
گزارش

 رونمایی از آلبوم  »آوای سرخ هامون«
و باز نشر »شهادت نامه عشاق«

در حاشــیه جلسه مشــترک هیئت امنای انجمن 
موســیقی ایــران با معــاون امور هنــری از آلبوم 
موســیقایی آوای ســرخ هامون رونمایــی و آلبوم 

شهادت نامه عشاق نیز بازنشر شد.
به گزارش روابط عمومــی معاونت امور هنری، در 
دیدار اعضای هیئت امنای انجمن موسیقی ایران با 
محمود ساالری معاون اموری هنری وزارت فرهنگ 
و ارشاد اســامی، آلبوم »آوای ســرخ هامون« و 
نماهنــگ اربعینــی »با تو می مونیــم« رونمایی و 

همچنین آلبوم »شهادت نامه عشاق« بازنشر شد.
در ابتــدای ایــن دیــدار، امیرعباس ستایشــگر، 
مدیرعامل انجمن موســیقی ضمن ارایه گزارشــی 
از فعالیتهای صــورت گرفته، به جزئیات تولید این 
آلبوم ها اشــاره کرد و گفت: آلبوم »شــهادت نامه 
عشــاق« آلبومی اســت که در اوایــل دهه 90 در 
انجمن موســیقی منتشر شد ولی با این حال ما در 
انجمن موسیقی به واســطه کیفیت های آن دوره 
تصمیم گرفتیم آن را با یک پاالیش کیفیت صوتی، 

به مناسبت این ایام بازنشر کنیم.
او ادامه داد: اجرای این آلبوم که به مناسبت اربعین 
حسینی منتشر شده، توســط ارکستر سمفونیک 
تهران به رهبری اســتاد نادر مرتضی پور، دکلمه و 
شعرخوانی اســتاد علی معلم دامغانی، خوانندگی 
آقای محمد عبدالحســینی و آهنگسازی غامرضا 

حقیقی فرد صورت گرفته است.
 محمد اله یاری، مدیرکل دفتر موســیقی گفت: با 
توجه به تأکیدی که وزارتخانه و معاون محترم امور 
هنری نســبت به این ایام داشــتند و معتقد بودند 
که باید ادای دینی نســبت به این دریای بی کران 
عشــق و عاقه مردم به سیدالشــهدا )ع( شود، از 
ابتدای ماه محرم در انجمن موســیقی برنامه های 
مختلفی برنامه ریزی شــد. از میان برنامه هایی که 
درنظر گرفته شد، امروز شاهد رونمایی دو آلبوم و 
نماهنگ»با تو می مونیم« مرتبط با اربعین هستیم.

هوشنگ جاوید، پژوهشگر موسیقی نواحی و آیینی 
ایران درخصــوص آلبوم »آوای ســرخ هامون« و 
آیین هایی که در این آلبوم استفاده شده است گفت: 
یکی از آیین هایی که در این آلبوم کار کردیم، آیین 
»علم بندی« است. علم بندی امام حسین)ع( در هر 
نقطه از ایران به یک شکل متفاوت برگزار می شود 
که تاکنون نه رســانه ای شده اند و نه آن ها را روی 

صحنه نشان داده ایم.

دریچـــه

جوابیه مرکز روابط عمومی و اطالع رسانی 
وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی

با سالم و احترام 
 در پی درج خبری بــا عنوان»کانون پرورش فکر 
کودکان و نوجوانان را تعطیل نکنید« در آن روزنامه 
مورخ 21 /06 /1401، بدین وسیله توضیحات مرکز 
روابــط عمومی و اطاع رســانی وزارت فرهنگ و 
ارشاد اسامی، در تاریخ 23 /06 /1401جهت انتشار 

در روزنامه فوق، ارسال می شود: 
1ـ مجموعــۀ کانون پــرورش فکری کــودکان و 
نوجوانان، از ذخایر فرهنگی ارزشمند حوزۀ فرهنگ 
و هنــر کشــور عزیزمان و در  دهــه های مختلف 
محملی برای اعتای فعالیت های فرهنگی سازنده 

بوده است.
2ـ تقویت، حمایــت و کمک همه جانبه  -  کانون 
پرورش فکر ی کودکان  - استفاده از ظرفیت همه 
بخش هــای فرهنگی هنری برای هم افزایی با این 
کانون  اهتمام جدی وزارت ارشاد به عنوان متولی 
سیاستگذار و مرجع فعالیت های فرهنگی در دولت 

است.
3 -وزیر محترم فرهنگ و ارشاد اسامی خود عضو 
مجمع عمومــی این کانون بــوده و در کنار دیگر 
اعضای مجمع عمومی، به ویژه وزیر محترم آموزش 
و پرورش وظیفۀ سیاســتگذاری و نظارت کان بر 

این نهاد را بر عهده دارد.
4 - از ویژگی های مثبت دولت مردمی، هماهنگی 
کامل میان وزرا و وزارتخانه ها و همدلی برای حل 

مشکات است.
5 - در این خصوص، نظر کارشناسی وزارت فرهنگ 
به تمامی دســتگاه های ذینفع ارســال و ســپس 
در کمیته و کمیســیون تخصصی مورد بررســی 

کارشناسان قرار خواهد گرفت.  
6ـ وزارت فرهنگ و ارشــاد اســامی، ضمن آنکه 
انتشــار یک گزارش کارشناسی را که هنوز فرآیند 
بررســی هــای قانونی خــود را حتــی در کمیته 
و کمیســیون هــای تخصصی دولت نیز شــروع 
نکرده، عملی نادرســت می داند و جوســازی ها و 
انتشــار اخبــار دروغین، نظیر تعطیلــی و انحال 
کتابخانه های کانــون را نیز عملی غیراخاقی و در 
عین حال متوقع از سوی برخی جریان ها می داند، 
تأکید می کند اصل درخواست برای حمایت بیشتر، 
تقویت و هــم افزایی جریان فرهنگــی و اصیل و 
ترویج کتابخوانی بوده اســت و هــر تصمیمی در 
حوزۀ فرهنگی دولت مردمی به پشــتوانه کســب 
دیدگاه ها و نظرات کارشناسی دلسوزان و خبرگان 
اتفــاق می افتد که موضوع اخیــر نیز تابعی از این 

رویکرد کان است.
7 - خدمــات و  زحمات بی شــائبه همکاران عزیز 
کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان شایســته 
تقدیر بوده و بیان  دیدگاه های دلسوزانه موافق یا 
مخالف با اصل این پیشــنهاد، موجب بهره مندی 
بیشتر دستگاه های فرهنگی از نظرات کارشناسی 

و تخصصی عرصه فرهنگ می شود.

جوابـــیه

تأثیـر شـهریار بر شـعر و ادبیـات امروز ایران و کشـورهای 
همسـایه غیـر قابل انکار اسـت؛ شـاعری که رهبـر انقاب 

از او بـا عنـوان »شـاعر ایران« یـاد کرده اند.
تبریـزی،  بهجـت  محمدحسـین  تسـنیم،  گـزارش  بـه 
متخلـص بـه شـهریار، در سـال 1285 در تبریـز بـه دنیـا 
آمـد. پـدرش »حـاج میرآقـا بهجـت تبریـزی« نام داشـت 
کـه در تبریـز وکیـل بـود. شـهریار پـس از پایـان دوره 
راهنمایـی در تبریـز، در سـال 1300 بـرای ادامه تحصیل 
از تبریـز عـازم تهران شـد و در مدرسـه دارالفنون تا سـال 
1303 و پـس از آن در رشـته پزشـکی ادامـه تحصیل داد. 
او شـاعری بـا قریحـه  ای توانـا و زبانـی فاخـر بـود کـه گاه 

مایـه رشـک هم عصـران نیـز می شـد.
شـهریار در شـعر عـاوه بـر تأمـل و مطالعـه شـاعران و 
سـرایندگان  اشـعار  مطالعـه  از  فارسـی،  ادب  سـرآمدان 
موضـوع  همیـن  نکـرد؛  غفلـت  نیـز  آذری  و  ترک زبـان 
سـبب شـد تـا شـاعری در آذبایجـان ظهـور کنـد کـه نـه 
تنهـا در شـعر فارسـی کـه در ادبیـات ترکـی نیـز آغازگـر 
سـبکی جدیـد باشـد. اولین دفتر شـعر او در سـال 1310 
بـا مقدمـه ملک الشـعرای بهـار و پژمـان بختیاری منتشـر 
شـد. شـهریار پـس از آن منظومـه »حیدر بابایه سـام« را 
در سـال 1330 منتشـر کـرد و با این اثـر در ادبیات آذری 

شـد. ماندگار 

شهریار چگونه شهریار شد؟
کـه  بـود  خوش قریحـه  و  عاشق پیشـه  شـاعری  شـهریار 
اشـعار لطیفـی را بـه زبان هـای فارسـی و ترکـی سـرود و 
کارنامـه ای پربـار از خـود به یـادگار گذاشـت. تأثیرگذاری 
او بـر شـعر پـس از خـود، موضوعی غیـر قابل انکار اسـت. 
هـادی بهجـت تبریـزی، فرزنـد شـهریار، در پاسـخ به این 
پرسـش کـه چـه شـد از میـان شـاعران معاصر، شـهریار، 
شـهریار شـعر فارسـی شـد، بـه تسـنیم می گویـد: ایـن 
سـؤال بـرای خـودش هـم مطـرح بـود. بعضـی معتقدنـد 
کـه روزگار از آدم شـخصیت هایی می سـازد، امـا شـهریار 
بـه تکامـل روح اعتقـاد داشـت. می گفـت بـرای شـاعری 
سـاخته شـده ام. او بسـیار به نقش مادرش در شـکل گیری 
شـخصیتش معتقـد بـود و می گفـت مـادرم در ایـن امـر 
دخیـل بـوده اسـت. مـادرش نیـز از احساسـات رقیقـی 
برخـوردار بـود و شـعر زیـاد می خواند. مثًا در قطعه شـعر 

»هذیـان دل« می گویـد:
ما  حلقه زده به دور کرسی
شب زیر لحاف ابر می خفت

خانم ننه مادربزرگم
افسانه و سرگذشت می گفت

می کرد چراغ کورکوری
من غرق خیال و با پری جفت ...

پـدرش او را بـرای تحصیـل در پزشـکی ارتـش بـه تهران 
می فرسـتد، امـا تقدیـر بـر ایـن بـود کـه راه دیگـری طی 
کنـد. خـودش همیشـه می گفـت از قشـون خاص شـدم.

اولین استاد
فرزند شـهریار دربـاره تأثیرگذارترین افراد در شـکل گیری 
شـخصیت او و هدایتـش بـه سـمت وادی شـعر می افزاید: 
بـه گفتـه اسـتاد، مادرش بـر او بیشـترین تأثیـر را در این 
زمینـه داشـت. پـدر تعریـف می کرد کـه مـادرش هرچند 
سـواد نداشـت، امـا بسـیاری از اشـعار را به صورت سـینه 
بـه سـینه و شـفاهی بـه خاطر داشـت و گاه هنـگام قرائت 

اشـعار، اشـک می ریخت.
بـه گفتـه بهجـت تبریـزی؛ مادربزرگـم هـم شـعر ترکـی، 
هـم فارسـی و هـم عربـی را بـه خاطـر داشـت. اشـعاری 
»ابیـات  عنـوان  بـا  آنهـا  از  کـه  دارد  وجـود  ادبیـات  در 
سـرگردان« اطاق می شـود که شـاعر این دسـته از اشعار 
معلـوم نیسـت، امـا بـه دلیـل قـوت شـعر در اذهـان باقی 
می مانـد. در آن زمـان کـه همزمـان با دوره مشـروطه بود، 
بسـیاری از اشـعار منطقـه قفقـاز نیـز در آذربایجـان رواج 
داشـت. مادربزرگـم بسـیاری از ایـن اشـعار را بـه خاطـر 

داشـت و زمزمـه می کـرد.
در کنـار تأثیـر محیـط تربیتی خانه، باید از اشـعار و آثاری 
کـه شـهریار بـا آنهـا مأنـوس بـود نیـز یـاد کـرد. او معلم 
فرانسـوی داشت و اشـعار شـاتوبریان را می خواند. از سوی 
دیگر، او به اشـعار شـاعرانی که به سـیاق کاسـیک شـعر 
می گفتنـد نیـز عاقه منـد بـود. با شـاعرانی چـون مولوی، 
سـنایی، حافـظ، ملک الشـعرای بهـار، میـرزاده عشـقی و 
... مأنـوس بـود. احساسـات او فـوران می کـرد و خـودش 

می گفـت کـه بـه اختیـار شـعر نمی گوید. 

مهمترین درسی که از پدر آموختم
او در ادامـه بـه سـبک زندگـی شـخصی و ادبـی شـهریار 
اشـاره می کنـد و بـه درس هایی کـه از پدر آموخته اسـت. 
درسـی  مهمتریـن  را  طبـع«  »مناعـت  تبریـزی  بهجـت 
می دانـد کـه از شـهریار آموختـه اسـت و می افزایـد: بـه 
مسـائل دنیـا بی اعتنـا بـود. دوسـت داشـت کـه مـا درس 
بخوانیـم، امـا هیچ وقـت مجبـور نمی کـرد و بـه یـاد ندارم 
کـه یکبـار هـم گفته باشـد کـه مثًا چـرا در فـان درس 
نمـره کـم گرفتـه ای؟ او تأکیـدش بـر یادگیری علـم لدن 
بـود و می گفـت هرچقـدر هـم کـه انسـان درس بخوانـد، 
پیامبـران  مرحلـه  تـا  آدم  می کنـد،  تغییـر  شـخصیتش 
می توانـد رشـد کنـد، امـا مرحلـه درس خوانـدن مرحلـه 

اسـت. پایین تـری 
بهجـت تبریـزی دربـاره سـلوک ادبـی و عـادات خـاص 
بـود.  شـب زنده دار  همـواره  شـهریار  می گویـد:  شـهریار 
خاقیـت انسـان در خلوتـش بروز می کند. مسـلماً کسـی 
حـاالت شـهریار در هنـگام سـرودن اکثر اشـعار را کسـی 
ندیـده اسـت، مـن بـه نـدرت و بـر َحَسـب تصـادف، یکی 
دوبـار دیـدم کـه اکثـراً در شـب شـعری می سـرود. بـه 
نـدرت هـم در روز ایـن اتفـاق می افتـاد. شـهریار در خانه 
یـک اتـاق مخصـوص بـه خود را داشـت کـه در آنجـا تنها 

بـود و عمـده شـب ها نیـز بیـدار بـود.

انزوای شهریار در دوره پهلوی
جمشـید علیزاده، اسـتاد دانشـگاه و از شـاگردان شـهریار، 
ایـن انـزوا را نتیجـه سـال های حکومـت رضا شـاه می داند 
و بـه تسـنیم می گویـد: مرحـوم اسـتاد از همـان ابتـدای 
جوانـی- آنطـور کـه خود گفتـه بـود و آثار و دوسـتان نیز 
ایـن امـر را تأییـد می کنـد- بیشـتر تمایل به انزوا داشـت. 
کمتـر می پسـندید کـه در جمـع باشـد یا حضور مسـتمر 
و همیشـگی در انجمن و ... داشـته باشـد. سیستم امنیتی 
در دوره رضـا خـان در شـهریار وهمـی را پدیـد آورده بود 
کـه هر آن ممکن اسـت کـه بخواهند او را بکشـند یا ترور 
کننـد. سـایه هم در »پیـر پرنیان اندیش« چنـد خاطره در 

ایـن رابطـه روایت کرده اسـت.
ایـن تمایـل بـه انـزوا حاصـل وهمـی بـود کـه سیسـتم 
امنیتـی دوره رضـا خـان در شـهریار بـه وجـود آورده بود. 
ایـن وهـم روز بـه روز شـدید و شـدیدتر شـد و در دوره 
پهلـوی دوم اوج گرفـت. ظاهـراً بـا او با مهر رفتار می شـد، 
امـا در باطـن همـواره زیر چتـر اطاعاتـی بـود و نامه ها و 
خانـه اش کنتـرل می شـد. نامه هایـی از اسـتاد خطـاب به 
دوسـتانش دارم کـه در آنهـا بـه صراحـت اعام کـرده که 
نامه هـای مـن بـه مقصـد نمی رسـد؛ بنابرایـن یـا بایـد به 
شـخص امینـی بسـپرم یـا بایـد از خیـر آن بگـذرم. خـب 
ایـن جمـات یعنی چـه؟ یا برای دوسـتی نیازمنـد مبلغی 
حوالـه می کـرد، امـا آن مبلـغ هم به دسـتش نمی رسـید. 
ایـن  و  می شـد  اعمـال  او  در  شـدت  بـه  کنتـرل  ایـن 
موضوعـات، روز بـه روز روحیـه او را به سـمت درون گرایی 
و انزوا سـوق مـی داد. می تـوان گفت که انـزوای درازدامنه 
شـهریار نتیجـه همیـن امـر بـود کـه تقریبـاً تـا روزهـای 

پایانـی عمـرش هـم ایـن رویـه ادامه داشـت.

مبـارزه شـهریار در دوره رضـا شـاه  بـه شـیوه  علیـزاده 
اشـاره و اضافـه می کنـد: در جامعـه ایران ادبیـات مقاومت 
متأسـفانه بـد معنی شـده اسـت. تا اسـم ادبیـات مقاومت 
می آیـد،  ذهـن مـا منعطـف به هشـت سـال دفـاع مقدس 
می شـود؛ در حالـی کـه ادبیـات مقاومـت شـقوق مختلفی 
دارد و حماسـه دفـاع مقـدس بخش مهمی از ایـن ادبیات 
نظـرم هیـچ هنـری  بـه  البتـه  را تشـکیل می دهـد کـه 
تاکنـون نتوانسـته ایـن حماسـه اصیـل و اسـاطیری را بـه 

تصویـر بکشـد؛ چـه شـعر و چـه سـینما و ... .

مبارزه متفاوت شهریار در دوره رضاشاه
ادبیـات مقاومـت تنهـا ناظـر بر مقاومت پشـت سـنگرها و 
جنگ سـخت افزاری نیسـت. وقتی در جامعـه ای پدیده ای 
اعتقـادات ممنـوع می شـود، و شـاعر  آن هـم در حـوزه 
کـه  می کنـد  احسـاس  و  نمی پذیـرد  را  آن  نیـز  معتقـد 
وظیفـه دارد ایـن مخالفـت را به گونه ای بیـان کند، در این 
حالـت ادبیـات مقاومتـی را خلـق می کنـد کـه مؤلفه های 
حاکمیـت جـور را بـه چالش می کشـد. یکـی از مهمترین 
کارهایـی که در سیسـتم رضا شـاه بـا هدایت انگلیسـی ها 
انجـام شـد، زدودن دیـن و نشـانه های آن از جامعـه بـود. 
کشـف حجـاب در همیـن راسـتا اتفـاق افتـاد و تکیه هـا و 
هیئت هـای مذهبـی نیـز در مقطعـی برچیـده و فعالیـت 
آنهـا ممنـوع شـده بـود. در اوج قـدرت ایـن سیسـتم کـه 
حکومت نمی خواسـت حرفی از عاشـورا و امام حسـین)ع( 
باشـد، شـهریار در سـال 1316 شـعر »علـی ای همـای 

رحمـت« را می گویـد:
علی ای همای رحمت تو چه آیتی خدا را

که به ماسوا فکندی همه سایه هما را
دل اگر خداشناسی همه در رخ علی بین
به علی شناختم من به خدا قسم خدا را

به خدا که در دو عالم اثر از فنا نماند
چو علی گرفته باشد سر چشمه بقا را

مگر ای سحاب رحمت تو بباری ارنه دوزخ
به شرار قهر سوزد همه جان ماسوا را

برو ای گدای مسکین در خانه علی زن
که نگین پادشاهی دهد از کرم گدا را

بجز از علی که گوید به پسر که قاتل من
چو اسیر تست اکنون به اسیر کن مدارا

بجز از علی که آرد پسری ابوالعجائب
که علم کند به عالم شهدای کربا را ...

بـه گفتـه شـاگرد شـهریار؛ مـا امـروزه خیلـی راحـت این 
شـعر را می خوانیـم، بـا آن اشـک می ریزیـم و در هیئـات 
اسـتفاده می کنیـم. امـا ایـن منظومـه در عصـری سـروده 
شـده کـه رضا شـاه بـه دنبـال حذف نـام امام حسـین)ع( 
و مراسـم های مذهبی اسـت. شـهریار در واقع با این شـعر 
کل سیسـتم رضـا شـاه را به چالـش می کشـد؛ بنابراین با 
توجـه بـه ایـن رویکـرد، همـواره زیر چتـر اطاعاتـی رضا 
شـاه و حتـی پهلـوی دوم قـرار می گیـرد، امـا بـا وجـود 
همـه ایـن مـوارد، او همـواره روحیه مذهبی خـود را حفظ 

و تقویـت می کنـد.
ایـن اسـتاد دانشـگاه بـا طـرح ایـن سـؤال کـه »شـهریار 

چگونـه شـعر می سـرود؟«، می گویـد: طبیعـی اسـت کـه 
اگـر کسـی در فضـای شـعر و شـاعری باشـد، آن هـم در 
حـد شـهریار، نیـاز بـه انـزوا و خلـوت دارد تـا آن خیاالت 
و عواطـف در لحظـه فـوران بتوانـد  به شـعر تبدیل شـود. 
شـهریار هـم بـر همین مبنـا در انزوا بـود، کثـرت آثار هم 
همیـن را نشـان می دهـد. از سـوی دیگر، او بسـیار سـریع 
التأثـر بود؛ یعنـی از کوچک ترین مسـئله ای متأثر می شـد 
و برایـش شـعر می گفـت. حاال اینکـه همه این  شـعرها در 

حـد شـهریار هسـتند یـا نه، امـر دیگری اسـت.
او بـا بیـان اینکـه نکتـه قابـل توجـه این اسـت که اسـتاد 
ادامـه  می گفـت،  شـعر  خـود  درون  بـا  بیشـتر  شـهریار 
می دهـد: منظـور از درون، شـعر گفتـن براسـاس تأثـرات 

درونـی، شـخصی و تجربه هـای واقعـی خـود اسـت.
ایـن اسـتاد دانشـگاه بـه تأثیرپذیـری شـهریار از حافـظ 
دیـوان  از  مهمـی  بخـش  می افزایـد:  و  می کنـد  اشـاره 
شـهریار بـه ویـژه از اواخـر دهـه 30 بـه بعد، سـروده هایی 
اسـت کـه بـه اسـتقبال از حافـظ گفتـه شـده اسـت. در 
را  شـعری  کمتـر  سـروده ها،  از  دسـت  ایـن  مجمـوع 
می تـوان یافـت کـه موفـق عمـل کـرده باشـد. در ایـن 
بخـش، شـهریار براسـاس یـک الگـو شـعر می گوید، شـعر 
حافـظ پیـش چشـم اوسـت و او براسـاس قواعـد، ردیـف، 
قافیـه و وزن شـعر حافـظ شبیه سـازی می کنـد، امـا در 
کارهـای اصیـل او کـه  شـهریار را شـهریار کـرد، الگویـی 
وجـود نـدارد، او از روی یـک نمونـه بیرونـی شبیه سـازی 
نکـرده بلکـه از روی تأثـرات درونی و تجربه های شـخصی  
و واقعـی خـودش شـعر سـروده اسـت: »بـاز امشـب ای 
سـتاره تابـان نیامـدی« یـا »از تو بگذشـتم و بگذاشـتمت 
بـا دگـران« یـا »آمـدی جانم بـه قربانـت ولی حـاال چرا« 
»هذیـان  ماننـد  شـاهکاری  منظومه هـای  همچنیـن  و... 
دل«، »دو مـرغ بهشـتی« و مثنوی هـای درخشـانی مانند 
 منظومه »افسـانه شـب« مسـتقیماً آیینه تجربیـات درونی 

شهریار هستند.
شـهریار  کـه  جایـی  در  گفـت،  می تـوان  مجمـوع  در 
براسـاس تجربه هـای مسـتقیم خود شـعر می سـرود، غالباً 
شـاهکار خلـق می کـرد. در سـروده هایی کـه به اسـتقبال 
بیرونـی  الگـوی  از  مـی رود،  شـاعران  دیگـر  یـا   حافـظ 

پیروی می کند.

فرزندان شهریار
دیـوان شـهریار طـی دهه هـای متمـادی از جملـه آثـار 
همـه  شـهریار  اسـت.  ایـران  نشـر  بـازار  در  پرمخاطـب 
و  می دانسـت  خـود  »فرزنـدان«  را  خـود  سـروده های 
انتخـاب »بهتریـن« عمومـاً برایـش دشـوار بـود. فرزندش 
بـه تسـنیم می گویـد: در مصاحبه هـا گفتـه  این بـاره  در 
اسـت کـه اشـعارش ماننـد فرزندانـش اسـت و نمی توانـد 
فـرق زیـادی بیـن آنهـا قائـل شـود. می گفـت همـه ایـن 
اشـعار را دوسـت دارد، امـا در حـاالت مختلـف انسـان بـه 
یک شـعر دلبسـتگی بیشـتری پیدا می کند. در میانسـالی 
زمزمـه  را  بهشـتی«  مـرغ  »دو  و  دل«  »هذیـان  بیشـتر 
می کـرد و بـه تعبیـر خـودش از ایـن دو قطعـه بـا عنـوان 
و  بعدهـا شـعر »راز  یـاد می کـرد.  بـاال«  اشـعار »کاس 
نیاز« را بیشـتر می پسـندید و دلبسـتگی داشـت. بسـتگی 
بـه حـاالت روحـی او داشـت. انسـان در مراحـل مختلـف 
دیـروزش  بـا  امـروزش،  و  می یابـد  تکامـل   زندگـی اش 

فرق می کند.

 »حیدربابا« و آغاز مسیری جدید 
برای ادبیات ترکی

در کنار اشـعار فارسـی، باید از اقبال بـه منظومه »حیدربابا 
سـام« او نیـز یاد کـرد؛ منظومه ای که شـاعر بـا خلق آن، 
سـبک جدیـدی را در ادبیـات ترکـی بنـا نهـاد. اسـماعیل 
امینـی، شـاعر و پژوهشـگر، دربـاره اهمیـت آثـار ترکـی 
شـهریار می گویـد: کارنامـه شـعر ترکـی اسـتاد شـهریار 
چنـدان پرشـمار نیسـت امـا بسـیار پربـار و متفاوت اسـت 
مثـا غزلـی دارد بـه نـام »بهجت آبـاد خاطره سـی« که به 

تنهایـی یـک مکتب شـعری ایجـاد کرده اسـت.
 اغراق نیسـت اگر بگوییم شـاعران ترک زبان از کشـورهای 
غـزل  ایـن  بـرای  نظیـره  هـزار  سـه  از  بیـش  مختلـف 
سـروده اند. یعنـی ایـن شـعر سـبکی را در غـزل عاشـقانه 
ترکـی ایجاد کرد کـه پیش از آن وجود نداشـت و منظومه 
»حیدربابـا« و شـعر »ای وای مـادرم« نیـز این گونـه بـود؛ 
ایـن بسـیار شـکوهمند اسـت کـه شـاعر بـا سـرودن تنها 
مشـابهی  هیـچ  کـه  کنـد  ایجـاد  را  سـبکی  شـعر   یـک 

نداشته باشد.
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نگاهی به زندگی »شاعر ایران« از زبان نزدیکان

کتـاب »پیـر پرنیان اندیـش« همزمـان بـا چهلمیـن روز درگذشـت هوشـنگ 
ابتهـاج بازنشـر شـد؛ ایـن در حالـی اسـت کـه برخـی از مخاطبـان نسـبت بـه 

قیمـت میلیونـی آن انتقـاد دارنـد.
کتـاب »پیـر پرنیان اندیـش« از جمله آثار تاریخ شـفاهی اسـت که در سـال های 
گذشـته همـواره مورد اقبـال مخاطبان قرار گرفته اسـت. میاد عظیمی، اسـتاد 
دانشـگاه تهـران، بـه همـراه همسـرش ایـن اثر را کـه شـامل خاطـرات زنده یاد 

هوشـنگ ابتهاج اسـت، گـردآوری و منتشـر کرده اند. 
کتـاب »پیـر پرنیان اندیـش« از چنـد وجـه خواندنی اسـت؛ نخسـت آنکـه راوی 
ایـن خاطـرات مـردی اسـت کـه در بزنگاه هـای سیاسـی اجتماعی عصـر حاضر 
حضـور داشـته و تأثیـر غیـر قابـل انـکاری بـر جریـان شـعر و موسـیقی کشـور 
گذاشـته اسـت. سـاختار کتاب براسـاس پرسـش و پاسـخ انتخاب شـده که در 
آن مخاطـب، در کنـار خوانـدن خاطراتـی در زمینـه اتفاقات و مسـائل مختلف، 
گاهـی بـه خلـوت شـاعر نیـز سـرکی می کشـد و همیـن موضـوع، کتـاب را 
خواندنی تـر کـرده اسـت. بازتـاب عواطـف سـایه در بخش هـای مختلـف کتـاب 
و برحسـب ماجراهـا و اتفاقاتـی کـه در حـال روات کردنشـان اسـت، شـیرینی 
خاصـی بـه خاطرات بخشـیده اسـت؛ بـه طوری کـه مخاطـب به ایـن راحتی ها 
نمی توانـد کتـاب را رهـا کنـد. کام گرم سـایه در کنـار توجه به این نـکات ریز 

و مهـم از سـوی نویسـندگان سـبب شـده تـا »پیـر پرنیان اندیش« سـال ها پس 
از انتشـار نیـز همچنـان مـورد اقبـال مخاطبان واقع شـود.

پدیدآورنـدگان ایـن اثـر دربـاره اش چنیـن می گویند: ایـن کتـاب ماحصل چند 
100 سـاعت مصاحبـت آزادوار و بـی آداب و ترتیـب بـا سـایه اسـت؛ از خـرداد 
1385 تـا بهـار 1391 کـه آخریـن نمونه هـای کتـاب را تلفنی با سـایه بررسـی 
می کردیـم. ایـن کتـاب البتـه دربرگیرنـده همـه آنچـه در صحبـت سـایه دیده 
و شـنیده ایم نیسـت؛ نـه حجـم کتـاب چنیـن اقتضایـی داشـت و نـه روزگار و 
مصلحت سـنجی های سـایه بـه مـا چنـان مجالـی مـی داد؛ امـا هرچـه در ایـن 
کتـاب می خوانیـد، شـنیده ها و دیده هایـی اسـت مسـتند بـه صـوت و تصویـر و 

مـا از ایـن حیـث تـا حـد وسـواس امانـت دار بوده ایم. 
کتـاب اخیراً و در آسـتانه چهلمین روز درگذشـت زنده یاد ابتهاج از سـوی نشـر 
سـخن بـه چـاپ شـانزدهم رسـیده اسـت. هرچنـد قیمت یـک میلیـون و 350 
هزارتومانـی بـرای کتـاب هـزار و 500 صفحـه ای انتقاداتـی را نیـز مطـرح کرده 
اسـت؛ ایـن در حالـی اسـت کـه حـدود یـک ماه پیـش چـاپ چهاردهـم آن به 

قیمـت 850 هـزار تومان از سـوی سـخن عرضه شـده اسـت. 
به مناسـبت سـالروز درگذشـت شـهریار، بخش هایـی از کتـاب را کـه بـه روایت 

رفاقـت 40 سـاله سـایه و شـهریار می پـردازد، منتشـر می شـود: 
بـاز  شـهریار  مـادر  »خانـوم«،  درو  معمـوالً  شـهریار  خونـه  می رفتـم  »وقتـی 
می کـرد. خانـوم، مـادر شـهریار پیـرزن خیلی خوب، نجیـب، مهربان و سـاده ای 
بـود. ایـن اواخـر دیگـه از مـن رو نمی گرفـت ... فارسـی هـم صحبـت نمی کرد، 
فقـط ترکـی حـرف می زد، شـاید چند کلمه فارسـی ازش شـنیدم. پسرشـو هم 
شـهریار صـدا مـی زد، مثـل زن من که بـه من میگه سـایه ... اوایل کـه می رفتم 
خونـه شـهریار خودشـو از پشـت در کنـار می کشـید کـه مـن نبینمـش چـون 
چـادر سـرش نبـود. یـه جـور خودشـو کنار می کشـید که مثـا من کـه نامحرم 
بـودم نبینمـش. بعـداً دیگـه نـه ... درو بـاز می کـرد و یـه جـور سـام علیکی 
می کـرد. خـب منـم سـر بـه زیـر بـودم ... بـه هـر حـال رو نمی گرفـت و دیگـه 
خـودی شـده بـودم بـراش. مـن کم مـی دیدمـش. معمـوالً در خونـه رو خانوم، 

مـادر شـهریار بـاز می کرد.
»ای وای مـادرم« رو تـو روزنامـه خونـدم. رشـت بـودم اون زمـان. بـا خـودم 
 گفتـم: وای خانـوم، مـادر شـهریار مـرد. شـعرو کـه خونـدم تـو خیابـون زار زار 

زدم به گریه«. ...

کتاب خاطرات »سایه« میلیونی شد


