شوخیشوخی؛ با لسانالغیب هم شوخی؟!

کلیات خودم دربارهی جزئیات خودش
محبوبهبرزیگر:بهزورمادرمانبهمدرسهمیرفتیم.
س�ر به هوا بودیم و پر ش�ر و ش�ور ،اما ب�ا این حال
#شعر و #ادبیات را کمی بیش�تر از بقیهی هم سن
و سالهایمان دوس�ت داش�تیم .نه اینکه خیال
کنید خانوادهی شاعری داشته باشیم ،نخیر .معلم
ادبیاتمان یکبار س�ر کالس خفتم�ان کرد که« :چ�را میدانید
جومونگ در چند س�الگی دعوت حق را لبیک گفت اما نمیدانید
#حافظچندسالازعمرخودراوقفدیوانشکرد؟!»ماهمکهدرعالم
کودکی الگویمان یانگوم بود ،عصر هم�ان روز یانگوموار عزممان
را جزم کردیم که حافظخوانی و تفسیر ابیاتش را شروع کنیم .حاال
گزیدهایازحاصلزحماتاینیکدههراباشمابهاشتراکمیگذارم؛
باشدکهقبولافتدوحضرتحافظدربهشتبرینشفیعماباشد.
در این سالها حافظ را بیش از هرکسی پایبند به اصالتش دیدم.
او بیشک یک شیرازیاالصل است ،چرا که میفرماید« :اگر آن
ترک شیرازی بهدست آرد دل ما را .»...این مصرع نشان میدهد
که جناب عاشقپیش�ه ،به درختی -که علما بین #نار یا #نارنج
بودنش اختالف دارند -لم داده و منتظر نشس�ته تا معشوقهای
با خال هندو گذر کند و وصال حاصل ش�ود .خدا را شاکریم که با
زیبارویشان نسبت فامیلی نداشتند ،ورنه باید غزلهای حافظ را
در خواب میدیدیم .استاد که میدانستند در آینده یک الف بچه
به عشق و عاشقی و جهدشان در این راه ایراداتی وارد میکند ،در
جاییفرمودهاند«:مجالمنهمیباشدکهپنهانعشقاوورزم.»...

خبر میرسد که پدر معشوقه ،دست رد به سینهی نقلآورهایی
زده که آمده بودند نبات ببرند .ش�اخهنبات که ه�رروز برای پر
کردن مشک آب ،راهی چشمه میشد و در راه با دیدن خواجه،
رویی از شرم سرخ میکرد ،حاال دیگر رخصت سقایی خانه را هم
نداشت .حافظ که از فراق یار میسوخت ،میفرماید« :نه در برابر
چشمی نه غایب از نظری؛ نه یاد میکنی از ما نه میروی از یاد».
خواجه که شبها نیز خواب راحتی نداشت ،زیر نور مهتاب و کنار
شمعدانیها ،پا در حوض آبی رنگ عمارت فرو میکرد و میگفت:
«دیری است که دلدار پیامی نفرستاد؛ ننوشت سالمی و کالمی
نفرستاد» .سجادهاش را قرآنی مزین کرده بود و الی قرآن نقشی
بود از رخسار نگار که الحق نگارگر خوش ترسیم کرده بود .بعد از
نماز صبح بود که خواجه ،گریان نگاهی به صورت مذکوره کرد و
فرمود« :به یاد چشم تو خود را خراب خواهم ساخت.»...
یاران غار حافظ که شاهد حال زار و نزارش بودند ،ضمن تدارک
یک مراس�م ،از ش�اخهنبات وعده میگیرند تا صبح آدینه در
عمارت زینتالملوک حاضر ش�ود و چش�م خواجه را به جمال
حضرت یار روش�ن کند .دخترک هم قول میده�د به بهانهی
فروش قالیچهاش هم که ش�ده ،س�ری به زینتبانو بزند .اما از
آنجایی که صبح زود باید به همراه مادرش ماست را دوغ و دوغ را
کشک میکرد ،مجال نمییابد تا به عهدش وفا کند .از این رو بود
که حضرت فرمود« :تکیه بر عهد تو و باد صبا نتوان کرد .»...آری!

با آنکه عیش و نوش در باغ به راه بود اما عاش�ق ،زانوی غم بغل
میگیرد و دوباره میگوید« :ساقی و مطرب و می جمله مهیاست
ولی؛ عیش بییار مهیا نشود ،یار کجاست؟»

سرایش «نامهای خوشخبر از عالم اسرار بیار »...شوکتخانم را
میبیند که باب میگشاید و مژدگانی طلب میکند .بله ،درست
حدس زدید .نباتبانو بار شیشه دارد.

میگوین�د حافظ رقع�های را به پای کفتری بس�ت و به س�وی
یارش فرستاد .نوشتهی رقعه به این قرار بود« :ما ز یاران چشم
یاری داش�تیم؛ خود غلط بود آنچه میپنداشتیم» .همین یک
بیت کافی بود ت�ا گلبانو چنان پژمرده ش�ود ک�ه دیگر همراه
چنتهبافیهایش نغمههای ش�یرین محلی را زمزمه نکند .پدر
که چشم دیدن ش�اعر جماعت را نداش�ت و در اصل پسر خان
را مناس�ب دختر هنرمندش میدید ،آزردگی دخترک را تاب
نیاورد و به وصلت این دو مرغ عشق ،رضا داد.

طفل به دنیا میآید ،خیلی زود قد میکشد و بعدها وقتی مادرش
برای چاش�ت خورش کرفس میپزد ،بهانه م�یآورد .که البته
واکنش حافظ به بدغذایی فرزندش این بود« :گر تو نمیپسندی
تغییر ده قضا را!» طفل هم که دیگر برای خودش خرسگندهای
زباندراز شده بود ،میگوید« :پدرجان! ما #غذا را نپسنیدهایم،
نه #قضا را!» خواجه هم پشتچشمی نازک میکند و این بار با به
قول شیخ اجل میفرماید« :دانی چه گفتهاند بنیعوف در عرب؟
نسلبریده به که موالید بیادب!»

در جایی آوردهاند که زوج عاشقپیش�ه برای برپایی سور و سات
عروس�ی ،وامی را از خزانهداری میگیرند .گویا شاخهنبات برای
پیچ و تاب دادن به زلف سیاهش از همسر چند #سکه درخواست
کرده بود .از طرفی قسط خزانهداری هم عقب افتاده بود که حضرت
فرمود« :زلف را حلقه مک�ن تا نکنی در بندم؛ ط�ره را تاب مده تا
مدهی بر بادم» .ام�ا وقتی دلگیری یار را میبیند ،برای بهدس�ت
آوردن دل نازبانو خودشان دست بهکار میشوند و بیگودی بهدست
میخوانند« :مدامم مست میدارد نسیم جعد گیسویت.»...

در جایی آوردهاند که این طفل در موس�یقی تمایل عجیبی به
سبک #تتلو و #ساسی پیدا کرده بود .پدر که خود از هواداران
سبک #ش�جریان و #افتخاری بود ،برای اینکه فرزند را به این
سمت س�وق دهد ،میس�راید« :نوای بلبلت ای گل کجا پسند
افتد؛ که گوش هوش به مرغان هرزهگو داری؟»

گاهی بعضی شعرها مصادف میشد با یک اتفاق! خواجه درحال
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سخن در باب حافظ و اشعارش زیاد است و در این مقال نگنجد.
اما اگر حض�رت عزرائیل مجال ده�د کتابی مینویس�م به نام
«کلیات خودم دربارهی جزئیات خودش» .امید است این کتاب
مدام تجدید چاپ شود تا فرهیختگان حظ وافی و کافی ببرند!

