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بیست و چهارمین جایزه ادبی و تاریخی
دکتر محمود افشار یزدی

اهداشده به

استاد امیرهوشنگ ابتهاج )سایه(
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شورای وتیلت

ایم تمویلان م�ق
و  هداشت   �ب وزیر  هداری)=   �ب وزیر     _ پرورش(   و  آموزش  وزیر  فرهنگ )=   وزیر     _ کشور      اعیل  دویان  س  ر�ئ�ی   _ جملس   س  ر�ئ�ی

امه( �ن �ن ام( )طبق مادۀ  2 و�ق ج   م�ق �ن ن   �پ هران  )ای معاوانن اول   هر  کی    از ا�ی گاه �ق ن�ش س دا� درمان و آموزش پزشیک (  _  ر�ئ�ی

صوص و نمسوب تمویلان م�ن
رض���������ا  حمم���������د  ���������ر  دک�ق   _ نژاد گش���������ی(   ���������ن  حس�ی ���������ر  دک�ق ���������ن  �ی ن�ش اج�  ( ���������ر  م�ی یلع حمم���������د  ���������ر  دک�ق   _  ) ش���������ورا  ���������س  ر�ئ�ی  ( دام���������اد  حمق���������ق  مصط���������ی  ���������د  س�ی ���������ر  دک�ق
ار)ابزرس( �  نسش رساس���������ان ا� ن صال���������ح(  _    دک�ق ن پرو�ی �ی ن�ش ر ش���������ورا،اج� �ی ار )د�ب نسش ���������ر ا� ���������ر حممد اس���������ایم( مهرابون دک�ق ���������ن دک�ق �ی ن�ش ���������ی کدک���������ی ) اج� �ی �ن �ش

ار( نسش ن ایرج ا� �ی ن�ش ار)اج� نسش آرش ا�

هیئت مدیره ) نمتخب شورای وتیلت(

س هیأت مدیره )  از شورای وتیلت( د مصطی حمقق داماد                                    ر�ئ�ی ر س�ی                                                                                                دک�ق
س هیأت مدیره ) از شورای وتیلت( �ق ر�ئ�ی                                                                                                                                                                            ابراهمی ابراهییم                                     ان�ی

ایی دویان اعیل کشور صن                                                                                                                                    معاون �ق
ن احمتی                                      مدیر اعمل                                                                                                                                                        حممد حس�ی

             صمد حممودی ابتفوت                                   خزانه دار، حسابدار
ان ها�ن�ی شارات                                    کرمی اص�ن                                                        مسئول ا�ن�ق

ش تکاب �ن هیأت گز�ی
ی مطلق  ر جال اخل�ق ر    ژاهل   آموزاگر  -    دک�ق ی کدکی  -   دک�ق �ی �ن ر حممد رضا �ش د حمقق داماد   -    دک�ق ر س�ی دک�ق

 

ر حسن اونری ات   -    دک�ق �ی ر حممود     ایمدساالر   -    اکوه �ب دک�ق

ی �ن ررات رموبط به اجیزه های ادیب و اتر�ی م�ق

امه اول �ن �ن مادۀ 34 و�ق
���������دار اقبیل افزای���������ش  ایبد واق���������ف ای ش���������ورای وتیلت یمتوان���������د عاوه ب���������ر تأیلف و ترمج���������ه و اچپ  ���������ه درآم���������د م���������ووقافت ب���������ه م�ق �پ چنا�ن
ص  �نداگن و ش���������اعران بدهند، ابال�ن نمدان، دانش پژوه���������ان، ون�ی ن�ش وی���������ق دا� ق�ش ص به جوای���������ز برای � ص�ی �ن تک���������ب بمغل���������ی از آن را �ق
طع���������ات  صین���������ف �ق ع���������ر و �ق �ن���������داگن را ب���������ه رسودن �ش ع���������را و ون�ی ���������ن ابی���������د �ش اب���������ر ا�ی �ن ���������ده، �ب �ن �ن���������داگن و ش���������اعران در جم���������لۀ آ�ی ���������ن ون�ی ر�ی ه�ق ب���������رای �ب
من���������ود،  ترغ���������ب  و  وی���������ق  ق�ش � م���������ووقافت  درآم���������د  از  جوای���������ز  دادن  و  ه ه���������ا  �ق مسا�ب و  ���������رااحت  اق�ق ط���������رح  اجت���������ایع،  و  م���������یل  و  وط���������ی  ���������ر  �ن�ش و  ���������م  طن �ن
ش���������ش  هیئ���������ت  اب  ���������س  س�پ یم دده،  ���������ام  �ب ا�ن خ���������ود  مطل���������ع  ���������ان  دوس�ق ���������ورت  مسش اب  ک���������ه  اس���������ت  واق���������ف  اب  یح���������ات  زم���������ان  در  ام���������ور  ���������ن  ا�ی ���������ص  خ�ی ق�ش �
ان  �ش ها به اج�ی �ن ه���������ا و ا�ی ���������ده ای هر کس را که آ�ن �ن ���������ره اس���������ت که دو س���������وم از تمویلان و کی س���������وم از هیئت مدیره رشکت مطبواعیت آ�ی �ن �ن

ن نکند، رمکب خواده وبد. مع�ی

جم �ن امه   �پ �ن �ن مادۀ 5 و�ق
���������امۀ اول  �ن �ن ���������ص ام���������ور رموبط���������ه ب���������دان جوایز طب���������ق م���������ادۀ 34 و�ق خ�ی ق�ش ���������ه در مورد� �پ ���������ده آ�ن �ن ����������ال رشک���������ت مطب���������واعیت آ�ی ���������ب ا�ن ب���������ه س�ب
س شورای وتیلت  ام آن امور نمحصرا به عهده واقف و س�پ �ب مورخ دمیاه 1337 به عهدۀ آن رشکت حمول وبده از یمان رتفه و ا�ن

واهند. �ن رت ایری �ب ص�ی د از اهل �ب است که یم وتا�ن�ن

ایدداشت واقف
ب���������ه  م���������یل  ودحت  تکیم���������ل  اس���������ت،  آن  دهف  رام���������ون  �ی �پ آن  ام���������ور  س���������ایر  ���������د  ما�ن�ن ���������ز  �ن�ی ش���������ده  ���������ن  عی�ی �ق م���������ووقافت  ���������ن  ا�ی در  ک���������ه  جوای���������زی 
���������ه ش���������ود، خواه ب���������ه زابن افریس،  �ق ���������ن دهف ونسش رام���������ون ا�ی �ی ع���������اری ک���������ه در �پ ���������االت و ا�ش ع���������ی تک���������ب و رس���������االت و م�ق ���������ه زابن افریس �ی وس�ی
درایف���������ت  انزمد  یم وتان���������د  اخرج  در  خ���������واه  ای���������ران،  خ���������ود  در  خ���������واه  دیگ���������ر،  مل���������ل  ای  ���������ان  ایرا�ن�ی ���������ه  وس�ی ب���������ه  خ���������واه  دیگ���������ر،  زابن ه���������ای  ب���������ه  خ���������واه 

هیه شود، امجااًل اوصل آن را ایدداشت یم کمن. ن انمه ای ابید �ق ن اکر آی�ی اجیزه گردد و برای ا�ی

گراس 78/8/4 ]19[
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سرسخن

سـایـه زآتشـکـدۀ مـاست فـروغ مـه و مهر 

ین آتش روشن که به جان من و توست وه از

شادروان دکتر محمود افشار یزدی، عطراهلل مرقده و رفع فی الجنان مرتبته، در 
یج و نشر زبان و ادبیات فارسی، تحقیق  کلیۀ مایملک خود را برای ترو سال 1337 
بنای  این  و  کرد  وقف  دیگر  اهداف  برخی  و  ایران  جغرافیای  و  یخ  تار شناخت  و 

کار خیر را بی چون و چرا تقدیم ملت ایران نمود. ماندگار را بنیاد نهاد و این 
که هر ساله به بهترین چهره های   کرده است  واقف در متن وقفنامه پیش بینی 
ایرانشناسی، خدمتگزاران و مرّوجان زبان فارسی، ادیبان و شاعران،  اعم از داخلی 

گردد. و خارجی، جایزه ای اهدا 
شده  پیش بینی  هیئتی  جایزه  شایستۀ  شخص  انتخاب  برای  وقفنامه  در 
با بررسی  که  کشور هستند  نامدار  و  از استادان برجسته  که اعضای آن تنی چند 

همه جانبه و رایزنی های الزم اتخاذ تصمیم می نمایند. 
کنون 22 جایزه به 22 تن از بزرگان علم  در اجرای منویات واقف طی 26 سال تا
افغانستانی،  انگلیسی،  آمریکایی،  ایتالیایی،  اتریشی،  فرانسوی،  ایرانی،  ادب  و 

کستانی اهدا شده  شده است.  مصری، چینی، ژاپنی، هندی و پا

گزینش به اتفاق آرا حضرت استاد        در سال جاری )1395خورشیدی( هیئت 
که صیت سخنش در بسیط زمین رفته  امیرهوشنگ ابتهاج متخلص به سایه را 
داشتن  به  گذشته   همچون  را  ایران  خدادادی اش  سخن  لطف  و  خاطر  قبول  و 

یافت این جایزه تشخیص داده است. شاعرانی توانا مفتخر نموده، شایستۀ در
یافت کننده به یقین ناچیز است و  ارزش جایزه در مقابل بزرگی و شخصیت در
صرفًا به منظور عرض ادب و احترام، تکریم، تجلیل و تبجیل از مقام شامخ علم، 

هنر و ادب پارسی این مراسم برگزار و برگ سبزی اهدا می گردد.
فردوس  افشار،  ایرج  استاد  دانشمندش،  فرزند  و  محترم  واقف  روان  برای 
نعمت  دارایان  و  مکنت  صاحبان  آنکه  امید  دارم.   مسألت  را  متعال  حق  برین 
ی نمایند و اندوختۀ خویش را به  به شکرانۀ عطای الهی این سنت حسنه را پیرو
کهن سرزمین، در سایۀ خون  که بی گمان ایران، این  میراث جاودان مبدل سازند 
یخ از هرگونه چپاول، تجاوز و دست اندازی  گلگون کفنش در درازای تار جان نثاران 
مصون مانده و خواهد ماند و این سرای امید، علم، ادب و هنرش به همت واالی 

مال نثاراِن فرزند این مرز و بوم همواره سرافراز و سربلند بوده و خواهد بود.

کـه جـانـت مبـاند از رفتـار  مباد سـایـه 

 که در روندگی دامی است هسیت رود 

 تو را که گوش دل است و زبان جان خوش باش 

گـفت و شـنود کـه نـازکـان جهان راسـت بـا تـو   

دکتر سید مصطفی محقق داماد
رئیس شورای تولیت بنیاد موقوفات دکتر محمود افشار
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فهرست مطالب

سال شمار زندگی سایه
تی درباره  اندیشه و هنر و زندگی سایه مقاال

ج افشار( با سایه در سایه خاطرات )ایر
چهل سال؟... نه، خیلی بیشتر! )سیمین بهبهانی(

سایه آینده دار غم ها و شادی های عصر ما )محمدرضا شفیعی کدکنی(
توفیق یک شاعر )محمدرضا شفیعی کدکنی(

کردن شعر قرن بیستم )محمدرضا شفیعی کدکنی( در غربال 
ابتهاج دوست داشتنی تر از شعرش )محمدرضا شجریان(

تا تو با منی )محّمدرضا لطفی(
آفتابی در میان سایه ای )بهاءالدین خرمشاهی(
استاد مسلم زبان فارسی )محمد افشین وفایی( 

چند برگ از خاطرات سایه
با شهریار
با تختی

با صبا
با فرزند

با ارغوان
بیزاری از دورنگی

دوستی شبانه روزی
کار دنیا
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سال شمار زندگی سایه

چند شعر و ترانه  از سایه
غزل

گ�ریه  ش���بانه، قدر مرد، بی���داد همایون، آینه در  رحی���ل، زب�ان نگ����اه، ت�رانه، بهانه، 
گام زمان، بر آس���تان وفا، ازین  آینه، انتظار، دلی در آتش، ش���بیخون، زنده وار، هنر 

کهنه، دار. شب های ناباور، غزل 
نیمایی

گریز، قصه، ارغوان، زندگی، تاسیان،  سراب، شبگیر، نیلوفر، احساس، مرجان، 
که به دریا می رفت. قصه  رودی خرد 

ترانه
سرگشته،  سپیده.
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وضعیت مالی خانواده در این زمان بد است(. 

آغاز دوستی با نادر نادرپور.

چاپ مجموعه شعر سراب )تهران: صفی علیشاه(. 

کیوان،  آشنایی با نیما یوشیج،  آغاز دوستِی تأثیرگذار با مرتضی 

کس���رایی،  فری���دون مش���یری،   مه���دی اخوان ثال���ث، س���یاوش 

کسائی.  سهراب سپهری و فروغ فرخزاد و نیز حسن 

کیوان و  چاِپ مجموعه ش���عر سیاه مشق 1 با پیشگفتار مرتضی 

شهریار )تهران: امیرکبیر(.

چاِپ مجموعه شعر شبگیر )تهران: زوار(. 

درگذشِت  پدر.

کشوری. کار در شرکت ساختمان های  آغاز 

کار در شرکت سیمان تهران از نخستین روز تأسیس شرکت  آغاز 

در جایگاه منشی رئیس هیت مدیره و رئیس امور اداری.

چاِپ مجموعه شعر زمین )تهران: نیل(. 

که در آن  پذیرفتن سرپرستِی فاطمه عارف عالیی )کودکی یتیم 

روزگار با خواهران س���ایه و او می زیست و پس از ازدواج با همسر 

و فرزندان وی(. 

به همسری برگزیدِن بانو آلما مایکیال. 

زادِن یلدا )نخستین فرزند(.

کیوان )نخس���تین پس���ر؛ س���ایه ن���ام او را از ن���ام خانوادگی  زادِن 

که در س���ال 1333 تیرباران ش���د،  کیوان  دوس���ت خود مرتضی 

برگرفته است(. 

زاده شدن در رشت. پدر: آقاخان. مادر: سّیده فاطمه رفعت. 

آغ���از تحصی���الت ابتدای���ی در رش���ت )س���ال نخس���ت مدرس���ه 

عنصری، سال های دیگر مدرسه قاآنی( 

سرودن نخستین شعر. آغاز آشنایی با موسیقی و ساز ویلن نزد 

یرواند مارتیروسیان. 

آغاز تحصیالت متوس���طه در مدرس���ه لقمان و س���پس مدرس���ه 

شاپور. 

چاِپ نخستین نغمه ها )نخستین دفتر شعر سایه( با پیشگفتاِر 

مه���دی حمیدی ش���یرازی و عبدالعل���ی طاعتی )رش���ت: بنگاه 

انتشاراتی طاعتی(. 

گیالنی،  گلچین  کوچ به تهران )خانه م���ادِر  ت���رک خانه پ���دری و 

خاله  سایه(. 

ادامه تحصیالت متوس���طه در دبیرس���تان تمّدن )پس از دو بار 

کالس پنجم متوسطه( و ترک تحصیل در این مقطع.  تکرار 

آشنایی با فریدون توللی در سفر به خرمشهر. 

درگذشت مادر. 

آشنایی با احمد شاملو در سفر او به رشت. 

آغاز همنش���ینی و دوس���تی نزدیک با محمدحس���ین ش���هریار و 

آشنایی با ابوالحسن صبا، حسین تهرانی، احمد عبادی.

ک���وچ خان���واده ابتهاج )پدر و س���ه خواهر س���ایه( به ته���ران )پدر 

پس از چندی به رش���ت بازگشت و ریاس���ت پورسینای رشت را 

 پذیرفت. خواهران در تهران ماندند. 

1306 )6 اسفند(

1313

 1318

1319

1325 )مهر(

 

 

1326 )10 شهریور (

1327

1328

 1330

1332

1332)7 آبان( 

 

1333 )13 شهریور (

1334

 

1337 )10 مهر(

1338 )30 مرداد(

1339 )26 مرداد(
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کتاب   درآم���دِن سیاه مش���ق 2 پ���س از 4 س���ال توقیف )ته���ران: 

گوته.  زمان(. شعرخوانی در شب های شعر انجمن 

گروه شیدا و عارف.  کناره گیری از رادیو همراه با هنرمندان 

کانون فرهنگ���ی و هنری چاووش همراه با لطفی،  بنیان گذاری 

علیزاده و مشکاتیان و پذیرفتن دبیرِی آن.

ت���وس(. )ته���ران:  س���رو  خ���ون  ی���ادگار  ش���عر   چ���اپ مجموع���ه 

کاست.   انتشار مجموعه شعرخوانی تا صبح شِب  یلدا در دو 

دستگیری و زندان.

آزادی از زندان )به پایمردی شهریار(. 

کار پژوهشی برای پیرایش دیوان حافظ.  آغاِز 

کلن آلمان.  کوِچ همسر و فرزندان سایه به 

کلن آلمان.  کوچ سایه به 

برگزاری شب شعر در آلمان، اتریش و دانمارک. 

برگزاری شب شعر در آلمان و دانمارک.

درآمدِن سیاه مشق 3 پس از 5 سال توقیف )تهران: توس(. 

گزینش محمدرضا  چاِپ آینه در آینه برگزیده شعرهای سایه به 

شفیعی کدکنی )تهران: چشمه(.

چاپ سیاه مشق 4 )تهران: چشم و چراغ(. 

برگزاری شب شعر در هلند. 

چ���اِپ حافظ به س���عی س���ایه )ته���ران: توس و چش���م و چراغ(. 

برگزاری ش���ب شعر در بابل )مازندران(، س���وئد، نروژ، دانمارک. 

زادن آسیا )دومین دختِر سایه(. 

کتاب غزلیات معاصر ایران به  چاپ 24 غزل س���ایه به روسی در 

کالشتورنیا. کوشش جهانگیر دری و ورا 

کاوه )واپسین فرزند سایه(.  زادِن 

نوش���تن مقدم���ه مجموع���ه ش���عر خ���ون س���یاوش از س���یاوش 

کسرایی. 

چاِپ مجموعه ش���عر چند ب���رگ از یلدا )تهران: بی ناش���ر، چاپ 

محدود(. س���فر به ش���وروی )مسکو،  لنین گراد، س���مرقند، بخارا 

و...(. 

کت���اب یادنامه هوهان���س تومانی���ان )ترجمه ش���عرهای  چ���اپ 

گالوس���ت خاِنْنس،  ارمنی به پارس���ی( با همکاری نادر نادرپور، 

ر. بن )تهران: بی نا(. 

گل ها در رادیو ایران. بنیان نهادن  پذیرفتِن سرپرس���تی برنامه 

گل های تازه.  برنامه 

آغاِز سرایش منظومه بانگ نی. 

ش���رکت در دو همای���ش نویس���ندگان و ش���اعران آس���یا و آفریقا و 

آمریکای التین در قزاقستان و ارمنستان.

پذیرفتِن سرپرستی موسیقی رادیو ایران. 

جدایی از شرکت سیمان تهران. بنیان گذاری برنامه موسیقایی 

گروه  شیدا )به سرپرستی محمدرضا لطفی( گلچین هفته و 

گ���روه  موس���یقی ع���ارف )ب���ه سرپرس���تی حس���ین  بنیان گ���ذاری 

علیزاده و پرویز مشکاتیان( 

1340 )24 مهر(

   

1341 )7 آبان(

 1344

 

 1348

 

1351 )خرداد(

 

 1352

 

 1353

 1354  

 

 1355

 

 1356

 

1357 )18 شهریور( 

 1358

 

1360

1362 )7 اردیبهشت(

1363 )4 اردیبهشت(

1363 )25 مهر(

1366 )زمستان(

1367

1368

1369

 

1371

 

1373
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تی درباره  اندیشه و هنر و زندگی سایه مقاال

سخنرانی درباره تصحیح دیوان حافظ در لندن. 

س���خنرانی درب���اره تصحی���ح دی���وان حاف���ظ در آمری���کا )برکلی، 

گو، فیالدلفیا، لوس آنجلس، نیویورک،  واشنگتن  داالس، شیکا

کانادا. و...( و 

کارنامه(.  چاِپ  سیاه مشق با شعرهای تازه )تهران: 

کارنامه(.  چاپ مجموعه شعر تاسیان )تهران: 

که تا امروز منتش���ر  کارنامه(  چ���اپ منظومه بان���گ نی )ته���ران: 

نشده است.

انتش���ار ویژه نامه س���ایه در مجالت نگاه نو )اردیبهشت، شماره 

73( و بخارا )فروردین و اردیبهشت، شماره 60(. 

گزیده  چ���اِپ ای عش���ق هم���ه بهانه از توس���ت: نقد و تحلی���ل و 

کوشش سارا ساور سفلی )تهران: سخن(. اشعار سایه به 

گفتگوی درازدامن  کتاب دو جل���دی پیر پرنیان اندی���ش  چ���اِپ 

میالد عظیمی و عاطفه طّیه با سایه )تهران: سخن(. 

برگزاری ش���ِب بزرگداشت س���ایه با همکاری مجله بخارا و بنیاد 

کانون زبان فارسی و انتشار جشن نامه  موقوفات دکتر افشار در 

سایه در مجله بخارا )مهر و آبان، شماره 96-95(. 

چاپ تاس���یان و سیاه مش���ق همراه با س���روده های تازه )تهران: 

امین دژ(.

1374

1378

1385

1386

1387

1391

 

1392 )5 آبان(

 

 1394
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کیوان در ساختمان بود؛ نبش شرقی  کار دولتی  کیوان و دوستانش بود. دفتر  شِد 
جنوبی س���ه راه شاه. آنجا پاتوق بعضی از دوستان هم سن و سال در صبح ها بود و 
گذرِی  بعدازظهرها حاش���یه جنوبی خیابان های ش���اه و نادری و اس���تانبول پاتوق 
گذرگاه ها دیده می شد. مسکوب  دوس���تان. س���ایه هم بس���یاری از روزها در همین 
کیکاوس جهانداری، احمد شاملو، فرهنگ فرهی، محّمدعلی  )هرگاه تهران بود(، 
ج فرازمند و دوس���تان  اس���المی ندوش���ن، س���یروس ذکاء، عبدالرحیم احمدی، تور
دیگر راهیان این معبر بودند. خروس جنگی ها )جلیل ضیاءپور، هوش���نگ ایرانی، 
کسمایی هم به  حسین غریب، حسن شیروانی و منوچهر شیبانی( و حسین و علی 
کسرایی  که اسماعیل ش���اهرودی )آینده( و سیاوش  یادم هس���ت. چیزی نگذشت 
گاهی  گروه خیابان گرد پیوس���تند. در ای���ن میانه ها  و فریدون مش���یری هم به این 
کار می کرد و س���ری پرش���ور در برخوردهای  که در چاپخانه علمی  مه���دی آذریزدی 

ادبی داشت دیده می شد.
که سایه بر سر ما  این وضع ادبی-فرهنگی خیابان های شهر طهران بود زمانی 
کتابفروشی عزیز محسنی  کنار تنها دکه  سایه افکند. یکی از ایستگاه های صحبت، 
کارش  که  گفت  که س���ر چهارراه اس���تانبول نادری قرار داش���ت. باید  و برادرش بود 
که احمد شاملو مجله »سخن نو«  فروش نشریات چپ بود. یادم نمی رود روز اّولی 
که  کوچک را  کرده بود و برای فروش به دکه مذکور ارائه می کرد. او این مجله  را نشر 

کرد. بیش از دو شماره نشر نشد به مقابله با »سخن« خانلری ایجاد 
این روندگان جوان هم سن و سال بودند. تفاوت ها بیش از دو سه سال نبود و 

سایه نزدیک به دو سال با من تفاوت سن داشت. متولد 1306 است.
گذار خیابانی و س���رزدن به  گش���ت و  اغلب روزها از دم غروب تا پاس���ی از ش���ب 
کتابفروشی ها مانند ابن سینا )چهاراره مخبرالدوله(، دانش )سعدی(، آذر )محمد 
له زار -که جانشین طهران، پاتوق دهخدا و تقی زاده و عباس  مش���یری(، پروین )ال
که از  کار معتاد و دلپذیر صاحبان این نام ها و نام هایی  کس���روی می بود(،  اقبال و 
یاد رفته است، بود. البته در این برخوردها و ولوله های ادبی و فرهنگی مجادالت 

با »سایه« در سایه خاطرات 
ج افشار ایر

کجای طهران اتفاق  که نخستین دیدار خجسته با سایه  هیچ به یادم نمی آید 
که س���ایه میان س���ال 1325 از رشت به طهران آمد طبعًا  افتاد. ولی چون می دانم 
یکی دو ماه بعد از ورودش آشنایی و هم سخنی آغاز شد. واسطه این پیوند بدون 

که او نبود و دیگری بود. کیوان بود. مگر سایه بگوید  ادنی شکی مرتضی 
که با مجّله ه���ای »جهان نو« و »بان���و« همکاری قلمی  کی���وان به مناس���بت آن 
که  داشت و با بسیاری از شاعران و ادیبان جوان آشنا بود و همواره مترصد آن بود 

از »اخبار فرهنگی« شهر دور نماند. پس زودتر از همه به سایه رسیده بود.
کارمند اداره راه بود. چون صاحب خط چش���م نواز و  کیوان در همدان  مرتضی 
ربط پسندیده و ذوق ادبی بود محّمد سعیدی معاون وقت وزارت راه )ضمنًا مدیر 
مجل���ه »راه« و پ���س از آن »راه ن���و« و مترجم مش���هور در دوره خ���ود( او را به طهران 
خواس���ته بود و به منشیگری اداری خود برگمارد. در همان اوقات همسر سعیدی 
گر  کیوان با او همکاری داشت و ا )نیره خانم( مجله بانو را منتش���ر می کرد و مرتضی 
کیوان را نخس���تین بار در آن مجله  اش���تباه نکنم س���ردبیر آن مجله بود. آثار قلمی 
و جه���ان ن���و دیده ب���ودم. در راه نو بود با تعطیل ش���دن آن مجّل���ه امتیاز مجله ای 
که ب���ه دفتر مجله  کیوان  گرفت و پ���س از چن���دی از مرتضی  ب���ه ن���ام »جهان ن���و« را 
کن���د. در حقیقت  که همکاری  جه���ان نو هفته ای دو س���ه بار س���ر می زد خواس���ت 
س���ردبیر مجله ش���د. به دفتر »جهان نو« همه گونه نویسنده ای رفت و آمد داشت؛ 
پیر و جوان. س���عید نفیس���ی و حس���ام الدوله مع���ّزی و علی جواهرکالم از یک س���و، 
کی���وان و محّمدجعف���ر محج���وب و محّمدعلی اس���المی ندوش���ن، س���یروس ذکاء، 
کس���مایی و جماعتی دیگر از  عبدالحس���ین زّرین ک���وب و مصطفی فرزانه و حس���ین 
که در خیابان پهلوی زیر خیابان حش���مه الدوله  جوان ها از س���وی دیگر.این دفتر 
گذار و آمد و  گشت و  در دربند دکتر افش���ار قرار داش���ت تا میدان مخبرالدوله میدان 
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که می رفتیم  کوه و بیابان هم  بسیاری از اشعار سایه را این گونه دیدم و خواندم. به 
گویی وظیفه راویگری آنها  کیوان شعرهایی از همین رسته تازه رسیده را می خواند. 
که محجوب با آن حافظه بی مانند می-توانس���ت ابیات برگزیده  را دارد. در حال���ی 

آن قبیله را به خاطر بسپارد.
س���ایه زود در محیط ش���عری »غی���ر انجمنی« تهران ن���ام آور ش���د. مخصوصًا از 
که هنوز  که شاعر برجسته پرآوازه دلخواه آن روز جوان ها مهدی حمیدی  این روی 
که آن  دکتر نشده بود بر نخستین دفتر شعر سایه مقّدمه نوشته بود. طبیعی است 

گفتار، منزلت سایه را در چشم دوستان برافزود.
گمان  کرد. به  س���ایه پس از ورود به طهران با فریدون توللی هم آش���نایی پیدا 
که ش���یوه دلپذی���ر توللی و طبع جوش���انش در تازگی دادن به  کرد  م���ن تردید نباید 
که ش���اعران تازه جوی طالب دیدار او باشند. سایه به  ش���عر فارس���ی موجب آن بود 
که به سه جریان  مناسبت طبع شعری واالی خود با شهریار و خانلری و البته نیما 

گرایش داشتند رفت و آمد و همنشینی یافت. مختلف 
این چند چهره در ش���عر آن روز برای جوان ها ش���هرت بیش داشتند از شاعران 
خوش س���خنی چون رش���ید یاس���می و رعدی آذرخش���ی و حس���ین پژمان و حبیب 
گلچین  یغمای���ی و یک صد ش���اعر انجمنی چون وحید و ناصح و فرات و س���هیلی و 
کسی نسبت به مقام  معانی و اقران آنها. البته ملک الشعرای بهار برتر از همه بود و 

بلند شعری او نمی توانست اظهار رأی بکند.
که مجموعه ای برای تقدیم ش���دن به سایه آماده می شود  چون اش���ارتی رفت 
کلم���ه از روزگار جوانی خودمان  که چند  عرض ارادت و دوس���تی قدیم را این دیدم 
گذرانده ایم که درست شصت سال را با هم   به یاد او بیاورم. سالمت پایدار برای او 

 آرزو دارم.
 

که به تدریج  الزمه خود را به همراه داشت؛ ولی خودبه خود انس و الفتی ایجاد شد 
ب���ا جریان های سیاس���ی دگرگون���ی یافت و بعض���ی ارادت ها س���ال های دراز برجای 
گفت: حّقه مهر بدان  که  گفته ُمراد س���ایه است  ماند. ارادت من به س���ایه مصداق 

که بود. نام و نشان است 
گوش  ک���ه ب���ه مناس���بت س���بیل های از بنا کاف���ه ف���ردوس )اس���تانبول  درب���اره 
که  کاف���ه نادری  کافه س���بیل هم ش���هرت داش���ت( و  دررفت���ه صاحب ارمنی اش به 
که  که چای یا بس���تنی بخوریم چون زیاد نوش���ته اند ضرورت ندارد  گاهی می رفتیم 
که حتمًا سایه به یادش می آید چند  گیتی«  کنم. ولی باید درباره »انجمن  یادآوری 

کلمه بنویسم. 
له زارنو )دست راست( قرار داشت. دو  این انجمن در قس���مت باالی خیابان ال
ک���ه یکی اه���ل ذوق تاریخی بود و دیگری ورزش���کار و  ب���رادر محس���ن و ناصر مفخم 
گاه در آنجا نمایش���گاهی برپا می ش���د؛ مانند  دوس���تدار هنر ایجادکننده آن بودند. 
کاظمی، محمود جوادی پ���ور و جز آن. یکی  گل، نّقاش���ی های حس���ین  نمایش���گاه 
کتابی است به نام عقاید و آراء  کردند. آنچه من به یادم هس���ت  کتاب هم نش���ر  دو 
که پس از م���رگ او از روی مقاله ه���ای روزنامه ها و مجّله ها  درب���اره ص���ادق هدایت 

کرده بودند. جمع 
که می توانس���تیم  بج���ز دفتر مجّله جهان نو، دفتر س���خن هم پاتوق خوبی بود 
گردانندگی  که به دعوت خانل���ری )1331 به بعد(  یکدیگر را ببینیم. در س���ال هایی 
گذری  که شاعران و نویس���ندگان تازه جو بدان محفل  س���خن با من بود، می دیدم 

دلخواهانه دارند.
کیوان  کیوان به دستم رسید. رسم  که از سایه دیدم از دست  نخستین شعری 
که از ش���عرهای خوب نسخه ماشینی تهیه می کرد و به دوستان ارمغان  بر این بود 
کیوان چون رئی���س دفتر معاون وزارت راه بود و ماش���ین نویس در اختیار  می ب���رد. 
داشت می-توانست بدین طریقه دوستان خود را از نوشته ها و سروده های خوب 
ک���ه از این گون���ه یادگارها بی نصیب باش���م.  گاه س���ازد. هفت���ه ای نبود  نشرناش���ده آ
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کردند«.  کوتاه بود/ اعدامشان  دستم می دهد: »خبر 
کث���ر آزادی خواهان و  ش���عر دس���ت ب���ه دس���ت و ده���ان ب���ه ده���ان می گ���ردد. ا
که در قالب  روش���نفکران این ش���عر را خوانده اند. در این هنگام س���ایه مدتی  است 

نیمایی شعر می گوید اّما غزل را از یاد نبرده است.
سال سی و سه، ساِل اندوه و یأس است، »سال روزهای دراز و استقامت های 

گفته شاملو. دیگر ایمان به آن امید واهی و دستوری از میان رفته است.  کم« به 
جوانان روزهای غم انگیزی را می گذرانند: سکوت، خفقان، تعطیل مطبوعات 
کم���ات پی در پ���ی، محکومیت مصدق و یارانش، زندانی ش���دن  آزاداندی���ش، محا
کسرایی و ثمین باغچه بان و  بی ش���ماری از اهل قلم و هنرمندان از جمله اخوان و 
که سالیان  صدها تن از وابس���تگان به احزاب،  از همه مهم تر پوشالی بودن آرمانی 
کرده بود و موجب دلس���ردی و  دراز فعال ترین هموطنان ما را مجذوب فریب خود 

ناامیدی شده بود.
که دست نوش���ته مثن���وِی »بهار غم انگیِز« س���ایه باز  در چنی���ن هنگامی  اس���ت 

دست به دست می گردد و چندی بعد در یکی از مطبوعات منتشر می شود: 
  

ین نیاورد هبار آمد، گل و نسر
نسیمی بوی فروردین نیاورد

پرستو آمد و از گل خبر نیست
چرا گل با پرستو مهسفر نیست؟

چه افتاد این گلستان را چه افتاد؟
که آیین هباران رفتش از یاد...

که بهار آینده  و در پایان مثنوی، شاعر آرزو می کند 

به نوروز دگر، هنگام دیدار
به آیین دگر آیی پدیدار

چهل سال؟...  نه، خیلی بیشتر! 
سیمین بهبهانی

س���ال بیست و هش���ت اس���ت. از س���ایه غزل هایی بر زبان ها می گذرد و از همه 
بیشتر این غزل:

ه میان من و توست نشود فاِش کیس آنچ
تا اشارات نظر، نامه رسان من و توست

 خانم دلکش آن را در مایه س���ه گاه خوانده است و بعضی دیگر خوانندگان هم. 
و انصافًا غزلی  است تمام عیار.

س���ال س���ی او را در خیاب���ان می بین���م. ب���ا شهرآش���وب امیرش���اهی ب���رای خرید 
آمده ان���د. س���الم و علیک���ی می کنی���م. از انجم���ن ادبیات ن���و می پرس���د. می گویم: 
کرده ای���م«. ح���اال دیگر ب���ه انجمن ه���ای سیاس���ی روی آورده ام؛ او نیز  »تعطیل���ش 
همین طور. نیروهایمان را در راه های دیگر مصرف می کنیم. هوای جهان نو به سر 

که ادبیات نو خود جزئی از آن جهان است. خداحافظی می کنم. داریم 
کوچکی  اس���ت در  چندی بعد در خانه س���عید نفیس���ی جمع ش���ده ایم. خانه 
که بهترین ش���عر را برای صلح س���روده اند  خیاب���ان هدای���ت. می خواهند به آنان���ی 
کدام یک س���تاره  جایزه بدهند. نیما هم حضور دارد. جایزه ها را هم آورده اند: هر 
کسرایی  که روی روبانی آبی رنگ نصب ش���ده است. اخوان و سایه و  طالیی ا س���ت 
کز می کنم و  گوشه ای  )کولی( و  -گویا- عاصمی )ش���رنگ( برنده می شوند. و من در 

بغض خود را فرو می خورم.
کسی ننوشته است. جایزه  که نداریم.  نیما به نفیس���ی می گوید: »نمایش���نامه 
آن را به ش���عر بدهیم!« نفیسی اس���تقبال می کند و یک جایزه ستاره طالیی هم به 
کنفرانس صلح  ک���ه به  من می دهند و ِس���ِگرمه ام باز می ش���ود و می خندم. اخوان 

کرد. که با جایزه اش چه  گ نرفت. سایه را نفهمیدم  پرا
س���ال س���ی و دو، دست نوش���ته ش���عر »اعدام روزنبرگ ها« را یکی از دوستان به 
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هدف اجتماعی تلفیق می کند و از شعاری بودن آن می کاهد.
»بوسه« نمونه خوبی برای این گونه اشعار اوست. در این شعر، ضمن اشاراتی 
که »خوشترین  به اوضاع زمانه و مقاومت ها و تالش ها، شاعر از معشوق می پرسد 

لبخند چیست؟« و معشوق به پاسخ می گوید:
که عشق سربلند/ وقت ُمردن بر لب مردان نشاند.  ... لبخندی 

کم حرف و  گاه سایه را در محفلی می بینم. بسیار  سال ها در پی هم می گذرند. 
کرده است. همسرش آلما دختری ظریف و متین و مبادی  آرام شده است. ازدواج 
کودکانی دارند. درست نمی دانم چندتا و چندساله هستند. هرگاه او  آداب است. 
کودکی نکردم«. کودکان برآوردم،  گفته سعدی می افتم: »تا  را می-بینم به یاد این 

آغاز دهه چهل اس���ت ش���بی ب���ا فری���دون مش���یری و چندتن دیگ���ر در محفلی 
هستیم. فریدون می گوید غزلی تازه از سایه به دستم رسیده است و می خواند: 

گرفت شب آمد و دل تنگم هوای خانه 
گرفت گریه بی طاقتم بهانه  دوباره 

شکیب درد مخوشانه ام دوباره شکست
بانه گرفت دوباره خرمن خاکسترم ز

نشاط زمزمه  زاری شد و به شعر نشست
صدای خنده فغان گشت و در ترانه گرفت

کز ُبن تیر زهی پسنِد کماندار فتنه 
کرد و دو چشم مرا نشانه گرفت نگاه 

که سایه این شعر را هنگامی نوشته است  که می رس���د، اش���اره می کند  به اینجا 
کی���وان عارضه ای س���خت پیش آم���ده اس���ت و او را برای  که برای چش���م پس���رش، 
که از  کش���ور برده اس���ت. و بعد، با همان حال همیش���گی خود  ج از  معالجه به خار
خواندن شعر خوب لذت می برد و سخاوتمندانه می خواهد دیگران را در این لذت 

دو س���ه ماه بعد از این فروردین و این »بهار غم انگیز« باز غزلی از سایه در وزنی 
بدیع )فاعالت فاعالت فاعالت( دست به دست می گردد:

تا تو با مین زمانه با من است
ت و کام جاودانه با من است بن

تو هبار دلکیش و من چو باغ
شور و شوق صد جوانه با من است

گفتمش من آن مسند سرکشم
یانه با من است خنده زد که تاز

کار  وزن این غزل، با اینکه س���ابقه دارد، پیش از س���ایه برای فرم خاص غزل به 
کیوان می نویسد: نرفته است. چندی بعد این رباعی را برای شهادت مرتضی 

ای آتش افسرده افروختین
ای گنج هدرگشته اندوختین

ما عشق و وفا را ز تو آموخته امی
ای زندگی و مرگ تو آموختین

گوش ها زمزمه می ش���ود. ش���اید »هفتمی���ن اختر این صبح  ک���ه البته نهانی در 
سیاه« را نیز برای یکی از تیرباران های دسته جمعی سروده باشد.

کرده و بعد به ش���عر نیمای���ی روی آورده  س���ایه، مثل خ���ود من، با غزل ش���روع 
که در آن  کار او بیشتر غزل است  اس���ت بی آنکه دس���ت از غزل باز بدارد. امروز شیوه 

کمال رسیده. به 
که جوان ها در محافل خود می خواندند: انگار همین دیروز بود 

که پامال رقص توست...«. گالیا..../ این فرش هفت رنگ  »دیر است، 
س���ایه، غالبًا در ش���عرهای نیمایی خود، عش���ق ش���خصی و خصوصی را با یک 
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کاباره  ای در همین ش���ورای  چه قدر برای مبارزه با ترانه های مبتذل و بازاری و 
ش���عر و موس���یقی ت���الش می کردی���م و چ���ه مقاالت���ی اینجا و آنج���ا می نوش���تیم. اّما 
کاباره داران و صفحه فروش���ان و تهیه کنندگان نوارهای بازاری هم دس���ت از توطئه 

برنمی داشتند.
که در  به ه���ر ص���ورت، به نظر م���ن، س���ایه در تهذیب موس���یقی ایرانی، ت���ا آنجا 
کار ش���اعرِی  کنار  اختیار او بوده اس���ت، س���همی چش���مگیر دارد و ای���ن خدمتی در 
گذش���ته از  او ب���وده اس���ت. محّمدرض���ا ش���جریان، خواننده ارزش���مند ای���ن روزگار، 
گمان می کنم تا  کشف و آموزش،  کوشش فراوانش برای  استعداد ذاتی و اهتمام و 
حّد چش���مگیری نیز وامدار راهنمایی های س���ایه باشد. همین یکی دو سال پیش 
که هر دو، با زبانی ش���یرین و تغزلی،  دو غزل از س���ایه در یکی از مطبوعات خواندم 

دربرگیرنده توصیه ها و اندرزهایی به دو محّمدرضا )شجریان و لطفی( بود.
کنار شعر، دلگرمی زندگی سایه است. موسیقی، در 

که  گرفته اس���ت  کالم او الفت  س���ایه چنان با غزل حاف���ظ درآمیخته و چنان با 
گان و تعبی���رات را تداعی  بی گم���ان غزلش همان ش���یوه و هم���ان زبان و هم���ان واژ

می کند.
که  کس���ان در طول تاریخ بعد از حافظ خواس���ته اند غزل هایی بسرایند  بس���یار 
گر هم یکی دو غزل از  ج و هم ش���یوه غزل حافظ باش���د و نتوانس���ته اند. یعنی ا هم ار
کرده باشند به حساب ندرت و اتّفاق است نه به حساب ممکن  این دس���ت عرضه 
و معم���ول. اّم���ا وقت���ی غزل های س���ایه بی امضا خوانده ش���ود، ش���نونده باید تمام 
که  کند  غزل های حافظ را در پیش چش���م و در ذهن داش���ته باش���د تا بتواند حکم 

آنچه می شنود از حافظ نیست.
س���ایه، اّما تا مرز همزبانی، به حافظ نزدیک ش���د و تا این حد نزدیک شدن به 
که من  کاری ا ست  گذش���تگان با حفظ خصوصیات و رویدادهای زمانه  ش���عری از 

می دانم تا چه اندازه مشکل است و مستلزم توانی ا ست در حّد توان سایه.

16 بهمن 1374

کماندار فتنه...« اوج درد  کنید: »زهی پسند  کند، می گوید: ببینید! دّقت  س���هیم 
است. و باز می خواند:

واســـت وزگار نن امیـــد عافیـــم   بـــود، ر   
قرار عیش و امان داشم، زمانه گرفت...

که این سطرها  که چهره و دامنم از اشک خیس است و اآلن هم  و من می بینم 
را می نویسم همین طور...

س���ال ها بعد... شاید سال پنجاه است. در اتاق شورای موسیقی رادیو با سایه 
و مش���یری و محمود تفضلی نشس���ته ایم و از هر دری سخن پیش می کشیم. اشاره 
به همان غزلش می کنم. می گوید: »نمی دانی در چه حالی آن را نوش���تم. شب بود 
گرفتار مصیبت چشم. از  ک و زنم آبس���تن و پس���رکم  و خانه دلگیر و غربت وحش���تنا
که به خانه دوس���تی بروم برای مش���ورتی. خیابان سرد بود و باران  خانه بیرون زدم 
که زمزمه  ُدمریز می بارید و اشکم تندتر از باران فرو می ریخت. یکباره دیدم غزلی را 

کرده-ام در طول خیابان و زیر همان باران به پایان رسانده ام:

دِل گرفتـــه مـــن مهچـــو  ابـــر بـــاراین
یه شبانه گرفت گر گشاییش مگر از 

کنار نادر نادرپور، یداهلل رؤیایی و بیژن  مدتی با سایه در رادیو همکار بودم، در 
جاللی. سایه سرپرست شورای شعر و موسیقی بود و من عضو شورای شعر و ترانه. 
کشیده بود و به س���بب عالقه اش به  او از حقوق و مزایای ش���رکت س���یمان دس���ت 
موس���یقی اصیل ایرانی مسئولیت ش���ورای موسیقی را با دستمزدی ناچیز پذیرفته 
گل های  گل-های جاویدان و  گل های تازه، بع���د از  ب���ود و الحق با وسواس���ی تمام 

کرده است. رنگارنگ پیرنیا، فصل درخشانی در موسیقی ایران عرضه 
واقعًا س���اعت ها و روزها وقت صرف می ش���د تا ترانه ای بی نقص تهیه و پخش 
ش���ود، یعنی آهنگ���ش، تنظیمش، ش���عرش، ص���دای خواننده اش، تلفظ درس���ت 

کمال باشد. واژه هایش، و سرانجام، همنوایی و اجرایش در حّد 
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که هر س���الی چهار فصل دارد تکامِل تاریخ را نیز چهار فصل اس���ت   همان گونه 
گاه ش���ماری  و اف���زون ب���ر آن، فص���ل پنجم و فصل شش���م و فص���ل هفتم نیز در این 
گاه شمارِی تقویمی با اندکی محاسبه می توان به انتظار بهار  قابل انتظار است. در 
گاه شمارِی تکامِل  کبیس���ه را نیز از پیش در شمار آورد. اما در  نشس���ت و سال های 
تاریخ، بهارها و پاییزها، قابل پیش بینِی ریاضی و نجومی نیس���ت. قدر مس���ّلم این 
که آرزوهای بزرگ انس���انی، همواره زنده خواهد بود و تا حیات با جلوه های  اس���ت 
گون���ش در روی زمی���ن ادام���ه دارد، این آرزوهای ب���زرگ، ابع���اِد اجتناب ناپذیر  گونا
حی���اِت انس���ان خواهد ب���ود. بهارها و پاییزه���ای تاریخ، با به���ار و پاییزهای تقویم، 

تفاوت بنیادی دارد.
خ«  گل سر که ستایش���گر آن بهار تاریخی اند و »به نام  س���ایه از ش���اعرانی اس���ت 
که اخوان ثالث تصویر آن را با ش���عر خویش جاودانه  آواز می خوانن���د، در زمس���تانی 
گاه شمارِی تکامِل تاریخ و از چشم انداِز خالقیت های هنری،  کرده اس���ت. از منظِر 
انس���ان هم به ش���عر زمس���تاِن اخوان نیاز دارد و هم به بهاریه هایی از آن دست، تا 
کدام یک از لحظه های بی شماِر دنیای دروِن انسان باشد و در  لحظه روحی شما، 
کنید. سایه یکی از ستایشگران آن بهار تاریخی  کدام فصل تاریخی، حیات را تجربه 

کرده باشد. کناِر این »دِی دیوانه« بی اعتنا، عبور  است، بی آنکه از 
آنچه هنِر سایه را در برابر تماِم غزل سرایان بعد از حافظ امتیاز بخشیده، همین 
که او ظرایف بوطیقای حافظ را در خدمت تصویرگری بهارها و زمستان های  است 
تاریخِی انس���ان درآورده اس���ت و در این راه سرآمد همه اقران خویش، در طول این 
که بدین گونه س���ایه، در جهان ویژه خویش،  هفتصدس���ال، بوده است. می بینید 

یکی از نوادِر قرون و اعصار است. 

سایه آینده دار غم ها و شادی های عصر ما 
محمدرضا شفیعی کدکنی

]1[
که  ش���عر س���ایه اس���تمرار بخش���ی از جمال شناسی ش���عر حافظ اس���ت. آنهایی 
بوطیق���ای حافظ را به نیکی می شناس���ند، از ش���عر س���ایه سرمس���ت می ش���وند. از 
که خواجه ش���یراز، دس���ت به آفرینش چنین اس���لوبی زده اس���ت و مایه  لحظ���ه ای 
کوش���یده اند در فضای  حیرت جهانیان ش���ده اس���ت، تا به ام���روز، ش���اعران بزرگی 
گاه در این راه دس���تاوردهای دلپذیری هم داش���ته-اند. اما  کنن���د و  هن���ر او، پرواز 
که از روزگار خواجه تا به امروز، هیچ ش���اعری نتوانس���ته  با اطمینان می توان بگویم 
کماِل اّطالع و  اس���ت به اندازه س���ایه در این راه موفق باش���د. این س���خن را از س���ِر 
جس���تجو در تاریِخ ادب فارس���ی می نویس���م و به قوِل قائلش: می گویم و می آَیَمش 

از ُعهده برون.
کوشیده است  سایه، در عین بهره ورِی خاّلق از بوطیقای حافظ، همواره در آن 
کند؛ برخالف تمامی  که آرزوها و غم های انس���ان عصِر ما را در ش���عِر خویش تصوی���ر 
که با جمال شناسِی شعِر حافظ، به تکراِر سخنان او و دیگران پرداخته اند. کسانی 
س���ایه بی آنک���ه مّدع���ی خل���ق جهان���ی وی���ژه خوی���ش باش���د، آین���ه داِر غم ها و 
که بر باد رفتِن آرزوهای بزرِگ  کسانی باش���ند  گر  ش���ادی های انسان عصِر ماست و ا
کرده باشند، وقتی از  انس���ان عدالت خواِه قرِن بیستم را، با تمام وجوِد خود تجربه 

زباِن سایه می شنوند:
یشه بسوخت چه جای گل که درخِت کهن ز ر
یـــن مســـوِم نفس کـــش کـــه در جوانـــه گرفـــت از

ک���م از همدل���ِی دردمن���دان دوره »امی���ر مبارزالدین« با  همدلی ش���ان با س���ایه 
که فرمود: خواجه شیراز نیست. آنجا 

ین مسوم که بر طرِف بوستان بگذشت از
یل هست و رنِگ یامسین

ُ
گ عجب که بوِی 
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کدام ها خواهند بود! در  چند می رس���د و دانه های درشت قرن بیستم شعر ایرانی 
ج و پروین و ش���هریار و  گر بگوییم: بهار و ایر این لحظه جای اس���تدالل نیس���ت اّما ا
که اتفاقًا خودش بیتی موزون یا  حمیدی/ فروغ و نیما، س���هراب و بامداد و امید- 
کسی مّدعی خالف آن خواهد بود. این ده تن نمایندگان  کمتر  نیمه موزون ش���د- 
طراز اول ش���عر قرن بیس���تم ایران اند در دو ش���اخه ش���عر س���ّنتی و مدرن و ازجمله 

رفتگان این راه دراز.
ک���ه مّدعیان بس���یارند و  کنونی���ان داوری ق���دری دش���وار اس���ت  اّم���ا در می���ان ا
بی ش���رم و »سی سی یو«ی مطبوعات این محتضران را با آمپول مصاحبه و عکس 
گرچه به قیمت ناب���ودی فرهنگ یک مّلت تمام  و تفضی���الت زنده نگاه م���ی دارد، ا
ش���ود. بگذریم. برکنار از این محتضران »س���ی س���ی یو«ی مطبوعات، ش���عر ایرانی 
کوچک ترین شهرها و روستاها خوشبختانه زنده نگه داشته  زندگی خود را حتی در 
کارهای بس���یار امیدوارکننده ای  و ش���اعران جوان���ی با تلفیق س���ّنت و مدرنیته ب���ه 
که فروغ-ها و امیدهای آینده اند. در میان دانه های درشت شعر قرن  مشغول اند 
که زندگی ش���ان دراز باد، سایه در جایگاهی ایستاده  کنونیان،  بیس���تم ایران یعنی ا
گ���ر فروتنی ذاتی او  ک���ه دیگران چ���ه بخواهند و چ���ه نخواهند باید ب���دو برنگرند. و ا
که به همگان-جز به یکی دو تن- فرو نگرد. اّما سایه هر  اجازه می داد حق داش���ت 

که دارد می شناسد و می ستاید. کسی را در جایگاهی 
در طول چهل و اند س���ال دوستی از نزدیک و خوشبختانه بسیار نزدیک، هرگز 
که او هنرمند راس���تینی، از مردم زمانه ما را به چش���م انکار نگریس���ته باشد.  ندیدم 
ک���رد همین یک دلیل بس  ک���ه به عظمت او می توان اقامه  در می���ان صدها دلیلی 
که نیازی به انکار دیگران ندارد و این موهبتی است  که او بر چکاد بلندی ایستاده 
اله���ی. باز هم از همان فرمول دشمن تراش���انه همیش���گی خودم اس���تفاده می کنم 
که نس���ل های پی درپی عاش���قان شعر فارسی  و می گویم: متجاوز از نیم قرن اس���ت 
گر آماری از حافظه های  کرده اند و امروز ا حافظه-هایش���ان را از ش���عر سایه سرش���ار 
گرفته شود ش���عر هیچ یک از  فرهیخته شعردوس���ت در سراس���ر قلمرو زبان فارس���ی 
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توفیق یک شاعر 

گو ننگارند به دیباچه عقل نقش ما 
هر کجا نامه عشق است نشان من و توست

از دیرب���از با ش���عر س���ایه انس و الف���ت داش���ته ام و نمی دانم چه گونه ش���کر این 
که حش���ر و نش���ر بس���یار نزدیک با او نیز یکی از خجس���تگی های  گزارد  نعمت را باید 

زندگی من در این سال ها بوده است...
سایه، در انواع سخن، شعر خوب و شعر درخشان بسیار دارد...

کاغذ زر  غال���ب دیوان های او، هرکدام، بارها و بارها چاپ ش���ده اس���ت و مانند 
کمتر حافظه  گش���ته است و  در میان عاش���قان ش���عر فصیح پارسی دست به دست 
که ش���عری از روزگار ما به یاد داش���ته باشد و در میان ذخایرش  فرهیخته ای اس���ت 

نمونه هایی از شعر و غزِل سایه نباشد.
من این نکته را، در این لحظه، یکی از مهم ترین نش���انه های توفیق یک شاعر 

می شمارم.
]3[

کردن شعر قرن بیستم  در غربال 

که نخستین سال های قرن بیست و یکم را پشت سر می گذاریم فرصت  کنون  ا
گونش غربال  گونا که قرن بیس���تم ایرانی را در چش���م اندازهای  بس���یار خوبی است 
گ���ون عقالنی���ت و خالقیت های  گونا کنی���م. و ب���ا نگاهی به پش���ت س���ر عرصه ه���ای 
هن���ری قوم ایرانی را در قرن بیس���تم دور از جنجال های سیاس���ی و ایدئولوژیک در 
زیر ذّره بین نقد و نظر قرار دهیم و ببینیم دس���تاورد قرن بیس���تم، در این عرصه ها 
کنیم و  چه بوده اس���ت. امروز به راحتی می توانیم ش���عر ایرانی قرن بیستم را غربال 
بعد از ریختن پش���م و پیله مانیتفیس���ت ها و بیانیه ها و مکتب ها و ایس���م هایش-
از رمانتیس���م ت���ا پست مدرنیس���تم- ببینیم در آخر ای���ن پاییز ش���مار جوجه-ها به 
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ابتهاج دوست داشتنی تر از شعرش 
محمدرضا شجریان

که هم���واره بیم آن  گف���ت چرا  از هوش���نگ ابته���اج به راحتی نمی توان س���خن 
که با ابتهاج دوستی  گفته بماند. سال های طوالنی است  که سخنی مهم نا می رود 
گفتن درباره شاعر زمانه  دارم و این پیشینه مجالی برای شناخت عمیق او و سخن 
کمی  ماس���ت. از همین جا آغاز می کنم. ش���اعر بزرگ زمانه ما انس���ان خاصی است. 
کناره جوس���ت و راه یافتن به حریم دوستی اش دشوار است. با این حال، سرشار از 

مهر و عاطفه، منظم و دوست داشتنی است.
که او به رادیو آمد، رابطه  که ابتهاج به رادیو آمد. زمانی  گمانم س���ال 1350 بود 
گرفت���ار ارتباطات  م���ا نزدیک ت���ر، عمیق ت���ر و صمیمی تر ش���د. در آن س���ال ها رادیو 
که می خواس���ت صدایش از رادیو پخش شود باید از سد های  کس���ی  مافیایی بود و 
کنش های مخالف برخی را برانگیخت و  زیادی عبور می کرد. حض���ور او در رادیو، وا
که او را آزرده بودند، به  گالیه از برخی هنرمندانی  او را آزرده خاطر ساخت. روزی در 
گفت: آقای ش���جریان من به خاطر ش���ما هنرمندان به این جا آمده ام و چنین  من 

که چیزی نمی خواهم. کاری را پذیرفته ام، برای خود 
کردم اش���ک در چشمانش جمع شده است.  خیلی متأثر ش���ده بود، احساس 
که چرا خود  کرد و رفت. آن روز دل گرفته شدم  رویش را برگرداند و اشکش را پنهان 
که ش���أن فرهنگی اش را نادیده  کرده اس���ت  گرفتار رادیو یا دس���تگاه فرهنگی ای  را 
که سرزنش خار مغیالن در شکست  کارش عشق می ورزید  می گیرد. اما او چنان به 
که امروز در تاریخ  کاری  کارستان؛  کرد  کاری  کاری از پیش نبرد و سرانجام  اراده اش 

موسیقی اصیل ایران شایسته قدردانی و ستایش است.
گلچی���ن هفت���ه،  گل ه���ای ت���ازه و  ابته���اج آن س���دها را شکس���ت و ب���ا برنام���ه 
که امروز صاحبان آن س���لیقه از سرمایه های  س���لیقه ای را در موس���یقی میدان داد 
موس���یقی ایران به ش���مار می آیند. لطفی، پایور، من و بسیاری دیگر در این میدان 

کند. بسیاری از مصراع های شعر او در  معاصران زنده نمی تواند با شعر سایه رقابت 
گاه گاه در زندگی بدان تمّثل می شود. از همان  حکم امثال س���ایره درآمده اس���ت و 

که در نوجوانی سرود: حدود شصت سال پیش 
 

روزگاری شد و کس مرد ره عشق ندید
حالیا چشم جهاین نگران من و توست
                                                                    )سیاه مشق، ص 53(

یش زمزمه می کند: تا به امروز که غمگنانه با خو
 

یک دم نگاه کن که چه بر باد می دهی
چندین هزار  امید بین آدم اســـت این
         )سیاه مشق، ص 234(

گرفته اند. بسیاری از این سخنان او حکم امثال سایره به خود 

                                                                                دیر زیاد آن بزرگوار خداوند...
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هم باالتر می دانم. او در غزل و در مثنوی نظیر ندارد. به موس���یقی ش���عرش توجه 
گرفت؛ از همین  ویژه ای دارد و وسواس و دقت را می توان در واژه واژه شعرش سراغ 
که فکر می کنم حافظ  گفت  که با موس���یقی پیوند می خورد. روزی به من  جاس���ت 
شعر خود را با آواز می خوانده و از همین رو پیوند استواری میان موسیقی و شعر او 

وجود دارد. این داوری درباره شعر خود او نیز رواست.
گفتن دشوارتر  ابتهاج ترانه سرای برجس���ته ای است. من ترانه سرایی را از شعر 
که ترانه س���را ه���م باید ش���اعر باش���د و هم آش���نا به موس���یقی. ذوق  می دان���م چ���را 
ترانه س���رایی ابتهاج را بس���یار می پس���ندم و او را میان ترانه س���رایان بزرگ موسیقی 

ایران می دانم.
ش���عر او عالوه بر سالس���ت و موس���یقی، از معانی عمیق سرش���ار اس���ت. نگاهی 
عاطفی تر و مردمی تر به ش���عر دارد و اقبال مردم از ش���عر او را از این رو می بینم. شعر 
او بازت���اب دغدغه ها و مس���ائل مردم اس���ت و همین ش���عرش را به م���ردم نزدیک تر 

می کند.
گفتن از او در این مجال اندک  ابتهاج انسانی بزرگ و شاعری تواناست. سخن 
کوش���یدم تنها، حس خود را درباره دوس���تی مهربان و شاعری  میس���ر نیس���ت. من 
که بزرگان فرهنگ خود را  کنم و نسل جدید را بگویم  ارجمند و انس���انی بزرگ بیان 

کوشیده اند، قدر نهند. که در حفظ و شکوفایی آن 
 

گرفتند تا بتوانند نیاز زمانه را پاسخ دهند  آزمون های تازه ای در موسیقی در پیش 
کنند. این برنامه ها با اقبال  گنجینه سترگ موسیقی ایران را شکوفا  و توانایی های 

مردم روبه رو شده بود و این خود نشانه ای از موفقیت ابتهاج بود.
آن روزه���ا برخ���ی ب���ا او هم���کاری نمی کردند تا او هم���ه چیز را وابگ���ذارد و برود. 
ش���گفتا نمی دانس���تند ابتهاج بی���ش از دیگران می توان���د احترام موس���یقی را به او 
که اطمینان داشتم،  که درستی راه او را  بازگرداند و سلیقه ای فاخرتر را بپرواند. من 
گلچین هم ب���ه رادیو می آمد و  گرامی ن���ادر  کار می ک���ردم. آن روزها هنرمند  مرت���ب 
که ای���ن برنامه »گلچین هفته«  برخ���ی همکاری مرا به این ش���وخی بیان می کردند 
نیس���ت، »شجریان هفته« اس���ت. بعضی هم به ما س���ه نفر )ابتهاج و لطفی و من( 

عنوان مثلث برمودا را داده بودند.
ب���ا همه تنگ نظری ها رادیو محیط دوس���تانه و خوبی ب���ود. ابتهاج به گونه ای 
که در آغاز مقابل او بودن���د، رفته رفته به او  کس���انی  که همه  برنام���ه را اداره می ک���رد 

رغبت نشان دادند و از مخالفت دست برداشتند.
کانون چاووش  رابطه ما س���ال های بعد هم ادامه داش���ت و از س���ال 1356 در 
کار فرهنگی  کنار رادیو ت���ا بتوانیم  ادام���ه یافت. چاووش را جایی می خواس���تیم در 
کانون چند سالی بعد از انقالب متوقف شد. اما پایان  خود را آزادانه تر پی بگیریم. 

کار چاووش هم پایان دوستی ما نبود و این دوستی هنوز هم ادامه دارد.
کنار  از صفات برجس���ته ش���اعر زمانه ما یکی همین دوس���ت داشتن اس���ت. در 
کیزه اش، ش���خصیتی مقید و س���الم دارد و ش���عرش بازتاب  زندگی و ذهن و رفتار پا

همین شخصیت است.
که در هنر شاعری سر  ش���عر او را بیش از شعر دیگران می پس���ندم و بر این باورم 
که از شعرش نیز بیشتر  گردنی از دیگران باالتر است. اما شخصیت او چنان است  و 
گمان می کنم  گاهی  دوس���ت دارم. ش���خصیتش بزرگ تر و ارجمندتر از شعر اوست. 

که ابتهاج و شعرش دو قلمرو متفاوت هستند.
ابتهاج در ش���عر معاصر بی نظیر است. من او را حتی از دیگر غزل سرایان معاصر 
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حداقل من به آن عادت داش���تم برخوردار بود. برنامه ها بیشتر ساز و آواز شده بود 
کار ب���ه دس���ت ویلن ها و س���نتورهای آن-چنانی ب���وده و در البه الی آن،  گردون���ه  و 
که ماندگار و ارزش���مند بود. شعر  گاهی تولید می ش���د  برنامه های بس���یار خوب نیز 
گویندگان شعر، اشعار را  گل های زمان س���ایه بسیار پربارتر ش���ده بود و  برنامه های 
گل های دوره  کید درس���ت تری می خواندن���د و در قیاس با برنامه های  با معنی و تأ
که بیش���تر اش���عار عرفانی بود، س���ایه به ش���عرهای اجتماعی تر توّجه  مرحوم پیرنیا 
کم بضاعتی موسیقی را پرس و جو  که از س���ایه عّلت  بیش���تری می-نمود. هنگامی 
گل ها ش���دم بیش���تر  که من مس���ئول برنامه  که: »هنگامی  ک���ردم، ایش���ان فرمودند 
کردند  موس���یقیدانان و بخشی از مدیران وقت، س���ر مخالفت و ناسازگاری را شروع 
ح ارائه  کار با م���ن را به نوعی منع نموده بودند و م���ن به ناچار طر گفت  و می ت���وان 

کار تولید موسیقی متوّقف نشود!« کردم تا  گل ها را عوض  برنامه های 
که تحت  ک���ه این تغییر مدیریت مص���ادف بود با ادغ���ام رادیو  کنم  باید اش���اره 
که  مدیریت سیاس���ی وزارت اطالعات انج���ام وظیفه می کردکه ب���ا تلویزیون قطبی 
خود به عنوان مهندس متخصص ابتدا در بندرعباس )بنا به ضرورت سیاس���ی( آن 
گردید. ادغام رادیو و تلویزیون  را ب���ا توانایی تخصصی خود راه انداخته بود، ادغام 
کاری و حرفه ای برخوردار بود، همه چهره موس���یقی و  که س���کان دار آن از ش���رافت 
گر بخواهیم منصفانه  که ا همه چهره برنامه های فردی و هنری را نسبتًا تغییر داد 
گر رژیم گذشته تعداد بیشتری مانند قطبی ها  برخورد کنیم من همواره گفته ام که ا
داشت سیر حوادث تاریخ معاصر ایران به خصوص بعد از انقالب بهتر و ارزشمندتر 

رقم می خورد.
هن���وز بعد از س���ال ها رادی���و و تلویزیون از نظر فّن���ی اداری با همه نارس���ایی ها 
گذش���ته بر س���ر آن آورده اند در عرصه تکنول���وژی تصویری و  که مدیران  و بالهای���ی 
کشیده اند بهتر  کنونی در این سالیان  گردانندگان  که مسئوالن و  صوتی با زحماتی 

کار می کند. از بقیه سازمان ها 
به هر حال ه�. الف. س���ایه در چارچوب ادغام رادیو و تلویزیون این مس���ئولیت 

تـا تـو بـا مـنی 
محّمدرضا لطفی

کم جان حرکت می کرد.(  که بدون او موسیقی هنری ایران  ) تقدیم به سایه عزیزم 

 

ک���ه م���ن عاش���قانه می س���تایم و دوس���تش دارم در رش���د م���ن  ابته���اج عزی���ز را 
بزرگ ترین تأثیر را داشته و من خوشبختانه این شانس بزرگ را داشتم تا در آغوش 
پرمه���ر این عزی���زان نفس ه���ای حق طلب آنها را به ج���ان دریاف���ت دارم. برای من 
کجای  که ایده ها و نگرش این دوس���تان و دیگر اندیش���ه ورزان در  هرگ���ز مهم نب���ود 
که  فصل های ارزش گذاری ش���ده یا نش���ده ق���رار می گرفت. برای من مه���م این بود 
چقدر این متفّکرین عاشق تر، خدمتگزارتر و صادق تر بودند. خوشبختانه من این 
که دردها و رنج ها  کنم  کس���انی همزیستی  که در نوجوانی با  افتخار بزرگ را داش���تم 
که دیروز  کرده بودند و همیش���ه به من درس های���ی داده اند  و توانایی ه���ا را تجربه 
کنم و ف���ردا را حقیقی تر تصویر نمایم. من س���ایه را در  را بشناس���م و ام���روز را زندگی 
پیوند ش���عر و موس���یقی یافتم، نه در س���ایه سیاس���ت و حزب و نه در مدار پراقتدار 
زور و سرمایه. خیلی اتفاقی من با ایشان آشنا شدم و بنا به ضرورت، برخالف میل 
که به من یک ترم درس آهنگسازی  باطنی ام، به پیشنهاد شادوران جواد معروفی 
در فرم ه���ای ایران���ی ی���اد می داد ب���ه رادیو ایران می���دان ارگ رفت���م. آلودگی فضای 
بیمار روابط بین نوازندگان، به خصوص خوانندگان و س���کان داران رادیو به عنوان 
بزرگ تری���ن مرک���ز تبلیغات رژیم تحمیق کنن���ده مردم پای مرا به ای���ن محیط بریده 
که اس���تادی مرا به س���ویی س���وق می دهد حتم���ًا حکمتی در آن  بود. اما هنگامی 
که  ک���ه باید به جان پذیرفت. آن هم اس���تاد واالیی همچون ج���واد معروفی  اس���ت 

کامل موسی معروفی داشت. پدری چون استاد 
ک���ه ب���ه رادیو رفتم هرگ���ز فراموش نمی کنم. آن زمان ایش���ان مس���ئول  روزی را 
ک���ه در آن ]ایجاد[  گل ه���ا و تغییراتی  گل ه���ا بودن���د و من از برنامه ه���ای  موس���یقی 
که  کیفیت موس���یقایی تولی���دات از ارزش هنری  ش���ده ب���ود نه لّذت می ب���ردم و نه 
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گذارد.  »گلچین هفته« در فاصله چندس���ال اثر زیادی در روند پیش���رفت موسیقی 
کنند با من صحبت  چند روز قبل از اینکه پس���ت مدیریت تولید موس���یقی را قبول 
کنید این مس���ئولیت می تواند به پیش���رفت  کم���ک  گر ش���ماها  کردن���د و فرمودن���د ا
کمک شایانی نماید. من نیز این قول را به ایشان دادم  موسیقی ایرانی از هر دست 
گروه شیدا و بازسازی آثار قدما و نزدیک نمودن استاد نورعلی برومند  و با تش���کیل 
و اس���تاد عبداهلل دوامی به ایش���ان س���رفصل جدیدی برای این گونه از موسیقی ها 
که انقالب، تداوم این حرکت را به س���مت نوع دیگری از موس���یقی  ه���م فراهم آمد 
کار ممت���د، ابتدا علیزاده  گروه ش���یدا و  تغیی���ر داد. ب���ا آمدن من به رادیو و تش���کیل 
که دیگر بدان مرکز حبس  و س���پس مش���کاتیان و ش���کارچی از مرکز حفظ و اش���اعه 
گروه عارف را  ک���رده و به رادیو آمدن���د و  و افاده موس���یقی لقب داده بودند اس���تعفا 
که همه  کامل تر شد  کاری ما در این نوع از موسیقی  کردند و این گونه تیم  تأسیس 
این اتفاقات بی نظیر تحت سیاست های فرهنگی مدیر تولید موسیقی یعنی سایه 
خ می داد. ش���جریان یکه تاز آواز ایران، ناظری امید آینده این هنر به همراه خانم  ر
اخوان، سیما بینا، رضوی سروستانی و استاد بی بدیل تنبک ناصرخان فرهنگ فر 
گروه ش���یدا و عارف ترکیبی را به سرپرس���تی امیرهوشنگ  به همراه اعضای عاش���ق 
که می توانس���ت یا بهت���ر بگویم توانس���ت حداقل تا  ابته���اج )س���ایه( فراه���م آوردند 
گردد. مدیریت، احترام به  س���ال-های شصت س���کان دار حرکت مترّقی موس���یقی 
کمک  موس���یقیدانان، نگرش اجتماعی، علو طبع و من���ش خانوادگی ابتهاج به ما 
که  کرد تا از س���امان و دقت بیش���تری برخوردار ش���ویم. س���ایه همچون پدری است 
که این نق���ش را بنا به ضرورت هایی  هم���ه ما را ب���ه هم متصل می کند و از آن زمان 
گرچه در مراحلی ایش���ان تالش  گروه از هم پاش���یده ش���دند. ا از دس���ت داد این دو 
کند اّما جالی وطن دو  کار  کرد تا چاووش���یان اولیه را س���رجمع نموده و تش���ویق به 
یار دبس���تانی )من و حس���ین علیزاده( و مرکزیت دس���تگاه س���پر اقتدار، شجریان به 
گروه  کرده بودند، و تشکیل  که بس���تگی فامیلی هم پیدا  همراه پرویز مش���کاتیان، 
که بیشترش���ان عضو چاووش بودند، عوام���ل تعیین کننده عدم تداوم دو  کامکارها 

که به دیدن ایش���ان به رادی���و رفتم خیلی عبوس اّما  خطی���ر را پذیرفته بود. آن روز 
کرد. فریدون شهبازیان روی صندلی پیانو نشسته بود.  محترم ورود مرا اس���تقبال 
که به دیدن شما بیایم تا  کردند  که آقای معروفی از من خواهش  من اظهار داشتم 

کنیم. راجع به تصنیف »بمیرید، بمیرید« موالنا صحبت 
که  کرد  محافظه کاری و هوش���یاری سیاس���ی ایش���ان در ی���ک لحظه مرا ش���وک 
که ایشان از من  که این اخالق ذاتی اوس���ت. پس از س���ؤاالتی  بعدها متوجه ش���دم 
که  نمودند او را انسانی مستحکم، دقیق و با وسواس دیدم و این نقطه امیدی بود 
که خواننده ای  کار با ایشان محکم نمود. طی ضبط این تصنیف  دل مرا در جهت 
آن را می خواند دوس���تی و الفت ما محکم تر ش���د و این گونه رابطه ما ش���روع ش���د و 

که ادامه دارد؛ به قول حافظ: گذشت حدودًا 30 سال است  پس از 

بـــد خـــر شـــام ا ل تـــا آ ز ز دم صبـــح ا ا
دوسیت و مهر بر یک عهد و یک میثاق بود

چرا اهمیت س���ایه در مدیریت موسیقی رادیو ایران این گونه پررنگ و تأثیرگذار 
که سایه بخش تولید  شد؟ با اینکه بعضی از موسیقی نوازان رادیویی بر این باورند 
رادی���و را »ش���جریان خانه« نموده بود و تقریب���ًا 70 درصد برنامه ه���ا را به عهده این 
گرامی می گذارد و این خود رنجی در دل بعضی از همکاران آن زمان ایجاد  هنرمند 
که می اندیشید شجریان  گاهانه انجام می داد چرا  کار را آ نموده بود. اما سایه این 
که ما امروزه بدان موس���یقی هنری دستگاهی  پرچمدار موس���یقی ای خواهد ش���د 
که موسیقی رادیو داشت تغییر  یا رس���می خطاب می کنیم. متأسفانه در ش���رایطی 
بنی���ادی می کرد و می رفت تا با حضور این خواننده زحمت کش رونق جاودانه تری 
که  گذاش���ت و ب���ه خاطر ازدی���اد دس���تمزد مالی  کند، ایش���ان س���ر ناس���ازگاری  پیدا 
به تازگ���ی با تالش س���ایه افزایش غیرمترقبه یافته بود همکاری با واحد موس���یقی را 
گه گاه در برنامه های ویژه و مخصوص شرکت می جست. سایه  کرد و  تقریبًا متوقف 
با افزایش تولیدات در بخش موس���یقی ارکستری و سّنتی و به خصوص تهیه برنامه 
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آفتابی در میان سایه ای 
بهاءالدین خرمشاهی

که به تخلص شعرى اش س���ایه بیشتر شهرت دارد، از   اس���تاد هوشنگ ابتهاج 
ش���اعران و موسیقی شناس���ان نامدار عصر حاضر است. س���ایه هم در شعر نو دست 
-یعنی ید بیضا- دارد و از هم مش���ربان و یاران و معاش���ران نیما یوشیج بوده است 
کهن، و س���الیان س���ال با اس���تاد ش���هریار همدلی و  و هم در غزل و مثنوى و ش���یوه 
کار و بار سترگ تصحیح و طبع  کنون پس از فراغت از  همسخنی داشته است و هم ا
گزینش نخبه شعر او در دست دارد.  دیوان حافظ، پژوهش���ی درباره ش���عر شهریار و 
کهنش عبارت اند از: زمین، یادگار خون س���رو، و چند  بعضی از دفترهاى ش���عر نو و 
که در س���ال 1372 منتش���ر شده است  دفتر با نام واحد سیاه مش���ق )سیاه مش���ق 4 
دربردارنده دفترهاى پیش���ین هم هست(. سایه در سازمان دهی و اعتال بخشیدن 
به برنامه هاى موسیقی اصیل ایرانی در رادیو ایران، در سال هاى پیش از انقالب، 

سهمی بزرگ داشته است.
در میان جمع عظیم ش���اعران غزل س���راى پس از حافظ، به تصدیق اهل فن، 
کمتر ش���اعرى توانسته است مانند س���ایه حافظانه غزل بسراید. شخصیت زالل او 
که ذهن و زبانش این همه به حافظ  همدل و همدید با حافظ است. همین است 
که به سعی او فراهم شده،  که براى دیوان حافظ  نزدیک است. وقتی از او پرسیدم 

 ده سال.
ً
گفت در مجموع پنجاه سال و اخیرا کرده است، با لبخند  کار  چند سال 

حافظ به س���عی س���ایه مش���تمل ب���ر 484 غزل اس���ت )در 4184 بی���ت( و چهار 
قصی���ده و مثنوی هاى آهوى وحش���ی و س���اقی نامه و مغنی نامه، ب���دون رباعیات، 
گانه،  ج غزل هاى منس���وب و مش���کوک در بخش���ی جدا ب���ا بعضی از قطعات و با در
که 16 نسخه آن متعلق به  متون مبناى تصحیح او مجموعًا 30 یا 31 نس���خه است 
نیمه اول قرن نهم اس���ت و مبناى اصلی تصحیح و مقابله بوده اس���ت و 15 نسخه 
دیگر بیش���تر مش���ورتی بوده اس���ت، تا مبناى مقابله و مقایس���ه. و چنان که پیش���تر 

که خرد نقش روشنی دارد می تواند به هر  گروه ش���یدا و عارف شد. دلس���وزی آن گاه 
کمک شایانی بنماید. با اینکه سایه در آن زمان به عنوان  جریان هنری و فرهنگی 
کارگزینی س���یمان تهران از حقوق و مزایای زی���ادی برخوردار بود اما به خاطر  مدیر 
کشتی نسبتًا  که در  کرد و دلسوزانه و پرکار، موسیقی را  عش���ق به موسیقی آن را رها 
کرد. پنج  کهن���ه ای در امواج اجتماعی س���رگردان بود به س���احل مطمئن���ی هدایت 
کاری واحد  گروه  کوتاهی بود. اما  س���ال فعالیت ممتد یعنی از سال 53 تا 57 زمان 
تولید موس���یقی با بودن هنرمندانی مانند فرهاد فخرالدینی، فریدون ش���هبازیان، 
گلچین هفته را با سایه به نظم  که بیش���تر برنامه های  ش���ادروان فریدون مش���یری 
درم���ی آورد و همچنی���ن با حضور صدابرداران���ی چون جهان ف���رد، حقیقی، امینی، 
فخیمی و عس���گری و به دنبالش ش���ورای ش���عر، با وجود ش���اعرانی بزرگ همچون 
س���یمین بهبهانی و موسیقیدانان ارزنده شورای موسیقی مانند حنانه، تجویدی، 
که تا به امروز هنوز خاطره  کردن���د  م���الح و دیگر همکاران اداری، جریانی را هدایت 
آن دوره فوق الع���اده ب���وده و هس���ت. بعد از انقالب 57 نیز س���ایه و تیم هجده نفره 
موسیقی موج نو رادیو، چاووش را به وجود آوردند و باز نقش خردمندانه و انسانی 
که متأس���فانه  کند  کمک  و مدیریت دوس���تانه ایش���ان توانس���ت به وحدت همه ما 
این جریان س���ازنده به دالیل واهی و بیشتر عامه پسندانه ضربه دید و بسته شد و 

کنده شدند.  این گونه همه مرغان هم آواز پرا
س���ایه ه���ر روز غریب تر و دل شکس���ته تر ش���د و در مقابل درخ���ت ارغوان حیاط 
ک���ه بیش از چن���د متر با ای���وان خانه فاصله نداش���ت س���ال ها در انتظار  خان���ه اش 

که به پاس دوستی و عشقمان به بهانه من سروده می گوید: نشست. در شعری 

یبانـــه تـــو  بـــا یـــاد وطـــن مـــی نـــایل چـــه غر
یب است دمل در وطمن من چه گومی که غر
`                  )سیاه مشق، ص 193(  
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کتابت است، و سن واقعی  چرا پذیرفته نش���ده اس���ت. زیرا تاریخ نس���خه ها، تاریخ 
کتابت آن  که تاریخ  نس���خه یا متن منقوٌل عنه را نش���ان نمی دهد، یعنی نسخه اى 
کتابت آن 845 ق  که تاری���خ  فی المثل 850 ق اس���ت، معلوم نیس���ت از روى متنی 
کتابت آن 805 اس���ت، لذا  که تاریخ  اس���ت، رونویس ش���ده اس���ت، یا از روى متنی 

ک قطعی باشد. نمی تواند مال
کثریت نس���خه ها نیز مبنا قرار نگرفته اس���ت و به تعبیر خود  3.  مس���أله ضبط ا
کثریت  آقاى س���ایه: »این بازى اعداد و ش���به دمکراس���ی اس���ت. و من هرگز تسلیم ا
کثریت ضبط نسخه ها چنان که  نسخه ها نش���ده ام«. اما به نظر می رسد تبعیت از ا
کرده اند، تالی  کار  فی المث���ل ش���ادروان خانلرى و س���پس دکتر س���لیم نیس���ارى در 
فاس���دى نداش���ته باش���د. هر قدر تعداد ضبط هاى یکسان بیش���تر باشد، احتمال 
کاتبان بیشتر بعید و منتفی می شود. چنان که در  کاتب یا  تصرف عمدى یا سهوى 
کل دیوان  تصحیح خود ایشان یعنی حافظ به سعی سایه هم حدودًا نود درصد از 
کثریت، روایت و نقل و تلقی به قبول شده است.  بر وفق ضبط همسان و یکسان ا

بعدًا نمونه هاى نقیضی براى این اصل عرضه خواهد شد.
کالم هر  که:  کار مصحح این بوده اس���ت  کارگش���ا و راهگش���اى  4. اصل اصیل و 
چه صناعی تر و آراس���ته تر باش���د، حافظانه تر یعنی اصیل تر اس���ت. و این اصل خود 
کالم. حافظ حتی بعضی  به چند فصل تقس���یم می گردد. الف( توجه به موس���یقی 
که به آن نغمه  کرده اس���ت. ب( همصدایی  مصلحت هاى ادبی را فداى موس���یقی 
گرفتن  کلمات و نحوه قرار  کش���ش  ح���روف یا واج آوایی هم می گویند. پ( امتداد یا 
که مخصوص���ًا ارزش صوتی یعنی  تکیه ه���ا. ت( صنایع یا س���جع ها ی���ا جناس هایی 
کافی  ح شواهد و مثال هاى  ش���نیدارى هم داشته باشند. و همه این مسائل با طر

ح شده است. کاربرد چاپ رنگی، در مقدمه مصحح شر ح نمودارها و  و طر
حاصل این تالش ده س���اله -که خود مبتنی بر شعرشناسی و انس پنجاه ساله 
کهن و همیارى دستیاران امین و  با ش���عر حافظ اس���ت- و تکیه بر 30 متن اصیل و 
کاردان دارد، یکی از قابل اعتمادترین و پذیرفتنی ترین و پسندیدنی ترین و در عین 

کردیم، نس���خه هاى چهارده گانه مبناى تصحیح و طبع ش���ادروان خانلرى  اش���اره 
را ب���ا تالش���ی توانفرس���ا به دس���ت آورده ان���د )مگر یک نس���خه را( مصح���ح هنرمند و 
کار خود  گانه اساس���ی یا مش���ورتی  کوش���اى این دیوان، همه نس���خه هاى 30 یا 31 
کرده اند، لذا براى  را غالب���ًا با چاپ یک صفح���ه از هر یک، در دیوان حاضر معرف���ی 
ک���ه وضعیت هر غزل در  گفتنی اس���ت  رعای���ت اختصار به معرفی آنها نمی پردازیم. 
 نس���خه بدل هاى مهم را به صورت جدولی مرکب از اعداد و ارقام و نش���انه ها در زیر 

هر غزل در هر صفحه آورده اند.

روش تصحیح
ام���ا روش تصحی���ح و اص���ول و مبن���اى متبع اس���تاد س���ایه، آمی���زه اى از اتکا به 
نس���خه هاى اصیل و ذوق س���لیم، یعنی جمع بین نسخه شناسی و حافظ پژوهی و 

شعرشناسی است، و از این قرار است:
که در مت���ن یا متونی از  کلمه اى برگزیده نش���ده اس���ت  1. در سراس���ر متن هیچ 
نس���خه هاى مبنا وجود نداش���ته باش���د. به عبارت دیگر فق���ط در دو مورد تصحیح 
که عبارتند از: 1( »جامت« در این بیت: می اندر مجلس  گرفته است  قیاسی صورت 
که  که بخش���د جرع���ه جامت جهان را س���از نوروزى،  آص���ف ب���ه نوروز جاللی نوش/ 
قیاس���ًا و برخالف ضبط جمیع نس���خ »جام���ت« را به »جامش« تغیی���ر داده اند. 2( 
کار او ش���و/ هر قبله اى  گر جان به تن ببینی مش���غول  ضب���ط مصراع اول این بیت: 
کمابیش به همین شکل است  که بینی بهتر ز خودپرس���تی، در س���ایر نسخه ها هم 
گر هر جانی  که: ا و معن���اى مس���تقیمی از آن برنمی آی���د مگر -به تکلف- این معن���ی 
ب���ه تنی دیدى، ب���ه آن اهمیت بده و آن را قبله خود بگیر، تا از خودپرس���تی برهی. 
کشف شهودى استاد شفیعی کدکنی به این قرائت  بارى جناب س���ایه با مشورت و 
که بین���ی بهتر ز  کار او ش���و/ ه���ر قبله اى  گ���ر خ���ود بتی ببینی مش���غول  رس���یده اند: 
که الحق معنی دارى صریح آن -که اتفاق���ًا معناى عمیقی هم دارد-  خودپرس���تی، 

جبران کننده بی پشتوانگی نقلی آن است.
2. در هیچ ش���رایطی امتیاز قدمت نس���خه)ها( به عنوان ی���ک اصل بی چون و 
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ح از نس���خه ها، و نحوه  گ���زارش موجود بودن هر غزل در تعداد معین و مصّر  .2
گزینشی، و با استفاده از جدول در پاى هر صفحه  انعکاس نسخه بدل ها به شیوه 
گرفتن نقطه و نشان ها، براى نشان دادن اینکه  کار  کم رنگ تر و به  با حروف ریزتر و 
کدام یک از نس���خه ها آمده اس���ت.  ه���ر بی���ت یا هر عبارت نس���خه بدلی )بدیل( در 
کیف هر اث���ر و معرفی هر قل���م از اقالم جدول ه���ا، یک جدول را  کّم و  ب���راى معرف���ی 
کرده اند و توضی���ح داده ان���د. خوانندگان یا  ح  ب���ه عنوان نمون���ه، آناتومی وار، مط���ر
مراجعه کنندگان با اندکی تمرین و ممارس���ت معناى نقطه و نش���ان ها را به دس���ت 

می آورند. فایده دیگر این جدول ها در صرفه جویی جاست.
ک���ه نه ذوق���ی محض اس���ت و نه  کاربس���ت روش علم���ی در تصحی���ح مت���ن   .3

گذشت. ح آن  مکانیکی یا نص گرایانه محض، و شر
ب���ا صاحب نظ���رى چ���ون اس���تاد محمدرض���ا  4. مش���ورت م���داوم و مس���تمر 

شفیعی کدکنی.
که به آن تصریح شده است. 5.  نپرداختن به تصحیح قیاسی جز دو مورد 

6. نگارش مقدمه اى در بیان اصول و روش تصحیح، با عرضه داشت شواهد بسیار.
7. معرف���ی نس���خه هاى اس���اس به نح���وى مختص���ر و مفید و به دس���ت دادن 

تصویرى از یک صفحه آن ها.
که هم با عناصر  8.وضع فهرس���ت دوگانه قوافی و مطلع هاى هر غزل به نحوى 

کتاب یافت و هم با عناصر آغازین. پایانی بیت هر غزل می توان غزل را در متن 
که روز به روز صاحبان هر  کردن غزل هاى مش���کوک و نیاوردن رباعیاتی  9.جدا 

یک از آن ها بیشتر شناخته می شود.
ع ها و ابیات عرب���ی )ترجمه به قلم محمدرضا  10. به دس���ت دادن ترجمه مصر

شفیعی کدکنی(.
که جاى یکایک  11.تدوین جدول بس���یار تفصیلی )در بیش از پنج���اه صفحه( 
ابی���ات ش���عرهاى حاف���ظ، یعن���ی 4181 بی���ت متعل���ق ب���ه 484 غ���زل و نی���ز ابی���ات 
ج  که اصیل تش���خیص داده شده است،در  مثنوی ها و قصیده ها و بعضی قطعه ها 

حال اصیل ترین تصحیحات دیوان حافظ است. 
که حاصل س���عی س���ایه -که به ذوق هم می���دان می دهد-  باید توجه داش���ت 
که فی المثل ش���ادروان پژمان، یا ش���ادروان انجوى، یا  دیوانی ذوقی، از آن دس���ت 
احمد ش���املو به دست داده اند، نیس���ت. زیرا این سه ذوق ورز دست کم دو اشکال 
کار برده اند و اصول راهنما  کارش���ان بوده اس���ت. 1( ذوق را بی معیار و بی مبنا به  در 
که فی المثل بگویند از دو عبارت یا دو ضبط، آنکه صناعی تر و آراسته تر  نداشته اند 
اس���ت، صدورش از حافظ محتمل تر اس���ت. دیگ���ر اینکه ذوقش���ان امتحان نداده 
گر هم امتحان داده بوده است، به سربلندى سایه از بوته امتحان  بوده اس���ت. یا ا
بیرون نیامده بوده اند. 2( ذوق را دستاویز تنبلی و ترک تحقیق قرار داده بوده اند. 
کهن به  ل���ذا چنان که هم���گان می دانند، همتی در به دس���ت آوردن مت���ون اصیل 
کهن مبناى مراجعه و تصحیح باشد،  که متون متعدد و اصیل  ج ندادند. وقتی  خر
ذوق )یعنی شّم و شناخت هنرى و هنر( موضوع و مبنایی براى داورى دارد. یعنی 
کلمه یا یک  تعبیر، چند بدیل را، بر مبناى ضبط نس���خه هاى  چ���ون در م���ورد یک 
گر پیشنهادهایی  اصیل، در دست دارد، یا اصح را انتخاب می کند یا انسب را. اما ا
کار نباشد، ناچار مثل آس���یابی بی گندم می گردد و  از س���وى نس���خه هاى اصیل در 
ک هاى سنجیده و  گر مبنا و موضوع واقعی بیرونی، و مال س���اییده می ش���ود. آرى ا
کار ذوق به تحکم و استبداد یا ترجیح بال مرجح می کشد.  کار نباشد،  راهبر ذوق در 

کس را عقل به کمال نماید و فرزند به جمال. گفته سعدى: همه  زیرا به 

مزایاى این تصحیح و طبع 
حافظ به س���عی س���ایه هم از نظر دقت و صحت و روش���مندى تصحیح و هم از 

کتاب، مزایا و محاسنی دارد: نظر هیأت فیزیکی آراسته و پیراسته 
الف( مزایاى معنوى، یعنی محاسن مربوط به تصحیح عبارت اند از: 

کهن و اصیل قرن نهمی )به اس���تثناء تکیه بر یک  1.  اتکا بر س���ی و یک نس���خه 
دو نس���خه چاپی نظیر قزوینی-غنی و قدسی چنان که اشاره شد اساس تصحیح بر 

گذارده شده است.   شانزده نسخه مربوط به نیمه اول قرن نهم 
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چاپ شده است و محو و مات است، و بدعتی زیبا در چاپ ایرانی است.
که براى پانویس دادن با حروف ریزتر از متن  4. براى آنکه به عدد ُتک )عددى 
کلمات می گذارند( نیاز نباشد، به پیروى از طبع خانلرى در سمت  در باالى بعضی 
گذارده شده است و ارجاعات جدول هاى پاى  راس���ت ابیات هر غزل شماره ابیات 

کلمات. هر غزل به همانند ابیات است نه به 
کارگاه نقش )چش���م و چراغ( و مس���ئول  5. احتم���ااًل آقاى محمد زهرایی مدیر 
کم تر از آراس���تن، و بیشتر از پیراستن استفاده  تولید این پروژه عظیم در این چاپ، 
گرفت���ن از بعض���ی حاش���یه ها و تشعیرس���ازی هاى بعضی  ک���رده اس���ت. و با عب���رت 
گل و باغ و باغچه  که عکس بسی وحش و طیر اعم از بلبل و  طبع هاى نسخه هایی 

کیزه آراسته یا پیراسته است. و زاغ و زاغچه در حاشیه می آورند، این اثر را بس پا
گرمی تحریر ژاپنی( و مرکب و مصالح شایسته  کاغذ مرغوب )100  6. اس���تفاده از 

گالینگور زیبا و تعدادى جلد چرمی. و چاپ و صحافی ته دوخت و 
7.  روى جلد این اثر، خود یک اثر هنرى است و در ایام نوروز 1373 به صورت 
کار، اثر هنرمندانه یارتا یاران است. در یک زمینه  پوستر هم عرضه شده است. این 
س���یاه شبرنگ، شمع سفید بلندى قامت برافراش���ته و به جاى شعله زرین شمع، 
یک س���رو خمره اى س���بز س���ر برکشیده اس���ت. و با تماشاى همین ش���گرد ساده، و 
گر دس���ت می دهد. در قس���مت پشت  غافلگیرکننده، ش���گفتی ش���یرینی به تماش���ا
که اختصاصًا  ح یک آینه کارى زیب���ا  )دس���ت چ���پ( و عطف این روکش تصوی���ر و طر

براى همین اثر ساخته شده است، آمده است.
در مجموع مزایا و محس���نات و ظرایف و زیبایی ه���اى چاپی و فیزیکی این اثر، 
کم نظیر اس���ت و بر  ش���گرف و ش���گفتی آفرین و در مطبوعات فارس���ی و چاپ ایرانی 

وفق معیارهاى چاپ نفیس اروپایی هم، اثرى ممتاز به شمار می آید.
کار و بارى به ان���دازه حافظ پژوهی، نش���اط افزاى حیات فرهنگی  کمت���ر  ب���ارى، 
ماس���ت. و حافظ به سعی سایه موزون ترین ترکیب از روایت و درایت دیوان حافظ 

کاله او«ست. است. »خورشید، سایه پرور طرف 

گردیده است.
12. به دس���ت دادن آمار اس���تفاده از نس���خه ها در متن غزل ه���ا و جدول مأخذ 
متن و نیز میزان و درصد استفاده از هر نسخه در متن مصحح حاضر براى شانزده 
که نشان می دهد بیشترین استفاده از نسخه 15 )قزوینی- نسخه اساس تصحیح، 

غنی( به میزان 62/82  درصد به عمل آمده است، و بالفاصله بعد از آن بیشترین 
ک���ه میزان آن  خ 827 ق( ب���ه عمل آمده اس���ت  اس���تفاده از نس���خه خلخال���ی )م���ور
کمترین اس���تفاده از نس���خه دو )کوپرول���و( به میزان  86/78 درصد بوده اس���ت. و 
33/4 درصد بوده است. همچنین جدول هاى مشابه براى قصیده ها و مثنوی ها 
گردیده است. گانه تنظیم  گانه( و براى غزل هاى مشکوک نیز جدا و قطعه ها )جدا

که در واقع  کلمات اضاف���ه دار  کس���ره اضاف���ه، تحقیقًا براى هم���ه  گ���ذاردن   .13
نوعی راهنماى خوانندگان )کمتر آشنا به شعر حافظ( براى درست خوانی است.

14. انتخ���اب ن���ام زیبا و موزون )به وزن مس���تفعلن فعولن ی���ا مفعوُل فاعالتن( 
که بس���ی زیبا هم خوشنویسی ش���ده است )به قلم  یعنی »حافظ به س���عی س���ایه« 

استاد اخوین(.
ب( مزایا و محاسنات صورى و مادى یعنی مربوط به هیأت فیزیکی و چاپ اثر:

کی���زه: متن با حروف س���یاه ب���در )5/14 ب���ر روى پایه  1. حروفچین���ی بس���یار پا
5/19(، و حواش���ی یعن���ی همان جدول ه���ا با حروف 10 نازک ب���در. ابیات غزل ها به 
کالس���یک غزل یعنی در یک س���طر همطراز آمده است )نه پلکانی یا زیر هم.  هیأت 
ک���ه صورت ظاهر  پلکان���ی مانند طب���ع دوم خانلرى و زیر هم مانند حافظ ش���املو( 
کس���ره هاى اضافی ب���ا قلمی نازک تر از  گذاردن  آن مانند طبع قزوینی-غنی اس���ت. 
کلم���ات قافیه در ردیف و  ح���روف متن. تنظیم فاصله بج���اى حروف مخصوصًا در 

ع ها از دو سو. نظام دادن همه ابیات و مصر
کمرنگ تر از متن. کمال ظرافت، با حروف ریزتر و  2.تنظیم جدول ها در 

که شمس���ه ایرانی و موتیف ستاره زهره است.   3.دادن قابی زیبا در هر صفحه 
که طبعًا سفید است،  کاغذى  و جالب آنکه این قاب ظریف با مرکب سفید بر روى 



4849

دل داشته باشد.
گفت���ه اس���ت: »تم���ام پلیدی ه���ا و ش���ر و ش���ور دنی���ا و آدم ه���ا تا پوس���ت  خ���ود 

کند... واقعًا همین طور   من می آید، متوقف می شود و نمی تواند به درون من نفوذ 
کیوان  که  کرده  گناهی نکرده باشد این جرم را  اس���ت... ش���اه هیچ جرم و جنایت و 
گریه  کیوان مرا از  که همین اآلن هم اس���م مرتضی  کش���ته اس���ت. ش���ما می دانید   را 
گ���ر ش���ما ش���اه را به دس���ت م���ن می دادی���د م���ن یك س���یلی هم   پ���ر می کن���د ول���ی ا

نمی توانستم به او بزنم«. 
که پس از ش���صت سال بر سر دوستی  در دوس���تی وفادار اس���ت. چندان وفادار 
خویش هنوز ایستاده است. این را چند روز پیش بیشتر دریافتم که برای شصتمین 
کیوان به منزل پوری خانم سلطانی رفته بودیم. هر بار  س���الگرد درگذش���ت مرتضی 
از این دوس���ت درگذش���ته و مرگ او و س���الیان دوستی ش���ان یاد می کند چشمانش 

خیس اشك می شود.
گفتن به خود یا دیگران نیست.  با همه صادق اس���ت. به هیچ روی اهل دروغ 
گفته شده  که آنجا  که چاپ شد خیلی ها برآشفتند. برخی مطالبی  خاطرات سایه 
کنون مقام و مرتبتی دیگر یافته اند خوش  که ا گذش���ته بود و بعضی  بود مربوط به 
نداش���تند این مطالب یادآوری ش���ود. اما س���ایه تا بتواند خود را سانسور نمی کند و 
که معتقد است به زبان می آرد. چنانکه  آنچه را می خواهد می گوید. همان چیزی را 
کنون  که فالن مدعی روش���نفکری ا می اندیش���د س���خن می گوید. بیمی هم ن���دارد 
کردن بخش هایی  ممکن اس���ت از این سخنان برداشت دیگری بکند و یا با سرهم 
از آن جمله ای بس���ازد و از آن نتیجه ها بگیرد و مقاله ها بنویس���د و از این رهگذر در 
مطبوع���ات خود را منتقد و صاحب نظر بنمایاند؛ چنانکه اخیرًا و به خصوص بعد از 

چاپ خاطرات سایه این اتفاق بسیار افتاد.
که به عنوان ویژه نامه سایه چاپ شده است به نقل از او  اخیرًا نیز در مجله ای 
که سایه را از نزدیك  کسانی  کردند. اما  جمله ای را جعل و بر روی جلد مجله چاپ 
می شناس���ند می دانند اهل ردیه نوش���تن و تکذیبیه فرس���تادن و تن دادن به این 

استاد مسلم زبان فارسی 
محمد افشین وفایی

گـو ننگارنـد بـه دیبـاچـه عقل نـقش مـا 
هر کجا نامۀ عشق است نشان من و توست 

 پیش از این که س���ایه را از نزدیك بشناس���م، یعنی حدود هفت سال پیش، تنها 
ک���ه توفیق داش���ته ام به لطف اس���تاد  ش���عرش را می ش���ناختم ام���ا در این س���ال ها 
ک���ه ش���اعری یک���ی از   کن���م دریافت���م  ش���فیعی کدکنی محض���رش را از نزدی���ك درك 
حس���ن های اوست. سایه همچون ش���عرش پاك و منزه است. دغدغه اش انسان و 
که در شعر و زندگی اش داشته جز به انسان نبوده است.  انسانیت اس���ت. تعهدی 
گرایش داش���ته جز به برقراری عدالت میان انس���ان ها  گر به جریانی  گمان من ا ب���ه 
که برای عدالت و براب���ری میان آدمیان  نمی اندیش���یده اس���ت. جس���تجویی بوده 
انج���ام داده اس���ت. تح���والت اجتماع���ی را دنبال می ک���رده و دغدغ���ه تغییر جهان 

داشته است.
ک���ه از نزدیك می شناس���ندش  کس���انی  گ���واه این مدعاس���ت.  ن���وع زندگ���ی اش 
که برای میوه فروش محل یا یك خدمتکار همان احترامی را قائل اس���ت  می دانن���د 
که از ش���خصیت های شناخته شده فرهنگی است. در نظر  که برای فالن دوس���تش 
گر با انس���انیت توأم نباش���د اهمیت  او دان���ش، هن���ر، ثروت، مقام و هر چیز دیگری ا
گاه از سادگی  اش در برخورد با دیگران به شگفت می آمدم، اما بیشتر  ندارد. پیشتر 
گرم روزگار را بس���یار چش���یده است  که س���رد و  که با خلقیات او آش���نا ش���دم و دیدم 
گاهانه اس���ت و از باور او به انس���ان نش���أت  که این خوش بینی و س���ادگی آ دریافتم 
می گی���رد. با همه نامالیمات زندگ���ی و همه آنچه از هم نوع خویش دیده، دوس���ت 
ندارد باورش را، اعتقادش را به انس���ان از دس���ت بدهد؛ همچنان امیدوار است. از 
گوهر  که در رفتارش به انسان ها فرصت می دهد؛ فرصت تغییر؛ زیرا به  این روس���ت 
کسی به  کینه ای از  کی در وجود آنها معتقد اس���ت. بسیار مهربان اس���ت. ندیدم  پا
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اس���ت از بین مقدار زیادی شعر انتخاب شده ولی باز دو سوم از همین ها را هم دور 
می ریختم«. 

س���ایه به موس���یقی نی���ز بس���یار عالقه مند اس���ت و ای���ن عالقه ویژه باعث ش���د 
که سرپرست موسیقی ایرانی در رادیو  کند. خاصه هنگامی  خدمات بسیاری بدان 
کردم همه از دولت موسیقی بود.  این آشنایی با  بود. خودش هم می گوید: هرچه 
گیرایی و خوش آهنگی  شعرش را دوچندان  گذارده و  موس���یقی بر شعرش نیز تأثیر 
کرده اس���ت. در ش���عر از اوزانی آزموده و  متناس���ب با عواطف ش���عری بهره می گیرد. 

زبان روان خود را در وزن هایی رام قالب می بندد.
گم���ان م���ن از بهترین  که به  س���خن آخ���ر درباره حافظ به س���عی س���ایه اس���ت 
تصحیح های دیوان حافظ محس���وب می ش���ود. ش���اید هیچ کس به اندازه سایه با 
مبانی جمال شناس���ی دیوان حافظ و س���بك او آش���نا نباش���د و ای���ن حاصل انس و 
الفت س���الیان دراز اوست با ش���عر این شاعر. و همین آشنایی ژرف او با زبان حافظ 

سبب شده تا از عهده تصحیح دیوان به خوبی برآید.

بازی ها نیس���ت. برایش چندان اهمیتی ندارد دیگران درباره اش چه فکر می کنند. 
حوصل���ه پرداخت���ن و مجال دادن به این حرف ها را هم ن���دارد. زود از آن می گذرد. 

کافی است. که هست و چه هست و همین برایش  خودش می داند 
اما درباره ش���عرش: س���ایه اس���تاد مس���لم زبان فارس���ی اس���ت. مه���ارت وی در 
کرده به شعرش توانی داده  که بین فرم و محتوا ایجاد  به کارگیری الفاظ و تناس���بی 
کتابخوانی، خواه ناخواه، دانسته  که توانس���ته از اقران خود برتر باشد. مطمئنم هر 

یا ندانسته، مقداری از شعر او را در خاطر دارد.
که  گفت  اینکه با وجود س���عدی و حافظ در قالب غزل بتوان بالید و غزل هایی 
تش���خص داشته باشد بسی دشوار است. اما س���ایه استادانه مضامین اجتماعی را 
که همواره با  کرده است بی آنکه به روح غزل خدشه ای وارد شود. از آنجا  وارد غزل 
واقعیت های زندگی سروکار داشته و نیز چون این واقعیت ها در بسیاری موارد تلخ 
گاهی شعر او »تلخ چون باده دلپذیر چو غم« می گردد اما شعرش هرگز به کلی  بوده 
خال���ی از امید نمی ش���ود؛ چنانکه خ���ودش نیز با وجود نامالیمات هم���واره امیدوار 

بوده است.
کهن پردازی هم نیس���ت.  اهل افراط در نوگرایی نیس���ت چنانکه اهل افراط در 
کالسیك را داراست،  ش���عرش با وجود آنکه ریش���ه در سنت دارد و استحکام اش���عار 
بدی���ع و نوآوران���ه نیز هس���ت. او با قوت بی���ان و خالقیت هنرمندانه خود توانس���ته 
اش���عاری تأثیرگ���ذار از خود ب���ه یادگار بگ���ذارد. در ش���عرهای قدیم ترش البته ش���ور 
و هیج���ان و نوگرایی بیش���تری دیده می ش���ود، به جای آن در ش���عرهای دوره های 

بعدی او پختگی بیشتری وجود دارد.
کیزه س���خن اس���ت و روان و فصی���ح ش���عر می گوی���د ام���ا در بازبینی  ب���ا اینک���ه پا
که متأسفانه بسیاری  گزیده گوست. هنری دارد  سروده هایش  وسواس بسیار دارد. 
از هنرمندان بزرگ ندارند و آن »هنر به گزینی« است. سایه سلیقه آسان گیر ندارد. از 
گر یك بار دیگر به دنیا می آمدم دو سوم این شعرهایی  که می گوید »ا همین روس���ت 
که در تاس���یان و سیاه مشق  گفتم نمی گفتم... با اینکه همین مقدار ش���عری  که  را 
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چند برگ از خاطرات سایه

بـا شهریار

 
کجا شهریار رو دیدید؟ کی و  بار اول 

دفع���ه اول م���ن و دکتر محمدامین ریاحی رفتیم پیش ش���هریار. یعنی اولین بار 
که ش���هریار رو حضوری دیدم با ریاحی بود. فکر می کنم س���ال 26 یا 27 بود. رفتیم 
کرد.  که زدیم تصادفًا خود ش���هریار اومد در رو باز  کوچه فالح. به آدرس ش���هریار. در 
ع از »هذیان دله«. بعدا شهریار  گفتم: مهمان نخوانده می پذیری؟... یه مصر من 
گفت: »س���ایه جان! ای���ن جمله مهم���ان نخوانده می پذیری م���ال اهرمن  ب���ه من 

که اهرمن با عارف صبحت می کنه. بوده آ« ]می خندد[ اون قسمته 
دفع���ه اول با ریاح���ی رفتم و چند دفعه بعد هم ریاح���ی می اومد. بعدش دیگه 
خ���ودم می رفت���م. در اوایل، فقط ش���نبه ها می رفت���م خونه اش. اون هم یک ش���عر 

ساخته بود:

دل هیودی شده ست و شنبه پرست
ود کــافــــر شــــد نـامســـلمان چــــه ز

 شد هر روز؛ دیگه هر روز همدیگه رو می دیدیم.
ً
بعدا

ک���ه ب���ه خون���ه ش���هریار می رفتی���ن، چه  کنی���د از اون روزه���ا   تعری���ف 
ً
اس���تاد! لطف���ا

کامل جوندار به ما بدین.  کار می کردین؟ یه تصویر  وقت هایی می رفتین، چی 

من روزها س���اعت دو، دو و نیم بعد از ظهر می رفتم خونه ش���هریار. اون معمواًل 
کورمال  کورم���ال  کم ک���م بیدار می ش���د. بیدار ه���م نمی ش���د. در واقع  خ���واب بود. 
دس���تش رو دراز می ک���رد و اون نگاری���ش رو پی���دا می ک���رد. ی���ه دقیقه یه ربع ش���یره 
می کش���ید و بعد چش���مش باز می ش���د می گفت: س���الم. من جوابش رو نمی دادم. 
دوباره نیم س���اعت یه س���اعت شیره می کش���ید و بعد می نشس���ت می گفت: سالم. 
می گفتم س���الم شهریار جان. از س���اعت 3/30 تا 4 شهریار تازه آدمیزاد می شد. بعد 
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عاطفه: سر و وضع شهریار چطور بود؟

که ورزشکارها  کشی  که خیلی الغر و مردنی بود ]می خندد[... یک شلوار  اواًل این 
که رنگ این ش���لوار ظاهرًا زمانی سفید بوده اما  زیر لباس می پوش���ند، می پوش���ید 
اون موق���ع یه رنگ عجیب و غریبی داش���ت؛ یه زیرپیراهن رکابی هم می پوش���ید و 
روی اون زیر پیرهن هم یه پولیور بی آس���تین ش���تری رنگ می پوش���ید. یکی دو بار 
که ریشش رو تراشیده بود، حاال یا سلمانی رفته یا احیانًا حموم  هم خاطرم هست 
کرده بود. ]می خندد[ هر وقت با او روبوسی می کردم دو چیز اذیتم می کرد؛ یکی زبری 

ک بود. که وحشتنا ک  صورتش و یکی هم بوی شدید تریا
از مباحث ادبی و شعری با شهریار بگید.

که من همه غزل هاش���و حفظم و  که ش���هریارو دیدم، فهمید  از هم���ون روز اول 
کوتاهی ش���هریار دیگه  کرده بود از این موضوع، بعد از مدت  اون هم خیلی حیرت 
که من به چه چیزهای ظریفی تو شعر توجه می کنم و در نتیجه وقتی  متوجه ش���د 
کس���ی معرفی می کرد نمی گفت س���ایه ش���اعره، می گفت: »شعرشناس درجه  مرا به 

یک«. ]رضایت عمیقی در چهره سایه دیده می شود.[

درباره شعر شهریار هم بحث می کردین؟

بله... جّر و بحث می کردیم.
کند، نگاهش را به من می دوزد[ گوشزد  که بخواهد نکته مهمی  را به من  ]انگار 

آقای عظیمی! من ش���عر ش���هریارو خیلی دوس���ت داش���تم، خودش هم اینو خوب 
می دونس���ت. ول���ی این صداق���ت و رکی رو هم داش���تم. حتی به خاطر ش���هریار هم 

حاضر نبودم حق رو زیر پا بذارم و مجامله و تعارفات بکنم.
 بله...!

گذاشتی؟ آره به شهریار می گفتم: شهریار جان این بیت دیگه چی بود 
]صورتش را به نشانه نارضایتی چروک می کند.[

کردم، فالن  که: ا... تو نمی دونی من اینجا چه کار  بعد ش���هریار اعتراض می کرد 
کار ب���ردم. صداها رو ببین چه جوریه  کردم، این صنعت رو به  کردم، بل  ک���ردم، ال 

کش���یدنش هم این  ک  ک می کش���ید و فاصله تریا هم مرتب ش���یره می کش���ید و تریا
ک  کشیده تریا که یه چایی بخوره، سازی بزنه یا آوازی بخونه. همین طور دراز  بود 

می کشید... انصافًا حتی یک بار به من تعارف نکرد. هرگز. هرگز.
]وقتی این جمله آخر را می گوید صدایش پر از تحسین است.[ 

گردس���وزی داش���ت به ای���ن بلندی: ح���دود 70- 80  ش���هریار ی���ه چراغ المپای 
کتری رو می ذاش���ت روی این چراغ، یه س���اعت بعد جوش می اومد یعنی  س���انت. 
کرده می ذاشت رو این  که مونده و یخ  نیم گرم می ش���د، بعد اون چایی دیش���ب رو 
که فس فسی می کرد آب جوش برای  کتری ]چهره چروک س���ایه تماش���ا دارد![ یه خورده 
خ���ودش می ریخ���ت و می خورد. بع���د می نشس���ت و اون قوری رو خال���ی می کرد تو 
گرم هی می شس���ت و می شس���ت و می شست. بعد یه  کاس���ه فلزی رو با آب  طاس، 
مقدار چای خش���ک می ریخت تو قوری، چ���ای دم می کرد رو او چراغ، طبعًا یه نیم 
که با حرارت اون چراغ چای دم بش���ه. در این فاصله هم  س���اعتی طول می کش���ید 
که دم دستش بود با دقت و وسواس می شست به این شکل  استکان و نعلبکی رو 
گرمو می ریخت تو استکان و تکون می داد بعد می ریخت تو نعلبکی. چندین  که آب 
ب���ار تکرار می ک���رد. ]با حرکت دس���ت و ص���ورت حاالت ش���هریار را تصوی���ر می کن���د.[ بعد چای 
که یخ نکند  تازه دم برام می ریخت و می گذاشت جلوم و می گفت: چایی ات را بخور 
 می گفت:  ]سایه انگار دوباره دارد آن روزها را زندگی می کند. چشمانش هم می خندد. لذت و شوق 

در چهره اش مشهود است.[
ور که یخ نکند چایی ات را بن

قوری من دماغ پخ نکند
گربه را توی مّطبخ نکند

هی می ساخت و می ساخت با قافیه های مختلف.

شما چه کار می کردین؟

کارهاش برام جالب بود و دیدنی. هر روز هم این  فقط تماشاش می کردم، همه 
بساط حاال به یک شکل و ادایی تکرار می شد. من محو تماشای شهریار می شدم.
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که من بگ���م آره یا نه.  که همیش���ه منتظر ب���ود  بی���ت برای م���ن می خوند مثل این 
کن���ار. می خندی���د و می گفت باز  اوای���ل می گفت���م ش���هریار جان! ای���ن بیتو بذاری���م 
که غزل می س���اخت 17 بیت،  گرفتاری های ش���هریار ای���ن بود  چ���ی می گ���ی. یکی از 
23 بی���ت، 27 بی���ت! هر چه قافیه ب���ه نظرش می اومد می س���اخت. بعد من از این 
که عالمت  غ���زل دراز یه غزل 8 بیتی درمی آوردم. بهش می گفتم بیا این بیت هایی 
 زدم رو نخ���ون، باقی بیت ها رو می خون���د و می گفت آره، خیلی خوبه مثل حافظه!

که من هیچ وقت   ]لحن مشتاق شهریار را تقلید می کند.[ من سکوت می کردم. برای این 
که شهریار زبان حافظو داره. اعتقاد نداشتم 

که غزل هاش���و با خط خودش  کردم  بعد من یه دفتر خریدم و ش���هریار رو وادار 
تو اون دفتر بنویس���ه. خیلی هم خوش خط و تمیز می نوشت. آخه شعرهاشو روی 
ک���ت درمی آورد،  کهنه می نوش���ت و زیر تش���ک می ذاش���ت و بع���د یه پا کت ه���ای  پا
کت شاش���یدن، زرد و لکه پی���س و با مداد  ببخش���ید ناچارم بگ���م انگار روی اون پا
کم رنگ! بعد به من می گفت: س���ایه جان؟ تو این���و می تونی بخونی؟ من می گفتم: 
ش���هریار جان! من خط خودمو می تونم بخونم پس خط تو رو هم می خونم. البته 
که خط من خیلی خوبه. می گفتم: شهریار مسخره ام نکن،  شهریار اعتقاد داش���ت 
کس���ی رو  می گفت: نه س���ایه جان! تو... خطت خیلی ش���یرین و خواناس���ت. وقتی 

دوست داشت همه چیزش رو دوست داشت.

که به قول شاعر در آن حلقه ادب می رفت، بگین! استاد! باز هم از مباحثی 

گاه���ی حرف های جالب عجیبی می زد. مثاًل وقتی ش���عر ]خنده غ���م آلود[ رو برای 
شهریار خوندم:

کم فکنده ای چون باد می روی و به خا
آری برو که خانه ز بنیاد کنده ای

شهریار می خندید و می گفت چه قدر فرنگیه این شعر! ]می خندد[

و از ای���ن حرف ه���ا. می گفتم: می دونم ش���هریار ج���ان!- جوون ب���ودم دیگه، صبر و 
تحم���ل االن رو هم نداش���تم و بهم برمی خ���ورد وقتی می گفت: ت���و نمی دونی. بعد 
گرد  که تعجب می کرد از دقت من چشم هاش���و  ی���ک چیزهایی از ش���عرش می گفتم 
گرد شدن چشمان شهریار را نشانمان می دهد[ و می گفت: ا... تو این ها  می کرد ]سایه نحوه 
کوتاهی دیگه قبول  رو دیدی ]لحن و لهجه ش���هریار را تقلید می کند.[ بعد از مدت خیلی 

که حرف بیخود نمی زنم. کرد؛ عشق منو دید به خودش و شعرش و بعد هم دید 

ح می کردین؟ می شه مثالی بزنید؟ چه مباحثی رو مطر

کنی، ببین موزیک بیت  کلمه رو ع���وض  گه این  مثال می گفتم: ش���هریار جان! ا
چه طور می ش���ه؟ شهریار می ش���نید و یه نگاهی می کرد ]نگاه ش���هریار را تقلید می کند[ و 
که: ا... تو داری به  می خندد و می خواس���ت به من با ش���وخی و مالمت نش���ان بده 
من می گی؛ چون ش���هریار خیلی به این مس���ائل مربوط به موس���یقی شعر و صدای 

که من انتظار داشتم نداشت. هجاها وسواس داشت. اما اون دقتی رو 

پس این دقت ش���ما در ارتباط با مباحث موس���یقی ش���عر در س���ال های 25- 1326 

گرفته بود؟ شکل 

بله...!

پس شهریار تأثیری در شّم و شناخت شما در موسیقی شعر نداشت؟

گذاشته  که با او آش���نا بش���م بر من و شعر من  نه، البته ش���هریار تأثیرش���و پیش از آن 
بود. تأثیر مهمی هم بود... بله دیگه.

کاش ت���و زودتر می اومدی  گفت ای  خالص���ه بعد از چند هفته ش���هریار به م���ن 
و م���ن این اباطیل���و چاپ نمی کردم- جلد دوم دیوان ش���هریار خیل���ی چیزهای بد 
که عیب نداره روزگار این ها رو می ریزه دور. اونچه موندنیه  گفت  داره. بعد خودش 

می مونه، باقی رو می ریزه دور.
کی از تائید حرف حکیمانه شهریار است[، ادامه می دهد: که حا ]با لبخندی 

که ش���هریار وقت���ی یه غزلو می خوند ب���ا تأّنی و بیت به  کار به اینجا رس���ید  دیگه 
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با تختی 

که از تختی تو خونه ما برداشتی  خانم آلما ]همسر استاد ابتهاج[: سایه! فیلمی رو 
به بچه ها نشون دادی؟

]عظیمی: چشمانم هشت تا می شود.[

مگه با تختی رفت و آمد داشتید؟

کمی مش���ّدد ادا می کند[. اومده بود خونه  خانم آلما: بله ]خانم آلما معمواًل »ل« بله را 
کرد. فیلمشو داریم... خیلی آدم جالبی بود. کیوان پسرم بازی  ما و با 

استاد! با تختی چه طور آشنا شدید؟

یادم نیست.

 چی شد با تختی آشنا شدید؟
ً
مگه می شه؟ واقعا

به خدا یادم نیست.
خانم آلما: مردم برای تختی می مردن، همه عاشقش بودن.

کش���تی بود. شاپور غالم رضا هم  یه بار تو اس���تادیوم محمدرضا شاه، در پارک شهر 
اومد. خب مردم دوست نداشتن اینا رو، و چند نفری براش دست زدن.

کرده  کردن کشتی رو براش ممنوع  که حتی تماشا  بعد تختی اومد. سال ها بود 
گرفت���ه بود. یک مرتبه من دیدم اس���تادیوم به هم خورد.  ب���ودن. مورد غضب قرار 
کردن. من دیر  همهمه افتاد و هی مردم از جاش���ون بلند ش���دن و طرف در رو نگاه 
متوجه ش���دم. دیدم ِا... تختی سرشو انداخته پایین، داره می آد تو. مردم متوجه 
که تختی اومده. همه سالن بلند شدن و دست زدن. اصاًل قیامتی شد. اون  شدن 
ک���ردن برای تختی. اون  کار  ش���اپور غالم رضا بهش برخ���ورد. نمی دونین مردم چی 

هم مثل بچه مدرسه ای ها سرشو انداخته بود پایین...
عاطف���ه خان���م! نمی دونین ای���ن آدم چه قدر س���اده و فروتن ب���ود! می اومد رو 

چرا فرنگی استاد؟

نمی دون���م چرا این طور تصور می کرد. هی می گفت دو باره بخون ببینم، دو باره 
بخون ببینم... یادش به خیر.

یست نان گر ت از منت گرفت و دمل آنچ بن
بـایـی پـرنـده ای کـودکـی، ِبـُر کـز دست 

کنید؟ پیش می اومد، پیشنهادی بده و شما تو شعرتون اعمال 

که در غم غربت شکیب نیست«، ]= غزل بی نشان[ رو  بله... غزل »زین گونه ام 
که رسیدم: برای شهریار خوندم. به این بیت 

 
جانا نصاب حسن تو حّد کمال یافت

کار بین که از تو هنوزم نصیب نیست ین  و

که ته مایه ای از نوعی عتاب  گفت: ا... س���ایه جان! تو چرا؟ ]صدای ش���هریار را  ش���هریار 
گف���ت: ا... تو چرا؟ گفت���م: آره، ب���از  کار بین؟   مالی���م ش���یرین دارد، تقلی���د می کن���د[ ای���ن 

گویا ی���ه همچو اصطالحی  گفتم: نه،  گف���ت: ت���ا حاال یا بخت یا نصیب نش���نیدی؟   
که: گفت  داریم، یا بخت و یا نصیب. بعد شهریار 

ت بین که از تو هنوزم نصیب نیست ین بن و

که پیشنهاد شهریار بود. گذاشتم؛ »وین بخت بین«  به هر حال منم 
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ک از تختی  جواب مردمو بدیم. اون س���ال دوم شده بود. احمد آییک ترک یک خا
که چرا دوم شده. گرفت و اول شد. بعد از سال ها خجالت زده بود 

چند بار به خونه تون اومد؟

سه چهار باری اومد.

قضیه بوئین زهرا یادتونه؟

کنه  کس���ی مراجعه  که به  جل���وی چش���ممه... راه افت���اد تو خیابون... ن���ه این 
فق���ط از خیابون رد ش���د؛ مردم، همین طور می اومدن به���ش پول می دادن. مردم 
که زودتر برن پ���ول بدن. نمی دونید چه بس���اطی بود.  همدیگ���ه رو هل م���ی دادن 
هجوم می آوردن مردم... واس���ه همین دستگاه ناراحت بود. خب تختی مصدقی 

بود. عضو جبهه ملی بود دیگه...
نمی دونید خارجی ها چه احترامی بهش می ذاش���تن. یه حریف روس داشت، 
مدودف، بارها قهرمان جهان ش���د... یه بار برای مراسم سال تختی اومد به ایران 

و همه جا ازش تجلیل می کرد.
تخت���ی خیل���ی آدم نجیب و س���ربه زیری ب���ود. خیل���ی خجالتی بود. به چش���م 
دیدم س���عی می کرد به زنی نگاه نکنه، وقتی با آلما حرف می زد سرش���و می انداخت 

پایین... یه همچین روحیاتی داشت.

کی دیدید؟ آخرین بار تختی رو 

دو هفته قبل از مرگش دیدمش. رفتم فرودگاه مهرآباد توی اون سالن قدیمی 
ک���ه هنوز س���قفش نریخته بود. دی���دم تختی اونجاس���ت و من رفتم باهاش س���الم 
کردم  کردم. حس  کردم. دیدم خیلی پریشانه. من فورًا باهاش خداحافظی  علیک 
کنه من دارم خودمو  که نکنه خیال  ک���ه خیلی داره بی اعتنایی می کنه و ب���رای این 
کردم. اصاًل حواس���ش نب���ود و خیلی بی اعتنا  بهش می چس���بونم، زود خداحافظی 

کرد. تقریبًا دو هفته بعد خبر اومد تختی مرد. برخورد 

کش���تی  کش���تی گیر قبل از  که  تش���ک، قهرمان جهان؛ جه���ان پهلوان؛ خب قانونه 
باید ناخوناش���و به داور نش���ون بده، مثل بچه های مدرس���ه دستشو می آورد جلو تا 

داور ببینه!
که خیلی هم قوی بود. به تختی  خیل���ی آدم عجیبی بود! یه حریف روس ب���ود 
که تختی به اون پا حمله  گفتن  که ای���ن پای چپش ضرب خورده، برای این  گفت���ن 
کش���تی اصاًل هیچ ب���ه طرف اون پ���ای ضرب خ���ورده حریف نرفت.  کن���ه ول���ی تا آخر 

حکایت عجیبی بود این آدم. خیلی اخالقی بود. خیلی مردانه رفتار می کرد. 
کلمه بخونه... چه  طفلک کم سواد هم بود. خیلی به سختی می توانست چند 

دست های بزرگی داشت. من وقتی باهاش دست می دادم خجالت می کشیدم.
 ]می خندد.[

استاد! می شه فیلم تختی رو ببینیم؟

بله... خیلی هم خوبه.
]با لذت تماشا می کنیم...[

وقتی تختی از المپیک رم 1960 برگشت من رفتم فرودگاه. تختی سوار اتومبیل 
که اصاًل جا نبود. من رفتم  که از مهرآباد بیاد تهران. جمعیت آن قدر زیاد بود  ش���د 
گرفتم و هی تنه  توی جمعیت، دوربین به دست، جلوی ماشین تختی، ازش فیلم 

کوله می شد. کج و  می خوردم از مردم و دوربین 
ج  و امیر  کس���رایی و برادرش ای���ر بع���د ی���ه روز تختی اومد خون���ه ما برای ناهار. 
کشیدم  کشتی، هم بودن. ناهار خوردیم و بعد من پرده های اتاقو  حمیدی، مربی 
ک���ردم و این فیل���م بازگش���تش از المپی���ک رم رو نش���ون دادم. بعد  و اتاق���و تاری���ک 
گفت آقای  کس���رایی،  ج، برادر  کن���ار. دیدم تختی خی���س عرقه. ایر پرده ه���ا رو زدم 
گفت: بله و سرشو پایین انداخت. ]حالت شرم زده و سربه زیر و محجوب  گرمتونه؟  تختی 
گفت: من نمی دونس���تم این قدر آدم به استقبال من  تختی را نش���انمان می دهد.[ بعد 

اومدن���د... من رفته ب���ودم به خانی آباد؛ م���ردم رفته بودن ب���االی درخت ها! اصاًل 
گفت: آدم خجالت می کش���ه. م���ا نمی تونیم  نمی دونی���ن چه خبر ب���ود. بعد تختی 
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با صبا  

]امشب سه تار صبا را می شنیدیم. سایه بسیار متأثر شده بود. به خودش می پیچید؛ در واقع 

کاًل این روزها دلخور و بی قرار  گریه افتاد. طاقت ش���نیدن نداش���ت.  از دس���ت رفته بود. چند بار به 

گفت:[  کنم بدانم چرا. ساز درخشان صبا هم داغ بر داغ می افزاید. یک بار  است، فکر 

که از  کارهایی  می بینی���د چه س���از عجیب و غریبی���ه... واقعًا عجیبه. خیل���ی از 
صب���ا مونده و ضبط ش���ده در مهمانی ها بوده. همین س���ازو صبا ت���و مهمونی زده؛ 
ک���ه چقدر عالی و قوی و مرتب س���از می زنه. اصاًل این مرد  مس���ت بوده ولی ببینید 

حیرت آوره.
گفت:[  ]سرش را به نشانه حیرت تکان داد. دیگر بار 

کارهای دیگران نداره. کارهای صبا چیز دیگه ایه و هیچ ربطی به 
کنم؛  ]حال س���ایه اقتضای س���ئوال و جواب ن���دارد... باید خیل���ی ظریف و هوش���مندانه عمل 

که ظرف ش���یر را به زمین ریخته، به خود می گی���رم. در بابل ما به این حالت، حالت  گربه ای  هی���ات 

کج و  گردن  که ظرف ش���یر را ریخته. با  گربه(  »ش���یر بش���نی بامش���ی« می گویند؛ یعنی بامش���ی ای )= 

گفته  که فقط خواس���ته باش���م برای شکس���تن س���کوت، چیزی  صدایی بم و بی حس و حال، انگار 

باشم، می پرسم:[

استاد! صبا چه روزهایی خانۀ شهریار می اومد؟

روز معینی نداشت. نسبتًا زیاد می اومد. معمواًل هر هفته یا ده روز یه بار.
شما اولین بار صبا رو خانه شهریار دیدید؟

که سازشو حضوری شنیدم. بله... اول بار اونجا دیدمش و این شانسو داشتم 

تو خونه شهریار چه سازی می زد؟

کار ه���ر روز ما با ش���هریار این  گفت���م دیگه:  اونج���ا ویل���ن می زد معم���واًل. براتون 
که اون س���از می زد و من آواز می خوندم یا خودش آواز می خوند. واس���ه همین  بود 

کشته شد؟ کرد یا  استاد! تختی خودکشی 

کرد. نه... خودکشی 

به نظر شما چرا؟

فض���ای سیاس���ی و  اجتماع���ی خیل���ی بهش فش���ار م���ی آورد. ظاهرًا مش���کالت 
خانوادگی هم داشت.

گویا تختی تجسم همه آرزوهای ملت ایران شده بود؟

درس���ته... همه شکس���ت های ملی و اجتماعی رو مردم با پیروزی های تختی 
جبران می کردن. وقتی مرد به معنای واقعی عزای ملی بود.

کسرایی اون شعرو برای تختی ساخت؟ استاد! چی شد 

جهان هپلوانا صفای تو باد
زان س���رای تو باد ور دل مهر

کش���تی تماش���ا  که می رم  کس���رایی اوایل منو مس���خره می کرد  ]ب���ا خنده می گوید[ 

که اون شعرو ساخت. کردم و بعد هم  کشتی و تختی آشنا  می کنم. بعد اونو با 
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اینکه می گین شیوه آقای لطفی، این یعنی چی؟

که ش���لوغ می کنه؛ س���ه تارو به ش���یوه دوت���ار می زنه. لطفی ش���یوه های  همین 
که خیلی هام تقلید می کنن و نمی دونن اصل  مختلف نوازندگی رو آورده تو سازش 
کالس���یک هم س���از می زنه، حرف خودش���و می زنه ولی  کار چی���ه. البته وقتی لطفی 

که خیلی هم درخشانه. کالسیکه  کارش  شیوه 

محضر صبا چه طور بود؟

خیلی ساده، خیلی عادی، صبا آدم شریفی بود؛ خیلی شریف، افتاده، ساده و 
بی تکلف بود. خیلی هم به من لطف داشت.

]نوار را می شنویم... سایه نکته هایی را یادآوری می کند... می پرسم:[

کرده؟ اهمیت صبا در چیه استاد! چه چیزی به موسیقی ایران اضافه 

فراوون به موسیقی ایران اضافه کرده. صبا اواًل خالصۀ موسیقی قبل از خودش 
گه درویش خان و آقا حسینقلی را بخواین بشناسین، باید از صبا  بود. یعنی شما ا
که امروز عادی شده مثل دیلمان و غیره،  گوش���ه هایی رو  بشناس���ین. بعد خیلی از 

کرد.  کرد و به موسیقی رسمی ما اضافه  صبا پیدا 
صبا در سال 1301 یا 1302 رفت رشت و هنرستان موسیقی رو در رشت تأسیس 
کرد؛ چون رش���ت تنها ش���هر روش���نفکری و مترق���ی اون زمان ب���ود. صبا آهنگ های 

کی دشتی می خونه دیلمان هم می خونه. کرد. حاال هر  گیالنو جمع  محلی 
ک���رد و بی دریغ بود در تعلی���م. مثاًل یه آدمی  گردان زیادی تربیت  بع���د صبا ش���ا
گرد  گرفته. حس���ین تهرانی شا گرفته از او  گرد صبا بوده و هر چی  کس���ایی ش���ا مثل 

تنبک صبا بوده. یا بنان وقتی از صبا حرف می زد انگار از پیغمبر حرف می زد.
گردهای  کرده و به نظر من هیچ کدوم از شا صبا ویلونو تبدیل به یه ساز ایرانی 

کار اونو متوجه نشدن؛ نه بدیعی، نه یاحقی، نه تجویدی. صبا رمز 

می شه توضیح بدین؟

کنید. ویولن صبا یه صدایی  گوش  ]برمی خی���زد و نواری از ویولن نوازی صبا می گ���ذارد[ 

که با س���از صبا آواز بخون.   وقتی صبا س���از می زد، ش���هریار هی به من اشاره می کرد 
]س���ایه ب���ه ش���هریار اخم���ی س���اختگی می کن���د[. من هم ب���ه ش���هریار چش���م غره می رفتم. 

گوش می دادم.  خوشبختانه هیچ وقت با ساز صبا آواز نخوندم. فقط به سازش 
که به قول  که در خلوت انس دو هنرمند بی بدیل  ]آهی می کشد. شاید دلتنگ روزهایی است 

که چنان موهبتی هرگز تکرار نخواهد شد. به قول  سایه آدمیزاد هم بوده اند حضور داشته. می داند 

شهریار دیگر مگرش به خواب بیند. تا تنور داغ است سئوال بعدی را می پرسم:[

صبا تو خونه شهریار آواز هم می خوند؟

نه، یادم نمی آد، نه. اما نوار آوازش با اون صدای عجیب و غریبش هست. صبا 
ک���رده! ]صدای صبا را  که خدا خلق  به ش���دت بدصدا بود، ش���اید بدصداترین آدمیه 
تقلید می کند و چه عالی هم تقلید می کند![ صبا حتی از آقای لطفی هم صدایش بدتره با 

که ]آواز[ بخونه! که صبا مثل آقای لطفی اصرار نداشت  این تفاوت 
که شوخی می کند. سیگاری می گیراند و ادامه می دهد:[ ]می خندد. از لحنش معلوم است 

که ش���اهکاره. آدم حظ می کنه. آن قدر  گوش���ه حسینی خونده  صبا یک آواز تو 
که حیرت انگیزه. حس���ینی تو ش���وره. قدیمی ها به شور  جمله بندی هاش درس���ته 

می گفتن حسینی یا ملک حسینی. این نوارو دارم. شنیدید؟

نه استاد! ما چی شنیدیم تو زندگیمون!

کنیم... حاال ویلن صبا به  گوش  حاال شما خیلی غصه نخور! ]با لحنی طعنه آمیز[ 
که  کنار، سه تار صبا هم با هیچ کس قابل قیاس نبود. انقدر لطافت و صحت داشت 

کرد. استثنائیه. چی بگم. نمی شه وصف 

کی رو قبول دارین؟ شما بعد از صبا سه تار 

کرده. البت���ه لطفی، دو جور  کار  س���ه تار لطفی رو... چون به اون ش���یوه خ���وب 
کالسیک  کالس���یک و یکی به شیوه خودش. وقتی سه تار  تار و س���ه تار می زنه: یکی 

کالسیکه. می زنه، عالیه. در حقیقت ساز ما همون شیوه 
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با فرزند  

]اواخ���ر تی���ر م���اه 1390 س���عدی می خواندی���م. تلف���ن زن���گ زد. خانم یل���دا دختر س���ایه بود... 

گفتگویی ساده و دلپذیر... سایه وقتی با خانم یلدا صحبت می کند صدایش زنگ و آهنگ خاصی 

کالم عادی اس���ت. احساس���اتی و رمانتیک نیست. اما  دارد. نوعی آرامش و نوازش مهرباِن موقر... 

گذاشت لبخند  که  گوشی را  طنین و تپش عاطفه عمیقی در لحن و صدای س���ایه حس می شود... 

گفت: [  راحتی زد و آرام 

که خالصه اش اینه: مرگ را بر من دشوار مکن...  می خواستم یه شعری بسازم 
نگرانی بزرگ من از مردن مس���ئله یلداست. خیال می کنم این اتفاق تا حّد نابودی 

یلدا رو می بره... بی خودی این قدر به پدرش بستگی داره...
گفتم: »بابا! این  کرد. بهش  یه چیزی تو فیس بوک ازش خوندم. خیلی اذیتم 
گفت: »بابا این مال چند س���ال پیش���ه« حاال راست می گه یا نه  چیه تو نوش���تی؟« 

نمی دونم. 
که  که راس���ت و درس���ت باش���م... می دونی  می گ���ه: »پ���در! تو به م���ن آموختی 
گریه آلود شده...[   این ها همه باعث بدبختیه« ]خنده اش طعم اش���ک دارد... صدای س���ایه 
که خوبی  که به چش���م خ���ود ببینه  که آدمی زاد به جایی برس���ه  این فاجعه اس���ت 

باعث بدبختیه. این موریانه همه باورهای نیک آدمی زاد و می خوره...
 بعد هم می گه: من نمی تونم یه چیز دیگه بشم. یعنی باید تحمل کنم بدبختی 

که روز به روز  بدتر خواهم ش���د، هیچ راه فرار ندارم...  رو. یعن���ی ب���ا علم به این 
کی!؟ بعد می گه: آخه پدر تا 

گردهای  کاماًل ایرانی. این صدا رو هیچ کدام از ش���ا ش���بیه فلوت می ده؛ یه صدایی 
صب���ا نگرفتن. اص���اًل متوجه نش���دن موضوع رو. ویول���ن صبا اصاًل یک س���از فرنگی 

نیست...
کرده، هیچ کس نکرد. اصاًل صبا آدم عجیبی  که صبا به موسیقی ایرانی  خدمتی 

بوده؛ خطاط و نقاش و ساز و نوازندۀ همۀ سازها بود و اهل شعر و ادب.
ک���ه خون���ۀ ش���هریار  ک���ی افت���اده. م���ن اون موق���ع   خیل���ی انس���ان ب���ود، آدم خا
کسی نیستم، فقط  کس���ی نبودم، اس���م و رسمی نداش���تم، حاال هم  می دیدمش، 
یه جوون عاش���ق ش���عر و موس���یقی بودم. ولی آدمی به بزرگی او با من مثل یه آدم 

هم مرتبۀ خودش برخورد می کرد... آقای سایه! تازگی ها چی فرمودین؟
]صدای صبا را تقلید می کند[ 

هیچ وقت برای صبا شعر خوندید؟

ن���ه... مگه خل���م... فقط تماش���اش می کردم... سازش���و می ش���نیدم و تماش���اش 
می کردم و لذت می بردم.
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ک���ه ارغوانه. ت���و تمام مدت  که ای���ن برگ ها بزرگ تر ش���دن فهمیدم  زده ب���ود. بع���د 
که باغچه را درس���ت  کن���ده بریزه. بعد  کنار این  بّنایی نگذاش���تم س���یمان و آه���ک 
کردی���م دیدی���م هرک���دام از این پاجوش ه���ا یک تنۀ قطور ش���د و طبع���ًا از این دایرۀ 
ج و مثل مشعل شدن. ارغوان  که بیرون رفتند میل می کردند به س���مت خار کنده 
گالش می ریزه  که  گل می کن���ه و بعد  برخالف درخت های دیگه اس���ت؛ ارغوان اول 
برگ می کنه. برگ هاش هم ش���کل قلبه. تا پاییز برگ هاش���و نگه می داره بعد خزان 
گل می کنه و تا  می کن���ه. تو هوای متع���ادل و معمولی ته���ران، نیمۀ دوم فروردی���ن 
خ  گل ها می ری���زه و تمام زیر درخت یک پارچه س���ر گل داره بعد  آخ���رای فروردی���ن 

می شه، ارغوانی می  شه. 
این درخت خیلی عجیبه؛ یه س���اقۀ خیلی س���ختی داره مخصوصًا وقتی بارون 
کس���تری تنه هاش به سیاهی می زنه و آدم احساس  می آد یا آب می پاش���ی رنگ خا
ک راه می افته تو  که از خ���ا گل  که ب���ه رنگ فلز درم���ی آد. معمواًل یه ش���یرۀ  می کن���ه 
گل می  ش���ه. اما این درخت  س���اقه و از آوندها باال می ره در سرش���اخه ها تبدیل به 
گاهی تو همون تنۀ قطور پایین پوس���تۀ س���خت، ی���ک مرتبه این  از ب���س بی تاب���ه، 
کنید  گل می ده. تو همین عکس رو جلد سیاه مشق توجه  پوس���ت رو می شکافه و 
که باید  گل میزنه بیرون در حالی  گ���ره داره،  که چوب  که اغلب جاهایی  می بینی���د 
کن���ه، یه نوع بی تابی داره با اینک���ه در ظاهر این درخت  گل  بره باال و سرش���اخه ها 
خیلی سخت به نظر می آد. خالصه من این درختو نگه داشتم؛ در طول سال ها قد 
کش���ید و بلند ش���د؛ مثل یک مشعل؛ حدود بیست شاخۀ قطور از تنه اصلی حدود 

شیش- هفت متر باال رفتند...
که من خونه نبودم اون شعر ارغوانو ساختم. خب ارغوان برای  بعد اون بهاری 
م���ن س���مبل همه چیز من بود؛ خونواده بود، عش���ق بود، آرزو ب���ود، ایده آل ها بود، 

کنید. کنید. بله... ولش  هرچی حساب 

بعدش چی؟

]سایه با اینکه ادامۀ بحث برایش چندان آسان نبود ادامه داد:[

با ارغوان

 
کنیم. سایه  که شعر ارغوان را برایمان بخواند تا ضبط  عاطفه از سایه خواست 
گه دس���ت بزنی از همه  قبول نمی کرد و می گفت: »نه نمی توانم، دیوانه می ش���وم. ا
گریه می کنیم  جام اش���ک می چکه«. عاطفه می گوید: »بخوانید فوقش همه با هم 
که شعر ارغوان را نمی خونید  دیگه«. س���ایه قبول نمی کند. عاطفه می گوید: »حاال 

از ارغوان بگید استاد«. سایه چند لحظه سکوت می کند و می گوید:
که: »بیایم  گذش���ته ]م���رداد 1385[ آقا و خان���م ریاضی زنگی زدن���د  این جمعۀ 
کردن و آمدن این جا. حرف  گفتم: »بله«. غذا درس���ت  ناهار رو با ش���ما بخوریم؟« 
که بچه ها  کامپیوتر عکس هایی رو  اون خونۀ قبلی مون پیش آمد. من پا شدم از تو 
که دیدن این عکس ها  کردم  گرفته بودند نشونشون دادم. حس  از خونه و ارغوان 
داره مقدمات عوض شدن احوالمو فراهم می کنه. چند روز قبل یه جوونی از تبریز 
که اونج���ا دادن و تو اون  کنس���رتی  اوم���ده ب���ود و یه س���ی دی برای من آورده بود از 
گذاشته  کنس���رت از جمله ش���عر  ارغوانو هم خونده بودن. آقای ریاضی سی دی رو 
کتابخونه اومدم تو این اتاق نشس���تم دیدم تلویزیون داره اون  بود تو دس���تگاه. از 
کردم دیدم نمی تونم به خودم مس���لط بشم. پا شدم  کار  فیلم را پخش می کنه. هر 
گریه. خانم  کتابخونه و س���رمو به دیوارگذاش���تم و بلند بلند زدم به  دوباره رفتم تو 
که دلداری بده. به هر حال بعد از  کرد  ریاضی اومده بود اون اتاق هاج و واج، سعی 

کردم. که وقتتونو خراب  گفتم ببخشید  چند دقیقه اومدم اون اتاق و 
کند. شاید برای اینکه دوباره حالش خراب نشود.  ]اینجا سایه می کوشد فضای بحث را عوض 

خیلی سریع می رود سراغ سوال عاطفه دربارۀ ارغوان:[

ک بود،  کنده ای زیر خا کوشک رو می ساختم یک  وقتی داشتم سال 45 خانۀ 
کندۀ خیلی قطور بود ش���اید به اندازۀ هش���تاد- نود س���انت، من  عجی���ب بود؛ یک 
کنده یه پا جوش هایی  هیچ نمی دونس���تم چه درختیه. اردیبهش���ت بود، دور این 
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گریه می کند... دقایقی طول می کشد تا آرام شود:[ ]زار زار 

کن���م، دیدم خیل���ی اذیتم  ک���ه نتونس���تم تمومش  ک���ردم  یه ش���عری رو ش���روع 
می کنه...

»ارغوان! باز سالم!«
که: می خواستم بگم 

که هر روز به دیدار تو می آمد و سالم می کرد آن 
و با خورشید سرشاخه های ترا می بوسید...

گری���ه می افتد... با خ���ودم فکر می کنم وقتی رابطۀ س���ایه با یک درخت چنین اس���ت،  ]ب���از به 

ارتباطات انسانی با او چه می کند؟[

که خواهی جست درد تو سرشت توست درمان ز 
تو دام خودی ای دل تا چون برهانندت

کنده کنده عالم ز تو آ چون مشک پرا
گر نافه نهان داری از بوی بدانندت

هیچ���ی، بعدش دیگ���ه اون خونه رو فروختم؛ س���ال 1368 ولی ارغوان هس���ت 
کاوه و عروسم رفتند  هنوز. من دیگه سال هاس���ت نرفتم اونجا ولی امسال ]1385[ 
کم ش���ده؛ شش هفت تا تنه مونده بقیه ظاهرًا  گرفتند. دیدم تنه ها  اونجا و عکس 
کلفت تر از تشنگی خش���ک شدن؛ آبشون  خش���ک ش���ده یا بریدن. ظاهرًا تنه های 

ندادن، ولی هنوز ارغوان هست.
که نمی توانم به س���وال هایم ادامه  فضای تلخی اس���ت. آن قدر س���نگین و تلخ 
بده���م. س���ایه س���یگاری می گیراند. نفس ه���ای عمیق می کش���د. چن���د دقیقه ای 

گویا دل از ارغوانش نمی تواند بکند و ادامه می دهد: کت می نشینیم. سایه  سا
گفتم: هر وقت  که خون���ه رو خریده بود  وقت���ی خونه رو فروختم به اون ش���رکتی 
کنم. چند  قبض آب و برق اومد به من خبر بدن تا برم قبض ها رو بگیرم و پرداخت 
که آقا بیاین قبض ها آمده. من پا ش���دم  کردن  ماه بعد از تحویل دادن خونه تلفن 
گفتم:  کجا؟«  گفت: »آقا  کسی  رفتم. در ساختمان باز بود. خواستم وارد بشم یک 
گفتم: »بلدم!«،  گفت: »از پله ها برین باال...«.  »می خوام برم آقای فالن را ببینم«. 

گفتم: »خونۀ خودم بوده خودم ساختمش«  تو دلم 
گف���ت برایتان توصیف  ]کاش می توانس���تم حال���ت صدا و چهرۀ س���ایه را وقتی این جملۀ آخر را 

کردم. بعد رفتم دیدم دفتر این آقا اتاق  کار  که چی  کنم.[ واقعًا آجر به آجرشو یادمه 

که نشسته بودم موقعیتم طوری بود  گذاشتن. تو اتاق  کیوانه. خیلی احترام  کاوه و 
که در اتاق بود و بالکن بود و ش���اخه های درخت ارغوان. این بالکن چند تا س���تون 
که دارم  داش���ت. مس���خره اس���ت اینکه دارم می گم و همون موقع هم می دونستم 
کردم تا س���تون بین من  کار بچگانه ای می کنم! هی رو صندلی خودمو جابجا  چ���ه 

و ارغوان حائل باشه.
گریه.[ ]اینجا سایه می خندد و بالفاصله می زند به 

ارغ���وان حتمًا با من دعوا می ک���رد... البته آدم های خل این ط���ور فکر می کنند 
دیگه... چند پک عمیق به سیگارش می زند.

گذاشتی رفتی دیگه...
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و دس���تش رو مشت می کنه و ش���عار می ده، می گه زنده باد مرده باد، آخه، مامانی، 
ک حجازی  کیف بکنه ]لحن هرزه و هتا چرا؟ این دختر جوون رو بدین به آل آقا باهاش 

کله طاس هم داشت. که  را تقلید می کند[... آل آقا یه نویسنده ای بود 

کنین... داره دش���نام م���ی ده دیگه. من هم���ون لحظه فکر  وای!... ش���ما فکر 
کیوان چی بگ���م؟... پا ش���دم از خونه اومدم بی���رون. تو همون  ک���ردم وای م���ن به 
کیوان  که من چطور چنین توهینی به  گریه می افتد[  گریه ]به  کوچه پردیس زار زدم به 
که  که فهمی���دم آدم ها چه جور ب���ا چیزی  ک���ردم! تقصیر م���ن بود دیگ���ه. اونجا بود 
گه  که از خودش���ون به دنیا نشون می دن فرق می کنن... ا می نویس���ن، با چهره ای 
شما از من بخواین چند تا از تلخ ترین خاطره های زندگیم رو بگم، یکیش همینه. 

کرده باشه. شک دارم هیچ قضیه ای چنین نفرتی در من ایجاد 

بیزاری از دورنگی
 

که آینه و هم���ا این چیزها  مطیع الدول���ه حجازی... همون نویس���نده مع���روف 
رو نوش���ته؛ نویس���نده رومانتیک رقیق احساس���اتی متظاهر به نیکی و خیر و از این 
که از لحنش ناباوری اس���تنباط می ش���ود[ حرف ها ]این صفات را با تأنی خاصی می گوید، طوری 
خ���ودش هم با یه ص���دای نازک و زنانه و مالیم ح���رف می زد ]صدای حج���ازی را تقلید 
کاراش خیلی  کتاب هاش���و خون���ده بودم. ی���ه زمان ه���م از  می کن���د[. خ���ب من همه 

خوش���م می اومد. با حجازی تو خونه شهریار آشنا ش���دم. خیلی هم به من احترام 
می ذاش���ت. یه احترام فوق العاده و خیلی هم تحبیبی؛ یعنی تحت تأثیر حرف ها و 
گفت یه عکسی هم  رفتار محبت آمیز شهریار نسبت به من بود. یادمه حتی به من 
کیوان پیش اومد، اون موقع حجازی سناتور بود. با هم بگیریم. وقتی دستگیری 

کیوان  کردم! خوب بود  کار بدی  ]س���ایه ناراحت می شود و س���یگاری می گیراند...[ چه 

گه بود چی به من می گفت؟... تو خیابون داشتم می رفتم، به سرم زد زنگ  نبود. ا
له زار ن���و یه تلفن عمومی  بزن���م خونه حجازی. من تو خیابون ش���اه رضا، روبروی ال
به���ش زنگ زدم: ا... آقای س���ایه! احوالتون چطوره، چن���د وقتیه زیارتتون نکردم. 
گفت:  گفتم: آقای حجازی! من می تونم شما رو ببینم؟  شما هم بی لطف شدین. 
بله، همین حاالم من در خدمت ش���ما هس���تم. خوب یادمه. خونه اش تو خیابون 
کوچه پردیس بود. پا ش���دم رفتم اونجا. وارد خونه شدم دیدم شصت هفتاد  ویال، 
نفر تو یه س���الن بزرگ نشس���ته اند. از این جلس���ات ادبی بود. خودش هم اول اتاق 
گفت: من در  گفت. بع���د  کرد و خوش آمد  جل���وی در نشس���ته بود. با من روبوس���ی 

گه امری با من دارید بفرمایید. خدمتتون هستم ا
که یه مادر  کی���وان  گفت���م: آق���ای حجازی! م���ن یه رفیقی دارم به اس���م مرتضی 
گوش���ش آهس���ته دارم این چیزها رو می گم.  پی���ر و خواهر جوون داره. حاال من زیر 
گفت: دختر ج���وون، چهار پایه می ذاره زیر پاش  حرفم تموم نش���ده با صدای بلند 
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کار دنیا 

کنی���ن. در آمریکا  در دنی���ا قحط الرجال ش���ده... ش���ما دوره جوونی م���ا رو نگاه 
کنین... خیلی  روزول���ت، در انگلیس چرچیل، در فرانس���ه دوگل. با حاال مقایس���ه 
غم انگیزه. خیلی ش���رم آوره... یه جور بی عقلی، یه جور بی حیایی بر دنیا حکومت 
می کن���ه... این بی عقلی آدمو به وحش���ت می ان���دازه... من از نوجوون���ی از دو جور 
کج می کردم. یکی آدم مست بود و یکی  آدم می ترس���یدم و تا می دیدمش���ون راهمو 
کنار خیابون می ایس���تادن... از مس���ت پرهیز می کردم چون  که  ه���م این زن هایی 
کاری ازش برمی اومد، از اون زن ها می ترسیدم چون با خودم  کنترل نداش���ت و هر 
کنم و  کار  که فالن فالن ش���ده پوِل منو بده، م���ن چی  گ���ه بیان داد بزنن  می گفت���م ا
کار دنیا به دست مست ها  که  چه طوری توضیح بدم؟... حاال آخر عمری می بینم 

و فواحش افتاده... خیلی غم انگیزه. 

دوستی شبانه روزی 

کسی دوست بودم از صبح اول وقت با  دوس���تی برای من شبانه روزیه. وقتی با 
هم بودیم تا آخر شب.

کیا بودن؟ استاد، دوستای تمام وقت شما 

کس���رایی و ش���املو بودن. بعد  کیوان،  اول تولل���ی و نادرپ���ور... بعدش مرتضی 
ک���ه هفته ای پنج-ش���یش ب���ار همدیگرو  کس���رایی بودن  کی���وان ه���م به آذی���ن و  از 

می دیدیم.

کسانی رفت و آمد مستمر داشتید؟  از اهل موسیقی با چه 

با شجریان، علیزاده و لطفی بیشتر از دیگران ارتباط داشتم. از قدیمی ترها هم 
کرکری می خوندیم. که حریف بیلیارد هم بودیم و برای هم  کسایی 

گشایش و شادی می شود و با خنده ادامه می دهد:[   که می آید چهره سایه پر از  کسایی  ]اسم 

گفت: آقای ابتهاج! یادت هست بیلیارد  کرد و  کسایی به من تلفن  چند وقت قبل 
گفتم:  کرکری بخونه.  بازی می کردیم و همیشه از تو می بردم؟ دیدم هنوز می خواد 
کارش  کس���اییه دیگ���ه. چی   بل���ه بل���ه بله... ]با ناباوری ش���یرینی بل���ه بله می گوید[. آقای 

کسایی خوب بازی می کرد. کسایی زد به خنده. البته  کنیم!؟... دیدم خود 

کسایی؟ حاال شما بیشتر می بردین یا استاد 

 معلوم���ه م���ن! )غش غ���ش می خن���دد ( ول���ی درس���ت ی���ادم نیس���ت! احتم���ااًل من 
]دوباره غش غش می خندد[. در هیچ بازی هیچ کس همیشه برنده نیست. 
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چند شعر و ترانه  از سایه
بخش نخست: غزل
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زبان نگاه 

کسی آنچه میان من و توست  نشود فاش 
تا اشارات نظر نامه رسان من و توست

کن با لب خاموش سخن می گویم  گوش   
که زبان من و توست گو به نگاهی  پاسخم 

کس مرد ره عشق ندید  روزگاری شد و 
حالیا چشم جهانی نگران من و توست

کس نرسید  گرچه در خلوت راز دل ما 
همه جا زمزمه عشق نهان من و توست

گو بهار دل و جان باش و خزان باش، ارنه 
که خزان من و توست ای بسا باغ و بهاران 

این همه قصه فردوس و تمنای بهشت 
گفتگویی و خیالی ز جهان من و توست

گو ننگارند به دیباچه عقل نقش ما 
کجا نامه عشق است نشان من و توست  هر 

سایه زآتشکده ماست فروغ مه و مهر 
که به جان من و توست  وه ازین آتش روشن 

                                                          تهران- آبان 1328 

رحیل 

یاد که از عمر جهان هر نفیس رفت  فر
کنده کیس رفت ین مجع پرا دیدمی کز

شادی مکن از زادن و شیون مکن از مرگ 
ین گونه بیس رفت ین گونه بیس آمد و ز ز

ین قافله درماند  آن طفل که چون پیر از
وان پیر که چون طفل به بانگ جریس رفت

از پیش و پس قافله عمر میندیش 
پیس رفت گه پیشروی یپ شد و گه باز

یای وجودمی  ما مهچو خیس بر سر در
یاست چه سنجد که بر این موج خیس رفت؟ در

رفیت و فراموش شدی از دل دنیا 
چون ناله مرغی که ز یاد قفیس رفت

رفیت و غم آمد به سر جای تو، ای داد! 
یادریس رفت بیدادگری آمد و فر

این عمر سبک سایه ما بسته به آهی ست 
ید و نفیس رفت دودی ز سر مشع پر

 
                                                       رشت - شهریور 1326 
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گرچه نیست   برگ عیش و جام و چنگ ا
رقص و مستی و ترانه با من است

گفت: گفتمش: مراد من! به خنده   
البه از تو و بهانه با من است

گفتمش من آن سمند سرکشم   
که تازیانه با من است خنده زد 

گرفته دامن نیاز  کسش  هر 
ناز چشمش این میانه با من است

 خواب نازت ای پری ز سر پرید 
که شب فسانه با من است  شب خوشت 

                                                     تهران- تیر 1333

ترانه

تا تو با منی زمانه با من است 
کام جاودانه با من است بخت و 

تو بهار دلکشی و من چو باغ 
شور و شوق صد جوانه با من است

یاد دلنشینت ای امید جان 
کجا روم روانه با من است هر 

گر تو راست  ناز نوشخند صبح ا
گریه شبانه با من است شور 
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  افسون شده تو را زبان نیست 
 ور هست همه فسانه از توست

کشتی مرا چه بیم دریا؟
کرانه از توست  توفان ز تو و 

گر باده دهی وگرنه، غم نیست 
 مست از تو، شرابخانه از توست

می را چه اثر به پیش چشمت؟
کاین مستی شادمانه از توست  

کند عقل؟  پیش تو چه توسنی 
که تازیانه از توست رام است 

گمنام  من می گذرم خموش و 
 آوازه جاودانه از توست

ک برگیر  چون سایه مرا ز خا
کاینجا سر و آستانه از توست  

                      تهران- فروردین 1336 

بهانه

 ای عشق همه بهانه از توست 
 من خامشم این ترانه از توست

 آن بانگ بلند صبحگاهی 
 وین زمزمه شبانه از توست

 من انده خویش را ندانم 
گریه بی بهانه از توست  این 

کبازان   ای آتش جان پا
 در خرمن من زبانه از توست
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 امید عافیتم بود، روزگار نخواست 
گرفت   قرار عیش و امان داشتم، زمانه 

که هر چه داد به من   زهی بخیل ستمگر 
گرفت   به تیغ بازستاند و به تازیانه 

که برق بال   چو دود بی سر و سامان شدم 
گرفت   به خرمنم زد و آتش در آشیانه 

کهن ز ریشه بسوخت  که درخت  گل  چه جای 
گرفت  که در جوانه  ازین سموم نفس کش 

گرفته من همچو ابر بارانی  دل 
گرفت گریه شبانه  گشایشی مگر از 

                                         پاریس- شهریور 1340 

 

گریه شبانه

گرفت   شب آمد و دل تنگم هوای خانه 
گرفت  گریه بی طاقتم بهانه   دوباره 

 شکیب درد خموشانه ام دوباره شکست 
گرفت  کسترم زبانه   دوباره خرمن خا

 نشاط زمزمه زاری شد و به شعر نشست 
گرفت  گشت و در ترانه   صدای خنده فغان 

کز بن تیر  کماندار فتنه  زهی پسند 
گرفت  کرد و دو چشم مرا نشانه   نگاه 
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کنمت باورت شود  که جان فدا  روزی 
که جز به مرگ نسنجند قدر مرد  دردا 

که شب نماند  ساقی بیار جام صبوحی 
وآن لعل فام خنده زد از جام الجورد 

خ بشکفد  گل سر بازآید آن بهار و 
چندین منال از نفس سرد و روی زرد 

که جز دل بیدار ره نیافت  کوی او  در 
کی می رسند خانه پرستان خوابگرد 

که ریخت از دل ما، سایه! حیف نیست  خونی 
گر زین میانه آب خورد تیغ هم نبرد

                                                  تهران- بهمن 1347

قدر مرد 

 بگذر شبی به خلوت این همنشین درد 
کرد  که غمت با دلم چه  ح آن دهم   تا شر

 خون می رود نهفته ازین زخِم اندرون 
که فریاد داشت درد   ماندم خموش و آه 

که ریخت  که با همه سیل بال   این طرفه بین 
 داغ محبت تو به دل ها نگشت سرد 

 من برنخیزم از سر راه وفای تو 
گرد  گرچه برانگیختند   از هستی ام ا
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آینه در آینه

 مژده بده، مژده بده، یار پسندید مرا 
گشتم و او برد به خورشید مرا   سایه او 

گریه خندیده منم   جان دل و دیده منم، 
 یار پسندیده منم، یار پسندید مرا 

کعبه منم، قبله منم، سوی من آرید نماز   
کان صنم قبله نما خم شد و بوسید مرا   

 پرتو دیدار خوشش تافته در دیده من 
 آینه در آینه شد، دیدمش و دید مرا 

خ روشن او   آینه خورشید شود پیش ر
کآینه تابید مرا   تاب نظر خواه و ببین 

بیداد همایون 

گرفت  فتنه چشم تو چندان ره بیداد 
گرفت  که شکیب دل من دامِن فریاد 

له شکست  که آیینه صبح و قدح ال آن 
گرفت ک شب در دهن سوسن آزاد  خا

که خونریز فلک  آه از شوخی چشم تو، 
گرفت  دید این شیوه مردم کشی و یاد 

منم و شمع دِل سوخته، یارب مددی 
گرفت  که دگرباره شب آشفته شد و باد 

شعرم از ناله عشاق غم انگیزتر است 
گرفت  که دیگر رِه بیداد  داد از آن زخمه 

که این شیرین کار  کشته عشقیم،  سایه! ما 
گرفت مصلحت را مدد از تیشه فرهاد 

                                    تهران- اردیبهشت 1350
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انتظار

 هوای آمدنت دیشبم به سر می زد 
که ببینی دلم چه پر می زد   نیامدی 

 به خواب رفتم و نیلوفری بر آب شکفت 
 خیال روی تو نقشی به چشم تر می زد

شراب لعل تو می دیدم و دلم می خواست 
 هزار وسوسه ام چنگ در جگر می زد 

کامی از آن دهان می جست  که  زهی امید 
کمر می زد  که دستی در آن  زهی خیال 

دریچه ای به تماشای باغ وا می شد 
گرفتار بال و پر می زد  غ  دلم چو مر

تمام شب به خیال تو رفت و می دیدم 
که پشت پرده اشکم سپیده سر می زد

تهران- خرداد 1357

گم بوده نگر تافته بر فرق فلک  گوهر   
گوهری خوب نظر آمد و سنجید مرا   

 نور چو فواره زند بوسه بر این باره زند 
 رشک سلیمان نگر و غیرت جمشید مرا 

که فرو می نگرم  کرم چون  کاخ   هر سحر از 
 بانگ لک الحمد رسد از مه و ناهید مرا 

خ او   چون سر زلفش نکشم سر ز هوای ر
که صد صبح دمد زین شب اّمید مرا   باش 

کرده تنم   پرتو بی پیرهنم، جان رها 
 تا نشوم سایه خود باز نبینید مرا 

                                          آلماآتا- شهریور 1352 



9293

وفاداری طریق عشق مردان است و جانبازان
گر زین راه خون آلود برگردم  چه نامردم ا

که عالم زیر و رو می شد  در آن شب های توفانی 
نهانی شبچراغ عشق را در سینه پروردم 

برآر ای بذر پنهانی سر از خواب زمستانی 
گستردم  که از هر ذره دل آفتابی بر تو 

کی ریختم بر دست بدخواهان  ز خوبی آب پا
دلی در آتش افکندم، سیاووشی برآوردم 

که من چون سایه شب تا روز  کن  چراغ دیده روشن 
کسترنشین سینه آتش وام می کردم ز خا

                                                   تهران- آبان 1357

دلی در آتش
 

چه غم دارد ز خاموشی درون شعله پروردم 
کستر سردم که صد خورشید آتش برده از خا

کن  به بادم دادی و شادی، بیا ای شب تماشا 
گردم  گشته از  که دشت آسمان دریای آتش 

شرارانگیز و توفانی، هوایی در من افتاده ست 
گرداب می گردم  که همچون حلقه آتش درین 

که درمان جهان با اوست  به شوق لعل جان بخشی 
چه توفان می کند این موج خون در جان پردردم 
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که شستیم به خوناب جگر جامه جان   بس 
 نه ازو تار به جا ماند و نه پود ای ساقی 

که در معبد عشق  حق به دست دل من بود 
سر به غیر تو نیاورد فرود ای ساقی

گردش می ساخته اند   این لب و جام پی 
 ورنه بی می ز لب و جام چه سود ای ساقی؟

که چون سایه در این خلوت غم   در فروبند 
گفت و شنود ای ساقی کسم نیست سر   با 

                                                                  تهران- شهریور 1358

شبیخون 

که غم روی نمود ای ساقی   برسان باده 
 این شبیخون بال باز چه بود ای ساقی

حالیا نقش دل ماست در آیینه جام
کبود ای ساقی  خ  تا چه رنگ آورد این چر

که بستیم صد اّمید در او   دیدی آن یار 
گشود ای ساقی؟  چون به خون دل ما دست 

 تیره شد آتش یزدانی ما از دم دیو 
گرچه در چشم خود انداخته دود ای ساقی  

 تشنه خون زمین است فلک، وین مه نو 
ِکشته درود ای ساقی  که بس  کهنه داسی ست   

گر روز و شبی بیشم داد   منتی نیست ا
کاست و بر من چه فزود ای ساقی   چه ازو 
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گلی بخندد  که مگر   همه عمر چشم بودم 
که فروخلید خاری   دگر ای امید خون شو 

که: »چرا شبت نکشته ست؟« کشیده خنجر   سحرم 
گذاری  که تا نیفتد دگرم به شب   تو بکش 

 به سرشک همچو باران ز برت چه برخورم من؟
که چو سنگ تیره ماندی همه عمر بر مزاری   

گناه زندگانی چو به زندگان نبخشی تو 
بگذار تا بمیرد به بِر تو زنده واری 

که دوباره سر برآرم   نه چنان شکست پشتم 
که نداشت برگ و باری   منم آن درخت پیری 

گیر و بگذر  کنار   سر بی پناه پیری به 
کناری  که به غیر مرگ دیگر نگشایدت   

 به غروب این بیابان بنشین غریب و تنها 
کنند یاری که رها   بنگر وفای یاران 

                                                       تهران- آذر 1358 

زنده وار
 

 چه غریب ماندی ای دل! نه غمی، نه غمگساری 
 نه به انتظار یاری، نه ز یار انتظاری

گویم بگریزد و بریزد  کوه  گر به   غم ا
کشید باری  گرانی نتوان  که دگر بدین   

چه چراغ چشم دارد دلم از شبان و روزان 
که به هفت آسمانش نه ستاره ای ست باری 

کار ماندی  که چنین ز  دل من! چه حیف بودی 
کاری  که نماند وقت  کار بندم  چه هنر به 

که ماهی به تو پرتوی رساند  نرسید آن 
که نماند جز غباری  دل آبگینه بشکن 
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که یکی هم به نشانی بنشیند   باشد 
کهنه کمان است  که در چله این   بس تیر 

کندنم آموخت زمانه   از روی تو دل 
که خونابه فشان است   این دیده از آن روست 

که درین بازی خونین  دردا و دریغا 
بازیچه ایام دل آدمیان است 

گل داشت  له و  گذر قافله ال دل بر 
که پامال سواران خزان است  این دشت 

که بجنبد نفس باد بهاری  روزی 
کران است  کران تا به  گل و سبزه  که  بینی 

کوه تو فریاد من امروز شنیدی  ای 
که همزاد جهان است  دردی ست درین سینه 

گفتند و نکردند  از داد و وداد آن همه 
یارب چه قدر فاصله دست و زبان است!؟ 

کنج صبوری  خون می چکد از دیده درین 
که من می کنم افشردن جان است  این صبر 

گوهر مقصود  که آن  از راه مرو سایه 
که اندر قدم راهروان است  گنجی ست 

                                                              تهران- آذر 1362 

گام زمان هنر 

 امروز نه آغاز و نه انجام جهان است 
که پس پرده نهان است   ای بس غم و شادی 

گر مرد رهی غم مخور از دوری و دیری   
گام زمان است  که رسیدن هنر   دانی 

 تو رهرو دیرینه سرمنزل عشقی
گام نشان است  که ز خون تو به هر   بنگر 

که برآسود زمینش بخورد زود   آبی 
که پیوسته روان است   دریا شود آن رود 
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 ببین در آینه داری ثبات سینه ما 
گرچه با دل لرزان به سان سیماب است   ا

 بر آستان وفا سر نهاده ایم و هنوز 
گشایش بود ازین باب است  گر امید   ا

گرفتم به جز خمار نداشت  که   قدح ز هر 
که باده اش ناب است   مرید ساقی خویشم 

 مدار چشم امید از چراغ دار سپهر 
 سیاه گوشه زندان چه جای مهتاب است؟ 

کیفر بیداد سخت خواهد داد   زمانه 
 سزای رستم بدروز، مرگ سهراب است 

 عقاب ها به هوا پرگشاده اند و دریغ 
که این نمایش پرواز نقش در قاب است 

 در آرزوی تو آخر به باد خواهد رفت 
که جان پریشان سایه بی تاب است   چنین 

تهران- بهمن 1362

بر آستان وفا

که دلم بی تو در تب و تاب است  کجایی ای   
 چه بس خیال پریشان به چشم بی خواب است 

که خواهد برد  کنان سالمت خبر   به سا
کشتی ما در میان غرقاب است که باز   

کار جهان  گرفتم قیاس   ز چشم خویش 
که نقش مردم حق بین همیشه بر آب است 

که باز  کنید   به سینه سّر محبت نهان 
کمین احباب است   هزار تیر بال در 
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کهنه غزل 
 

کنی  که چو این ماجرا تمام   ندانمت 
کنی کجام  کهن راهی   ازین سرای 

کردی    درین جهان غریبم از آن رها 
کنی که با هزار غم و درد آشنام   

 بسم نوای خوش آموختی و آخر عمر 
کنی  که بی نوام  کار چه دیدی   صالح 

 چنین عبث نگهم داشتی به عمر دراز 
کنی  که از مالزمت همرهان جدام   

دگر هرآینه جز اشک و خون چه خواهی دید 
کنی  گرفتم آنکه تو جام جهان نمام   

گنج دو عالم بهای مویی نیست  که   مرا 
کنی گر بهام   به یک پشیز نیرزم ا

کرد و نشد، دست جور رنجه مکن   زمانه 
کنی  که بی وفام   به صد جفا نتوانی 

 هزار نقش نوم در ضمیر می آمد 
کنی  که چو سایه غزل سرام   تو خواستی 

 لب تو نقطه پایان ماجرای من است 
کنی کهنه را تمام  که این غزل   بیا 

 
کلن- 1377                                                                

ازین شب های ناباور 

گاهان چو آتش در شب افتادم  که نا  من آن صبحم 
که خورشیدی عجب زادم  بیا ای چشم روشن بین 

گریبانم چراغی تازه می تابد  ک   ز هر چا
که در پیراهن خود آذرخش آسا درافتادم   

خ آمد   چو از هر ذره من آفتابی نو به چر
که خواهد داد بر بادم  ک از آتش دوران   چه با

 تنم افتاده خونین زیر این آوار شب، اما 
 دری زین دخمه سوی خانه خورشید بگشادم 

 اال ای صبح آزادی به یادآور در آن شادی 
کزین شب های ناباور منت آواز می دادم   

 در آن دوری و بدحالی، نبودم از رخت خالی 
 به دل می دیدمت وز جان سالمت می فرستادم 

کز خون من نقشی برآرد لعل پیروزت   سزد 
ج دل ُمهری به جز مهر تو ننهادم  که من بر ُدر

که آرام دل سایه ست   به جز دام سر زلفت 
 به بندی تن نخواهد داد هرگز جان آزادم 

                                                               تهران- 1368/1357
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 ای عشق خون ببار به صد چشم و یاد دار
که در هوای تو آونگ دار شد سرها 

گشایشی دگر از آسمان مدار  چشم 
که بگردید و دار شد دست دعا نگر 

که شوق زندگی و شور عشق بود شعری 
که برنبشته سنگ مزار شد دردا 

پایان قصه غارت خونین باغ بود
گفتی بهار شد که  بعد از هزار سال 

 آری چراغ روشنی آموز سایه بود
که بی روزگار شد آن چشم روزگار 

                                  کلن- شهریور 1390 

دار

کار دل من چه زار شد رفتی و بی تو 
غم بر سِر غم آمد و هر غم هزار شد

گوِی زمین به چنبِر دیوانگان فتاد
کام دل نابکار شد کار جهان به 

گهان که نا کن  کاه نگه   زآن آب زیر 
پتکی نخورده پیکِر خارا غبار شد

که صد خم ازو باده می گرفت آن شاخ مو 
بر باد رفت و یکسره بی برگ و بار شد
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بخش دوم: نیمایی
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کشید پی خویش دربه در هر سو مرا 
این خوش پسند دیده زیباپرست من 

شد رهنمای این دل مشتاق بی قرار 
بگرفت دست من 

گمشده بی نام و بی نشان  وآن آرزوی 
در دورگاه دیده من جلوه می نمود 

در وادی خیال مرا مست می دواند 
وز خویش می ربود

از دور می فریفت دل تشنه مرا 
چون بحر موج می زد و لرزان چو آب بود 

که پیش رفتم با شور و التهاب  وان گه 
دیدم سراب بود 

که از پس این جستجو هنوز  بیچاره من 
کو؟ که »یار  می نالد از من این دل شیدا 

که جاودانه مرا می دهد فریب؟ کو آن 
کجاست او« بنما 

                                                         تهران- بهمن 1325

سراب

عمری به سر دویدم در جستجوی یار
جز دسترس به وصل وی ام آرزو نبود

دادم در این هوس دل دیوانه را به باد 
این جستجو نبود 

هر سو شتافتم پی آن یار ناشناس
گریستم گه  گاهی ز شوق خنده زدم 
بی آنکه خود بدانم ازین گونه بی قرار

کیستم مشتاق 

گفت:  گل رؤیا و دیده  رویی شکفت چون 
که ز من می نهفت رو »این است آن پری 

که خوشتر ازین چهره ای نتافت  خوش یافتم 
در خواب آرزو...«
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که صبح آری این پنجره بگشای 
می درخشد پِس این پرده تار

می رسد از دل خونین سحر بانگ خروس
خ آینه ام می سترد زنگ فسوس وز ر

که در چشم من افشانده شرار بوسه مهر 
که با اشک من آمیخته رنگ... خنده روز 

                                                                   رشت- مرداد 1330

شبگیر

که من دیگر این پنجره بگشای 
به ستوه آمدم از این شِب تنگ

که در خانه همسایه من خوانده خروس دیرگاهی ست 
وین شب تلخ عبوس

می فشارد به دلم پای درنگ

که من در دل این شام سیاه دیرگاهی ست 
پشت این پنجره بیدار و خموش

مانده ام چشم به راه
گوش همه چشم و همه 

که می آید نرم مسِت آن بانگ دالویز 
گرم که می سوزد  محِو آن اختر شب تاب 

که می بازد رنگ ماِت این پرده شبگیر 
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دختری نیلوفرین، شبرنگ، مهتابی
ِک امید خویش می تپد بی تاب در خواب هوسنا

پای تا سر یک هوس: آغوش
و تنش لغزان و خواهش بار می جوید

چون مه پیچان به روی دره های خواب آلود سپیده دم
بسترم را

تا بلغزد از طلب سرشار
همچو موج بوسه مهتاب

گندمزار روی 
گرم دست های من تا بنوشد در نوازش های 

شبنم یک عشق وحشی را

کدامین شب ای 
گان سیاهت را یک نفس بگشای مژ

                                                         تهران- آذر 1331 

نیلوفر

کدامین شب ای 
یک نفس بگشای

گان سیاهت را جنگل انبوه مژ
کبود تو تا بلغزد بر بلور برکه چشم 

کز دور پیکر مهتابگون دختری 
با نگاه خویش می جوید

بوسه شیرین روزی آفتابی را
گرم دست های من از نوازش های 
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مرجان

سنگي ست زیر آب 
گود شب گرفته دریاي نیلگون  در 

ک  گور سهمنا تنها نشسته در تک آن 
خاموش مانده در دل آن سردي و سکون 

او با سکوت خویش
ازیادرفته اي ست در آن دخمه سیاه 

هرگز بر او نتافته خورشید نیم روز
هرگز بر او نتافته مهتاب شامگاه 

کس نبود  که ناله برآورد و  بسیار شب 
کان ناله بشنود 

گشت  که اشک برافشاند و یاوه  بسیار شب 
کبود  گود آن  در 

سنگي ست زیر آب ولي آن شکسته سنگ
زنده ست مي تپد به امیدي در آن نهفت 

گر به سینه دلدار مي نشست  دل بود، ا
گر به سایه خورشید مي شکفت گل بود، ا

                                               تهران- بهمن 1332

احساس

بسترم
صدِف خالِی یک تنهایی ست

و تو چون مروارید
کساِن دگری گردن آویِز 

                     تهران- دی 1331
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که آن همه شوق و امید داشت  دیدار ما 
گشت  که سراسر مالل  کن  اینك نگاه 

که میان من و تو بود  وآن عشق نازنین 
گشت  که چون جواني ما پایمال  دردا 

که من داشتم به تو  با آن همه نیاز 
گزیر بود  پرهیز عاشقانه من نا

من بارها به سوي تو بازآمدم ولي
هر بار دیر بود!

اینك من و توایم دو تنهاي بي نصیب 
گرفته ره سرنوشت خویش هر یك جدا 

کش توفان روزگار کشا سرگشته در 
کرده همچو آدم و حوا بهشت خویش گم 

                                        تهران- اردیبهشت 1336 

گریز

گریختیم  از هم 
وآن نازنین پیاله دلخواه را دریغ 

بر خاك ریختیم 

جان من و تو تشنه پیوند مهر بود 
گداختیم  که جان تشنه خود را  دردا 

بس دردناك بود جدایي میان ما 
از هم جدا شدیم و بدین درد ساختیم 
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ارغوان

ارغوان شاخه هم خون جدامانده من 
آسمان تو چه رنگ است امروز؟ 

آفتابی ست هوا
گرفته ست هنوز؟  یا 

که از دنیا بیرون است  گوشه  من درین 
آسمانی به سرم نیست
از بهاران خبرم نیست 

آنچه می بینم دیوار است 
آه این سخت سیاه 

آنچنان نزدیک است 
که چو برمی کشم از سینه نفس 

قصه

دل من باز چو نی می نالد 
کدامین عاشق ای خدا خون 

باز در چاه چکید؟

تهران- شهریور 1350
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که زمین هر سال از خون پرستوها رنگین است؟ 
وین چنین بر جگر سوختگان 

داغ بر داغ می افزاید

 ارغوان پنجه خونین زمین!
دامن صبح بگیر 

وز سواران خرامنده خورشید بپرس 
کی برین دره غم می گذرند؟ 

ارغوان خوشه خون! 
کبوترها  که  بامدادان 

بر لب پنجره باز سحر غلغله می آغازند 
گلرنگ مرا  جان 

بر سر دست بگیر 
گه پرواز ببر  به تماشا

که هم پروازان  آه بشتاب 
نگران غم هم پروازند 

گلگون بهار!  ارغوان بیرق 
تو برافراشته باش 
شعر خون بار منی 

یاد رنگین رفیقانم را 
بر زبان داشته باش 

تو بخوان نغمه ناخوانده من 
ارغوان شاخه هم خون جدامانده من

                                                   تهران- فروردین 1363

نفسم را برمی گرداند
که پرواز نگه  ره چنان بسته 

در همین یک قدمی می ماند 

کورسویی ز چراغی رنجور 
قصه پرداز شب ظلمانی ست 

نفسم می گیرد 
که هوا هم اینجا زندانی ست 

هرچه با من اینجاست 
خ باخته است  رنگ ر

آفتابی هرگز 
گوشه چشمی هم 

بر فراموشی این دخمه نینداخته است

گوشه خاموش فراموش شده  اندرین 
کز دم سردش هر شمعی خاموش شده 

یاد رنگینی در خاطر من 
گریه می انگیزد 

ارغوانم آنجاست 
ارغوانم تنهاست 

ارغوانم دارد می گرید 
که چنین خون آلود  چون دل من 

هر دم از دیده فرومی ریزد 

ارغوان !
که هر بار بهار  این چه رازی ست 

با عزای دل ما می آید؟ 



122123

هوا بد است
کدام باد می روی؟ تو با 

گرفته سینه تو را چه ابر تیره ای 
که با هزار سال بارش شبانه روز هم

دل تو وا نمی شود

تو از هزاره های دور آمدی
درین درازنای خون فشان

به هر قدم نشان نقش پای توست
ک دیوالخ درین درشت نا

گام های ره گشای توست ز هر طرف طنین 
گشاده دام گاِه ننگ و نام بلند و پست این 

به خون نوشته نامه وفای توست
گوش بیستون هنوز به 

صدای تیشه های توست

که با تن تو تاِب عشق آزمود چه تازیانه ها 
گشت سربلند که از تو  چه دارها 

زهی شکوِه قامت بلند عشق
گزند که استوار ماند در هجوم هر 

کن نگاه 
هنوز آن بلنِد دور

آن سپیده، آن شکوفه زار انفجار نور
کهربای آرزوست

که جان آدمی هماره در هوای اوست سپیده ای 
به بوی یک نفس در آن زالل دم زدن

زندگی

چه فکر می کنی
که بادبان شکسته، زورق به گل نشسته ای ست زندگی؟

درین خراب ریخته
گریخته که رنگ عافیت ازو 

به بن رسیده، راه بسته ای ست زندگی؟

ک بود سیل حادثه چه سهمنا
گشود که همچو اژدها دهان 

گسیخت زمین و آسمان ز هم 
ستاره خوشه خوشه ریخت

کبود دره های آب غرق شد و آفتاب در 
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تاسیان

خانه دلتنِگ غروبی خفه بود
که تنگ است دلم مثل امروز 

گفت چراغ پدرم 
و شب از شب پر شد

گذشت گفتم یک روز  من به خود 
کشید مادرم آه 

گشت زود برخواهد 

ابری آهسته به چشمم لغزید
و سپس خوابم برد

که هست این همه درد گمان داشت  که 
کودِک خرد؟ کمیِن دِل آن  در 

گر هزار بار  سزد ا
بیفتی از نشیِب راه و باز

رو نهی بدان فراز

چه فکر می کنی؟
جهان چو آبگینه شکسته ای ست

که سرو راست هم درو شکسته می نمایدت
کمیِن  این غروب تنگ کوه در  چنان نشسته 

که راه بسته می نمایدت

زمان بی کرانه را 
گام عمر ما مسنج تو با شمار 

به پای او دمی ست این درنگ درد و رنج

به سان رود 
که در نشیب دره سر به سنگ می زند

رونده باش
امید هیچ معجزی، ز مرده نیست

زنده باش

                                               تهران- اسفند 1370
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که به دریا می رفت قصه رودی خرد 

که به دریا می رفت روِد خردی 
چه به سر داشت؟ چه آمد به سرش؟

ک سینه می سود به خا
سر به خارا می کوفت

چاله را با تِن خود پر می کرد
تا سرانجام از آن رد می شد

آه آن روِد روان دیگر نیست
گر فرومانده،  زمینش خورده ست

گر رسیده ست به دریا، دریاست
رود رفته ست و در این بستر خشک

چاله ای هست و در او مشتی آب
که زمین می خورَدش

که آن آب منم! قصه این است 

کلن- اسفند 1390                                             

کسی آری آن روز چو می رفت 
داشتم آمدنش را باور

من نمی دانستم
معنِی هرگز را

تو چرا بازنگشتی دیگر؟

آه ای واژه شوم!
خو نکرده ست دلم با تو هنوز

من پس از این همه سال
چشم دارم در راه

که بیایند عزیزانم، آه!

                  تهران- آبان 1375 
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بخش سوم: ترانه
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دل من، سرگشته توست          
نفسم، آغشته توست

گلت بویم         به باغ رؤیاها، چو 
در آب و آیینه، چو مهت جویم

کجایی؟ تو ای پری 
در این شب یلدا، ز پی ات پویم             

گویم به خواب و بیداری، سخنت 

کجایی؟ تو ای پری 

مه و ستاره درد من می دانند          
که همچو من پی تو سرگردان اند
کنار چشمه پیدا شو           شبی 

گل وا شو میان اشک من چو 

کجایی؟           تو ای پری 
خ نمی نمایی                          که ر

از آن بهشت پنهان         
دری نمی گشایی

سرگشته 

آهنگساز: همایون خّرم 
خواننده: حسین قوامی

که آواز نی تو شنیدم           شبی 
چو آهوی تشنه پی تو دویدم

دوان دوان تا لب چشمه رسیدم         
نشانه ای از نی و نغمه ندیدم

کجایی؟           تو ای پری 
خ نمی نمایی                          که ر

از آن بهشت پنهان         
دری نمی گشایی

گشته ام           من همه جا، پی تو 
گرفته ام از مه و مهر، نشان 

گل شنیده ام           بوی تو را  ز 
گرفته ام گل از  آن   دامن  
کجایی؟           تو ای پری 

خ نمی نمایی                          که ر
از آن بهشت پنهان         

دری نمی گشایی
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ای ایران غمت مرساد
جاویدان شکوه تو باد 

راه ما راه حق، راه بهروزی ست
اتحاد اتحاد، رمز پیروزی ست

صلح و آزادی جاودانه بر همه جهان خوش باد

یادگار خون عاشقان، ای بهار!
ای بهار تازه جاودان درین چمن شکفته باش!

سپیده 

آهنگساز: محمدرضا لطفی
خواننده: محمدرضا شجریان

ایران ای سرای امید
بر بامت سپیده دمید
کزین ره ُپرخون بنگر 

خورشیدی خجسته رسید 

گرچه دلها ُپرخون است ا
شکوه شادی افزون است

گلگون است  گلگون است، وای  سپیدۀ ما 
که دست دشمن در خون است 
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جایزه های داده شده

]1[                 28/9/1368   نذیر احمد
       دانشمند هندی، استاد بازنشستۀ دانشگاه علیگره

]2[                 28/9/1369   غالمحسین یوسفی
       دانشمند ایرانی، استاد بازنشستۀ  دانشگاه فردوسی

]3[                 31/7/1369   امین عبدالمجید بدوی
       دانشمند مصری،متخصص ادبیات فارسی، استاد دانشگاه عین  

        شمس قاهره

]4[                 28/9/1371   دکتر محمد دبیرسیاقی
       دانشمند ایرانی، از موسسۀ لغت نامۀ دهخدا

]5[                 28/9/1371   دکتر ظهورالدین احمد
کستانی، استاد بازنشستۀ دانشگاه پنجاب الهور        دانشمند پا

]6[                 12/2/1377   دکتر جان هون نین
       دانشمند چینی، استاد و رئیس بخش فارسی دانشگاه پکن

کمال الدین عینی ]7[              22/12/1377   دکتر 
       دانشمند تاجیکستانی، استاد و متخصص ادبیات فارسی

]8[                 11/12/1379   دکتر منوچهر ستوده
       دانشمند ایرانی، استاد بازنشسته دانشگاه تهران

کلیفورد ادموند باسورث ]9[                 14/7/1380   دکتر 
       دانشمند انگلیسی، استاد بازنشستۀ دانشگاه منچستر

]10[                 24/6/1382   دکتر عبدالحسین زرین کوب        
        دانشمند ایرانی، استاد بازنشسته دانشگاه تهران

]11[                 24/6/1382   فریدون مشیری
         سخن سرای نامور ایرانی

گی          کورویانا ]12[                 1/9/1382   دکتر تسونه ئو 
              دانشمند ژاپنی، استاد ممتاز دانشگاه مطالعات خارجی توکیو

]13[                 2/4/1383   دکتر ریچارد نلسون فرای         
                دانشمند آمریکایی، استاد بازنشستۀ زبان فارسی دانشگاه هاروارد

]14[                10/3/1385   دکتر هانس دوبروین         
             دانشمند هلندی، استاد بازنشستۀ زبان فارسی دانشگاه لیدن

]15[                28/9/1385   دکتر نجیب مایل هروی         
             دانشمند افغانستانی، پژوهشگر و مصحح متون عرفانی

کور ]16[                30/3/1386   دکتر شارل هانری دو فوشه 
             دانشمند فرانسوی، استاد بازنشستۀ دانشگاه پاریس

]17[                8/10/1387   دکتر بدرالزمان قریب         
             دانشمند ایرانی، استاد بازنشستۀ دانشگاه تهران

گنر          گ. فرا ]18[                20/3/1389   دکتر برت 
             دانشمند اتریشی، استاد دانشگاه های آلمان و اتریش

]19[                22/2/1390   استاد احمد منزوی         
کتاب شناس و فهرست نگار برجسته              دانشمند ایرانی، 

]20[                12/9/1390   آنجلو میکله پیه مونتسه         
                   دانشمند ایتالیایی، استاد بازنشستۀ دانشگاه رم

]21[                28/9/1392   احمد اقتداری          
                   دانشمند و ایران شناس

]22[                28/9/1393   دکتر محمد علی موحد         
             دانشمند ایرانی
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