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هوشنگ ابتهاج، شاعر نامدار 

دبیر گروه  فرهنگ و هنر

آرش شفاعی

مــعــاصــر دیـــــروز صــبــح پـــس از 
ــاری در آلـــمـــان  ــمـ ــیـ ــی بـ ــدتـ مـ
که قابل  درگذشت. همچنان 
ــرگ او بــا بــازتــاب  تــصــور بـــود، م
گسترده ای در فضای مجازی 
کاربران  همراه بود و بسیاری از 
که با آثار وی خاطره دارنــد، به 

بازنشر سروده های او در صفحات شان پرداختند.
ابتهاج نزدیک به هشت دهه در شعر امروز ایران حضور 
جدی داشت و به همین واسطه از نقش مهمی در تطور و 

تحول شعر امروز ایران برخوردار بود. 
مهم ترین اثری که برای نخستین بار نام او را در شعر امروز 
مورد توجه قرار داد، غزلی است که در دهه 20 از وی منتشر 
که تلفیقی میان  شد و نشان دهنده ظهور شاعری بود 
کالسیک و حال وهوای نوجویی ایجاد می کند،  فضای 
غزل مشهور »در این هوای بی کسی کسی به در نمی زند« 
بود. او در طول دوران شاعری اش توانست در سه حوزه 

تأثیرگذار باشد. 
بی شک نخستین تأثیر وی، در غزل بود. سایه را می توان 
یکی از بنیان گذاران غزل نوی فارسی دانست که به »غزل 

نوکالسیک« مشهور شده است.
بیانی جدید  و  زبانی  ایجاد فضای  تأثیرگذاری در  ایــن   
که در آن شاعر، ضمن وفـــاداری به بنیادهای  آغــاز شد 
از  قــدمــا، سعی می کند  بــر شعر  و تسلط  کالسیک  شعر 

حال وهواهای تــازه هم در شعرش بهره مند شــود. این 
نوجویی از نیاز زمانه و تأثیرات انقالب ادبی نیما نشأت 
می گرفت. البته »سایه« خود بعدا از دنباله روان خود در 
نوجویی در غزل عقب ماند و باید سکه غزل نوکالسیک را 
به نام شاعرانی چون منوچهر نیستانی، حسین منزوی، 

محمدعلی بهمنی و سیمین بهبهانی زد. 
 بیشترین حجم آثــار ابتهاج در همین قالب غــزل بود. 
غزل او هرچه بیشتر پیش آمد، بیشتر کالسیک و به زبان 
شعر سبک عراقی نزدیک شد اما نمی توان از تعداد باالی 
گزیده  غزل های خوب و ماندگار او چشم پوشید و هیچ 
گزینه ای از غــزل معاصر ایــران بــدون تعداد زیــادی از  و 

شعرهای او، کامل نیست. 
نکته مهم این است که سایه برخالف بسیاری از شاعران، 
کهن سرایی  به رعایت اعتدال و تناسب میان نوجویی و 
توجه داشت، به همین دلیل تعداد شعرهای او که دارای 
سالمت و سالست زبانی در تمام شعرند، از بسیاری از 

هم نسالنش بیشتر است.

     دال این یادگار خون سرو است

گرچه تعداد مثنوی های  کرد ا سایه، مثنوی سرایی هم 
او به نسبت غزل هایش کمتر است اما او در این قالب هم 

توانست تأثیرگذار باشد. 
گذاشت، این بود  که او بر این قالب   مهم ترین تأثیری 
ــامــه ســرایــی را از پــای  کــه بــنــد حــکــایــت ســرایــی و انــدرزن
کــرد ایــن قــالــب را بــه مــوضــوعــات و  مثنوی بــاز و سعی 

که در روزگــار خــودش مورد کند   حال وهواهایی نزدیک 
 توجه بود. 

ــکــرد در مثنوی تحت  ــاد ایــن تغییر روی بــه احــتــمــال زیـ
افتاد.  اتــفــاق  چــهــارپــاره ســرایــی  قدرتمند  جــریــان  تأثیر 
شعر  فضای   30 دهه  در  که  رمانتیکی  چهارپاره سرایان 
ایــران را تحت سلطه خــود درآورده بودند، فضا را برای 
کردند و ابتهاج هم با هوشمندی از این  این تغییر آماده 
فضا به خوبی استفاده کرد و مثنوی های ماندگاری چون 

»یادگار خون سرو« را سرود:
دال دیدی که خورشید از شب سرد 

کستر برآورد چو آتش سر ز خا
زمین و آسمان گلرنگ و گلگون

جهان دشت شقایق گشت ازین خون
نگر تا این شب خونین سحر کرد
چه خنجرها که از دل ها گذر کرد
ز هر خون دلی سروی قدافراشت

ز هر سروی تذروی نغمه برداشت
صدای خون در آواز تذرو است

دال این یادگار خون سرو است ...
که سایه در فضای ادبیات و هنر امروز  تأثیر مهم دیگری 
گذاشت، در حوزه موسیقی و شعر بود. او گرچه خیلی کم 
تصنیف سرود اما هروقت هم که سرود، مانند »تو ای پری 

کجایی« ماندگار بود. 
شاید تأثیر او به واسطه مدیریت بر بخش موسیقی و شعر 
رادیووتلویزیون و ایجاد پیوند و نزدیکی میان شاعران 

از موسیقیدانان جــوان و  اهــالــی موسیقی و حمایت  و 
ــاد در  شــاعــران بااستعداد در طــول دهــه 50 اهمیتی زی

فضای شعر و هنر امروز داشت. 
ــه تــوانــســت مــیــان احــســاســات و عــالیــق سیاسی  ســای
ــیــات فــارســی تعادلی  ــود و دلبستگی بــه ایـــران و ادب خ
ــیــل مــحــبــوبــیــت او نیز کـــه عــمــده تــریــن دل کــنــد   ایـــجـــاد 

 همین بود. 

     تبار شناسی سیاسی »سایه«

او و شعرش در ســال هــای ملتهب منجر بــه انــقــالب در 
گروهی  گرفت و با همکاری  طرف نیروهای انقالبی قرار 
ــاووش  گـــروه چ از هــنــرمــنــدان جـــوان موسیقی آن روز، 
ــار ماندگاری چــون »بـــرادر غــرق خون  که اث را شکل داد 
 است«، »سپیده«، »آزادی«، »شهید« و »ژاله خون شد«

 را  ساختند. 
البته با استقرار نظام جمهوری اسالمی زاویــه فکری و 
اعتقادی میان سایه و همفکرانش آشکار شد و تا جایی 
پیش رفت که سایه همراه با بسیاری از اعضای برجسته 
حزب توده دستگیر شد اما به واسطه نامه استاد شهریار 
به آیــت ا... خامنه ای رئیس جمهور وقــت، آزاد شد و از 

ایران مهاجرت کرد.
گروهی  گاهی به ایــران می آمد و با    او در سال های اخیر 
کشور دیـــدار مــی کــرد.  سایه  ــل  از شــاعــران و ادبـــای داخ
گاهی در نشست های مختلف و  کشور هم  ج از  در خــار

شب شعرها، شرکت می کرد   .

وقتی رهبر انقالب، ابتهاج را  غافلگیر کردند!

رئیس فرهنگستان ادب و فرهنگ فارسی چند ســال پیش با 
اشــاره به عالقه زیــاد رهبر معظم انقالب به اشعار امیرهوشنگ 
گمشده خــود را به رهبر  گفته اســت: سایه، دفتر شعر  ابتهاج 
انقالب داده بود. غالمعلی حدادعادل، رئیس فرهنگستان ادب 
و فرهنگ فارسی در مراسم تجلیل از هوشنگ ابتهاج و اهدای 
به  افشار  بنیاد موقوفات دکتر محمود  بیست وسومین جایزه 
این شاعر معاصر که چند سال پیش برگزار شد، در سخنان خود 
خاطرنشان کرد: رهبر معظم انقالب برای سایه احترام بسیار قائل 
هستند و به شعر ایشان عالقه بسیار دارنــد. وی اظهار داشت: 
چند ماه پیش،  ایشان می بینند در ضمن کتاب ها و دفترهایی 
که برایشان آمــده اســت، یک دفتر شعر قدیمی مربوط به سال 
۱325 وجود دارد. ایشان تشخیص می دهند که این شعرها شعر 
آقای ابتهاج است. به دفتر خود مأموریت می دهند بروند خدمت 
آقای ابتهاج و دفتر را تقدیم کنند. آنها هم وقت می گیرند و سالم 
آیت ا... خامنه ای را همراه با آن شعر تقدیم می کنند.حدادعادل 
افزود: آقای سایه گفتند که من دو دفتر شعر گم کرده بودم؛ این یکی از آن دو دفتر است. این نشان می دهد که شعر تا 

کجاها می تواند برود: »تو ببین کاین دم سبحان به کجاهات کشاند«.

مکث

ــرات زنــدگــی سایه  ــاط کــتــاب »پــیــر پــرنــیــان انــدیــش« خ
ــه اهــتــمــام مــیــالد عظیمی و عــاطــفــه طیه  ــه ب ک اســـت 
ــت جالبی  کتاب، روای منتشر شــده اســت. وی در ایــن 
که در آن شعری با  را از روز هشتم محرم بیان می کند 
بــرای سیدالشهدا)ع( ســروده است.   »اربعین«  عنوان 
کتاب پیر پرنیان اندیش آمــده اســت: امــروز هشتم  در 

بــود و عصر به خانه سایه رفتیم. سایه مغموم  محرم 
کـــرده. عاطفه  گریه  بــود  از چشم هایش معلوم  بــود و 
کردین؟ سایه خندید. پرسیدم بــازم شیطونی   گفت: 

 اتفاقی افتاده؟
- نه! شما می دونین که تلویزیون همیشه جلوم روشنه. 
هر کانالی هم که می زنم داره روضه و نوحه نشون می ده. 
من هم گوش می کنم و خب گریه ام می گیره. می شینم با 

اینها گریه می کنم )لبخند می زند(.
گپ وگفت، سایه می گوید: سال ها  از چند دقیقه  پس 
که تمومش  گفتم به اســم »اربعین«  پیش یک شعری 
نکردم. با تعجب اصرار می کنم شعر را بخواند و می خواند: 

یا حسین بن علی
خون گرم تو هنوز

از زمین می جوشد
هرکجا باغ گل سرخی هست

آب از این چشمه خون می نوشد
 کربالیی است دلم ...

برش

تاختن
 »اسب رویایی«

 در »عصر روز دهم«
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 اپرای عاشورا 
همنوا با محتشم

 درباره یک تجربه عروسکی بی نظیر که 
این شب ها  در تاالر وحدت روی صحنه است

گفت و گوی »جام جم« با معاون پژوهشی 
بنیاد ملی بازی های رایانه ای 

جایزه تجاری سازی 
برای بازی های جدی

شــماره 6280 20 مرداد 1401 پنجشــنبه

 سالشمار زندگی 
هوشنگ ابتهاج

تولد در رشت1306

ــار نــخــســتــیــن 1325 ــ ــش ــ ــت ــ ان
کــتــابــش »نــخــســتــیــن 

نغمه ها«

ــار مــجــمــوعــه 1333 ــشــ ــ ــت ــ  ان
معروف »سیاه مشق«

ــاب بـــه عـــنـــوان 1350 ــخـ ــتـ انـ
ــت بـــرنـــامـــه  ــ ــرس ــ ــرپ ــ س

گل های رادیو

ــو در 1357 ــ ــ اســتــعــفــا از رادی
ــه کــشــتــار  ــ اعــــتــــراض ب

۱7شهریور

گــروه 1357 ــاز همکاری بــا  آغ
چاوش و سرودن چند 

تصنیف ملی مشهور

ــعــلــیــق عـــضـــویـــت در 1358 ت
ــون نــویــســنــدگــان  ــانـ کـ
ــران بــه هــمــراه دیگر  ایـ

نویسندگان چپگرا

ــــظ بــه 1372 ــاف ــار »حــ ــتـــشـ انـ
سعی سایه«

ــر 1378  ــاعـ ــه شـ ــ ــانـ ــ ــــت خـ ــب ــ ث
به عنوان اثر ملی

ــان« 1385 ــیـ ــاسـ ــار »تـ ــشـ ــتـ انـ
آخـــــریـــــن مــجــمــوعــه 

منتشر شده از شاعر

ــار »پــیــرپــرنــیــان 1391 ــش ــت ان
ــش« مــجــمــوعــه  ــ ــدی ــ ان

خاطرات  او

همسرش 1400 درگـــذشـــت 
آلما 

مـــرگ در ۱9مـــــرداد در 1401
شهر کلن آلمان

مروری بر زندگی و آثار هوشنگ ابتهاج:

زندگی زیباست ای زیبا پسند
زنده اندیشان به زیبایی رسند ...

شعر،  دیگر 
»سایه« ندارد

مروری بر چند اثر 

مشهور »سایه«

ــود که  هوشنگ ابــتــهــاج از مــعــدود شــاعــرانــی ب
ــال اهــالــی  ــب آثــــارش هـــمـــواره مــــورد تــوجــه و اق
ــل ایــن امــر،  ــرار داشـــت.  یکی از دالی موسیقی ق
بر بخش موسیقی و  او  مدیریت طوالنی مدت 
رادیو  برنامه گل های  و  رادیووتلویزیون  شعر 
و نیز ارتــبــاطــات گسترده او بــا اهــالــی موسیقی 
بود. ضمن این که شعر او به لحاظ سالمت زبان 
و نیز رنگ وبوی کهنی که دارد، مناسب اجرا در 

موسیقی ردیفی ایران است.

تو ای پری کجایی

تصنیفی  مشهورترین  کجایی«  پــری  ای  »تــو 
که از هوشنگ ابتهاج در برنامه رادیویی  است 
گل ها منتشر و به سرعت محبوب شد. این اثر 

که ساخته همایون  را 
خــــــــــرم، بــــــا صــــــدای 
است،  قوامی  حسین 

بشنوید:

سپیده

بــا شعر سایه  ــرود »سپیده«  تقریبا همه مــا س
را شنیده ایم: ایــران ای ســرای امید! بر بامت 
سپیده دمید ... این شعر با صدای محمدرضا 
شـــجـــریـــان مــنــتــشــر شــــد. مــحــمــد مــعــتــمــدی 
بعدها در جشنواره موسیقی فجر ایــن اثــر را با 

مــحــمــدرضــا لطفی و 
ــی  ــازخــوان گـــروهـــش ب
که فیلم این اجرا  کرد 
را می توانید با اسکن 

این کد ببینید:

ارغوان

کــه سایه  ــوان« بهترین شعر نویی اســت  ــ »ارغ
ســروده. حسی عمیق و حسرتی عجیب در اثر 
که باعث شده است این شعر مورد  وجود دارد 
توجه اهالی موسیقی هم قــرار بگیرد. علیرضا 
قربانی در آلبوم »حریق خــزان« با آهنگسازی 

مــهــیــار عــلــیــزاده ایــن 
اجرا  به خوبی  را  شعر 
که اجرای  کرده است 
کــد زیر  او را بــا اسکن 

می توانید بشنوید:

شعری که سایه برای امام حسین)ع( سرود

که  ــازی هــای جــدی مفهوم جــدیــدی اســت  ب
ــده. این  ــران شـ ــ چند ســالــی مــی شــود وارد ای
مفهوم از سال ۱973 یعنی بیش از یک قرن قبل 
کمتر از ۱0 سال پیش  در جهان مطرح شد اما 
وارد ایران شد.  از سال 96 بنیاد ملی بازی های 
رایانه ای به سمت این مفهوم و فعالیت در این 
حوزه رفت و برای کمک 
بـــه تــحــقــیــق، تــولــیــد 
و تـــجـــاری ســـازی در 
ــوزه، رویـــداد  ایــن حـ
هرساله ای طراحی 

کرد...
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