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نشريه کارکنان صنعت نفت ایران ،شماره 900

از کار در صنعت نف

شعر و نفت؛ از عم
اعظم محمدشفیع زاده -برخالف این باور که قریحه شعر و شاعری با
کار در صنعت نفتهمخوانی ندارد و قابل جمع شدن نیست ،باید گفت
که چنین نیست ،کسانی هستند که در عین کار صنعتی ،با شعر نیز
الفتی دیرینه دارند ،زیرا همانطور که نفت از دل زمین میجوشد،
شعر نیز از عمق روح و درون انسان میجوشد و تراوش نفت و شعر هر
دو حیاتبخش است .نفت مایه حیات و دوام جامعه بشری است و شعر
نیز روح را تازگی و به آن نور و معنا میبخشد .محسن قاسمی ،متصدی
امور دفتری نیز از جمله کسانی است که با  17سال سابقه کار در شرکت
ظ دوستان است
خطوط لوله و مخابرات نفت منطقه جنوب شرق از حاف 
و با این غزلسرای بلند آوازه الفتی دیرینه دارد.او سال  75در رشته
مدیریت دولتی پذیرفته میشود ،اما انصراف میدهد و برای کار به
تهران میآید و در دفتر یکی از نشریات مشغول به کار میشود .سال
 80به رفسنجان بازمیگردد و به دلیل آشنایی با مبانی کامپیوتر و نیاز
آن زمان منطقه جنوب شرق ،در این منطقه مشغول خدمت میشود.
او اکنون صاحب دو فرزند به نامهای همایون و پارمیدا است .با توجه
به عالقه فرزندانش به موسیقی و شعر ،سعی کرده است عرصه را برای
رشد و شکوفایی استعداد آنان فراهم کند.
در ادامه گفتوگوی «مشعل» را با وی میخوانیم.
کار در صنعت نفت را چگونه ارزیابی میکنید؟
با توجه به حساسیت باالی شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت در
سوخترسانی ،کارکنان باید صبور و مسئولیتپذیر باشند.
اگر در جایی غیر از صنعت نفت کار میکردید ،مسیر زندگیتان
چگونه رقم میخورد؟
آن که پرنقش زد این دایره مینایی
کس ندانست که در گردش پرگار چه کرد؟
ساقیا جام میام ده که نگارنده غیب
نیست معلوم که در پرده اسرار چه کرد؟
انس و الفت شما با حافظ چگونه است؟
مرا عهدیست با جانان که تا جان در بدن دارم
هواداران کویش را چو جان خویشتن دارم
«حافظ خوانی» و «کار در صنعت نفت» آیا بین این دو مشابهتی
وجود دارد؟ شور غزلیات از روح هنری و عواطف و احساسات حافظ
غلیان میکند ،شباهت آن با جوشش نفت از دل زمین چیست؟
نفت و شعر هر دو از صنایع بهره بردهاند ،با این تفاوت که در نفت برای
پاالیش و انتقال آن ،صنعت از سوی مهندسان مجرب به خدمت گرفته
شده است،اما زمین بدون هیچ چشمداشتی آنچه را در سینه نهفته
دارد ،با تالش انسانها ،بیمنت در اختیارشان میگذارد ،از دل زمین
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نفت استخراج میکنیم و حافظ نیز از صنایع ادبی برای انتقال حس
شاعر به مخاطب نهایت استفاده را برده و همین صنایع و آرایههای
ادبی غزلیات وی را بینهایت شیرین و دلنشین کرده است.

برقرار کنیم .ایرانیها با عواطف و اح
شاید در دیوان حافظ نصیحت هم بیا
است.

از آشنایی خود با حافظ برایمان بگویید.
از سال  74و دبیرستان به غزلیات حافظ عالقهمند شدم چون رشته
دبیرستانم نیز ادبیات بود ،با خواندن دروسی مانند عروض و قافیه و
آرایههای ادبی به شعر عالقهمند شدم و از سال  88به حفظ غزلیات
حافظ اهتمام ورزیدم.

یعنی حافظ در عین معلمی در د
حافظ معلم اخالق و در عین حال بسی
کنایههای بسیاری در اشعار حافظ اس
مستقیمی بیان میکند .به دلیل عالق
او ،فحوای کالمش را به نظر خودم به
میگویم از صنایع به زیبایی بهره برد

چه انگیزهای موجب شد بر غزلیات تمرکز و آنها را حفظ کنید؟
با خواندن غزلیات میبینید که اشعار آن مطابق با زمان کنونی سروده
شده و غبار کهنگی با گذشت هفت قرن از زمان سروده شدن بر آن
نقش نبسته است .اشعار حافظ سخن روز بهشمار میآید و چه بسا در
غزلیات وی بهنوعی آیندهنگری هم شده است.
حافظ با حافظه تاریخی ملت ایران گره خورده است حافظ در
زندگی روزمره ایرانیان ،حضور و با خون و رگ ایرانیها پیوند دارد و
با غم و شادی ایرانیان درآمیخته است ،از شب یلدا گرفته تا سفره
هفت سین و ...فکر میکنید به چه دلیل حافظ با مردم ایران عجین
است؟ به دلیل صنایع ادبی شعر یا به دلیل محتوا یا آهنگ شعر است؟
درک اشعار حافظ به این دلیل که مخاطب احساس میکند حافظ
دردکشیده است و در نهایت به این میرسد که همه چیز از نهاد
خداجوی وی برخاسته ،هم عاشقانه است و هم آسمانی.
لذت شنیدن اشعار حافظ بهدلیل جنبه معنوی و عرفانی این اشعار
بوده و حتی غزلیاتی که در مدح حاکمان آن زمان سروده شده است،
اگر جایگزین آن را ذات الهی قرار دهید ،از آن غزلیات هم لذت
میبرید و دلگرم میشوید؛ در اشعار حافظ نصحیت وجود دارد البته
نه در حد اشعار سعدی.
گذر زمان گرد کهنگی بر حافظ ننشانده و کلمات ثقیل در آنها نرفته
است.
حافظ نه در حال حاضر و نه در آینده هرگز قدیمی نمیشود ،شاید به
دلیل مأنوس بودن با قرآن و اینکه قرآن را به  14روایت میخوانده
است و لسان الغیب بودن او باشد دیوان او همانند قرآن در بیشتر
خانهها و جود دارد و توانسته با فطرت ایرانیها ارتباط برقرار کند.
شعر حافظ در زمان آدم اندر باغ خلد /دفتر نسرین و گل را زینت اوراق
بود
چرا سعدی را که استاد فن و بیان است ،انتخاب نکردید؟
حافظ میگوید «سعدی استاد سخن است» اما حافظ بیشتر به دل من
نشست ،اشعار سعدی بیشتر جنبه نصیحت دارد ،ما ایرانیها با
مفاهیمی که توصیف حاالت عاشقانه است ،بیشتر میتوانیم ارتباط

یعنی اگر کسی سواد ادبی نداش
ببرد؟
این طور نیست ،غزلیات حافظ به طو
خود دنبال کشف معنای ابیات میرو
به ظاهر اشعار توجه نکرد.

برخی غزلیات معروف حافظ ،به و
دارد؟
درست است به نظر من به احتمال زی
زان یار دلنوازم شکریست با شکایت
گر نکته دان عشقی بشنو تو این حک
به ترسیم واقع عاشورا میپردازد و ی
دلم رمیده لولیوشیست شورانگیز
دروغ وعده و قتال وضع و رنگآمیز
به حضرت علی(ع) اشاره دارد.

در حال حاضر چه تعداد غزل را د
از مجموع  495غزلهای دیوان حافظ
البته غزلهای دیوان حافظ کوتاه و بل

غزلهای حافظ ضربآهنگی
درمیآورد .از دیگر آثار خواندن این
وزن غزلهای حافظ طربانگیز است
حافظ ،روح را به پرواز در میآورد و ب
و مسجع است ،مانند غزل:
زلف آشفته و خوی کرده و خندان لب
پیرهن چاک و غزل خوان و صراحی
من به شخصه از غزلیات حافظ لذ
دوست دارم شخصیت حافظ را کشف
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