ﺣﺴﻦ هﻨﺮﻣﻨﺪی هﻢ رﻓﺖ
ﺑﻤﻮن ﺗﭙﻮری

ﺳﺮاﯾﻨﺪﻩ و ﻣﺘﺮﺟﻢ  74ﺳﺎﻟﻪ ﻣﺎزﻧﺪراﻧﯽ ﺑﻪ ﭘﻴﺸﻮاز ﻣﺮگ ﺷﺘﺎﻓﺖ .ﭼﻨﺪ ﻗﺮص ﺧﻮاب
ﺁور را ﺑﺎ ﮐﻨﻴﺎک درهﻢ ﺁﻣﻴﺨﺖ وﻧﻮﺷﺎﺑﻪ ﻣﺮگ را ﺳﺮ ﮐﺸﻴﺪ .ﺳﺎل هﺎی درازی را ﺑﺎ
ﻧﺪاری ﺳﺮ ﮐﺮد .ﺑﻴﺸﺘﺮ در ﭘﺎرﯾﺲ زﯾﺴﺖ و در هﻤﻴﻦ ﺷﻬﺮ ﭼﺸﻢ ﻓﺮو ﺑﺴﺖ .
ﻣﯽ ﺗﻮان دﮐﺘﺮ هﻨﺮﻣﻨﺪی را داﻧﺸﻮر ﮔﻮﺷﻪ ﮔﻴﺮی ﺷﻤﺮد ﮐﻪ هﻤﻮارﻩ ﺑﻪ ﻧﻴﺴﺘﯽ ﻣﯽ
اﻧﺪﯾﺸﻴﺪ .اﻓﺴﻮس ﮐﻪ اﯾﻦ دﯾﺪﮔﺎﻩ ﭘﺮﻣﺎﯾﮕﺎن را ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ ،ﻣﺮدم ﮔﺮﯾﺰی ،ﺑﺪ ﺑﻴﻨﯽ و
ﺑﺪﺗﺮ از هﻤﻪ ،ﻧﺎﺗﻮاﻧﯽ ﻣﺎﻟﯽ ﮐﺸﺎﻧﺪ و ﻣﯽ ﮐﺸﺎﻧﺪ .ﺑﻪ هﺮ رو ،هﻨﺮﻣﻨﺪی ﻧﻴﺰ ﻣﺎﻧﺎی
»هﺪاﯾﺖ« ﺑﻪ ﻣﺮگ رﺳﻴﺪ .ﻓﺮاﻣﻮش ﻧﮑﻨﻴﻢ ﮐﻪ وی ﺑﻪ اﻧﺪازﻩ ﺗﻮان ﺑﺮای ﮔﺴﺘﺮش ادب
ﮐﻮﺷﻴﺪ .ﮐﺎرﻧﺎﻣﻪ او ﻧﻴﺰ درﺧﺸﺶ وﯾﮋﻩ ای دارد .ﭘﺎرﻩ ای از ﺧﻴﺎﻟﺶ را ﺳﺮود.
ﺑﺎورهﺎﯾﺶ را در ﭼﻨﺪ ﮐﺘﺎب و ﮔﺰارش ﺁورد .ﭼﻨﺪ ﻧﻮﺷﺘﻪ ارزﻧﺪﻩ ﻓﺮاﻧﺴﻮی را ﺑﻪ ﻓﺎرﺳﯽ
ﮔﺮداﻧﻴﺪ و ....
ﭼﺎپ ﻧﺸﺪﻩ هﺎﯾﺶ ﻧﻴﺰ اﻧﺪک ﻧﻴﺴﺖ .
ﮔﺮﭼﻪ در زﻧﺪﮔﯽ و ﮐﺎر ﻓﺮهﻨﮕﯽ ﺗﮏ رو ﺑﻮد اﻣﺎ ﺁﻟﻮدﻩ ﻣﺎل و ﺟﺎﻩ ﻧﮕﺸﺖ  .ﺑﺎ ﻧﺪاری
ﺳﺎﺧﺖ وﻟﯽ ﺑﺎزﯾﭽﻪ درﺑﺎر و دﺳﺘﮕﺎﻩ ﺷﺎﻩ وﺷﻴﺦ ﻧﺸﺪ .هﻨﺮﻣﻨﺪی را ﯾﮑﻪ ﺳﻮاری
ﺑﺸﻨﺎﺳﻴﻢ ﮐﻪ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺧﺎک اﻓﮑﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺪ زﻣﺎﻧﻪ ﺳﺮ ﺑﻪ زﯾﺮش ﻧﺴﺎزد .
از ﭘﺎرهﺎی ﭘﻴﺮ ﺗﺎ اﻣﺮوز ﺷﺐ زدﻩ ،ﻧﺎم و ﻧﺸﺎن ﺟﺎن ﺑﺎﺧﺘﮕﺎن ادب و هﻨﺮ ﻣﺎزﻧﺪراﻧﯽ
ﺳﻮﺳﻮ ﻣﯽ زﻧﺪ .ﺗﺎ ﻓﺮﻣﺎﻧﺮواﯾﺎن ﻧﺎﻣﺮدﻣﯽ و ﺳﺮ ﺳﭙﺮدﮔﺎﻧﺸﺎن ﺑﺮ ﻓﺮاﻣﻮﺷﺨﺎﻧﻪ
ﻧﻴﺎﻓﺰودﻧﺪ ،دﺳﺘﯽ ﺑﺮﺁرﯾﻢ و ﻣﻮزﻩ ﻣﺮدم ﻣﺎزﻧﺪران را ﭘﯽ رﯾﺰﯾﻢ  .ﻧﺎم و ﮐﺎرﻧﺎﻣﻪ هﺎ را
ﺷﺎﯾﻨﺪﻩ ﻧﻤﺎﯾﺶ دهﻴﻢ و داوری را ﺑﻪ ﺑﻴﻨﻨﺪﻩ واﮔﺬارﯾﻢ  .ﺳﺰا اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻨﻮارﻩ ﺣﺴﻦ
هﻨﺮﻣﻨﺪی ) زادﻩ ﺳﺎری – 1928ﺧﻮدﮐﺸﯽ در ﭘﺎرﯾﺲ ( 2002را در ﻏﺮﻓﻪ هﺰارﻩ ﺳﻮم
ﺑﺮ اﻓﺰازﯾﻢ .
ﺑﯽ ﮔﻤﺎن هﻤﺴﺎﯾﮕﯽ » اوﺻﻴﺎء « دادﺧﻮاﻩ )ﺑﺎﺑﻞ - 1932ﭘﺎرﯾﺲ (1993و »
هﻨﺮﻣﻨﺪی« ﻏﻴﺮ ﻣﺘﻌﻬﺪ ،دﯾﺪﻧﯽ ﺧﻮاهﺪ ﺑﻮد  .ﺷﺎﯾﺪ ﭘﮋوهﻨﺪﻩ ﺗﻴﺰﺑﻴﻨﯽ را ﺑﺮاﻧﮕﻴﺰاﻧﺪ
ﮐﻪ دو دورﻩ وﻻﯾﺖ ﮔﺮداﻧﯽ اﺳﻼﻣﯽ ) ﺻﻔﻮﯾﺎن؛ ﺟﻤﻬﻮری ﻓﻘﻬﺎ ( را ﺑﮑﺎود.از ﺧﻴﻞ
راﻧﺪﻩ ﺷﺪﮔﺎن و ﮔﺮﯾﺨﺘﮕﺎن ﻣﺎزﻧﺪراﻧﯽ ،ﭼﻨﺪ ﺗﻦ در هﻨﺪ و ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﺟﺎن ﺳﭙﺮدﻧﺪ؟!
ﯾﺎد ﻓﺮهﻴﺨﺘﮕﺎن ﻣﺮدم دوﺳﺖ ﻓﺮوزﻧﺪﻩ ﺑﺎد.
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