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پس از بازی در «پدر»

دریچه

آنتونی هاپکینز دوباره
با فلورین زلر همکاری میکند

همدلی| «پسر» دومین فیلم بلند فلورین زلر ،آنتونی
هاپکینز را در گروه بازیگرانــش دارد .به نقل از هالیوود
ریپورتــر ،پس از بازی آنتونــی هاپکینز در فیلم «پدر»
ساخته فلورین زلر که برایش اسکار بهترین بازیگر نقش
اصلی را به ارمغان آورد ،اینک اعالم شده او در فیلم جدید
زلر با عنوان «پسر» هم نقشآفرینی میکند« .پسر» پس
از «پدر» و با اقتباس از نمایشنامهای از زلر ساخته میشود
و هاپکینز به بازیگران دیگر فیلم از جمله هیو جکمن ،لورا
درن و ونسا کربی پیوسته است .بازیگر نوظهور استرالیایی
یعنی ِزن مکگراث از دیگر بازیگران فیلم اســت .گفته
شده فیلمبرداری فیلم «پسر» در لندن به پایان رسیده
است .زلر با بیانیهای اعالم کرد :پس از سفری که در فیلم
«پدر» با هم داشتیم ،نمیتوانستم تصور کنم فیلم دیگری
بدون حضور آنتونی هاپکینز بسازم .او اولین فردی بود که
فیلمنامه پســر را خواند و یکی از شخصیتهای فیلم به
طور مشخص برای وی نوشته شده است .فیلمنامه «پدر»
را کریستوفر همپتون که از نویسندگان فیلمنامه «پدر»
در کنار زلر بود ،با اقتباس از نمایشنامه تحسین شده زلر
نوشته است .در این فیلم هیو جکمن در نقش پیتر بازی
میکند .زندگی وی و شــریک زندگیاش با بازی کربی،
با پا گذاشتن یک بچه به زندگیشان متحول میشود و
همســر سابق وی با بازی درن نیز با پسر نوجوانش وارد
معرکه میشــود .روشن نشده که در این میان هاپکینز
چه نقشــی دارد« .پسر» برمبنای همان شخصیتهای
فیلم قبلی شکل نگرفته و فیلمبرداری آن در نیویورک،
فرانسه و لندن انجام شده است« .پدر» نخستین تجربه
کارگردانی فلورین زلر بود که هم اسکار بهترین بازی نقش
اصلی مرد را برای هاپکینز برد و هم زلر و همپتون برای
نوشتن فیلمنامه اقتباسی اسکار دریافت کردند .این فیلم
از نامزدهای بهترین فیلم اسکار سال هم بود.
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برنامهریزی برای یک برگزاری سریع

همدلی| ایمان رحیمپور کارگردان مراســم اختتامیه
سیوچهارمین جشــنواره فیلمهای کودکان و نوجوانان
دربــاره جزئیات برگزاری این مراســم گفــت :اختتامیه
جشنواره امسال در سالن زندهیاد عباس کیارستمی بنیاد
ســینمایی فارابی برگزار خواهد شد .امسال سعی کردیم
برای مراســم اختتامیه از امکاناتی که مجموعه فارابی در
اختیار دارد استفاده کنیم و از این امکانات نهایت استفاده
را ببریم .او با اشــاره به اینکه این مراسم ساعت ۱۸:۳۰
چهارشنبه  ۲۱مهر با اجرای محمدرضا مقدسیان برگزار
خواهد شــد ،بیان کرد :با توجه به اینکه زمان محدودی
بــرای برگزاری اختتامیــه در اختیار داریــم و بعد از آن
ممنوعیت تردد در شهر تهران آغاز خواهد شد ،به همین
علت قصد داریم تا حد امکان سرعت مراسم را باال ببریم
تا مهمانان و برگزارکنندگان مراســم بــه محدودیتها
برخورد نکنند .کارگردان مراسم اختتامیه سی و چهارمین
جشنواره بینالمللی فیلمهای کودکان و نوجوانان اظهار
کرد :در مراسم اختتامیه جشنواره ،تمامی شیوهنامههای
بهداشــتی رعایــت خواهد شــد .او ادامه داد :مراســم
اختتامیه به صورت زنده از صفحات رســمی جشنواره در
اینستاگرام ،آپارات و تلویزیون تعاملی تیوا و رادیو نمایش
پخش خواهد شــد .رحیمپور دربــاره مهمانان حاضر در
مراسم گفت :مدعوین مراسم ،نامزدها و منتخبان سی و
چهارمین جشــنواره خواهند بود ،عالوه بر این قرار است
میزبان چهرههایی چون وزیر فرهنگ و ارشــاد اسالمی،
معاون وزیر و رئیس ســازمان سینمایی و به احتمال زیاد
شهردار اصفهان باشیم ،همچنین دیگر مدیران فرهنگی
بر اساس دعوتی که مدیریت بنیاد سینمایی فارابی انجام
خواهد داد ،در اختتامیه جشنواره حضور خواهند یافت .او
تصریح کرد :مراسم اختتامیه حدود  ۲ساعت ادامه خواهد
یافت ،امیدواریم با توجه به آیتمهایی که برای تنوع مراسم
در نظر گرفته شــده ،برنامه خوبی را پشت سر بگذاریم و
مدعوین با رضایت از سالن اختتامیه خارج شوند .کارگردان
مراسم اختتامیه سی و چهارمین جشنواره بینالمللی فیلم
کودکان و نوجوانــان تهران ،در زمینه ویژه برنامههای در
نظر گرفته شده برای مراسم اختتامیه اعالم کرد :عالوه بر
اهدای جوایز بخشهای مختلف ،امسال  ۲بخش ویژه برای
اختتامیه در نظر گرفته شده است؛ برگزاری نکوداشت زنده
یاد فرشته طائرپور تهیهکننده و کارگردان فقید سینمای
کودک و زندهیاد محمد ابوالحسنی تهیهکننده فقید سینما
و عرصه وبسری که در مراسم اختتامیه جشنواره برگزار
خواهد شــد .او ادامه داد :نکته قابل توجه این است که در
مراسم اختتامیه امسال ،بیشــتر تنوع ویدیویی خواهیم
داشــت تا بتوانیم زمان مراسم را کنترل کنیم .رحیمپور
همچنین گفت :متاسفانه امســال همانند سال گذشته
به علت شــرایط بیماری کرونا میزبان مهمانان بینالملل
نخواهیم بود اما مصمم هســتیم در بخش بینالملل ،به
صورت ویدئویی با برندگان همراه شویم و تالش خواهیم
کــرد تا بتوانیم هماهنگیهای الزم را برای ارتباط زنده با
مهمانان بینالمللی انجام دهیم.
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روایت «مریم سورنامهر» از سازسازی در گفتوگو با همدلی:

استادان بزرگی با سازهای من نواختهاند

همدلــی| نزدیک به دو دهــه از عمر فعالیت او
در سازسازی میگذرد .ســازهای مختلفی را از
چوب به ســازی خوشصدا بدل کرده؛ از عود تا
سهتار .همچنین نخســتین زن ایرانی به شمار
میرود که بعد از انقالب« ،چنگ» ساخته است.
مریم سورنامهر بســیار کوشید و صحبتهای
ناامیدکنندهاطرافیانرانشنید؛حاالکمانچههایش
نیز مشهور هستند و از شهرهای مختلف ایران تا
دیگر کشورهای جهان ،مشتری دارند.او با اشاره
به رکود هنر و همچنین داغ عزیزان ناشــی از
کرونا ،گسترش فضای مجازی و ایجاد ارتباط میان
هنرمندان با یکدیگــر و همچنین مردم را جزو
اتفاقات مثبت متأثر از سبک زندگی جدید مردم
میداند .با او به گفتوگو نشستیم تا از چالشهایی
که پشت ســر گذاشته و همچنین شرایط فعلی
سازسازی در ایران بگوید .ماحصل این گفتوگو
را در ادامه میخوانید:

در حال حاضر شرایط سازسازی در ایران
چگونه است؟
ما ســازندگان و نوازندگان روی یک تکنیک کار
میکنیم ،اما چرا صدای سازهایمان متفاوت است؟
به دلیل حسی که پای ساز گذاشته شده
است...
آفرین ،به خاطر انرژی درون آن آدم است ،به دلیل
عشــق آن آدم است .خیلی از سازسازان هستند که
سازهای خود را خیلی گران میفروشند و پول زیادی
درمیآورند ،ولی آن ســاز ،روح نــدارد .صدا دارد ،اما
دلچسبی و دلنشینی را ندارد .در حقیقت آنها فقط به
خاطر پولش ،کار میکنند.اوایل که کار میکردم ،اص ً
ال
رشتهای برای سازسازی در دانشگاه وجود نداشت .من
تالشهایی کردم که بر هیچکس پوشــیده نیست و
همه استادان میدانند .خیلی تالش کردم این رشته
وارد دانشگاه شود .چرا؟ چون لحظه ورودم به کارگاه،
وقتی سازها مخصوصاً «چنگ» را دیدم ،روحی که در
آن کارگاه و ســازها بود ،مرا گرفت .من آدمی بسیار
نشانهای هستم ،یعنی آدمیام که حسها را میگیرم
و به انرژیها اهمیت زیادی میدهم .فقط میدانستم
که این فضا را دوست دارم ،ولی نمیدانستم دلیلش
چیست .گذشت و من به دلیل مشکالتی که به وجود
آمد از جمله نداشــتن کارگاه ،این طرف و آن طرف
کارهای مختلفی انجام دادم .ســاز هم میساختم؛
قانون ،عود و سهتار ساختم .میخواستم همه سازها
را بشناسم ،تا اینکه روی ساز کمانچه متمرکز شدم.
چگونه به کمانچه عالقهمند شدید؟
اولین جرقه برای من آلبوم «شب ،سکوت ،کویر»
بود .اولین دفعهای که کمانچه اثر را شنیدم ،تحت تأثیر
قرار گرفتم .در نهایت به اینجا رسیدم که دیگر واقعاً
هیچ کاری نمیتوانستم انجام دهم .به سراغ ساز رفتم،
وقتی دوباره کمانچه را شــروع کردم؛ در روز نخست
سنباده و چوبساب نداشتم و در این حد دست خالی
بودم.نهتنها درباره من ،بلکه درباره دیگر شــاگردان
استاد بیاض امیرعطایی نیز همینطور بود .در شرایط
مختلف ،به کارگاه موزه موسیقی میرفتم و آنجا کار
میکردم .خودم کارگاهی نداشت و آنجا ابزار موجود
بود .روزی که کمانچه را شــروع کردم ،دیگر به آنجا
نرفتم .نخستین بار به کارگاه استاد رفتم .او گفت« :از
همینجا دوباره شروع کن .تو این همه سال شاگرد من
بودی و ساز ساختی .هر سازی ساختی را من دیدهام.

خودم هم کمکت میکنم .اکنون برای فروش ،شروع
کن .وقتی سازهای به این خوبی میسازی چرا روی
فروش ،کار نمیکنی؟» استارت کار با کمک استاد زده
شــد و من  6ماه در کارگاه کنار استاد بودم .شرایط
سختی بود .خودش کار داشت و من احساس میکردم
بیش از این او را اذیت میکنم .دو ،ســه کمانچه را به
صورت کامل ساختم و دیگر در خانه ،شروع کردم.
سازسازی در خانه دشــوار بود یا راحت
بودید؟
در فضای خیلی کوچک کار میکردم ،به طور مثال
در حمام خانه ســاز میساختم تا خاک چوب داخل
خانه نیاید .فضای کوچک و کار سختی بود .بعد از یک
سال ،بازهم ساز نمیفروختم و فقط ساز میساختم.
 10کاســه میساختم ،چون عاشــق فحوای چوب
بودم .اگر از ابتدا سازهای کمانچه مرا ببینید ،متوجه
میشــوید همگی با هم متفاوت هستند .چوبهای
مختلف گردو را امتحان میکردم .وقتی جوش گردو را
امتحان میکردم ،دور و بریها میگفتند« :این چوب
سوراخ سوراخ است ،چه میخواهی از این دربیاوری؟
نمیتوانی این چوب را خم کنی ،چون بسیار سخت
است» .هر گوشــه از آن چوب را چهار ،پنج بار خم
کردهام ،چون باز میشود .هنوز هم همین است .چوب
جوش ،چوب خیلی سفت و خاصی است و درون آن
پر از خلل و فرج اســت .وقتی با آن ساز میساختم،
اطرافیان میگفتند« :از این صدایی درنمیآید ،چرا
خودت را اذیت میکنی؟» ولی وقتی ساز را ساختم،
تمام و نواخته شد ،همه گفتند« :از آن چوب ،عجب
صدایی درمیآید».هنوز هم با عشــق کارم را انجام
میدهم .میدانستم فروش نخواهم داشت .سازهای
دیگری ســاخته بودم ،ولی در کمانچه ،کســی مرا
نمیشناخت .در مصاحبهای از من پرسیدند« :چطور
جرئت کردید در مســیری قــدم بگذارید که فردی
همچون اســتاد عطایی وجود دارد؟ اســتاد عطایی
نفر اول ایران است و شما میخواهید در کنار ایشان
شــروع کنید .اص ً
ال میتوانید موفق شوید؟» همین
کار شجاعت میخواهد .به من گفتند« :فکر نکردید
کار بیهودهای اســت؟ چون پیش چنین اســتادی
نمیتوانید ســر بلند کنید» .من همیشه گفتهام و
همچنان میگویم« :هیچوقت نمیتوانم پیش ایشان
ســر بلند کنم .من شاگرد ایشان هستم ،ولی سعی
میکنم شاگردی را در حق ایشان تمام کنم .شاگردی
باشم که حداقل حق مطلب را ادا کرده است» .ایشان
شاگردان زیادی داشتهاند و دارند.نمیتوانم بگویم در
سازسازی جایگاهی ندارم ،بلکه صاحب جایگاه هستم.
استادان بزرگ ایران از استاد کلهر و استاد شکارچی
تا استاد کامکار و استاد منتظری سازهای مرا دیدهاند
و همگی با این ســازها نواختهاند .وقتی یک سازنده
با یــک نوازنده کار میکند ،نوازنده به شــاگردانش
میگوید« :فقط بروید از فالنی ساز بگیرید» .این رسم
است ،چون سازنده و نوازنده با هم هماهنگ هستند.
اگر ایرادی ،اشــکالی ،خوبی و بدی هم دارد؛ هر دو
با همدیگر برطرف میکنند .استادان مختلف گفتهاند
ساز من خوشصدا و سالمت است .یک نفر هم نبوده،
بلکه  5تا  10نفر از اســتادان بزرگ به من گفتهاند:
«سازهای مختلف تو خوشصداست ،نه یک ساز».
هر نوازنده سبک خودش را دارد ،مث ً
ال آقای ایکس
با یک روش نوازندگی میکند .اســتادی پوزیسیون
میزند ،اســتاد دیگری پوزیسیون نمیزند .استادی
«گوشی» کار میکند و استاد دیگر به شکل دیگری

ساز میزند ،ولی وقتی همه آنها متفقالقول بر این نظر
بودهاند که سازم خوشصدا و سالمت است ،برای من
یک جایگاه محسوب میشود .من تالشم را کردهام و
جایگاهم نیز در صدای سازهایم نشان داده میشود.
همیشه میگویم آدم نباید کاری را انجام دهد ،یا اگر
انجام میدهد به بهترین شکل انجام دهد .بهترین کار
با صحبت و خواهش از اســتادان به دست نمیآید،
بلکه بهترین کار در اثر قابل مشــاهده است .اثر در
ساز ،همان صدایی است که از ساز بیرون میآید .به
نظر من چنین معنی میشود ،نه اینکه چون من با
استادی کار میکنم ،بگوید ساز من خوب است.
وابستگی به اســتادان را در کارم ندارم .نمیگویم
چنین کاری خوب یا بد اســت و هــر فردی روش
خودش را دارد ،اما من در نوازندگی به استادان وابسته
نیستم .برای آنها احترام زیادی قائل هستم .دوستشان
داشتم و دارم ،سازهایم را دیدهاند ،نظراتشان را گرفتهام
و حتی از انتقادهایشان در کارهایم استفاده کردهام که
خیلی هم ارزشــمند است .اگر چنین کاری را انجام
نمیدادم به طور حتم به مشکل میخوردم .هر استاد،
نظری دارد .شاید در هر مورد ،استادی نظر بدهد .همه
آنها برای من مفید بوده است .وقتی ساز را نزد استادان
بردهام ،صدای ساز را پسندیدهاند و دوست داشتهاند،
یعنی تالشهایم به ثمر نشسته است.
اکنون سازهایتان به فروش میرود؟ بیشتر
مشتریان شما از کدام طیف هستند؟
واقعاً عشــق به کار در ایجــاد موقعیت آدمها چه
مادی و چه معنوی خیلی مهم است .از قدیم گفتهاند:
«هر آنچه از دل برآید الجرم بر دل نشیند» .بیشتر
مشتریانم و افرادی که از من ساز میخرند در فضای
مجازی هستند و ممکن است حتی یک بار هم مرا
ندیده باشند .من از اشــنویه در آذربایجان غربی تا
استان گلســتان و هرمزگان ،بندر گناوه در بوشهر،
شــیراز ،اصفهان ،کرمان و مشــهد و حتی خارج از
کشور مشتری داشتهام .اخیرا ً یکی از دوستان که از
من سفارش گرفته بود ،وقتی ساز را تحویل گرفت،
گفت« :من هفته دیگر به آمریکا میروم» .قبلتر یک
ساز برای ایتالیا فرستادم .آن آقا به من گفت« :زیبایی
و صدای این ساز به قدری در ایتالیا مورد توجه قرار
گرفته که ایتالیاییها عاشــق این ساز شدهاند».من
نظرات تمام دوستان را که لطف دارند و میفرستند
و همچنین نظرات اســتادان را در صفحه شخصیام
میگذارم .این نظرات باعث دلگرمی من است و سبب
میشود بیشــتر روی کارهایم دقت و تمرکز کنم تا
شرمنده این همه لطف دوستان نباشم.
کشدار شدن دوران کرونا موضوع مهمی
است .شاید خیلیها فکر نمیکردند تا این اندازه
طول بکشد .بیشتر مردم فکر میکردند چندی
با این بیماری سر میکنند و دوباره به زندگی
عادی برمیگردند .چه در سبک زندگی و چه
در بحث کار ،چه تغییراتی در مسیر زندگیتان
اتفاق افتاد؟
معضالت کرونا را همه ما درک کردهایم ،به همین
دلیل دوست ندارم درباره اثرات منفی کرونا صحبت
کنم .میخواهم به جنبه مثبتی اشــاره کنم؛ فضای
مجازی رشد کرد و به ســوی پیشرفت رفت .شاید
قبــل از کرونا تا این اندازه فضــای مجازی را جدی
نمیگرفتیم یا آشــنایی با مردم تمــام دنیا و حتی
ایران چنین میسر نبود .پیشتر از طریق فیسبوک یا
واتساپ مینشستیم و صحبتی میکردیم ،اما فضای

کرونا باعث شد مردم به فضای اینترنتی روی بیاورند.
پس کرونا سبک زندگی را تغییر داد...
بلــه ،واقعاً تغییــر داد و از این لحاظ ،اتفاق خیلی
مثبتی است .به طور مثال اگر من میخواستم چسب
بخرم ،به مغازهای میرفتم ،اما حاال به دلیل شــیوع
کرونا نمیتوانم تا بازار تهران بروم ،ولی با یک ســرچ
ســاده در اینترنت ،محصول را پیدا کرده ،اینترنتی
خرید میکنم و برایم ارسال میشود .اگر کرونا نبود،
چنین روشــی به راحتی در ایران جا نمیافتاد و به
نظر من یکی از اثرات مفیــد کرونا ،همین موضوع
بود .البته معضالت کرونا بســیار بیشتر است ،ولی از
این جنبه ،شناساندن آدمها به همدیگر بسیار خوب
بود .من اص ً
ال نمیدانستم فردی در جای دیگری به
ساخت صنایع دستی مشغول است و من عالقه دارم
محصوالت دســت او را داشته باشم .حاال در فضای
مجازی میبینم چه کارهای زیبایی انجام میشــود
که من شــاید با مراجعه به  10مغازه ،به چشمم هم
نمیخورد و نمیدانستم چنین محصوالتی هست.
وقتی شروع به ساخت کمانچه کردم 14 ،سال بود
مشــغول سازســازی بودم ،اما برای ورود به هر رشته
جدیدی ،استادان و نوازندگان باید تو را بشناسند .اگر
تو را نشناســند چه کسی میخواهد ساز تو را بخرد؟
هیچکسی نمیداند کیفیت ســاز تو در چه سطحی
است .در حال آشنایی با استادان و رفت و آمد بودم که
به دوران کرونا برخورد کردیم .به هر حال این شرایط
باعث شــد من صفحهام را فعال کرده و فعالیتهای
مجازیام را افزایش دهم .این اتفاق باعث شد فردی که
آن سوی دنیا است ،بتواند ساز مرا ببیند و صدای سازم
را بشنود .البته راستیآزمایی خیلی مهم است و صداقت
در کار بسیار اهمیت دارد .اینکه آنچه ارائه میدهی،
واقعی بوده و آنچه باشــد که هست .این موارد بسیار
مهم اســت .من صداقت را در صفحهام از هر طریقی
که توانستم به وجود آوردم .با استادان صحبت کردم و
صدای سازهایم را به صورت مستقیم با گوشی موبایل
ضبط و منتشر کردم.شرایط تصویربرداری نداشتم .از
استادان خواهش کردم اگر فردی سازی ساخته من را
نزدشان برد ،فیلمی بفرستند .اینگونه با زحمت ،ارتباط

را ایجاد کردم .جمعآوری آثار من در یک صفحه باعث
شد همهجا کنار کمانچه ،اسم من هم بیاید و صدای
ساز من نیز شنیده شود .اکنون کسانی مرا میشناسند
که من شرمندهشان هستم .شاید اسمشان را به خاطر
نداشته باشــم .استادان خیلی بزرگی هستند که من
با آنهــا در ارتباط نبودهام .یکی در شــیراز و دیگری
در اصفهان و دیگری در استرالیا زندگی میکند .آنها
به واســطه اینترنت و فضای مجازی با ساز من آشنا
شــدهاند.البته کرونا معضالت بســیاری نیز داشته و
مردم در شــرایط ســختی قرار گرفتهاند .این شرایط
برای ساز و موسیقی ســختتر است .موسیقی جزو
هنرهایی است که باید برایش هزینه کرد و کرونا اقشار
متوسط را تحت فشار قرار داده است .البته آنهایی که
واقعاً عاشق هنر هستند ،هر طور شده یک ساز خوب
تهیه میکنند .تعدادشان زیاد بوده و من هم تا جایی
که توانستهام با آنها همکاری کردهام ،ولی در مجموع
قدرت خرید مردم کاهش پیدا کرده است.حبس شدن
در خانه و ندیدن دوستان و گپ و گفت رودرو درباره
کار از دیگر معضالت کرونا است .البته اعتماد در فضای
مجازی کم است و خیلی باید تالش کرد اعتمادسازی
شود .ارسال ســاز برای شهرها و کشورهای دیگر هم
هزینه روی دست خریدار میگذارد .برای داخل کشور
هم ممکن اســت مشکالتی در ارسال پیش بیاید ،اما
آدمیزاد به گونهای آفریده شــده که بایــد خود را با
موقعیتهای جدید وفق دهد ،وگرنه زندگیاش فلج
میشــود.همانطور که گفتم از جهــات دیگر ،کرونا
سببساز رشدی برای فضای مجازی و شناخت و ایجاد
ارتباط آدمها بوده اســت .انسانها میتوانند همدیگر
را هرکجای دنیا بشناســند و ببینند یک سازنده ساز
چه کار میکند و حاال ممکن است چه چیزهایی را به
دســت بیاورد که در ذهنش نبوده است .من به جنبه
مثبت کرونا فکر میکنم .البته جنبه منفی شــامل
بیماری و مرگ و میر را همه درک کردهاند .همچنین
کرونا رکودی در هنر به وجود آورد ،هنرمندانی بیمار
شدند و دوستانی را هم از دست دادیم .خودم به کرونا
مبتال شدم .بسیار ســخت بود ،هنوز اثراتش در بدنم
هست و توان کار را از من گرفته است.

ادامه از صفحه اول
آن من باشد .طرب را بر تعب
پیر ما مروج شــادی بود .مرا عهدیســت با شادی که شادی ِ
ترجیح میداد .کی شعر تر انگیزد خاطر که حزین باشد؟ شادی و امید را بر حزن و حرمان اولی
میدانست و مژده میداد که ایام غم نخواهد ماند و بار دگر زندگی چون شکر آید .غم نخوردن
توگو ماجراها داشت .سر
را به صراحت تجویز میکرد و جنت را بر دوزخ برتر مینشاند .با گف 
زلف قلم را شانه میزد و تعلی م میکرد آسایش دو گیتی را که تفسیر دو حرف بود :با دوستان
مجللی را میماند که آن را از همه
مروت با دشمنان مدارا .منحیثالمجموع «شعر وی ،قصر ّ
سو با پردهها و نقشهای هوشربا و چلچراغهای درخشان ،آذین بستهاند .نورهای خیرهکننده
و نقوش بهتآور ،بیننده را چنان به حیرت میافکند که جز تحسین و تجلیل طریقی نمیبیند،
و بلکه در مقام تحســین هم زبانش به عجز و اضطراب میافتد و تصدیق میکند که هرگونه
ستایشــی بر باالی موزون شــعر وی کوتاه میآید( ».قصه ارباب معرفت ،ص  )۳۲۱زیرا او نه
شاعری ،که ساحری کرده است.حافظ جمع نقیضین است .استاد تناقض و تنافر .و به همین
دلیل خود او (به تعبیر خرمشاهی) «کام ًال انسان است نه انسان کامل».
●●●
انســان نمیتواند چیزی یا کســی را دوست داشته باشد مگر اینکه خویش را در او ببیند.
(اریک فروم)
ب) در کشاکش جنگ و نیرنگ طالبان با احمدشاه مسعود ،ایشان با محمدحسین جعفریان
مستندساز و روزنامهنگار ایرانی گفت و شنفتی در خصوص شعر داشت .در میان آن همهمه،
توجو در کتاب
توگو ،از جس 
شعر زمزمه میکرد و در میان ه قیل و قال و جنگ و جدال و گف 
شعری که در دست داشت ،غفلت نمیکرد .در رزم هم اهل بزم بود .او با شعر عجین بود .عحیب
اســت به غایت« :صدای بیســیم باز بود....به من با چشم و ابرو اصرار میکردند بحث را تمام
کن....من با اشــاره و حرکات لب میگفتم...خودش ادامه میدهد .مال قربان را که مسعود با او
صمیمیتر بود ،جلو فرستادند....گفت :آمرصاحب بسیار ببخشید ،امی حالی (االن) وقت عملیات
است نه ادبیات ».در دوردســت جنگ جاری بود و همزمان صدای انفجارها میآمد« .گفت:
کل این عملیات ...از خاطر این ادبیات اســت(».فرمانده مسعود به روایت نزدیکان ،دوستان و
توگو
همرزمانش ،ژیال بنییعقوب ،تهران :بنگاه ترجمه و نشر کتاب پارسه ،۹۸ ،ص :۲۷۹گف 
با جعفریان)
احمدشاه مســعود ادبیات فارسی خاصه شعر را بسیار دوست میداشت«چیزی که خیلی
خوشــش میآمد ،ادببات بود ،شــعر بود( ».پیشــین ،ص « (۲۷۸او به شعر نو به دیده نقد و
تردید مینگریست( ».نک :پیشن ،ص « )۲۷۶بیشتر اوقات برای اینکه عیشمان تکمیل شود،
شوهرم ،اشعار حافظ را که به آن عالقهی خاصی داشت ،از حفظ میخواند( ».احمدشاه مسعود،
روایت صدیقه مسعود :شکیبا هاشــمی و ماری فرانسواز کولومبانی ،ترجمهی افسر افشاری،
تهران :نشر مرکز ،ص)۲۳۹احمد فرزند مسعود ،به کرات گفته است که از کودکی«:پدرم با من
شعر کار کرد ...برایم شعر میخواند...عالقهمند به...شعر و ادب بود ...همیشه ما را تشویق میکرد
به سرودن شعر...برای من شعر فارسی با همان طنینی به یادم هست که او میخواند».
احمدشاه فرزندانش را «به خواندن شعر ،به خصوص اشعار حافظ و موالنا ترغیب میکرد و بین
آنها مسابقهی شعرخوانی راه میانداخت( ».احمدشاه مسعود روایت صدیقه مسعود ،ص)۲۱۲

خواج ه شیراز و چریک پنجشیر
در نظرگاه کسی که کل آن عملیات را در جهت پاسداشت این ادبیات میدید و میفهمید،
حافظ جایگاه خاصی داشــت .خداوندگاری رند ،بنشسته بر قلههای بلند شعر و خرد .خوشا
پرنده که بیواژه شــعر میگوید!عالق ه زایدالوصف او به حافظ سبب شد تا مقبرهاش را شبیه
تربت حافظ ،این زیارتگاه رندان جهان بسازند .چنین شباهت و قرابتی دلخواه او بود .خود نیز
یحتمل طرحی معماران ه برای آرامگاهش در ذهن داشت .احمدشاه مسعود را پس از شهادت،
در گوری ساده در تپ ه سریچه پنجشیر به قعر و قلب خاک سپردند .در دولت اصالحات ،پس
از یک پیشنهاد ،به توصی ه سیدمحمد خاتمی یکی از معماران ایرانی مقبرهای شبیه حافظیه بر
سر مزار شریفِ شیر پنجشیر طراحی و اجرا کرد .تو خود حکایت مفصل بخوان از این مجمل.
حکایت عشق آشکار شا ِه پنجشیر با شعر شمسالدین!
آستان حافظ داشت .شاید با اندکی تسامح
بر این مبنا ،مسجل و مسلم است که او آستین بر
ِ
بتوان گفت :ولیفقیه احمدشاه مسعود ،خواجه شمسالدین حافظ شیرازی بود .حافظ گفته بود
شیردالن بالناپرهیز بود .گوهری قابل
کجاست شیردلی کز بال نپرهیزد ،و مسعود یکی از آن
ِ
داشت و از حافظ مستفیض و مستِ فیض میشد.
گوهر پاک بباید که شود قابل فیض
ورنه هر سنگ و گِلی لولو و مرجان نشود
هر دو با قرآن بسیار مانوس بودند .ا ّما توامان مخالف قشریگری .حافظ سنی بود و مسعود نیز
هم .حافظ شافعی بود هر چند گفته بود که از شافعی مپرسید امثال این مسائل؛ و مسعود حنفی
بود هر چند شهید محراب را بر صدر مینشاند .مسعود از میان سازها نی را دوست میداشت
و حافظ از میان تنعمات می را! (بدون قصد قیاس) و در این امتزاج افقها ،مسعود ارادتی نمود
و سعادتی برد .سعادت موانست و مجالست با شعر حافظ .قدسیان گویی که شعر حافظ از بر
سان حافظ (بدون قصد مقایسه و از
درس حافظ بود .او به ِ
میکنند! او نیز شُ ست اوراق را ک ه هم ِ
سر مقارنه) طاق و رواق مدرسه و قیل و قال علم و تحصیل معماری را رها کرد؛ ا ّما نه برای جام و
ی َمهرو ،که در راه مبارزه و آزادی وطن .حافظ ولی جان را بدان دو نرگس جادو سپرد و دل
ساق ِ
ی ابرو و بنیاد بر کرشمهی جادو نهاد.
را بدان دو سنبل هندو بداد و چشم طلب بدان دو گوش ه 
کالم حافظ قهار بود و مســعود مقهور آن .مسعود خود نیز مسرور بود از این اظهار و اقرار.
یاری آشنا بود و مخاطبِ سخنی آشنا .شعر حافظ همه بیتالغزل معرفت است و این معرفت،
چشم رضا و تسلیم مسعود را باز کرد و مفتاح دعا را بر او گشود .او از سخن شاعر متنعم ،و چون
حافظ در مقام رضا بود .وجوه اگزیستانسیالیستی شعر حافظ روح مسعود را بیقرار میکرد .و
حافظ دست خود را از سر او برنمیداشت .او اهل دعای نیم شب و گری ه سحری بود .در حضور
ی بود .این نشان را احمدشاه با خود داشت .حافظ با استبداد
حضرت حافظ نشان مرد خدا عاشق 
زمان رندانه جنگید .مسعود با استعمار و استحمار زمان مردانه رزمید .یکی با امیرمبارزالدین
و دیگری با مال_روسها! یکی با واژه پشــتگرم بود و دست بر قلم میبرد و دیگری با ایمان
جیش شهان!در منظوم ه معرفتی
سخترو شد و دست از جان شست؛ و یکسواره کوفت بر ِ
حافظ ،خدا عطابخش و خطاپوش است و در باورداشتهای مسعود نیز خدا خطابخش است و

پوزشپذیر.مسعود این دوگانهی مروت با دوستان و مدارا با دشمنان را مانیفست خود میدانست
و به لوازم آن ملتزم بود .او چو بید بر سر ایمان خویش میلرزید .به جد .حافظ شاید به طنز!
قرین ه این جدیت و ایمان خائفان ه غزالیوار ،مطالع ه کیمیای سعادت اماممحم د غزالی و توصیه
آن به فرزندان خود است .زاهد با ترس میتازد به پا.حافظ ا ّما در ایمانش نیز عاشق بود .عاشقان
ّپرانتر از برق و هوا!
زندگی هر دو تجلی این مصرع بود :ای کوتهآستینان تا کی درازدستی؛ و ارادهی هر دو نیز
معطوف به آزادی و رهایی انسان.احتراز از معاشرت ناجنس در مکتب حافظ نخستین موعظه
پیر مغان است .کیمیای هستی نیز جدایی از همصحبتی با بَدان است.
بیاموزمت کیمیای سعادت
ز همصحبت بد جدایی جدایی
چریک پنجشــیر این کیمیای ســعادت را که قارون کند گدا را ،به نیکی آموخته بود و از
معاشرت ناجنس پرهیز میکرد .مرتجعین و افراطیها ناجنسان روزگار مسعود بودند .حافظ کد
انسان ایرانی مسلمان است و مسعود با رندی از این کد رمزگشایی میکرد .او در کلب ه محقر خود
حافظ میخواند و صد ملک سلیمان در زیر نگین داشت و قیمت ملک را میدانست .بیزار بود
از تکفیر و تعزیر .چونان حافظ .پنهان خورید باده که تعزیر میکنند .صد هنر داشت ا ّما توکل
میکرد و باکی از اهریمن نداشت .راهرو گر صد هنر دارد توکل بایدش .هر دو دشمن مشترکی
پوش تندخو کز عشق نشنیدهست بو!
داشتند :پشیمنه ِ
مسعود عاشق صلح بود و بیزار از جنگ و با خیال صلح ،بارها با همسرش پریگل گپ زده
بود .حافظ نیز هم .ای نور دیده صلح به از جنگ و داوری .هر دو بنده عشق بودند و از هر دو
جهان آزاد .آزاد ز هر چه رنگ تعلق پذیرد .غماز مسعود و افغانستان نیز چونان حافظ خانگی
بود .شکایت از که کنم خانگیست غمازم .مسعود هم از خاک و فرهنگ و فالت و تمدن ایران
بود .او قدر این قمیتی ُد ّر لفظ دریِ حافظ را در همسایگی ناصرخسرو قبادیانی بلخی به خوبی
میدانست .مسعود نمیرنجید ،حتی از دشمنان کینهتوزش .به سان حافظ ،که در طریقت ما
کافریســت رنجیدن.احمدشاه ،در ابرگفتمان فرهنگ ایرانی و فارسی در کنار غزلیات حافظ
شاخهای بود که در سیاهی جنگل به سوی نور فریاد میکشید.او همان مرد حافظ بود کز طرفی
برون آمد از خویش و کاری کرد تا نگویند که شهر خالیست ز عشاق.
مسعود این دو بیت حافظ را بسیار دوست میداشت:
خرم آن روز کز این منزل ویران بروم
راحت جان طلبم و از پی جانان بروم
گر چه دانم که به جایی نبرد راه غریب
من به بوی سر آن زلف پریشان بروم
روانشاد رضا بابایی گفت ه است«:حافظ یک فرد نیست ،یک فرهنگ است ».و چریک پنجشیر
نه به یک فرد که به یک فرهنگ عشق و دلبستگی داشت و آن را پاس میداشت .زیرا او نیز از
دیار حبیب بود نه از بالد غریب.
مرا تا عشق تعلیم سخن کرد
حدیثم نکت ه هر محفلی بود

