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در سوگ بزرگمرد فرهنگساز ایرانزمین
درگذشت بزرگمرد فرهنگساز ،هوشنگ
ابتهاج(ه.ا .ســایه) فقدان و غمی جانکاه
بــرای ایــن ســرزمین و عرصــه فرهنگ و
بهاءالدین خرمشاهی هنرمــان اســت .زندهیاد ســایه طــی نیم
حافظ شناس و

قــرن اخیر در زمــره چهرههای شــاخص
فرهنگنویس
ادبیات و موســیقیمان به شــمار میآید.
از همیــن بابــت نیز فقــدان این پیشکســوت فرهنگیمــان بیش
از همــه اهالــی ادبیات و موســیقی را داغدار کرده اســت .با وجود
دوستی و آشنایی دیرینه با زندهیاد ابتهاج و از طرفی شناختی که
نســبت به زندگی حرفهایاش دارم باور کنید نمیدانم خدمات
وی بیشــتر معطوف به موســیقی اصیــل و کالســیکمان بوده یا
بــه بخــش حافظ شناســی و حافــظ پژوهــی! تصحیح هوشــنگ
ابتهــاج از حافــظ تــا به امــروز بیش از ســی مرتبهای منتشــر و در
چند قطع روانه کتابفروشــیها شده اســت .بنده به گمانم تنها
حافظ پژوهی هســتم که بیش از  3نقد بر تصحیح وی نوشــتهام
که از قضا همگی هم مثبت هســتند .هر چند در کنار این نقدها،
یــک معرفــی مختصــر هم دربــاره این کار ســترگ انجــام دادم.
امــا ســابقه دوســتیام با ســایه بــه حدود ســی -چهل ســال قبل
بازمیگردد .این دوســتی از وقتی شــروع شد که او نخستین کتاب
مــن دربــاره حافظ را با نگاهــی پرمهر خوانده بــود ،آنطور که به
نقل از خودش شنیدهام دو سه مرتبهای کتاب را میخواند و بعد
شــماره مــن را پیدا میکند و همین تماس ســرآغاز آشــناییمان
میشــود .ماجــرای آشــناییمان گذشــت تا نوروز ســال  73شــد؛
زندهیــاد محمــد زهرایــی ،مدیــر نشــر کارنامه کــه انتشــار اغلب
کارهای ایشــان را بر عهده داشــت به دیدارم آمد و گفت« :قولی
کــه پیشتر برای نوشــتن نقــدی درباره تصحیح اســتاد ابتهاج را
داد ه بــودی ،عملــی کــن ».وعــدهام را عملی کــردم و در آن نقد
تأکید کــردم که تصحیح ابتهاج از حافظ را میتوان حســنختام
این کار دانســت .البته نه اینکه تصور کنید نقدی سراســر تعریف
نوشــت ه بودم ،نــه! منتها هنوز هــم نمیتوانم منکر شــوم در کنار
مــواردی نظیر غلط چاپی که برای هر اثر شــاخصی رخ میدهد،
این تصحیح کار بزرگ و ارزشــمندی بوده و هســت .در انجام آن
عدهای از پژوهشگران جوان نیز همراهی کرده بودند .در خاطرم
هســت که آن زمان از زندهیاد ابتهاج پرســیدم که جناب ســایه،

شــما چند ســال صرف انجام این تصحیح کردهاید؟ قدری فکر
کرد و گفت« :چهل سال و اخیراً نیز  10سال ».خب این تصحیح
حاصــل نیــم قرن پژوهــش چنــان اســتاد گرانقدری اســت و در
نتیجه همین نکته مختصر هم میتوان تا اندازه بســیاری پی به
اهمیــت و جایــگاه آن بــرد .اما یکی از موارد مهمــی که وی را در
جایگاه رفیعی قرار میدهد این است که زندهیاد سایه به راستی
هم شــاعر و هم موسیقی شناس شــاخصی بود که انس و الفت
دیرینهای ،شاید حدود نیم قرن هم با حافظ و اشعارش داشت.
در انتخــاب متــون برای انجــام این تصحیح ذکاوت بســیاری به
خرج داده بود .البته در این بین از مشاوره استاد بزرگوار شفیعی
کدکنی هم برخوردار بوده و گاهی همکاریهایی هم داشــتهاند،
از جملــه در ترجمه شــعرهای عربی حافظ به فارســی .بگذارید
به خاطر ه دیگری اشــاره کنم ،به بهانه مراســم ســاالنه یادبودی
که زندهیاد پوراندخت ســلطانی برای درگذشت یکی از عزیزان
خــود برپــا میکرد من و جمعی از اهالــی فرهنگ و هنر گرد هم
جمع میشــدیم .روح زندهیاد ســلطانی شــاد که بیشک عنوان
بزرگترین اســتاد کتابداری کشــورمان به ایشان تعلق میگیرد.
در آن مراســم اساتیدی همچون استاد شفیعی کدکنی ،زندهیاد
فریــدون مشــیری ،محمــود دولتآبــادی و زندهیــاد ابتهاج هم
شــرکت میکردند .یکی از آن سالها ،تصحیحی از دیوان حافظ
را بــا همراهی هاشــم جاوید که او هم چند ســالی اســت زندگی
را بــدرود گفتــه بــه آن مراســم یابــود بــرده بــودم .نســخهای به
اســتاد ابتهــاج تقدیم کــردم ،گالیه کــرد« :فالنی مگــر تو نگفتی
که تصحیح من حســن ختام اســت؟ پس این چه کاری است؟»
در پاســخ گفتم« :نه ،بحث تصحیح مــن و زندهیاد جاوید ،چیز
دیگری اســت .در این کار مشــترک ما سراغ قرائتهای مختلف
رفتهایــم و دگرخوانیهــا را آورده و بــه نوعــی آنهــا را داوری
کردهایــم ».آن روز گذشــت و بعدتر زندهیاد ســایه با من تماس
گرفــت که کتاب را خواندم و آرزو کردم ک ه ای کاش این کتاب به
جــای یک جلد ،حداقــل چهار -پنج جلد بــود ،چراکه تو و آقای
جاوید به نکات خوبی اشاره کردهاید که برای مخاطبان در حکم
روشــنگری اســت .بگذریم ،این خاطره کوتاهی بود برای عرض
ارادت مختصرم در نکوداشــت شــأن و جایگاه ادبی و هنری این
بزرگمرد .روحش شاد و یادش گرامی.

ملکالشــعرای بهــار ســالها پیــش چه
رســا ســرود« :از کاخ هنــر نــادره کاران
همه رفتند ».هوشــنگ ابتهاج به واقع از
نــادره کاران درجه یک کاخ هنر و ادبیات
علی نصیریان
بازیگر
بود .ارتباط و معاشرت نزدیکی با ایشان
نداشتم اما همواره حس نزدیکی درونی و احساسی با او داشتم.
میدانستم از پایهگذاران و خدمتگزاران فرهنگ و هنر کشورمان
هســتند .با غزلیات و اشعارشــان کمابیش آشنا بودم .آگاه بودم
دورانــی کــه در رادیــو مســئولیت داشــتند چــه هدایتهایــی در
عرصه موســیقی کردند؛ خدماتی که هم برای موســیقی ایران و
هم برای موسیقیدانان بسیار ارزشمند بود .عالوه بر این ،در آثار

درخشان و زیباترین کارهای حوزه موسیقی ترانههای او است که
دیده میشود .در زمینه غزل امروز که با اسلوب و شیوههای تازه
و نو ســروده شده سرآمد و درخشان بود و غزلهایش به سبک و
ســیاق گذشــته و هم به لحاظ مضمون بســیار تازه و زیبا .فارغ از
تمام این خدمات آنچه از آقای ابتهاج برایم خاطرهانگیز است
همکالس شــدن فرزند ایشــان با یکی از فرزندان خودم بود .در
همان دوران هم این آشــنایی و همنشــینی فرزند برایم شــیرین
بــود و از طریق آنها پیگیر احواالتشــان بودم .هوشــنگ ابتهاج
بــه واقــع بزرگمردی بود و ســتونی پایدار در ادب و هنــر ایران .از
شــنیدن خبر درگذشــت ایشان بســیار متأســفم و به دوستداران
فرهنگ و هنر تسلیت میگویم.

مستقل ،فرهمند و میراثدار شعرای گذشته
در شـرایط تاریخی کشـور عزیزمان ایران،
افـراد شایسـته کـه شخصیتشـان دارای
جامعیتـی باشـد کـه جهان بینیشـان
غالمحسینامیرخانی بتوانـد بـرای بهتـر شناسـاندن فرهنـگ
خوشنویس
وهنـر و تاریـخ ایـران کمـک کنـد ،خیلـی
ً
کمیـاب هسـتند و از ایـن تعـداد کـم آنهایـی کـه واقعـا بایـد
فرصـت بهتـر و بیشـتری داشـته باشـند کـه بتواننـد بـه جامعـه و
دنیـا ایـن مقـام و موقعیـت فرهنگـی را معرفـی کننـد ،خیلـی کم
هسـتند .مخصوصـاً ایـن اسـتاد ارجمنـد و شـاعر گرانمایـه یکـی
از قلههـای شـعر امـروز بـود و همـه مـردم میداننـد در کشـوری

کـه بزرگانـی چـون سـعدی ،حافـظ ،موالنـا ،نظامـی و ...هسـتند،
طبـع و نـگاه مـا بسـیار مشکلپسـند میشـود و هـر کـس بخواهـد
در دنیـای شـعر و ادب جایگاهـی داشـته باشـد ،در سـایه آنهـا
قـرار میگیـرد ،امـا ابتهـاج کسـی بـود کـه شـخصیت مسـتقل و
فرهمنـدش بهعنـوان شـاعر شایسـتهای کـه میتوانـد زبـان روز را
طـوری بـه کار ببـرد کـه دارای همان عمق و معنا باشـد و در عین
حـال بهعنـوان میـراثدار ،اسـتادان بلندمرتبـه را نیـز نمایندگـی
کنـد .بـه هـر حـال عمر بـا برکت ایشـان در عالم موسـیقی و ادب،
اندیشـهای اسـت کـه بتوانـد مـا را بـه گذشـته پیونـد دهـد .ایشـان
چنیـن شـخصیت و مقامـی بـود.
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شاعری ﻫ .ا .سایه
خوی
ِ
اشاراتی در ُخلق و ِ

َرفام شعر
ایستاده بر قله ز ِ

یادنامه ای به بهانه درگذشت امیر هوشنگ ابتهاج (هـ .ا .سایه) در  94سالگی

وداع با خالق «ارغوان»

حمیدرضا محمدی

روزنامهنگار

ارغوانخاموشاست...
ﻫ.ا.سایه
از آخرینهــا بود .از آخرین بازماندگان نســل طالیی و
رؤیایی شعر فارسی معاصر و شاید هم آخرینش و از
آنبرترینهاوبهترینهایشان.برکشیدهدورهودورانی
تکرارناشدنی در سپهر فرهنگ ایران که تا هنگام مرگ
سرافراز و باشکوه بر قله زرفام شعر ایستاد.
چ مداهنه شاعری بود کممانند اما
ی هی 
ﻫ .ا .ســایه ب 
بیجایگزین .کســی که ذوق و شــوق شــاعریاش و
آن
ظرافــت و طــراوت طبعآزماییاش ،تا واپســین ِ
حیات در وجودش جاری و ساری بود و ظهور و بروز
داشت.
ســایه چشــمه فیــاض شــعر بــود .وقتــی از عشــق
میگفت،غلغلهوغوغابهپامیکرد.عاشقانههایش
بــرای عاشــقان ،عشــقی تمــام و مــدام بــود و چــه
بســیاری عشــاقی کــه در ایــن  76ســال شــاعری ،با
عاشقانههایشعاشقیکردندومگرمیشدباچنین
ابیاتیکیفنکرد:
«مژده بده ،مژده بده ،یار پسندید مرا /سایه او گشتم
و او برد به خورشید مرا» یا« :نشود فاش کسی آنچه
میان من و توســت /تا اشــارات نظر نامهرســان من
کس تنها شده ،یارا تو بمان/
توســت» یا« :با من بی ِ
همه رفتند از این خانه ،خدا را تو بمان»
به آنچه ایمان داشت ،باورمند و وفادار ماند .شاعری
آرمانگــرا که آرمانخواه ماند و دمی و قدمی عدول
و قصور نکرد و در برابر شخصی و کسی کرنش نکرد
اگرچه ناگفته پیداســت که هنرش ،همگام شدن با
زمان بود؛ چه آن زمان که امیدوار بود« :بسان رود که
در نشیب دّره سر به سنگ میزند /رونده باش /امید
هیچ معجزی ز مرده نیست /زنده باش»
و چه آن وقت که نومید شــده بود« :برســان باده که
غم روی نمود ای ساقی /این شبیخون بال باز چه بود
ای ساقی»
و همیــن در ورطــه و وادی آرمان زیســت کــردن ،او
را بــه رفقایــش و قدمایــش دلبســته و وابســته کرد،
که اگــر نمیکرد چنیــن برایشــان ،از مرتضی کیوان
گرفته تا محمدرضا لطفی ،مرثیهســرایی نمیکرد:
دل من /تو
ِ
گور تو سروستان شد /ای ِ
«ســاحت ِ
عزیز ِ
کدامین سروی؟» یا« :بی تو آری غزل «سایه» ندارد
«لطفی» /باز راهی بزن ای دوست که آهی بزنم»
شــاعر «ایران ای ســرای امید» بســیار به وطن شــور
و شــوق داشــت .کفتر جلد خانــه پدری بــود و البته
یــاددار مادر اما افســوس که حــاال کیلومترها
بســیار
ِ
دور از ایران جان به جانآفرین تسلیم کرد .اویی که
در ِد مردم داشت و همین هم بود که از آنان و برای
آنان میسرود« .دیگر این پنجره بگشای که من /به
ســتوه آمدم از این شــب تنگ /دیرگاهیست که در
خانۀ همســایۀ من خوانده خروس /وین شب تلخ
عبوس /میفشارد به دلم پای درنگ»
شعر و سخن او که گمان میکردیم شاعر رویینتن
ایران اســت ،بیش از هفت دهه بر تارک شعر ایران
درخشید و اینک در شمار جاودانههای ادب پارسی
استوالبتهکهچونموسیقیدانوموسیقیشناسی
بــارز و مبــرز بــود ،چکامههایــش با موســیقی ایران
پیوندیوصفناشدنیدارد.
او پهلــوان شــعر فارســی در زمــان و زمانهمــان بود.
خیلیهایمــان بــا شــعرش بــرای روز و روزگارمان،
خاطرهسازی و خاطرهبازی کردیم؛ با «ارغوان»ش،
با «تو بمان»ش ،با «انتظار»ش ،با «آزادی»اش ،با
«گالیا»یشوفراوانشعردیگر .امیرهوشنگابتهاج
برای چند نسل نماد بود و نماد ماند تا همیشه...

خانه دلتنگ غروبی خفه بود
مثل امروز که تنگ است دلم
پدرم گفت چراغ
و شب از شب ُپر شد
من به خود گفتم
یک روز گذشت
مادرم آه کشید
زود برخواهد گشت
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دردا که جز به مرگ نسنجند قدر مرد...

ســخن گفتن از هوشــنگ ابتهاج آن هم در
زمانی کوتاه و محدود و در حداقل جمالت،
کاری است بسیار سخت و سترگ.
زندهیاد هوشــنگ ابتهاج ،غزلســرای بزرگ
صدیق تعریف
خواننده و ردیفدان معاصــر ایــران ،در سراســر عمــر پربــارش،
موسیقی اصیل ایرانی
آنچنان دل در گرو موسیقی داشت که حتی
این اواخر در یکی از مصاحبه هایش اذعان میکند که من میبایست
از همان ابتدا دنبال کار موسیقی بودم و موسیقی را انتخاب میکردم
چرا که موســیقی هنری اســت که بال واسطه با مخاطب از هر ُملک و
ملتی که باشد در کوتاهترین زمان ارتباط برقرار میکند.
ابتهاج ،اواســط دهه  50مسئول و مدیر موســیقی اصیل ایرانی رادیو
شــد و دو برنامه ماندگار به نامهای «گلچین هفته» و «گلهای تازه»
را طراحــی و پیریزی کرد« .گلچین هفتــه» برنامهای رادیویی بود که
فقط هفتهای یک ساعت پخش میشد و روایتگر اجرا و بازسازی آثار
قدیمی موســیقی ایران ،به منظور آشــنایی بیشــتر مردم عالقهمند،
بخصوص جوانان با موسیقی نسبتاًفراموش شده گذشته بود.
افــرادی کــه در بخــش اجرایی ایــن برنامه حضــور پررنــگ و مؤثری
داشتند،اغلبازاعضایگروه«شیدا»بهسرپرستیمحمدرضالطفی
که بازسازی و بازآفرینی این آثار اغلب توسط لطفی انجام میگرفت
و در ادامه حسین علیزاده و پرویز مشکاتیان هم به عنوان سرپرستان
گــروه عارف بــا این برنامه همکاری داشــتند .البته اعضــا و گروههای
دیگــری همچون اســتاد پایــور و گروه ســماعی و دیگر موســیقیدانان
از دیگــر همراهان برنامــه گلچین هفته بودند .برنامهای ارزشــمند و
تأثیرگذار که پخش آن حدود  2یا  3سال به طول انجامید و به گمانم
 104برنامه در این مدت زمان ضبط و پخش شد و بستری فراهم آمد
تا موسیقی سنتی رنگ و بوی تازهای به خود بگیرد .البته قبل از آقای
ابتهاج هم موسیقی ارج و قرب مناسب خود را داشت ،موسیقیهایی
که حاصل تالش و زحمات گذشــتگان و اســاتید ارجمند آن دوران و
دورانهای پیش از آن بود؛ برنامههای ارزشــمندی همچون گلهای
رنگارنگ ،گلهای جاویدان و....
«گلچیــن هفتــه» آثــار گذشــتگان و اســاتید آن دوره و پدیدآورندگان
پیش از آن دوران را بازسازی و اجرا میکرد و همچنین آثاری جدیدی
را که ســاخته و خلق میشــد هم در برنامه خود داشــت .آثاری مانند
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ابری آهسته به چشمم لغزید
و سپس خوابم برد
که گمان داشت که هست این همه درد
در کمین دل آن کودک خرد؟
آری آن روز چو میرفت کسی
داشتم آمدنش را باور
من نمیدانستم معنی هرگز را
تو چرا بازنگشتی دیگر؟

«داروک»« ،دراین ســرای بیکســی» و ...از لطفی و چندین اثر تازه از
استاد پایور ،حسین علیزاده و پرویز مشکاتیان.
باید یادآور شد از آنجایی که در آن دوران ،کمتر به موسیقیهای سنتی
پرداخته میشد ،تولید چنین برنامههای رادیویی از سوی آقای ابتهاج
موجب شد مردم و بخصوص نسل جوان با موسیقی سنتی آشنایی
خوب و مناسبی پیدا کنند و علیرغم زمان کوتاه برنامه توانست تأثیر
خود را بر جامعه فرهنگی و موسیقایی کشور به جا بگذارد.
همانطورکهپیشتراشارهشدآقایابتهاج،عالوهبربنیانگذاریبرنامه
گلچیــن هفته ،برنامه دیگری هم به نام «گلهای تــازه» را راهاندازی
کرد که در آرشیو موسیقی ایران موجود است و آهنگسازان ،خوانندگان
و نوازنــدگان بســیاری در این برنامههای ارزشــمند شــرکت داشــتند.
درواقع میتوان گفت این برنامهها بخشــی از فرهنگ صوتی ایران را
در  100سال اخیر رقم زده است و همچنین باید اشارهای داشته باشیم
به برنامههای موسیقی اصیل ایرانی در جشن هنر شیراز.
بیشــک میتوان گفــت آقای ابتهــاج در موســیقی آن دوران حضور
پررنگ و کارسازی داشت .اقتدار و اتوریته پدرانه او ،کاتالیزور و نیروی
محرکه گروه «شیدا»« ،عارف» و «چاووش» بود...
و اما در مورد شعر سایه و نقش شعر او در موسیقی که در این فرصت
انــدک نمیگنجنــد؛ به گفته بســیاری از اســاتید بزرگ و کارشناســان
حوزه شــعر و ادبیات ،اشعار سایه برجسته و واال و از ارزشها بسیاری
برخوردار اســت .شعر ســایه سرشــار از زیباییهای هنری است .او در
عاشــقانهترین اشــعار و حتی غزلیاتش در عین عاشقانه بودن ،نگاه
جــدیای به مســائل اجتماعــی ،تاریخی و سیاســی داشــته و دارد .از
آن زمــان کــه ابتهاج به عنــوان مدیر موســیقی رادیو مشــغول به کار
شد ،اشــعار او در برنامههای مختلف گلهای تازه توسط خوانندگان
مختلف اجرا میگردید .این اتفاق برای موســیقی و همچنین شــعر
ابتهاج ،اتفاق میمون و مبارکی بود که خود ابتهاج و اشعارش را بسیار
بیشتر به جامعه شناساند و باعث شهرت هرچه بیشترسایه شد .این
شعرخوانی ابتهاج توسط خوانندگان همچنان تا به امروز و به احتمال
قریب به یقین تا آینده اســتمرار و ادامه پیدا خواهد کرد .در حقیقت
میتوان گفت هم شعر سایه به موسیقی خدمت کرد و هم موسیقی
به ســایه و شعر سایه« .روزی که جان فدا کنمت باورت شود .دردا که
جز به مرگ نسنجند قدر مرد!»

آفتابیکهاقتدار
سایهرامعنامیکرد

امین تارخ
بازیگر

بــزرگان یــک بــه یــک رفتنــد و مــا
بىســایهاى بــر ســر همچنــان طــى
میکنیم شب را و روز را.
ابتهاج بزرگ همچــون آفتابى بود که
اقتدار سایه را معنا میکرد.
فقــدان آن بزرگمــرد غمــى اســت
بس بــزرگ ،که بس دیــر در خاطرمان
میماند.

