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ناگهانشعر
محمدعلی مجاهدی

کیست این مردی که رو در روی دنیا ایستاده؟
در دل دریای دشمن بیمحابا ایستاده؟

غزلفارسیدرسوگ سایه
«

گرچه زینب زیر بار داغها از پا نشسته
تکیه کرده بر عمود خیمهها ،تا ایستاده
او که دارد فطرتی نازکتر از آیینه حتی
در مصاف خصم چون کوهی ز خارا ،ایستاده
البال اِال َجمیال»
با غریو «ما ُ
رأیت ِفی َ
پیش روی آن همه زشتی ،چه زیبا ایستاده!
از قیام کربال این درس را آموخت باید:
ظلم را نتوان ز پا انداخت ،اال ایستاده
این پیام تکسوار ظهر عاشوراست یاران:
مرگ در فرهنگ ما زیباست ،اما ایستاده!
***

محمدجوادغفورزاده«شفق»

باغ ،آن روز صبر وتاب نداشت
عطش آب داشت ،آب نداشت
باغبان از بهار میپرسید
یک چمن گل مگر گالب نداشت
عشق اطراف خیمه میگردید
فرصت حسن انتخاب نداشت
سیزده ساله ،ارغوان پوشی
که نظر جز بهآفتاب نداشت
جام احلی من العسل بر کف
آرزو داشت اضطراب نداشت
در همان لحظهای کهدرمیدان
بانگ هل من معین جواب نداشت
غنچهای ،درمیان گهواره
عطش وصل داشت ،خواب نداشت
در تب وتاب عشق او ،اثری
ذکر الالیی رباب نداشت
جز دراین انقالب ،شش ماهه
جانفدا هیچ انقالب نداشت
بهگلویش ،کهتیر میآمد
ازلبش ،بوی شیر میآمد
***
محمد مهدی سیار

امسال دوریم از تو ...البد حکمتی دارد
باشد ،ولی عاشق دل کمطاقتی دارد
مشتاقی و مهجوری و دلتنگی و دوری
این قسمت ما بود ...هر کس قسمتی دارد
جز آه چیزی در بساطم نیست ،اما آه...
گویند آ ِه دلشکسته قیمتی دارد
نذر زیارت داشتم از جانب «سردار»
اینک ولی او با ضریحت خلوتی دارد
این اربعین دنیا زیارتگاه یار ماست
هر گوشهای یک دلشکسته حاجتی دارد
***
مهدی فرجی

این خاک بهشت است که قیمت شدنی نیست
ریگ ملکوت است ،عقیق یمنی نیست
افتاده اباالفضل اباالفضل در این دشت
دیگر َع َلم هیچیک انداختنی نیست...
یک دست تو این گوشه و یک دست تو آن سو
بینالحرمینی که در آن سینهزنی نیست
دعوت شدۀ مجلس خوبانی و آنجا
رختی به برازندگی بیکفنی نیست
برخاستی و جان تو را خواست ،و گرنه
هر رود به صحرا زده ،دریا شدنی نیست

خبر

تابلوی حسن روحاالمین
به یاد حبیبا ...صادقی

زندهیادهوشنگابتهاجچهمیراثگرانسنگیدرعرصه ادبیاتفارسیبهیادگارگذاشت؟

لرزه میافتد به جان خیل دشمن از خروشش
وز نهیبش قلب هستی ،نبض دنیا ایستاده
میگذارد پای بر فرق شط از دریادلیها
وه چه بشکوه و تماشاییست دریا ،ایستاده!

»
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«بــگــردیــد بگردید در ایــن خانه بــگــردیــد /در
ایــن خانه غریبید غریبانه بگردید .سایه ما با
هفتهزارسالگانسربهسرشد».رو ِزدوستداران
شعر و ادب فــارســی بــا ایــن متن یلدا ابتهاج،
دختر هوشنگ ابتهاج(ه.ا.سایه) تیره و تار شد.
سایه،یکیاز بزرگترینغزلسرایانشعرمعاصر
فارسیازیکماهپیشدرشهرکلنآلماندربستر
بیماریبود.پیرپرنیاناندیشحدودپنجماهپساز
درگذشتهمسرش،آلمامایکیال،دوریاوراتاب
نیاوردوبهاوپیوست.خبررفتنسایه،دوستداران
شعر و ادب فارسی را اندوهگین کرد و حاال به هر
صفحهایدرفضایمجازی کهسرمیزنی،بیتی
ازابتهاجرادرسوگاومیخوانی.هوشنگابتهاج
متولد 6اسفند 1306بود و در بامداد 19مرداد
 1401چشمازجهانفروبست.
▪پیامهایتسلیترئیسجمهور
رئیسمجلس و حدادعادل

در همین حــال ،رئــیــس جــمــهــور در پیامی
درگذشت شاعر پـــرآوازه ای ــران ،زنــده یــاد امیر
هوشنگ ابتهاج را به خانواده ،جامعه فرهنگی
و هنری و مــردم ادبپــرور ایــران تسلیت گفت.
به گــزارش ایرنا ،آیتا...سید ابراهیم رئیسی
در پیامی با تسلیت درگــذشــت امیر هوشنگ
ابتهاج تصریح کــرد :این غزلسرا و پژوهشگر
ادبی که فصل ماندگاری در غزل فارسی ایجاد
کرد ،با خلق آثار ادبی فراوان به ویژه با مضامین
اجتماعیوحماسیوترویجروحیهآزادیخواهی
واستکبارستیزیدرکنارلطافتعاشقانهآثارش،
نقشموثریدرحفظگنجینهغنیادبیاتفارسی
وترویجوگسترشفرهنگایرانداشتونامخود
را در تاریخ ادبیات و هنر این مرز و بوم ماندگار
کرد .رئیسی در این پیام افزود :درگذشت شاعر
پرآوازه کشورمان ،مرحوم امیر هوشنگ ابتهاج
موجب تأسف و تالم خاطر شد .اینجانب ،فقدان
این چهره فرهیخته را به خانواده محترم ،جامعه
فرهنگی و هنری و مردم ادبپرور ایران ،تسلیت
عرض میکنم و از درگــاه خداوند بــرای ایشان
رحمت و رضوان الهی و برای بازماندگان صبر و
سالمتیمسئلتدارم.
همزمان ،دکتر محمدباقر قالیباف ،رئیس
مجلس شــورای اسالمی ،در پیامی درگذشت
هوشنگ ابتهاج را تسلیت گفت .در متن این
پیام آمدهاست« :درگذشت شاعر نامدار و
شیرینسخن استاد امیرهوشنگ ابتهاج
را به خانواده و دوستان ایشان و تمامی
دوستداران شعر و ادب فارسی تسلیت
میگویم.ه.ا.سایهبااشعارخود،پاسدار
میهندوستی و مــروج فرهنگ و ادب
اصیل ایرانی بود .خدایش بیامرزد و او
را با سیدالشهدا(ع) همنشین کند».
محمد مهدی اسماعیلی ،وزیر فرهنگ و
ارشاد اسالمی نیز در پیامی درگذشت این
شاعر بزرگ را تسلیت گفت« :خبر درگذشت
استادامیرهوشنگابتهاجمتخلصبهسایهاز
شاعرانوادیبانارجمندکشورمانموجب
تأسف و تأثر بسیار شد .تردیدی نیست
کهشعرهایفاخروشورانگیززندهیاد
ابتهاج جایگاهی بلند در شعر و
ادب معاصر دارد .ایشان به مدد
ذوق خدادادی ،استادانه

مضامین اجتماعی را در شعر فاخر خویش به
کار گرفت و با ســرودن تصنیفهای ماندگاری
همچون «سپیده»(ایران ای ســرای امید) در
زمره شاعرانی بود که به سرزمین گهربار خویش
صمیمانه عشق م ـیورزیــد .اینجانب فقدان
این شاعر گرامی و صاحب سبک را به خانواده
داغدارایشانوخانوادهبزرگفرهنگ،هنروادب
ایران اسالمی و همه پارسیزبانان در جای جای
جغرافیای جهان تسلیت میگویم» .در متن پیام
تسلیت دکتر حدادعادل ،رئیس فرهنگستان
زبان و ادب فارسی هم آمده است« :بیگمان،
ابتهاجرامیتوانیکیازقلههایبلندشعرفارسی
در قرن اخیر دانست .او مظهر همزیستی دلپذیر
سنّت و نوآوری در شعر معاصر ایران بود .زبان و
بیانویاگرچهازسنّتهزارسالۀادبفارسیمایه
میگرفت،رنگوآهنگخاصیداشتکهبهشعر
او هویت میبخشید .شعر سایه ،بهویژه غزلهای
او،درادبیاتفارسیماندگارخواهدشد».
▪سایهایکهمیشناختیم

پدرش آقاخان ابتهاج ،از مردان سرشناس رشت
بود و مــادرش ،فاطمه رفعت .هوشنگ ابتهاج
تحصیالت ابتدایی را در رشت گذراند و در تهران
به دبیرستان رفــت .او در همین دوران بود که
اولین دفتر شعر خود به نام «نخستین نغمهها»
را منتشر کرد که نشان از جسارت او در ورود به
دنیای شعر و ادبیات در سنین جوانی داشت.
سایه از سال 1350تا 1356مدیر
برنامه «گلها» در رادیو بود .او
پسازکشتارمردمدر17
شهریور  57از کار در
رادیو استعفا کرد.
ابتهاج با اینکه
در خـــانـــوادهای
مرفه متولد شده
بـــود ،امــا همفکر
تــودهایهــا شــد .هر
چند که بعدها خودش
در مصاحبه بــا مهرنامه
گفت هرگز به عضویت حزب
تودهدرنیامد هاست.

نگاهی به رمان «ایشان» ،نوشته احمد ابوالفتحی

نقش اسطورهها در ُبعدبخشی به داستان
حسین عباس زاده

اســطــورههــا در ادبــیــات ای ــران و
معرفی کتاب
جهان ،جایگاه ویژهای دارند؛ چه
بسیارنویسندگانیکهازاسطوره
برایعمقوغنابخشیدنبهداستانهای
خـــود اســتــفــاده کـــردهانـــد .اســطــوره
همچنین،پیوندیناگسستنیباداستان
دارد و این پیوند در آثار زیادی از بزرگان
ادبیاتایرانشکلگرفتهاست.بهعبارتی
دیگر ادبیات جدی ایــران ،هیچگاه از
نگاههای اسطورهای خالی نبوده است.
رمــان «ایشان» ازجمله رمانهایی است که از
اسطورهبهرهبردهونویسندهسعیکردهاستدر
قسمتهای مختلف از این جریان در داستان
استفاده کند .البته باید توجه داشت استفاده
درســت و بهجا از اسطورهها در داستان نقش
مهمیدارد.اگرنویسندهنتوانداسطورهوداستان

را باهم درآمیزد ،آنچه نوشته است اثر خوبی از
کار درنخواهد آمد .در رمان «ایشان» اسطوره
پیونددرستیباداستانداردواینموضوعباعث
ُبعدبخشیبهاثرشدهوهمچنینقابلیتبررسی
رمانرادرحیطهومنظراسطورهامکانپذیرکرده
است.رمان«ایشان» را از نظر پیرنگ ،میتوان در
دسته آثار ژانریک و معمایی دانست؛
چراکه شخصیت اصلی داستان به
دنــبــال رمزگشایی از یــک معمای
خــانــوادگــی اســت و در ایــن مسیر
افسانههاواسطورههابهمددداستان
آمــدهاســت.نــام کتاب «ایــشــان» از
مــوجــودی فــرابــشــری کــه ریشه در
افسانهها و اسطورهها دارد ،گرفته شده است.
رمان«ایشان»جزورمانهاییاستکهازافسانهها
و اسطورههای ایرانی به فراوانی استفاده کرده
است و میتوان گفت همین ویژگی ،این اثر را
خاص کرده و جزو آثار اسطورهمحور در ادبیات
داستانیایرانقراردادهاست.

▪اشعاریمانندکاغذزر

امیرهوشنگ ابتهاج از درخشانترین شاعران
غزلسرای معاصر است .او با اینکه در هر دو
شیوه شعر کالسیک و شعر نو طبعآزمایی کرده،
اما غزلهایش از سرودههایش در قالب شعر
نو پیشی گرفتهاست؛ چرا که در غزلسرایی
نــوآوریهــایــی در عاطفه ،خیال و زبــان شعر
داشتهاست.استادمحمدرضاشفیعیکدکنیدر
مقدمه کتاب«آینه در آینه»(برگزیده شعر سایه به
انتخاب شفیعی کدکنی) مینویسد« :از دیرباز با
شعرسایهانسوالفتداشتهامونمیدانمچگونه
شکر این نعمت را باید گزارد که حشر و نشر بسیار
نزدیک با او نیز یکی از خجستگیهای زندگی
من در این سالها بوده است .همین دوستی
نزدیک ،مرا گستاخ کرد که یک شب در بهار
 1369در شهر کلن در کشور آلمان ،در حضور او
گاه از حافظه و زمانی با مراجعه به مجموعههای
شعری او این انتخاب را روی چند برگ کاغذ
انجام دادم و او با بزرگواری ،ولی بیهیچ اعمال
ی پذیرفت که عینا چاپ شود و این است
سلیقها 
حاصل آن گزینش ،گزینشی یکشبه و حداقل
سیوپنج ساله .سایه ،در انواع سخن ،شعر خوب
و شعر درخشان بسیار دارد .اگر میخواستم این
انتخاب را بر محور اصلی شاهکارهای او  -که
در آن اکثریت با غزلهاست  -اســتــوار کنم،
شاید برای بعضی از گونهها و نمونههای دیگر
کمتر مجال تجلی حاصل میشد .اما در این
گزینش ،مقصود اصلی ،ارائــه نموداری از
مراحل مختلف خالقیت هنری او و
نمونههایی از تجارب گوناگون
وی در عالم شعر و شاعری
بوده است .به همین دلیل
شــعــرهــایــی از مجموعه
سراب که از نخستین آثار
دوره جــوانــی اوســت و در
تحول شعر غنایی جدید
پارسی بیش و کم نقشی
داشته است ،جای چندین
نــمــونــه از غــزلهــای
ممتاز دوران

پختگی و کمال هنری او را گرفته است ،و این به
هیچ روی ،نقض غرض نیست ،بهویژه که غالب
دیوانهای او هر کدام بارها و بارها چاپ شده
استومانندکاغذزردرمیانعاشقانشعرفصیح
پارسی دست به دست گشته است و کمتر حافظه
فرهیختهای است که شعری از روزگار ما به یاد
داشته باشد و در میان ذخایرش نمونههایی از
شعر و غزل سایه نباشد .من این نکته را در این
لحظه یکی از مهمترین نشانههای توفیق یک
شاعر میشمارم».
▪ ماجرایشعرسایهدربارهواقعهکربال

یکی از آثــاری که به خوبی مخاطب را با حال و
هــوای زندگی سایه آشنا میکند ،کتاب «پیر
پــرنــیــانانــدیــش» ،حاصل گــفـتوگــوی میالد
عظیمی و عاطفه طیه با اوست .در بخشی از این
کتاب که چاپ بیستم را هم پشت سر گذاشته،
میخوانیم«:هشتممحرمبودوعصربهخانهسایه
رفتیم .سایه مغموم بود و از چشمهایش معلوم
بود گریه کــرده .عاطفه گفت« :بــازم شیطونی
کردین؟»سایهخندید.پرسیدم«اتفاقیافتاده»؟
نه! شما میدونین که تلویزیون همیشه جلوم
روشنه .هر کانالی هم که میزنم داره روضه و
نوحه نشون میده .من هم گوش میکنم و خب
گریهاممیگیره.میشینمبااینهاگریهمیکنم.
پس از چند دقیقه گپ و گفت ،سایه میگوید:
«سالها پیش یک شعری گفتم به اسم «اربعین»
که تمومش نکردم» .با تعجب اصرار میکنم شعر
را بخواند و میخواند :یا حسین بن علی /خون
گرم تو هنوز /از زمین میجوشد /هرکجا باغ
گل سرخی هست /آب از این چشمه خون
مینوشد /کربالیی است دلم».
▪ ازشعرهایجعلی تاتصنیفهایخاطرهساز

هوشنگ ابتهاج یکی از شاعرانی است که اشعار
جعلی متعددی در فضای مجازی به او نسبت
داده میشود .تا جایی که یکی از ایــن اشعار
جعلی به آلبوم «افسانه چشمهایت» همایون
شجریان و علیرضا قربانی هم راه پیدا کرد .یلدا
ابتهاج در واکنش به ایــن شعر جعلی نوشت:
«دوستان عزیز در خصوص سایه باید گفت او
کمشعرترین شاعر دوران ماست و تنها سه
کتاب از او موجود است :سیاه مشق(شعر
کالسیک) ،تاسیان(شعر نــو) و بانگ
نی(منظومه مثنوی) .به کتابها
مراجعه کنیم» .اما آنها که خیلی
اهل خواندن کتاب شعر نیستند،
تعدادی از غزلها و اشعار نیمایی
سایه را با صــدای خوانندههای
بزرگی چون محمدرضا شجریان
و شهرام ناظری شنیدهاند و با
آنهــا خاطره دارن ــد .دو تصنیف
خاطرهانگیز «تو ای پری کجایی» و
«ایران ای سرای امید» از سرودههای
ابتهاج است .تصنیف «ارغــوان» نیز
که از شعرهای مشهور نیمایی سایه
است ،با اجرای علیرضا قربانی به گوش
مخاطبان آشناست« :ارغــوان /شاخۀ
همخون جداماندۀ من /آسمان تو چه
رنگ است امــروز؟  /آفتابیست هوا؟/
یا گرفتهاست هنوز /من در این گوشه
که از دنیا بیرون است /آسمانی به سرم
نیست /از بهاران خبرم نیست /آ نچه
میبینم دیوار است /آه این سخت سیاه/
آن چنان نزدیک است /که چو برمیکشم
از سینه نفس /نفسم را برمیگرداند».

اســتــاد حسن رو حاالم ــی ــن ،هنرمند نقاش،
تصویری از تابلوی جدید خــود را در صفحه
اینستاگرامش منتشر کرد.
به گزارش ایسنا« ،بابا» نام تابلوی جدید حسن
رو حاالمــیــن است که به یاد مرحوم حبیبا...
صادقی کشیده شده است.
این تابلو درواقع روایت حسن روحاالمین از وداع
پدر با دختر در روز عاشوراست که با تکنیک رنگ
روغن روی بوم و در ابعاد  ۱۱۳۰ *۱۱۰کشیده
شده است.
حــبــیـبا ...صــادقــی ،هنرمند پیشکسوت و
انقالبی در عــرصــه هنرهای تجسمی پنجم
مردادماه امسال دارفانی را وداع گفت .مراسم
تشییع و خاکسپاری او هشتم مردادماه همزمان
با نخستین روز محرم از مقابل فرهنگستان هنر
برگزار و پیکرش در قطعه هنرمندان به خاک
سپرده شد.

موسیقی

«بیدار شو» همایون شجریان
منتشر شد
قطعه مــوســیــقــی «بــیــدار
شــو» به آهنگسازی علی
قــمــصــری و خــوانــنــدگــی
همایون شجریان منتشر
شـــد.بـــه گـــــزارش ایــرنــا،
قطعه مــوســیــقــی «بــیــدار
شو» با شعری از موالنا ،به
آهنگسازی علی قمصری و خوانندگی همایون
شجریان منتشر شد.
علی قمصری (تار) ،مصباح قمصری (سازهای
کـــوبـــهای) ،مـــهـــرداد عــالــمــی (ویــول ـنســل)
و حــســیــن رضـــایـــینـــیـــا (دف) ن ــوازن ــدگ ــان
ای ــن اث ــر هستند .همچنین مــریــم ابــراهــیــم
پور ،سهیل رجب ،محمدرضا صفی ،شهرام
رکوعی ،صابر جعفری ،جمیله پوالدیها ،فریبا
اسدی و شیما حکیمی به عنوان همآوایان این
قطعه موسیقی ،همایون شجریان را همراهی
میکنند.

«آتش سرد»
با صدای ساالر عقیلی
تیزر مجموعه تلویزیونی
«آتــــش ســــرد» ب ــا ص ــدای
ساالر عقیلی منتشر شد.به
گزارش ایرنا ،آتش سرد ،به
نــویــســنــدگــی مــحــســن
ســـرتـــیـــپـــی و نـــازنـــیـــن
فرخلو ،کارگردانی رضا
ابوفاضلی و تهیهکنندگی علی مهام  از شنبه
 ۲۲مردادماه ساعت  ۲۱:۳۰از شبکه دو سیما
پخش میشود.
ســاالر عقیلی بــه عــنــوان خواننده تیتراژ این
ســریــال معرفی شــده و تــرانــه «آتــش ســرد» با
شعری از محمدمهدی سیار و موسیقی دانیال
ساالری و علی وانیار ساخته شده است.

