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یکشنبه

بهمناسبتسالروزدرگذشتاستادعلیصفاییدربارهویژگیآثارش
پوگفتیداشتیم باکارگردانیکهدوستاستادبود
نوشتیموگ 
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گفتوگو با علیرضا داوودنژاد ،کارگردان سینما
که اتفاقی با استاد صفایی حائری آشنا شده
و چندسالی با ایشان معاشرت داشته است
محمدعلی محمدپور| روزنامهنگا ر
علیرضاداوودنژاد،کارگردانباسابقهسینماکهفیلمهایمهمیمثل«نیاز»،
«بچههای بد»« ،مرهم» و ...را در کارنامه هنریاش دارد از کسانی است که
حدودهشتسالبااستادصفاییحائریمعاشرتهاینزدیکداشتهاست.
او گفتنیهای زیادی از این اندیشمند بزرگ دارد .داوودنژاد در گفتوگوی
اختصاصی با ما سالهای آشنایی و رفتوآمدهایش با مرحوم صفایی حائری را
روایتکردهکهدرادامهمیخوانید.

روایتیعجیبازاولینمواجههبااستاد

سری کتاب های «ردپای نور» شامل دفتر اول سیری در سیره تربیتی ،دفتر دوم ازدواج ،مشکالت و راهکارها و دفتر سوم تربیت
کودکدرسیرهتربیتیاستادعلیصفاییحائریاستکهبههمتسیدعبدالرضاهاشمیارسنجانیجمعآوریشدهاست.این
مجموعه،خاطراتچندسالحشرونشروزندگیبااستاداستودرکنارهرخاطره،بریدهایجالبازآثاراستادهمآمدهاست.

اگر وقتش را داری گوش کن| موسیقی
اصیلوقشنگیبود.تمامتاروپودوتخیالتم
را نــوازش مـیداد و از هر فراز و نشیب آن
لــذت م ـیبــردم .در همین حس و حال،
صدای پایی رشته احساسم را پاره کرد .با
خودگفتم:
حتما باید حاج آقا باشه که این موقع شبپایینمیاد.
دستم را آرام به طرف ضبط بردم ،خاموش
کــردم و با عجله دستی به سر و روی اتاق
کشیدم.
حاج آقا وارد شد .سالم کــردم .جوابم را
دادوگفت:
راحتباش.انگارامشبتنهایی؟آره،نمیدونمبچههاکجارفتن.حاجآقانشستوباچایپذیراییمختصری
کردم.شروعبهصحبتکردم.گرمصحبت
بودیم که متوجه شدم به گوشهای خیره
شده.نگاهمرابهسمتزاویهنگاهشتغییر
دادم .حاج آقا به ضبط و نوارهای پخش
و پالیی که دور و بر ضبط ریخته بود نگاه
میکرد.درهمینحالبااشارهسربهطرف
نوارهاگفت:
اهلدلهمکههستی.احساس کردم متلک میگوید .با حالتی
آکندهازشرموحیاگفتم:

چیمیشهکردحاجآقا.از خواننده مــورد عالقهام پرسید .بعد از
شنیدنجوابمگفت:
ها...همونیکه...وقتی اطالعات ایشان را شنیدم ،با خودم
گفتم:
ایبابا،چهفکرامیکردمچیمیشنوم؟ظاهراماخیلیازقافلهعقبیم؛حاجشیخدر
زمینهموسیقیوخوانندهها،چهاینطرفی،
چه اون طرفی ،اطالعاتی داره که ما توی
خوابهمنمیبینیم.
وقتی دیــدم خیلی راحــت تاریخچه آن
خواننده را بــرایــم بــازگــو میکند ،پیش
خودم گفتم بد نیست نظرشان را درباره
موسیقی بپرسم .نظرشان را که خواستم
از جا برخاست ،به سمت در رفت ،پایش را
روی پاگرد دم در گذاشت و پس از اندک
مکثیگفت:
من نمیخوام حکم شرعی بگم که مثالاگه قر توی کمرت بیاد یا فالن بشه ،گوش
دادن حرومه و اگه این جوری نشد حالله،
منمیگم:ببیناگهوقتشروداری،گوش
کن.
ودرحالیکهازپلههاباالمیرفتمرابااین
پاسخخود،تنهاگذاشت.

برگرفته از «ردپای نور» ،دفتر اول ،ص53و54

آخر برای سازندگی افراد به دستک و دفتر نیاز نیست و روده درازی نمیخواهد .رسول
اکرم(ص)دریکبرخوردوحتیباچندنگاهاستعدادهارامیساختوحتیدرنگاهاول
میتوانستند به سه مرحله دست یابند .الف) آنها میتوانستند عظمت خود را ببینند
و کسی که عظمت خود را شناخت ،از قناعتها آزاد میشود و از اسارتها میرهد. ...
ب) آنها میتوانستند وسعت راه را بیابند ...و کسی که وسعت راه را شناخت از رکود و
ایستاییجدامیشود.ج)آنهامیتوانستندپسازشناختخودوراه...محبوبومعبود
خودراانتخاببنمایند.

آمادگیازدواج

خسارتناخواسته

بیچارهگنجشکهاازدستمانبهعذاببودند.مناز
برادرممحمدپرشروشورتربودم.هرجاپامیگذاشتیم
پرندهوچرندهازدستمانفراریبودند.اینبارهمکهبا
خانواده،طبقمعمولبهمشهدرفتهبودیم،باهمراهی
محمد و یکی ،دو دوستی که تازه پیدا کرده بودیم،
مشغولهدفگرفتنگنجشکهاباقلوهسنگشدیم،
هرکدامهدفگیریمانرابهرخدیگریمیکشید.از
اقبال بد ،یک گنجشک روی شورلت سفید و شیکی
نشست و من بیهوا سنگم را به سمتش پرتاب کردم.
پرتابکردنسنگهمانوپایینآمدنشیشهماشین
هم همان .از ترس به خانه پناه بردم .مادرم که دایما

بــــیــــا ایـــنپــول رو بگیر
مـــــقـــــداری
خرید کن و با
دست پر خونه برو تا به اهل خونه؛ به
پدر و مادرت ،نشون بدی که مسئولیت
حالیته و میفهمی که خونه خرج و برج
داره .اگه میبینی در مــوردی قبولت
ندارن شخصیت خودت رو نشون بده.
بعدش هم به جای قدم رو تو خیابونها
و متر کردن کوچهها ،دنبال یه کار باش
که هم قرضت رو پس بدی و هم به همه
بفهمونیکهدستتتوجیبخودتهوفکر
نکننآدمآویزونیهستی!
بعدهمباخندهملیحوطنزآلودیگفت:
هرازگاهیدستتوجیبتکن،پوالترودربیارجلویپدر،مادرتبشمار...
من که خــودم هم از اوضــاع زندگیام
خسته شده بودم به بازار رفتم و با خرید
مقداری سیب زمینی و پیاز با دست پر
وارد منزل شدم .انصافا اولین بار بود
که نگاه متعجب مــادرم به دستهای
پرمسئولیتم ،حس غرورانگیزی به من
داد و از آن روز به بعد اهل خانه واقعا
حسابجدیدیبرایمبازکردهبودند.
روزی وارد منزل شدم و دیدم حاج آقا و
یکی از دوستان ،با مادرم درباره ازدواج
منصحبتمیکنند.
برگرفته از «ردپاینور»،دفتردوم،ص36و37

هرکس ،از نقطه ضعفهایش ضربه میخورد و با تعلقهایش به اسارت میرود.
ایننقطهضعفها،درعملشکلمیگیرد؛بهخاطرتحقیرهاوفرصتندادنهایا
توبیخهایسنگین،انسانازعملمیگریزدومسئولیتنمیپذیرد.بهخاطرجهل
بهمرادوارزشهایآن،گرفتارضعفارادهوترددوتحیرمیشود.

مسئولیتوسازندگی،ص128

باید جواب خراب کاریهای ما را میداد ،شروع به
توبیخم کرد .تا اینجا مشکلی نبود؛ جواب پدرم را
باید چه مـیدادم؟ همین که در خانه باز شد از ترس
رفتم زیر پتو .به محض ورود پــدرم ،مــادرم شروع به
گلهگزاریکردکه:
آقاپسرتونرفتهشیشهماشینمردمروپایینآورده.منکهقلبمبهشدتمیتپید،منتظراینکهچهتنبیهی
در انتظارم نشسته ،گوشم را تیز کردم ببینم پدر چه
میگوید.انگارنهانگارکهاتفاقیافتادهگفت:
خبحواسشنبوده،ازقصدکهنزده.همین که این حرف را شنیدم ،با خوشحالی سرم را از

شماره 20422

جای حرف زدن ،با عمل تربیت میکرد

برشهاییخواندنیازسریکتابهای«ردپاینور»

حاجآقاهروقتمرامیدید،میپرسید:
تو هنوز عزب اوغلی هستی ،موردیزیرسرنداری؟
یک بار که حال و حوصله سوال و جواب
نداشتمباخندهتلخیجوابدادم:
کیبهمنآسمونجلیهالقبایگردنشکستهزنمیده؟!
حــاج شیخ هم که همیشه یک جواب
آمــاده در آستین داشــت ،با قیافهای
حاکیازتعجبگفت:
راســت میگیها! وقتی خــودت رویخودتهیچحسابیبازنمیکنیواصال
خودتروبهحسابنمیاریکدومدختر
بدبخت فلک زدهای حاضر میشه با
طناب یه آدم بدبخت تو چاه بره و روی تو
ومردونگیاتحسابکنه؟
بــا ایــن ج ــواب حسابی بــه رگ غیرتم
برخورد ولی نمیتوانستم چیزی بگویم
و تا مدتی هاج و واج از جوابی که شنیده
بودم ،احساس سرگشتگی میکردم.
حاج آقا که متوجه حالت من شده بود،
چیزی نگفت و بعد از مدتی که با خودم و
اینجوابکلنجارمیرفتمدربرخوردی،
باحالتیتندولیپدرانهگفت:
یهکمبهسرووضعخودتبیشتربرس،مرتبباش...
توگو دستها را در جیب
و در حال گف 
قبایش کرد ،مقداری پول درآورد ،به
عنوانقرضبهمندادوادامهداد:
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«رضامیرکریمی»،کارگردانصاحبنامسینمایکشوربعدازآنکهفیلمجریانسازشیعنی«زیر
نور ماه» را ساخت ،در واکنش به این که ایده ساخت فیلم از کجا آمده است ،گفت« :زیر نور
ماهراباتوجهبهزندگیاستادعلیصفاییوشناختیکهازاوداشتم،ساختم».فیلمی
کهدربارهزندگیطلبهایاست کهوقتیبازیرپوستشهرومشکالتآدمهاارتباط
نزدیکتریپیدامیکند،تصمیممیگیرددرعملاقداماتجدیانجامدهد.
اماعلیصفاییکهبودکهزندگیاشالهامبخشبسیاریازآدمهاشد؟
پدروپدربزرگشهردوروحانیبودندوخودشتشنهحقیقتویادگیری.
دروسحوزهراازسنکمآغازکردوازنوجوانیبهمطالعهادبیاتغرب
همپرداخت.وقتیتنها18سالداشت،مجموعهیادداشتهایی
نوشت که بعدها به صورت کتاب «مسئولیت و سازندگی» منتشر
شد.هموارهنگاهویژهایبهمسائلروزجامعهوپاسخبهشبهاتآدمها
بهخصوصنسلجوانداشتاماآنچهشیوهتربیتیاورامتمایزمیکرد،
اینبودکهجایمخاطبشفکرنمیکردبلکهسعیمیکردموانعیراکهدرذهنوروح
فردباعثمیشوددرکحقیقتدشوارشود،برطرفکندتاخودفردبتوانددرستفکر
کند.تلنگرهایشرادرحینبازی،تماشایفیلم ،کاریافوتبالبهمخاطبمیزدوذهنها
رادرگیرمیکرد.کتاب«آیههایسبز»و«مشهورآسمان»دربرگیرندهخاطراتدوستان
او از سیره عملی و تربیتی مرد بزرگی است که به نوشتن حروف عین صاد روی جلد
کتابهایشبسندهمیکرد.ایندوکتابپراستازداستانهایشیرینیکهنشان
میدهداستادبهآنچهدرآثارشگفتهچهپایبندیعملیزیباولطیفیداشتهاست.او
معتقدبوددربرابرضعفهاومشکالتتوجیهحماقتاست،تضعیفجنایتاستوتکمیل،
رسالتاست.دراینبینهنرمندانزیادیبهشخصیتوآثاراوعالقهمندبودند.روالاین
گونهبودکهبامطالعهیککتاب،شیفتهتفکرشمیشدندوسپسبایکدیدارحضوری،شیفته
رفتار بیریا و مهربانانهاش« .صادق کرمیار» نویسنده رمان «نامیرا» ،رسول مالقلیپور ،نادر
طالبزاده،سهیلمحمودی،ابوالقاسمطالبیو...ازجملههنرمندانیبودندکهتفکرمنسجم،
فراگیرودورازشعارزدگیاستادمجذوبشانکردهبود.استادهراشکالروحیوفکریرابهعنوان
قطعهایکوچکازیکپازلبزرگمیدیدکهبایدبایکتفکرمنسجم،دقیقوروشمندودرعملبارفاقت
ودوستیبهحلآنکمککرد.عینصادخودشرامثلپزشکیمیدانستکهآدمهابانیازهاومشکالت
مختلفبهاومراجعهمیکنندونبایدازتفاوتهاونقدهاونظرهانگرانشدوبایددرصددرفعمشکلبرآمد،
برایهمیندایرهآدمهایپیرامونشمحدودنبودوطیفوسیعیازآدمهاباعقایدمختلفبهاوعالقهمندبودند.
پوگفتیداریم
دراینپرونده،سهگانه«ردپاینور»راکهبرگرفتهازآثاراستادصفاییاست،بررسیکردیمودرادامهگ 
با«علیرضاداوودنژاد»فیلمسازبرجستهکشورمانتاازتجربهدوستیومراودهبااستادبگوید.

زمینهسازیوآمادگیدادن
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نامههایبلوغ،ص155

زیرپتودرآوردموگفتم:
سالم.پدرم ،عباس آقای تبرایی را فرستاد تا برود صاحب
ماشین را پیدا کند ،یا خسارتش را پرداخت کند یا
شیشهماشینرابخردوجابیندازد.

برگرفته از «ردپای نور» ،دفتر سوم ،ص 98و99

دستوراستکههنگامتهدید،یکیبترساندودیگری
این ترس را توجیه کند و این عمل را توضیح دهد و
کودکراازجرمخودآگاهکندوبهاومحبتنماید.

تربیتکودک،ص60

سال 69داوودنژادوگروهشبرایفیلمبرداریفیلم«نیاز»خانهایرااجارهمیکنندکه
درهمسایگیدفترانتشاراتنصرا...تابش(مدیرمسئولفعلیمجلهفیلمنگار)بودهاست.
همینهمجواریومعاشرتباآقایتابشباعثآشناییداوودنژادبااستادصفاییحائریمیشود.
داوودنژادقصهآشناییرااینگونهروایتمیکند«:مندررفتوآمدهایمبهدفترآقایتابشمیدیدماو
گاهیمیرودلبپنجرهوهیباخودشمیگوید«:شیخ...شیخ...کجاییشیخ؟»همینباعثشدکنجکاو
شوماینشیخیکهمیگویدکیست؟اوهمگفتیکآقاییاستکهاورابهعنوانمرشدوپیرخودشقبولداردو
گاهیپیششمیرودومشکالتشراحلمیکند.اظهارتمایلکردماوراببینم.بنابراینیکباررفتیمقم.خان هایشاندریکی
از محالت قدیمی و در بطن زندگی آدمهای آن محله قدیمی بود .خانه دری چوبی داشت که انگار بارها روی آن رنگ خورده بود.
واردحیاطشدیمپلههاهمجوریبودانگارمیلیونهاآدمرویشانپاگذاشتهاند.خالصهکهلوکیشنومیزانسنهاتاهمینجایشبا
چیزیکهفکرشرامیکردممتفاوتبود.واردخانهکهشدیممنتصورماینبودباپیریمواجهمیشویمکهبرمنبریدربخشباالی
اتاقنشستهومثالدیگراندورشحلقهزدهاند.سوالمیکنندواوجوابمیدهد.امادرواقعیتدمدریکقالیکهنهآویزانبود.اتاقهمبهشدت
شلوغبودوجایسوزنانداختننبود.آدمهانشستهبودندوانگارهیچترتیبینداشت.بعضینشستهبودند،بعضیدرازکشیدهیاخوابیدهبودند.
بعضیحرفمیزدندوبرایخودشانمیخندیدند.گوییهمهخانهخودشانباشند!ماهماندمدرنشستیمومنمنتظرشدمببینیماینشیخ
کجاست.بینجماعتهمکسیراندیدمکهبهشبخوردشیخباشد.تااینکهتوجهمبهجمعیجلبشدکهمشغولغذاخوردنبودند.منبین
آنجمعمردجاافتادهایرادیدمکهبرایهمهغذاکشیدوبعدهمکهغذاتمامشدهمهظرفهاراجمعکردوبردبیرون».داوودنژاددراینموقع
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تجربهفیلمدیدنبااستاد

این فیلم ساز خوب سینما ،خاطره جالبی
هم از فیلم دیدن خودش با استاد صفایی
حائری دارد .او در این باره میگوید« :یک
بار استاد به خانه من آمده بودند که تصمیم
گرفتیم با هم فیلم ببینیم .واقعا تا قبلش
فکر نمیکردم این قدر فیلمبین حرفهای و
خوبی باشد .ما به تماشای فیلم آمادئوس اثر
میلوش فورمن نشستیم .فیلمی که درباره
موسیقی دان بــزرگ اتریشی ،موتسارت
است .خیلی بادقت و عالی فیلم را میدید.
در بحثی متوجه شدم چقدر آدمهای فیلم
را خوب درک کرده و لحن و سبک فیلم را به
خوبی تشخیص داده است .صحبت که کرد
دیدمعجبتعابیرخوبیبرایشخصیتهاو
روایت فیلم به کار میبرد».

آشناییمنبامنشایشانبود

مواجههداوودنژادبااستادکامالدرارتباطی
زنده و معاشرتی بوده است .این فیلم ساز
در این باره میگوید« :همانطور که گفتم
نوع آشنایی من با ایشان
از طـــریـــق بحث
معرفتیوکتاب
نــبــود .مــن از
حــضــور و

ارتباط زندهای که با ایشان داشتم و خلقیات
و منشی که از ایشان میدیدم جذب ایشان
شدم .موضوع مهم این است که ایشان آدمی
نبود که خیلی شروع کند به نصیحت و منبر
رفتن .کامال همه چیز در زیستن ایشان بود.
آقایصفاییبهجایحرفزدنباعملتربیت
میکرد به نظر من .شما وقتی نزدیک ایشان
میشدیبهسرعتیکصمیمیتواعتمادی
بهایشاناحساسمیکردی.چیزیکهباعث
میشد آدم مطمئن شود این دوستی ساده و
معاشرت معمولی هم درسها و تجربههای
بزرگی به تو میافزاید .من سعی کردم قدر
همینلحظاترابدانم».

سوالیکهاستادبیمقدمهپاسخ
داد

وقتی در حضور آدمهای اندیشمند و بزرگ
قرار میگیریم دوست داریــم هر چه بیشتر
بتوانیم بــه پــاســخ ســوالهــای مهمی که
ذهنمان را درگیر کرده برسیم .کارگردان
فیلم نیاز ،خاطره جالبی هم دربــاره پاسخ
گرفتن یکی از سوالهایش از استاد دارد .او
میگوید«:یکباررفتهبودیمتهرانجاییدر
محضرایشانبودیم.موقعرفتنمیخواستم
مرخصشومکهگفتکجامیرویبیامسیری
را با ما باش تو را میرسانیم .حاال فکر کنید
وسیله نقلیه یک پیکان بود که شش هفت
نفر سوارش بودند .ایشان برای سوار کردن
افراد آنها را به سختی جا داد و دو سه نفر
را با فشار جلو سوار کرد و من را هم جا
داد .جالب است همین طور که من را
هل میدادند داخل ماشین شوم کنار
گوشم چیزی گفتند .این چیزی که
گفتند پاسخ یکی از سواالتی بود که
مدتها ذهن من را مشغول کرده بود
و اصال در حضورش آن را مطرح نکرده
بودم.خیلیذهنمرادرگیرکرد.بعدش
هم اصال به روی خودش نیاورد که چنین

چیزیبهمنگفتهاستوبقیهمسیربهشوخی
و خنده گذشت .این موضوع خیلی روی من
تاثیر گذاشت .این که میدیدم چه راحت
راهنمایی میکنند .فقط کافی بود دو سه
جملهناگهانبگویندوکلیازماجراهاوگرهها
برای ما باز شود .برای من الزم نبود درباره
موضوعیبحثکنیمخوداینرفتارشانبرای
ماحجتدرستیباورهایشبود».

صمیمیتوهمراهیاستاد
باجوانان

داوودنـــــژاد یــک خــاطــره از شــمــال رفتن
خودش با استاد حوالی سال  77دارد که
آن را اینگونه تعریف میکند« :خانه مادرم
شمال بود .یک بار استاد با ده دوازده تا از
همراهانش آمدند آنجــا .جوانان زیادی
آنجا بودند که ایشان فوری با همه صمیمی
شدند .شوهرخواهرم تار میزد .یک بار در
حضور ایشان تارنوازی کرد که ایشان خیلی
خوشش آمــد .شوهرخواهرم گوشههای
موسیقی اصیل ایرانی را م ـیزد و استاد
صفایی از حــس خوبی کــه ایــن موسیقی
میدهد میگفت .بعد جــوانهــا تصمیم
گرفتند بروند فوتبال که آقای صفایی هم با
آنها همراه شدند .بیرون هوا ابری شده بود
اما آنها رفتند کنار دریا بازی کردند .بعد
هوابارانیشد.هرچهمنتظرشدیمنیامدند.
من رفتم دنــبــالشــان .دیــدم همهشان با
لباسهای خیس و گلآلود کفشهایشان
را دستشان گرفتهاند و دارند با هم بحث
میکنند .جالب بود که استاد هم پا به پای
جوانان خیلی با شور و شوق دربــاره بازی
و جرزنیهایی که اتفاق افتاده بود حرف
مـیزد و شوخی میکرد .میتوانم بگویم
مهمترین ویژگی جذابی که در وجود ایشان
بود و جوانان احساس راحتی میکردند
همینمحبتبینظیر،راحتیودرعینحال
سرزندگی و فروتنیشان بود».

