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مردی که
فرزند زمانه خود بود

غزل را زندگی از «سایه» دادند
دوسـتی مـن بـا هوشـنگ ابتهـاج از
آخریـن سـالهای دهـه  20شـروع
طو
شـد و پـس از وقایـع  1332کـه خـ 
گ شـد ،ارتبـاط
مرزهـای فکـری پررنـ 
فتحاهلل مجتبایی
نویسنده و مترجم
مـا نیـز نزدیکتـر شـد .گاهگـداری در
دیدارهـا و جلسـات فرهنگـی و هنـری ،چنـد مرتبـهای هـم
در خانـه کسـرایی و دو ،سـه مرتبـهای هـم در حیاطخلـوت
خانـه نادرپـور بـا سـایه آشـنایی صمیمانهتـری پیـدا کـردم.
ایـن دوسـتی و دیدارهـا تـا همیـن اواخـر و اوقاتـی کـه او در
تهـران بـود ادامـه یافـت .سـایه در قالبهـای مختلفـی شـعر
میسـرود امـا بـه نظـر مـن غزلهـای او را میتـوان از جملـه
برجسـتهترین آثـارش دانسـت .بیهیـچ اغراقـی ،سـایه یکـی
از بهتریـن غزلسـرایان زمـان حاضـر اسـت چراکـه نهایـت

ذوق و خالقیـت ادبـی و هنـریاش را در آنهـا بـه کار بـرده
اسـت .در سـالهای درازی کـه در غربـت غربیـه و شـرقیه سـر
کـردهام چنـد کتـاب را هرگـز از خـود جـدا نکـردم ،یکـی از آنهـا
دربردارنـده مجموعـهای از غزلهـای هوشـنگ ابتهـاج بود که
بـه همـت یکـی از دوسـتان گـردآوری شـده بـود .بـه لطـف آن
اوقاتـی کـه غزلهـای سـایه را میخوانـدم یکـی ،دو بیـت بـه
یـاد سـایه ،ایـن دوسـت قدیمـی ،در ذهنـم نقـش بسـته اسـت:
جهان را از سخن سرمایه دادند
سخن را با غزل پیرایه دادند
جهان را زندگی از آفتاب است
غزل را زندگی از سایه دادند
یادش گرامی و نامش جاوید باد!

ی اجتماعی و سیاسی
پرچمدار موسیق 

نماد نامداری برای زندگی متعادل هنری
اســتاد ابتهاج از آن دســت چهرههای
فرهنگــی و ادبــی اســت کــه ارائــه
هــر توصیفــی دربــاره شــخصیت
عبدالجبار کاکایی و فعالیتهــای وی را نمیتــوان
شاعر و منتقد ادبی مبالغهآمیــز دانســت .ایشــان
بیهیــچ اغراقــی در حوزههای مختلف منشــأ اثــر و از طرفی
صاحبنــام بوده و هســت؛ هم در عرصه موســیقی و هم در
زمینــه شــعر و از طرفــی پژوهشهــای ادبــی .اگــر بخواهم از
دریچــه حرفه و تخصص خود نگاهی بســیار گذرا به ســالها
فعالیــت اســتاد ابتهاج داشــته باشــم بیــش از همــه باید به
غزلســرایی اش و تأثیــری که در ایــن رابطه به جای گذاشــته
اشــاره کنم .او نقشی غیرقابل انکار در سیر تکامل غزل نوین
ایفا کرد ،بعد از ســنت غزل قدیم که در روزگار ما با شــهریار
شــناخته شــده ،غزل با هوشــنگ ابتهاج ،ســیمین بهبهانی و
حســین منزوی فضایی تازه برای تولد دوباره یافته است ،آن
هم در شــرایطی که غزل از جمله قالبهای مهم شعری در
همه دورههای تاریخی کشــورمان محسوب میشود .از سوی
دیگر ایشــان در مهندســی کلمات و چگونگی چینش واژگان
در کنــار یکدیگــر تبحــر خاصــی داشــته اســت .عمــق زیبایی
بخشی از شعرهای وی شاید با خوانش عادی و حتی دکلمه
کــردن خــود را نشــان ندهد امــا در تلفیــق با موســیقی جلوه
حقیقــیاش را نشــان میدهــد .بخشــی از ویژگــی درخشــان

شــعرهای وی در قالــب بهرهمنــدی از یــک لحــن درســت و
درآمیختــن با موســیقی اســت که خــود را نشــان میدهد .به
گمانــم حضور پررنگ شــعرهای ابتهاج در عرصه موســیقی
به ســبب قابلیتهای نهفته در ســرودههای وی است .آنچه
در حافظــه جامعه ما از آثار ایشــان ثبت شــده اغلب آنهایی
هســتند کــه با موســیقی درآمیخته اســت .هر چنــد غزلهای
اجتماعــی ایشــان در مهمترین دورههای تاریخی کشــورمان
اثرگذاری ویژهای داشــته اســت .غزل ابتهاج بیهیچ مبالغه
بیش از پنجاه ســال زندگــیاش را در غزل جای داده ،در کنار
اینها ابتهاج زندگی بیحاشــیهای داشــت .به قول امروزیها
نــه ســوپرانقالبی بود کــه با حرفهــای تند و تیــز عرصه را بر
خــود و دیگران تنگ کند و نه اینکه آنقدر اهل احتیاط باشــد
که روی حقیقت را بپوشــاند .هم پیــش و هم بعد از انقالب،
در ارتباط با غزل نیز اینچنین بود ،نه دچار ســنتزدگی بود و
نه اینکه به آن واکنش منفی داشــته باشــد .چیزی که در یک
کالم دربــاره زندگــی حرفهای و شــخصی وی میتــوان به آن
اشــاره کرد تعادل اســت .نکتهای که در پایان نمیتوان از آن
صــرف نظر کرد این اســت که صحبــت درباره اســتاد ابتهاج
در چنین فرصتهای اندکی نمیگنجد ،ایران و ایرانیان یک
ســرمایه ارزشــمند فرهنگی خود را از دست داده اند ،هرچند
کــه یادگارهــای اســتاد ابتهاج و حتــی صدای ایشــان برای ما
باقی مانده است.

نعیم احمدی /ایران

آشــنایی مــن بــا زندهیــاد هوشــنگ
ابتهــاج بــه ســالها قبــل برمیگــردد.
دورانــی کــه زندهیاد «ســایه» در رادیو
فعالیــت داشــت؛ خــرداد 1351
داریوش طالیی
آهنگساز و نوازنده سرپرســت برنامه گلهــای رادیو بود.
پیشکسوت
در واقــع بــه ســبب تواناییهــای ادبی
آقــای ابتهــاج و شــناختی که از موســیقی داشــت ،جریانی در
موســیقی ایــران به وجود آمــد که در ابتــدای کار ،مرکزیت آن
آقایــان محمدرضــا لطفی ،محمدرضا شــجریان و هوشــنگ
ابتهاج بودند .در آن دوران موســیقیهایی خلق شد که عالوه
بــر اســتواری بر پایه ســنت ،بــه گونــهای بیانگر موســیقیهای
اجتماعی و حتی انقالبی هم بود.
در واقــع جنــس و ســاختار موســیقی دســتگاهی ایــران
به گونــهای اســت کــه بــا ادبیــات کالســیک مــا همگــون
و عجیــن اســت و اشــعار شــادروان ابتهــاج نیــز از ایــن
مشــخصات برخــوردار بــوده اســت و وقتــی بعضــی از
اشــعار ایشــان را میخوانیــد مشــابه ایــن قالبهــای
شــعری در بیــن شــعرای  700ســال قبــل یافــت میشــود؛
امــا جــدا از قالبهــای شــعری ،اشــعار او دارای مضمــون
انقالبــی و اجتماعــی اســت .درواقــع بــه نوعــی بــا زبــان
شــعر حساســیتها و مضمونهــای خــاص ایــن دوره را

نیــز بیــان میکنــد و بــه کار میبــرد .هوشــنگ ابتهــاج در
برخــی از اشــعار کــه تعبیــرات سیاســی و اجتماعــی دارد،
آورده« :نامــدگان و رفتــگان از دو کرانــه زمــان  /ســوی تــو
میدونــد هــان! ای تــو همیشــه در میــان» و در شــعر دیگــر
میگویــد « در ایــن ســرای بیکســی کســی بــه در نمیزنــد
 /بــه دشــت پــر مــال مــا پرنــده پــر نمیزنــد /یکــی ز شــب
گرفتــگان چــراغ بــر نمیکنــد /کســی بــه کوچهســار شــب در
ســحر نمیزنــد »...و...
اشعار موسیقایی سایه ،درقالب شعر کالسیک بود و از صنایع
ادبی برخوردار اســت و در کنار آن روحیه اجتماعی و انقالبی
هــم در این اشــعار دیــده میشــود و این دیدگاه در موســیقی
ما بســیار تأثیرگذار بوده اســت و در حقیقت ســایه به گونهای
دردهــه  50ســردمدار ایــن جریــان شــد و در کنــار برنامههای
موســیقی در رادیــو در ادامــه گروههــای موســیقی چــاووش،
عارف و شیدا پایهگذاری شد.
باید بگویم امیرهوشــنگ ابتهاج شیفته موسیقی ایرانی بود و
شــناخت خوبی از آن داشــت اما به سبب طبع شاعرگونهاش
وارد جریانــات حرفهای موســیقیدانان نشــد و تنهــا یک نگاه
همبستگی ،همدلی و بیطرفی به موسیقی داشت که همین
دیدگاه نقش بســیار مثبت و ســازندهای در موســیقی ایران به
همراه داشت.

بیشک هوشنگ ابتهاج از زمره نامهاییاست که
میشــود به جد گفــت فرزند زمانه خود بــود .این
عبــارت یــا تلقی را مــن دربــاره بزرگــواران دیگری
مانند حمید ســمندریان و جناب شجریان هم به
پیام دهکردی
بازیگر و کارگردان کار بــرده و میبــرم و باورم بر این اســت که اینها،
فرزند زمانه خود بودند و هرگز نخواهند مرد .درست است که خبر درگذشت
«ســایه» را میشــنویم امــا یقینــاً باورمان براین اســت که صرفاً با جســم او
وداع کردهایم ،اما اندیشــه و نگاه و شــعرش تا جاودان جاودان زنده خواهد
بود و به تعبیر ســعدی «سعدیا مرد نکونام نمیرد هرگز /مرده آن است که
نامــش به نکویــی نبرند» .افرادی از این دســت تبدیل بــه «کنش» و تبدیل
به شــاکلهای میشــوند که در کلمه «کنش» معنا میگیرند .وقتی تبدیل به
کنش میشــوند ،همیشــه کار میکنند و فعال و اثرگذار باقی میمانند ،پس
پیش از آنکه بگویم ابتهاج شاعر بزرگی بود ،میگویم او کنشگر بزرگی بود و
اندیشمند و روشنفکری با زیست و نگاهی یگانه.
یادم هســت وقتی کودک بودم مادرم شعرهای حافظ و سعدی و باباطاهر
و ...برایم میخواند و آنچه امروز از عالقه و ارادت به شعر و موسیقی دارم از
مادر است .هرگز فراموش نمیکنم وقتی کاست جدیدی از استاد شجریان
میآمــد مــن و مــادر آن را بــا هــم میشــنیدیم و در ایــن بین تجربــه آلبوم
«ســپیده» هرگز فراموشام نمیشــود .در تمــام آن دوران نوجوانی همواره
کســی به من میگفت« :از جا برخیز!» این جادوی کلمه و صدا و موســیقی
بود که بســتهای حیرتانگیز به من و امثال من میداد تا حرکتی به ســمت
نور و روشــنایی و عقالنیت داشته باشیم؛ کالم و بیان و شعر اندیشه ابتهاج،
حتی در مصاحبههایش ،سرشــار از این واقعنماییهای صریح است که آن
را نهیب میزند .این نکته ای بســیار مهم اســت که کســی چنین هنرمندانه
واقعیت را برای ما عریان کند .این سیاهنمایی نیست بلکه واقعنمایی است.
نتیجــه ایــن واقعنمایی بــزرگ و بیبدیــل خواهد بود و منتهی خواهد شــد
به پرسشــگری .میپرســد باید چه کرد؟ و نهیب میزند که برخیز! و همین
برخیز! طلیعه بیداری را نوید میدهد تا مخاطب تأمل کند .در همین زمان
است که او راهکار هم ارائه میدهد،مثالً در تصنیف بسیار درخشان «سپیده»
میگوید« :ایران ای سرای امید و »...یا با خواری زندگی کردن را در تصنیفی
دیگــر تقبیــح میکند و میگوید برخیز! پس او روشــنفکری تمــام عیار بوده
است که چشماندازی پیش روی ما گشود و افقی باز کرد تا آینده روشن شود.
بله؛ او ابتهاج است .روشنفکر و شاعری که تاریخ مصرف ندارد و زندگیاش
محصول زیســت و ادراک او از فضای پیراموناش است ،مثل سعدی ،مثل
حافظ ،مثل شکسپیر و اساساً هنرمندان بزرگ همواره دست روی دردهای
بشری گذاشته و مسائل بنیادین را مطرح کردهاند؛ ناله نکردند ،بلکه فریاد
زدنــد و دربرابــر ظلم راهکار دادند و مدام جامعه را به اندیشــیدن تشــویق
کردند ،پس عقالنیت و پرسشــگری شاخصه مهم سایه است و معتقدم ما
امروز در تمام احوال به نظریات و راهکارهای او نیاز داریم.
نکته دیگری که همیشــه برای من مهم بوده ،شور و شعور توأمانی است که
در تمامــی آثار او وجــود دارد .همواره مخاطب ،هم شــور و ولولهای در خود
حس میکند و هم توأمان متوجه میشود که کسی دارد او را به شعورمندی
و تأمل دعوت میکند ،چه در ارغوان ،چه در آن غزل شاهکار « :برسان باده
که غم روی نمود ای ســاقی» و تقریباً در تمامی آثارش .با زیباترین کلمات
و ایجازی بیمانند عظیمترین مسائل را مطرح میکند .مخاطب همچنان
کــه ســوگواری میکنــد ،در حال تزکیه و پاالیــش روح هم اســت و خیلی زود
شــاعر بــه او نهیــب میزند کــه بلند شــو و ناله نکــن! از دیــدگاه من جامعه
بیروشــنفکر ،جامعه مرد ه اســت و اگــر در جامعهای روشــنفکران واقعی،
کمیاب و دیریاب شــوند ،عرصــه برای بروز و ظهور جریان شبهروشــنفکری
فراهــم میشــود و همین میشــود کــه میبینیــم .جریان شبهروشــنفکری
درســت مقابل جریان روشنفکری اصیل است .همه آنچه ما را امروز رنجور
میکند ،از جمله عوامزدگی ،غوغاســاالری ،پوپولیسم و ...محصول سیطره
جریان شبهروشــنفکری اســت که پوســته و ظاهری زیبا دارد و سعی میکند
خود را روشنفکر نشان بدهد ،حال آنکه نیست .روشنفکر به معنای واقعی
بســیط میبیند و توأمان عمیق .یکی از این نگاهها هوشــنگ ابتهاج است و
چون خودشان «کنش» هستند میتوانند محرک و مؤثر باشند .ما کم بهره
بردیــم از کســانی مثل هوشــنگ ابتهاج و جز تکــرار الفاظ و شــعار ،آنچنان
کاری بــرای فرهنــگ نکردیم .به عقیــده من ما به ابتهاجهای بســیاری نیاز
داریــم؛ ابتهاجهایی کــه در هیاهوی مصرفگراهــا و فرصتطلبها پنهان
و غافل ماندهاند .ما میتوانیم از هوشــنگابتهاجها بیاموزیم و نگاهشــان را
سرلوحه زندگی و تفکرمان قرار بدهیم و به سمت روشنایی حرکت کنیم تا
ازآنهاارتفاعیباشکوهتربگیریم.استادمحمیدسمندریانهمیشهمیگفت
«زمانی من برنده میشوم که شاگردان من از من جلو بزنند و ما اگر با نگاه
به این چهرههای باشــکوه راه درست و حرکت را بیاموزیم حتماً میشود به
آینده امیدوار بود» .ابتهاج با شــعرها و اندیشــههایش همیشه زنده خواهد
ماند و امیدوارم روزی فرا برســد که ما بتوانیم با عمیقنگری هرچه بیشتر و
«فرزند زمانهخود بودن» راوی دردهای بشــری باشیم و مثل ابتهاج راهکار
ارائه بدهیم .یادش تا ابد گرامی باد!

بشکوه و سرفراز همچون ارغوان
آشنایی من با هوشنگ ابتهاج
بــه حــدود نیــم قــرن پیــش
میرســد .از زمانــی ســایه را
میشناســم کــه رئیــس واحــد
قدمعلی سرامی
شاعر ،نویسنده و
موســیقی صــدا و ســیما بــود.
پژوهشگر
شاید بتوان گفت دوره ریاست
هوشنگ ابتهاج در واحد موسیقی از بهترین دورهها برای
شــاعر و آهنگســاز و به طور کلی برای فرهنگ ایران بود.
یکــی از کارهایــی که من انجام میدادم ،تصنیفســازی
برای آهنگســازها بود .اولین بار وقتــی او را مالقات کردم
که تصنیفی را برای صدا و ســیما میبردم .شوخ طبعی
و بذله گویی ابتهاج از ویژگیهای بسیار دلنشین او بود که
هم سبب میشد فضا منبسط و صمیمی گردد؛ هم او در
یاد آدمها ماندگار شود.
درباره شــعر ابتهاج باید بگویم که او یکی از شاعران تراز
اول معاصر در شعر سنتی و کهن و در شعر نو و نیمایی
است .از غزلهای معروف او غزل «زبان نگاه» است:
نشود فاش کسی آنچه میان من و توست
تا اشارات نظر نامه رسان من و توست
گوش کن با لب خاموش سخن میگویم
پاسخم گو به نگاهی که زبان من و توست
روزگاری شد و کس مرد ره عشق ندید
حالیا چشم جهانی نگران من و توست
گرچه در خلوت راز دل ما کس نرسید
همه جا زمزمه عشق نهان من و توست
نقش ما گو ننگارند به دیباچه عقل
هرکجا نامه عشق است نشان من و توست
سایه زاتشکده ماست فروغ مه و مهر
وه از این آتش روشن که به جان من و توست
این شــعر ســایه آنقدر زیبا و بیهمتا و تأثیرگــذار بود که
دســتمایه پایان نامهها هم شــد .یکی از دانشجویان من
پایــان نامهای با عنوان «زبان نگاه» نوشــت و این شــعر
سایه را در صدر آن قرار داد.
زبان ســایه در شــعرش شســته رفته و لطیــف و در عین
حــال فاخــر اســت؛ این زبــان دلنشــین عالوه بــر قریحه
شــاعری او ،بــاز میگردد به آن که ســایه در شــعر حافظ
ذوب شده بود .در واقع شاعران بسیاری چون «شهریار»،
که میگفت« :هرچــه دارم همه از دولت حافظ دارم» از

قرن نهم به بعد تمام دیوان حافظ را غزل به غزل از« اال
یا ایها الســاقی» آن گرفته تا «ای پادشه خوبان داد از غم
تنهایی» استقبال کردند؛ یعنی از وزن و ردیف و قافیه آن
بهره جستند و شعر تازه گفتند .این تتبع از شعر و دیوان
حافظ روی هوشنگ و شعر و زبان شعریاش نیز بسیار
اثرگذاشت .ابتهاجیکی ازحافظشناسانوشارحانمهم
دیوان حافظ اســت و شرح و تصحیح او بر دیوان حافظ،
بســیار ارزشــمند اســت و بارها در ابعاد و صــور گوناگون
تجدید چاپ شــده اســت .از این رو به اعتقاد من ابتهاج
شاعرخدمتگزاریبود.
نگرشابتهاجبهجهانبسیارنابوانسانیبود.نوسانات
نامطبوع جامعه ،شــرایط نابهنجار و اختالف طبقاتی از
گذشــتههای دور تا کنــون او را مــیآزرد و غم همنوعان و
هم میهنان خود را بسیار میخورد .غربت و مهاجرت نیز
انــدوه او را افــزوده بود و همواره در پی آن بود که تغییری
ایجاد کند و دست به کاری بزند که غصه سرآید.
از نــگاه من دلبســتگی ابتهــاج بــه «ارغــوان»اش نیز به
واســطه رنگ گلهای این درخت بود؛ چرا که در اندیشه
ابتهاج رنگ ســرخ و ارغوانی بسیار معنا داشت و روحیه
انقالبی او ،از عشــق وی بــه رنگ گل های درخت ارغوان
پیــدا بود .ارغوان همچنین چون الله و شــقایق نماد داغ
موروثیوازلیآدمیاست.همانگونهکهحافظمیگوید:
ای گل تو دوش داغ صبوحی کشیدهای
ما آن شقایقیم که با داغ زادهایم
اندیشههای دیانت اسالم نیز این معنا را افاده میکند .آنجا
«ع َصــى َ
کــه خداونــد در آیه  121ســوره طه میفرمایدَ :
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اب َعَلی ِه َو َه َدى»
سپس خدا او را (به مقام نبوتش) برگزید و توبه او را پذیرفت
و هدایتــش فرمــود .در واقــع آدمــی ذاتاً عصیانگر اســت و
ابتدای هدایت و داللت ،عصیان اســت .در اندیشــه ایرانی
هــم ایــن عصیان به چشــم میخــورد .در کتاب ارزشــمند
«ُبندهشــن» از «فرنبغ دادگی» ،انســان از بعد سرکشی به
آتش تشبیه شده اســت و ابتهاج در اشعارش بارها ارغوان
و شــعله را در کنار هم و در تناســب با هم استفاده کرده .در
واقع شــاید ارغوان نمادی از سرکشــیای بــود که ابتهاج در
درون خود داشــت و میلی که به تغییر و اصالح جامعه به
سمت خوبیها در وجودش بسیار ژرف بود.

یارکلماتپاک

حافظزمانه

سایهایسرشارازدرخشش

قرنیبهغرورزیسته

هوشــنگ ابتهاج پیــش از هر چیــز ،حتی پیش
ازآنکه شاعر و پژوهشگر و ...باشد ،انسان بزرگی
بود که آدم دلش میخواســت مــدام به او نگاه
کند .گاهی اوقات آدمهایی در اطراف ما هستند
امیر دژاکام
نویسنده و کارگردان که مــا دوســتداریم ببینیمشــان و نگاهشــان
کنیم .ســایه را هم هر وقت که میشــد دید و شــنید ،چــه از نزدیک چه در
فضای مجازی ،گوش و چشــم از دیدن و شنیدنش سیر نمیشد .شاعری
فصیــح ،بلیغ و ادیبــی بیهمتا و مانــدگار بــا واژگان و عواطفــی درخور.
هرگاه انسان شعر آقای ســایه را میشنود به هیجان و ذوق و شوق میآید
و دلش میخواهد دوباره و دوباره آن را بخواند و بشــنود .نمیشود اشعار
ســایه را یکبار خواند؛ حظ و مســتیای از فهمیدن دوباره معنای زندگی
ی نیست .حتی
در شــعرهای او به آدمی دست میدهد ،که توصیف کردن 
اگر او از یک بوت ه ارغوان بنویســد .همیشه با خودم اندیشیدهام که چطور
ممکن اســت انســانی تا این حد فهیم باشــد و لطیف و شاعر و حساس و
اینهمــه را بــه بهترین زبانهــا و کالم به دیگری منتقل کنــد؟ حرف زدن
درباره این یار کلمه و انسان شریف برای هر کسی افتخارآمیز است .سایه،
تمام عمر با حرمت ،حرف زدن ،زیستن و نگاه کردن را انتخاب کرد .انگار
همیشه روبهروی «گالیا» نشســته بود و تا پایان عمر هم عشقورزی کرد و
عشــق را از معنای مادی خود فراتر برد و جهانیتر کــرد .دیروز که این خبر
را شنیدم بســیار متأسف شــدم .خانهای که یاران کلمههای پاک و شریف
و نجیب و آگاهیبخش میســازند ،هرگــز ویران نخواهد شــد و ماندگار
خواهد بود و زندگی یاران کلمه بعد از خاموشــی چراغ جسم ،باشکوهتر
و پرنورتر تــا قرنها و قرنها باقــی خواهد ماند .هیچ یار کلمــهای نبوده و
نیستکهقلمرابهدستبگیردوکلماتیشریفماندگارکنددرنظمونثر
و یادش گرامی داشــته نشــود .من کوچکتر از آنم که درباره او حرف بزنم.
ی استکهتاپایانباقیخواهدماند.
خدامنرابیامرزد!هرکلمهاوشرافت 

جایــی در کتــاب «پیرپرنیــان اندیــش»
خاطــرهای تعریــف میکنــد کــه بــرای من
تصــورش بســیار شــاعرانه بــود .میگوید
زمانی که من کودک بودم در گیالن روشی
بهروز غریبپور
کارگردان
وجــود داشــت بــرای نمکســود کــردن
ماهی .در واقع ماهی را نمکســود میکردند و بعدآن را در خمره
میچیدنــد و ماهی آلوده به خون و نمک بود تا در فصلهای بعد
از آنها اســتفاده کنند .میخواهــم بگویم ذهن ســایه دقیقاً مانند
این خمره پرماهی خونین نمک ســود اســت ،وقتی که میگوید:
«شــب است و آینه خواب ســپیده میبیند» یا «بیا که روز خوش
ما خیالپرورده است» یا «هوای باغ گل سرخ داشتیم و دریغ» ما
چنان سایهای را میبینیم.
به نظر من ،هوشــنگ ابتهاج کارنامه بســیار موفقــی دارد اگر چه
فراز و فرود بســیاری هم در زندگی شــخصیاش داشت و طبیعی
اســت من با بخشــی از اینهــا نتوانم رابطــه برقرار کنم کــه اتفاقاً
همینهاست که او را به کســی مثل حافظ نزدیک میکند .همین
فراز و فرودهای همیشــگی و توأمان شــاعر بودنهای همیشــگی.
او حافظ زمانه ماســت و همانجایی میایســتد که حافظ ایستاد
و گفت« :به مردمی که جهان ســخت ناجوانمرد اســت ».سایه
فوقالعاده به گردن اندیشــ ه معاصر و شــعر ما حق دارد .من او را
باالتر از بسیاری میدانم .باالتر از شاملو ،اخوان و سپهری چون او
همه اینها را در خود جمع داشت.
خدا را شــاکرم که عمر بلندی داشــت و بینظیر مانــد .او علمدار
شــعر ،موســیقی و فرهنگ ماســت و اگــر چه هیچکــس جاودانه
نخواهــد بــود اما کســانی چــون او بــا کلمــات و اندیشههایشــان
خواهند ماند.

 22ســاله بــودم که چند
غــزل از ســایه را از جان
از بــر بــودم« :نشــود
فــاش کســی آنچــه
هرمز علیپور
شاعر
میــان مــن و توســت»
و غزلهای دیگــر .بعــد در دورهای که بهعنوان
معلــم ناســازگار ســاکن روســتایی دورافتــاده
شــدم ،دیوار اتاقــم پر بود از «در این ســرای بی
کســی کســی بــه در نمیزند» ســن و ســالم که
باالتــر میرســید گاهــی بــه دالیلــی در خلوت
خود از او انــگار رنجیده و دلگیر بــودم و بعدتر
کــه داشــت دلنازکیهایی روزهایــم را احاطه
میکــرد ،گفتم با شــاعرانی که بــه طریقی انگار
نمــاد ســرزمین مــن هســتند بایــد بــا احتیاط
ســخن بگویم .حاال که عدهای عزیــز و ارجمند
خود مرا بهعنــوان صاحب عزا مــورد خطاب
قــرار میدهند ،معلوم اســت که چــون نهیبی
آموزنــده اســت کــه در مصیبتــی ســنگین از
بابت غیبــت تختهبنــد عنصری کســی چون
ســایه باید بهیاد بیــاورم که نام ســایه در پرچم
کلمات و نغمه های شــعر و موســیقی سرزمین
مــا تــا همیشــه میدرخشــد .معلــوم اســت
پریشانم که پریشــان مینویسم .این مصیبت
را بــه جامعه شــعر و ادب و موســیقی تســلیت
میگویم و میگویم ســرتان سالمت ای شعر!
ای موسیقی! و ای عالقهمندان به سایه!

سـایه؛ روایتگـر
روزگار
انسـان
ِ
خویـش اسـت.
ارمغان بهداروند شعر او شـرح دمها و
شاعر
آدمهایـی اسـت کـه
بـا مـا نسـبت دارنـد .دمهـای غـم و شـادی و
آدمهایـی کـه به رفاقـت در هم ،گریسـتهاند
و خندیدهانـد« .مـردم» شـعر او مردمـان
خانـه و خیابانهـای روزگارش بودهانـد.
مردمـی کـه بهاعتمـاد ،در امیدواریهـا
و ناامیدیهـا ،شـعر او را گاه ،زمزمـه و
بیشـتر ،فریـاد کردند و ایـن اعجـاب و اعجاز
اوسـت کـه چنـد نسـل بـا شـعر و در شـعر او
زیسـتهاند .سـایه متولـد ادبیـات کالسـیک
اسـت امـا شـعرهای نـو او شانهبهشـانه
غـزل قـد کشـیدهاند و ثمـر دادهانـد.
حکایتـی کـه بـه درخـت کهـن خانـه او در
خیابـان کوشـک تهـران میمانـد که بـا همه
پیرسـالی ،بـه سـعی سـایه جوانـه میزنـد و
میپایـد .درختـی کـه ارغـوان نـام گرفـت
و فراتـر از آن چاردیـواری ،نمـاد وطـن
شـد .وطنـی بـرای او و دیگرانـی کـه بـهدرد،
همغربـتاش هسـتند« :چـه غریبانـه تـو
بـا یـاد وطـن مینالـی /مـن چـه گویـم کـه
غریـب اسـت دلـم در وطنـم»
از پـس قرنـی بهغـرور زیسـتن ،در دورتـر

جایـی از وطـن« ،سـایه» ،بـه مـرگ تسـلیم
شـد .خبـر تسـلیم ناگزیـر سـایه را «یلـدا» بـه
مرور شـعری کـه در خاطره جمعـی هر کدام
از مـا جـای پایـی دارد ،در میـان گذاشـت:
«بگردیـد ،بگردیـد ،دریـن خانـه بگردیـد/
دریـن خانـه غریبیـد ،غریبانـه بگردیـد».
میخوانـم و حتـم دارم کـه مـرگ نمیتواند
او را در سـایه نگـه دارد؛ چـرا کـه شـعر ،شـاید
متولـد حیـات شـاعر باشـد امـا بـه ممـات او،
شـعرمرگی اتفـاق نمیافتـد و تازهجانتـر
میشـود نـام و نشـان شـاعر« .بگردیـد
بگردیـد» را میخوانـم و آن دوچشـم
روشـن در چروکیدگیهـای چهـرهاش را
بـه خاطـر مـیآورم کـه خستهخسـته همـه
ایـن سـالها بـا ما بغـض کـرده اسـت و با ما
گریسـته اسـت و همعـزای بـا یلـدا مینالـم
کـه« :یکـی مـرغ چمـن بـود کـه جفـت دل
مـن بـود /جهـان النـه او نیسـت پـی النـه
بگردیـد»
در ایـن سـالیان ،آن قـدر درد و دشـواری
پشتسـر گذاشـتهایم کـه «سـرد و گـرم
تاسـیان سـایه،
چشـیده» نـام بگیریـم امـا
ِ
ی اسـت کـه بـر سـر
سـیاهتر از همـه عزاهایـ 
مـا باریدهانـد .دشـواری وظیفـه او اکنـون،
میـراث اوسـت .بیش از سـوگواری «سـایه»
بایـد از «سـایه» آواربـرداری کـرد.

