین مردم ت را اجرا کرد .محور این قطعه ،بر پاشن قهرمانساالری

بود و برای کادر درمان اجرا شد.
این روای های موسیقایی با کمانچه که در بستر تازهای به خدم

گرفته متیشتوند،

دربارة ویرانگری های جهانی ویروس کرونا هستتند در ثتالی کته ستاختارهای رستمی
شعر ،روشهای کهن روای

با کمانچه مغولی را هم مان با درج مطالتب جدیتد ثفتظ

میکنند و در تعادل نگاه میدارند .در این میان ،در البهالی واژههتا ،شتعارها و تبلیغتات
ث ب کمونیس

چین نی به طور ناملموس ثضور دارند و اثستاس متیشتوند .بترای

نمونه ،در ترانه دوس

داشتنیترین مردم به طور خاص ،نام ژونگ نانشان 8رهبتر گتروه

فوق متخصصان کمیسیون ملی سالم

چین آورده شده اس  .برگتردان آنچته خوانتده

میشود از این قرار اس :
«ژونگ نانشان متخصص محترم
از همراهی و رهنمونهای

شنیدهام

در این جنگ بدون دود ،نگاه خستهات را دیدهام»

4

1. tongliao dail
2. hamagiin hairtai khün
3. zhong Nanshan
4. “the respected expert Zhong Nanshan,
I heard your encouragement and advice,
”I saw your tired look in this smokeless war
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در اینجا راوی ،با به تصویر کشیدن عکس ژونگ نانشتان در ثتال استتراث

روی

صندلی قطاری به مقصد ووهان ،که در باالتر آورده شده است  ،ثتس فتداکاری بترای
از سوی کاربران اینترنتی چین متورد ستتایش قترار گرفت

و داستتان هتای قهرمانتان و

رشادت های تاریخی و افسانهای را به وضع کنونی و قربانیان و گروههای فتداکار صتف
اول مبارزه با کرونا در سرتاسر چین پیوند داد 2.سایر داستان های راویان کمانچه نواز نیت
در مورد بیماری کرونا بهطور مشابه منتقلکنندة این انگی ه اند کته؛ ملت

چتین بتر ایتن

چالش نی پیروز خواهد شد؛ همچنین عالوه بر به اشتراک گتذاری مشتاورههتا در متورد
جلوگیری از شیو ویروس به زبان روای  ،نقش های اصلی ث ب ثتاکم چتین را نیت
ستایش می کنند .به این ترتیب ،این روایان کمانچهنواز مغولی روثیهای دوگانه دارند :از
سویی ،اطالعات مربوط به سالم

عمومی را منتقل میکنند و از سوی دیگر ،ختود نیت

بخشی از روایتی هستند که در چین جریان دارد.
ثقیق

اما این است

1

کته ،در تمتام تتاریخ پتر فتراز و نشتیب و متالل آور راویتان

کمانچهنواز مغولی در این مسئله هیچ چی جدید دیگری نیس  .همانگونه کته هتانجین
در کتابش درباره راویان کمانچهنواز آورده اس :
«اینان نه تنها سرگرم کننده بلکه توسعه دهنده فرهنگ ،رسان مردم کوچ ،مبلغ دیتن و
اندیشههای سیاسی هستند(Hangin, 1988) ».

البته قابلی

ایدئولوژیک نقل های موسیقایی و کمانچه نوازان نباید ما را بتر ایتن دارد

که بهعنوان چی ی بیش از سرگرمی ،اطال رسانی و جنبه های نوآورانه ،به ایتن گونته از
ارائه هنری یا فرهنگی نگاه کنیم .برای جوامع مغول که در قرنطینه به سر می برنتد ،ایتن
داستان ها منبعی ثیاتی برای سترگرمی و کمکتی بترای تخفیتف دردهتا ،دلشتوره هتا و
 . 2شاید همین مقدار برانگیختن اثساس برای در خانه ماندن و همکاری برای بقای همسایگان و قهرمانان ملی در چین کتافی
بود تا تحولی در کنترل این بیماری از همه نظر صورت پذیرد ت مترجم.
 .1گویی آنها پس از ه اران سال همچنان در میان مردم و ثکوم

نقش پردهدارانی را بازی می کنند که از سویی پیام رای

را

می رسانند و اسرار دربار میدانند ،اما نه از آن منتفع میشوند و نه از این یکی غنی ،اما در البهالی پاسخ به پرسشهتای متردم،
پاسخ آنان نی نهفته اس

ت مترجم.
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کمک به مردم سرزمین خود را در مخاطبانش بیدار می کند .این عکس بهطور گسترده ای
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تنهاییهاس  .همانگونه که یکی از نظرهای زیر ویدئوی جین گانگ نی همین متورد را
گوش د میکند؛ «فهمش آسان اس » یا دیگری که نوشته اس « :هنرمندانه به ما میگوید
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ایمنی و سالم

در درجه اول اهمی

دارد و پیشگیری کلید ثل مشکل اس ».

این انعطاف پذیری و قدرت سازگاری کمانچه نوازان مغولی اس

کته تضتمین کننتده

ثیات آن در طول تاریخ از گذشته تتا امتروز بتوده است  .در ثتال ثاضتر نیت خطتر
فراگیری ویروس کرونای جدید تنهتا زمینته داستتان هتای دیگتری را درون ایتن شتیوه
اجرایی ایجاد میکند و به شکوه داستانها در درونیات مغولستان امروز ،میاف اید.
منابع

ت دانشنامه آزاد مجازی :ویکیپدیا گدر تکمیل توضیحات در مورد افسان جنگار
ت لینک ویدئوی مرتب با این مقاله:
https://mp.weixin.qq.com/s/KYXBeFqYwd62ST1mdg6bVQ

ت مقاله  17فوریه  1010از انجمن جهانی زبان در ثرک
ت هانجین ،جان گومبوجاب گ . 2333فرهنگ مغولی :يک مجموعه معرف از :آداب
ادبیات بیانی (بخش سوم) .مطالعات مغولی.

