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هوشنگ ابتهاج متخلص به سایه شاعر و پژوهشگر نامدار ایران 
در سن ۹۴ سالگی درگذشت. یلدا ابتهاج فرزند هوشنگ ابتهاج 
بامداد چهارشنبه در صفحه شخصی اینستاگرام خود اعالم کرد 
که »سایه ما با هفت هزار سالگان سر به سر شد.« وی اواخر تیر به 
دلیل نارسایی کلیوی در بیمارستانی در شهر کلن آلمان بستری 

و تحت درمان بود.
امیر هوشنگ ابتهاج روز یکشنبه ۶ اسفند ۱۳۰۶ شمسی در 
رشــت متولد شد. پدرش »آقاخان ابتهاج« از مردان سرشناس و 
مدتی رئیس بیمارستان پورســینای این شهر بود. پدربزرگ او 
یعنی »ابراهیم ابتهاج الملک« گرگانی و مادربزرگش اهل رشت 

بود.
منزل شخصی سایه در سال ۱۳۸۷ با نام خانه ارغوان به ثبت 
ســازمان میراث فرهنگی رسیده است. دلیل این نام گذاری وجود 
درخت ارغوان معروفی در حیاط این خانه اســت که سایه شعر 

معروف ارغوان خود را برای آن درخت گفته است.
او  هم مانند دیگران شاعران معاصر نیما همچون شهریار در 
ابتدا سعی کرد تا راه نیما را دنبال کند؛ اما پس از مدتی راه خود 

را از شعر نیمایی جدا کرد و تنها به سرودن غزل پرداخت.
دوره تحصیالت دبســتان را در رشت و دبیرستان را در تهران 
گذراند و در همین دوران در ســال ۱۳۲۵ اولین دفتر شعر خود 

را با نام نخستین نغمه ها منتشرکرد که سبکی کالسیک دارد. 
از سال ۱۳۵۰ تا ۱۳۵۶ شمســی سرپرست برنامه گل ها در 
رادیوی ایران )پس از کناره گیری داوود پیرنیا( و پایه گذار برنامه 

موسیقایی گلچین هفته بود.
از مهم ترین آثار او تصحیح غزل های حافظ با عنوان »حافظ به 
سعی سایه« است که نخستین بار در سال ۱۳۷۲  به چاپ رسید 
او سال های زیادی را صرف پژوهش و حافظ شناسی کرده که این 
کتاب حاصل تالش بی وقفه و عشق او به لسان الغیب غزلسرای 
بزرگ بوده اســت که در مقدمه آن را به همســرش پیشــکش 

کرده است. »ســراب« اولین مجموعه شعر اوست که با مضامین 
شعر جدید سرود شده است. گرچه قالب شعرش همان چهارپاره 
اســت اما با مضامینی از جنس غزل و بیان احساسات و عواطف 

شخصی، واقعی و طبیعی بوده است.
مجموعه شعر بعدی اش با نام »سیاه مشق«، با وجود اینکه پس 
از »ســراب« منتشر شد، شعرهای سایه را در سال های ۱۳۲۵ تا 
۱۳۲۹ در خود جای داده اســت. در این مجموعه، سایه تعدادی 
از غزل های خود را منتشــر کرد و مهارت اعجاب انگیز خود را در 
سرودن غزل نشان داد. تا جایی که گروهی از منتقدین تعدادی از 
غزل های او در این مجموعه را از بهترین غزل های دوران معاصر 

به شمار می آورند.
بانگ نی ، تاسیان ، آینه در آینه ، پیر پیرنیان اندیش ، یادگار 
خون ســرو  و راهی و اهی از دیگر اثار این شاعر برجسته ایرانی 

است.
هشت ساله بود که فهمید...

هوشنگ ابتهاج گفته است: هشــت نُه ساله بوده که یکی از 
هم کالسی های او از هوشنگ ابتهاج و دو نفر دیگر می خواهد نام 
خودشان و نام مادر و نه پدرشان را روی یک برگ کاغذ بنویسند 

تا شب هنگام نزد پدر برد و آیندۀ آنان را پیش گویی کند.
آن مرد گویا روحانــی و اهل دل بوده و چند مورد را برای هر 

یک می نویسد. سایه می گوید، چون از آن دو نفر بعدها جدا شدم 
نمی دانــم آنچه دربارۀ آنان گفته بود تحقق یافت یا نه. اما دربارۀ 

من گفته یا نوشته بود که آیندۀ تو با »سخن« گره می خورد.
وقتی دو مورد اول محقق شــد و دیدم مرا با شعر و موسیقی 
می شــناختند و دور وبرم هم شلوغ است وقتی ۴۹ ساله شدم به 
یاد ســومی افتادم و ترسیدم! چون خیال می کردم ۹۴ که خیلی 
دور از دســترس اســت، چون زمان ما ۷۰ ســال هم زیاد بود و 
احتماال نوشــته یا گفته بوده ۴۹، ولی هم کالســی ما به اشتباه 
نوشــته ۹۴ و خیلی مراقب بودم اتفاقی برای من نیفتد که یک 

وقت در ۴۹ سالگی از دست بروم!
ســایه این خاطره را روزی در اتومبیل و در بازگشت از مطب 
پزشکی در میدان آرژانتین تهران برای دکتر شفیعی کدکنی نقل 
می کند و استاد می گوید: آن دو مورد که محقق شد )هم سخن و 
هم فرزند و خانواده( پس این سومی هم می شود و همان ۹۴ سال 
درست است. سایه هم در پاسخ می گوید: البته اگر نوع رانندگی 

شما پیش گویی را باطل نکند!
اشک ریختن برای شاملو

ســایه درباره احمدشاملو گفته است: وقتی شاملو ُمرد من در 
مراســمش گریه کردم. یکی از دوستان به من گفت سایه گریه 
می کنی؟ فکر می کرد من نباید برای شاملو گریه کنم! گفتم این 
چه حرفی اســت؟ من برای کدام یک از رفقایم مرثیه ساخته ام؟ 
مهدی اخوان، شاملو، کسرایی، شهریار؟ درد نبودن این ها چنان 

برای من عظیم است که اصاًل کلمه پیدا نمی کنم.
وساطت شهریار

هوشــنگ ابتهاج می گوید: آزادی اش از زندان در سال ۱۳۶۳ 
بعد از نامه محمدحسین شهریار به آیت اهلل سیدعلی خامنه ای، 
رئیس جمهور وقت بوده اســت. شــهریار در این نامه نوشته بود: 
وقتی ســایه را زندانی کردند، فرشــته ها بر عــرش الهی گریه 

می کنند. ابتهاج یک سال بعد از زندان آزاد می شود.

درگذشـت غزلسـرای بزرگ معـاصر 
هوشنگ ابتهاج ملقب به سایه در ۸  سالگی از زمان مرگش با خبر بود

»وقتی خود آدم نمی ماند، حــاال خانه هم نمانَد، 
اما خوب این خانه حیف است و یادگاری است.« این  
جمالت، گوشه ای از احساسات و باور هوشنگ ابتهاج 
اســت، موقعی که چنگال های بولدوزر آماده بود تا به 

جان خانه مادرِی »سایه« فرو برود.
به گزارش ایسنا، امیرهوشنگ ابتهاج متخلص به 
»ه. ا. سایه« متولد ششم اسفند ۱۳۰۶ در شهر رشت 
اســت. او اولین فرزند فاطمه رفعــت و میرزا آقاخان 
ابتهــاج و تنها پســر خانواده بود. می گفــت تا نوزده 
سالگی در رشت زندگی کرده؛ در خانه ای ابتدای محله 
استادسرای رشــت؛ جایی که قرار بود موزه و »بنیاد 
شعر و غزل سایه« شود، اما یک روز جمعه در فروردین  

سال ۱۳۹۸ برای همیشه ویران شد.
دختــر امیرهوشــنگ ابتهاج خوشــحال بود که 
می خواهند خانه را به نام »سایه« برای شعر، فرهنگ 
و هنر نگه دارند، می گفت:  »دو خانه از »سایه«، یکی 
خانه مادری در رشــت که »سایه« در آن به دنیا آمده 
و اولین شــعرهایش را در آن سروده و دیگری »خانه 
ارغوان« در تهران به یادگار مانده است.« اما حاال یکی 
از آن دو خانه به طور کامل تخریب شده و دیگری هم 

در تملک و تصرف شرکت سیمان تهران است.
خانه رشت وقتی خراب شد که انتظار برای ثبت آن 
در فهرســت آثار ملی می رفت. اواخر بهار سال ۱۳۹۶ 
بود که همشــهری های هوشــنگ ابتهاج از احتمال 
تخریــب خانه کودکی او خبر دادند. آن هم زمانی که 
شــورای شهر رشت برای خرید این خانه مصوبه داده 
و شــهرداری رشت ملزم شــده بود آن خانه را بخرد 
مشروط بر این که به لحاظ ثبتی خانه متعلق به استاد 
ابتهاج باشد. قرار بود خانه کودکی  ابتهاج »بنیاد شعر 
و غزل سایه« شود. میراث فرهنگی گیالن وعده داده 

بود خانه را در فهرســت آثار ملی ثبت می کند. حتی 
مدیــر آن گفته بود: »ثبت خانه ابتهاج مراحل آخر را 
می گذراند. ما با مالــک فعلی خانه صحبت کردیم تا 
به ما فرصتی بدهد این خانه خریداری شود. استاندار 
گیالن هم وارد این موضوع شــده است و می خواهد  
به هر نحوی که شــده خانه را حفظ، ثبت و نگهداری 

کنیم.«
اما در آبان ماه سال ۱۳۹۶  فرهاد نظریـ  مدیرکل 
وقت دفتر ثبت آثار تاریخی ـ اعالم کرد: پرونده خانه 
»ابتهاج« ناقص است. او گفته بود:  »در نامه ای به اداره 
کل میراث  فرهنگی استان گیالن درخواست کرده ایم 
تا اســناد و مدارک متعلق به این خانه تکمیل شود، 
دست کم به یک دست نوشته از آقای ابتهاج نیاز داریم 

تا تعلق این خانه به خانواده ابتهاج ثابت شود.«
در کش و قوس ثبت و نجات خانه کودکی هوشنگ 
ابتهاج بود که شــهرداری رشت مجوز تخریب خانه را 
به مالک داد. میراث فرهنگی هم واکنشی نشان نداد، 
تعلل کرد و گامی برای ثبت خانه برنداشت و همچنان 
وجود سند، عکس و دست نوشته ای از هوشنگ ابتهاج 
را که تایید کند او در این خانه زندگی می کرده است، 

بهانه کرد.
همان اصرار، سرانجام هوشنگ ابتهاج را پس از یک 
سال به واکنش واداشــت. او ۱۸ دی ماه سال ۱۳۹۷ 
گفت: »من از ابتدا نخواستم که وارد این موضوع شوم، 
زیرا برایم اهمیتی ندارد که می خواهند چه بالیی سر 
این خانه بیاورند. برایم آدم هایی که در این خانه زندگی 
می کردند اهمیت داشتند که دیگر نیستند؛ حاال سر 
ایــن خانه هر بالیی که می خواهند، بیاورند.این خانه، 
خانه مادری من بود. مادر مادربزرگم صاحب این خانه 
بود که بعد این خانه به دخترش رســید و از دخترش 

که مادربزرگ من حســاب می شد به مادر من رسید. 
این خانه بعــد از فوت مادرم )۱۳۲۶( به من و ســه 
خواهرم رسید که ما به پدرم وکالت دادیم تا این خانه 
را بفروشد. او در سال ۱۳۲۷ این خانه را فروخت. یک 
نفر، دو نفر دیگر هم این خانه را خریدند. شنیدم یکی 
از صاحب خانه ها ساکن آمریکاست. با او هم گفت وگو 
کردند. به من گفتند در شهرداری رشت تصویب شده 
این خانه را بخرند تا به یک مرکز فرهنگی تبدیل شود. 
اخیرا هم شــنیدم که حکمی صادر شده که این خانه 
را خراب بکنند و ســاختمان چندطبقه بســازند؛ اما 

جزئیاتش را نمی دانم.
تا سال ۲۶ که مادرم فوت شد، هر دو هفته یک بار 
به آن جا می رفتم و به تهران برمی گشــتم. یک سال 
بعد از فوت مادرم هم در ســال ۱۳۲۷  پدرم آن جا را 
فروخت و با خواهرهایم به تهران آمدند، بعد هم پدرم 
برگشت رشت و همان جا مرد. من تمام گوشه و کنار 
این  خانه را می توانم نقاشی کنم. یادم می آید در ضلع 
غربی خانه دیواری بود که درخت انگوری داشــت که 
تــا باالی دیوار رفته بود.  نگهداری این خانه برای من 
مسأله  نیســت. اگر این خانه امسال خراب نشود، ۵۰ 
سال دیگر خراب می شود. ممکن است به طور طبیعی 
خراب شــود؛ زلزله بیاید. هزار بال سر تاریخ می آید و 
تمام می شود. ساختمان ها نمی مانند و گاه خود به خود 
از بین می روند. من اصراری برای حفظ این خانه ندارم 
و اهمیتی هم ندارد، وقتی خود آدم نمی ماند حاال خانه 
هم نماند، اما خوب این خانه حیف اســت و یادگاری 
است. اگر مرکز فرهنگی شود بهتر از این است که به 

یک اداره  تبدیل شود. 
برای من خیلی خنده دار اســت وقتی سند ثبتی 
اســناد شــهری با جزئیات وجود دارد و این که خانه 
مطابق صورت مجلس فالن به تاریخ فالن به فالنی و 
از فالنی ارث رسیده است، از من دست خط بخواهند. 
حضرات در شــهرداری رشــت و در هــر جای دیگر 
هم این ســند را دارند، این که نوشته دوخطی از من 
بخواهند، شوخی اســت. من بنویسم کاخ سلطنتی 
در فالن کشــور دنیا برای من است!؟ این ها که کافی 
نیست. وقتی سند وجود دارد به نوشته احتیاج نیست. 
این به شــوخی می ماند. کپی سند دست من  است؛ 
دخترم برای من فرســتاده که دخترم هم از ۱۰ نفر 
دیگر گرفته  است. در رشت این سند را دیده اند و دارند. 

این ها بهانه جویی است.«
هیچ بندی از این توضیحات اما افاقه نکرد و سازمان 

میراث فرهنگی برای ثبت خانه مجاب نشد، مالک هم 
در یک روز تعطیل، جمعــه ۲۳ فروردین ماه ۱۳۹۸ 
بولدوزرهــا را به جان خانه مــادری ابتهاج انداخت و 
یادگار کودکی  »ســایه« را برای همیشــه نابود کرد. 
بهانه آوردند: عقاید سیاســی هوشــنگ ابتهاج دلیل 
ثبت نشدن خانه و حتی صدور مجوز آن برای تخریب 
بوده است. توجیه و توضیح مدیر وقت میراث فرهنگی 
گیالن دربــاره علت تخریب خانه مادری هوشــنگ 
ابتهاج این بود: »اوال که این خانه در سال ۴۰ به کسی 
فروخته شــده بود. میراث فرهنگــی زمانی می تواند 
یک خانه را ثبت کند که مالک شــخصی آن رضایت 
داشته باشد. این مشکلی بود که برای ثبت این خانه 
داشتیم.  ما در صحبت هایی که با اعضای شورای شهر 
هم داشــتیم، آن ها هم راضی بودند که این کار انجام 
شود و گفتند که اعتباری را گذاشته اند تا این خانه را 
بخرند و قرار شــد که اگر آن ها خانه را بخرند ما آن را 
ثبــت کنیم، اما قبل از این که مــا به این جریان وارد 
شویم، مجوز ساخت داده شده بود و مالک خانه را به 
پیمان کار داده بود و قراردادش را هم بسته بود؛ یعنی 
از طرف شــهرداری مجوز ساخت داده شده بود. بعدا 
گفتند که ما اعتبار می گذاریم و آن را می خریم. مالک  
هم به ما مراجعه کــرده و گفته بود که به ثبت خانه 
راضی نیســت. این ها که خانه را تخریب کردند ترس 
داشتند که جمعه برای تخریبش رفتند،  چون باالخره 
جمعه همه اداره ها تعطیل هستند. حتی ما تا آخرین 
مرحله کارهای ثبت  خانه در تهران پیش رفته بودیم. 
این را هم بگویم که به خاطر گرایش های سیاسی آقای 
ابتهاج دســت ما بسته بود. نباید همه تقصیرها را هم 
به گردن شهرداری انداخت. آن طور که به ما گزارش 
داده اند، گفته اند آقای ابتهاج در آخرین اظهاراتش هم 
گفته و پافشاری کرده که »من کمونیست هستم و سر 
ایده هایم هم هستم.« گفتند کسی که کمونیست است 
چطور می خواهید آثارش را ثبت کنید؟ ما حتی مجوز 
ســردیس او را هم را نتوانستیم بگیریم تا در میراث 
روســتایی مان بگذاریم.  این حرف نهایی شان بود که 
حتی اگر شهرداری هم خانه را می خرید این گیر وجود 

داشت.«
حاال دیگر در رشــت، زادگاه هوشنگ ابتهاج، هیچ 
رد و نشــانی از شــاعری که »حافظ زمانه« خطابش 
می کردند، پیدا نمی شــود. اما خانه دیگِر »سایه« که 
دخترش ابتهاج به آن اشــاره کــرده بود، در محدوده 
خیابان هــای فردوســی و الله زار اســت؛ خانه ای که 

برعکس خانــه کودکی ابتهاج در رشــت، ثبت ملی 
شده است،  اما نه به نام هوشنگ ابتهاج، بلکه به خاطر 
درخت ارغوان که انگیزه سرایش شعر »ارغوان« بود. 
ابتهاج با ارغوان اُنس داشت، گفته  بود وقتی دیگر در 
آن خانه نبوده این شــعر را بــه یاد آن خانه و درخت 
گفته اســت. وقتی هم که شنیده بود توری در تهران 
افــرادی را برای دیدن خانــه اش و درخت »ارغوان« 

می برد، شعر »ارغوان می بینی…« را نوشته است.
هوشنگ ابتهاج در زندگی نامه خود احساساتش را 
درباره ارغوان این گونه بیان کرده اســت: »با وامی که 
از محــل کار گرفتــم، این خانه را ســاختم. در تمام 
مراحل ســاخت خانه، باالی ســر کار بودم. آنجا یک 
کنده خشــکیده درخت بود که نظــرم را جلب کرد، 
چون قطرش زیاد بود. معلوم بود بیشتر از سیصد سال 
عمر دارد. در تمام مدت ســاخت خانه، مراقب بودم 
پای این کنده آهک و ســیمان نریزنــد تا اینکه دور 
کنده پاجوش های نازک و ســبز و کوچک بیرون آمد 
و کم کــم هرکدام از این پاجوش ها تبدیل به یک تنه 
ضخیم شــد. من به این درخت انس پیدا کردم و هر 
روز صبح که بیدار می شدم، می رفتم پای درخت و به 
آن نگاه می کردم و با آن حرف می زدم. کم کم درخت 
ارغوان برای من سمبلی از زندگی شخصی تا آرمان ها 

و آرزوها شد.«
»خانه ارغوان« منزل شخصی هوشنگ ابتهاج در 
تهران اســت که تا ســال ۱۳۶۴ و پیش از مهاجرت 
به آلمــان در آن زندگی می کرد. روایت های این خانه 
متعدد اســت، در مفصل ترین شرح درباره آن نوشته 
شــده که »زمین خانه بخشــی از امالک ســیروس 
فرمانفرمائیــان بود که پس از مدتی آن را به منوچهر 
هرمز قراگوزلو فروخت و توسط او بعدها به رهن بانک 

پارس درآمد. بانک در جریان واگذاری امالک وثیقه ای 
خود این خانه را در ســال ۱۳۴۳ به احمدعلی ابتهاج 
واگذار کرد. او نیز دفتر مرکزی کارخانه سیمان تهران 
را در آن ساخت. هوشنگ ابتهاج به دعوت عموی خود 
مدتی در شرکت ســیمان تهران مسؤول حسابداری 
بود، برای مدتی نیز سمت مدیرکل شرکت را برعهده 
داشــت. در همین زمان بود که در بخشی از محوطه 
شرکت، خانه ای بنا کرد تا به همراه همسر و فرزندانش 
در آن زندگی کند. خانه بر اساس طرحی از مهندس 
ابتکار ساخته شد. او شوهر عمه ابتهاج بود و به همین 
ســبب شاعر این امکان را پیدا کرد تا در تمام مراحل 
ساخت خانه نظارت مستقیم داشته باشد. به ویژه که 
همزمان با ساخت ابتهاج خانواده خود را به آنجا منتقل 
کرد و به همراه آن ها در همان خانه نیمه ساز سکونت 
کرد.« )مرتضی رحیم نواز، نویسنده و کارشناس ارشد 

ادبیات فارسی( 
خانه ارغوان در محدوده خیابان فردوسی، هرچند 
سال ۱۳۸۷ ثبت ملی شده، اما روی دیوارهای آجری 
قرمز رنگ آن نه از نام و نشان هوشنگ ابتهاج خبری 
اســت و نه موزه و بنیاد شعری همنام سایه در آن بنا 
شده است. خانه دو طبقه خیابان انوشیروانی فردوسی 
به همراه درخت ارغوان، سال هاست در تملک شرکت 

سیمان تهران قرار دارد.
اگرچه ستون شــعر ابتهاج مستحکم است و شعر 
او از »ارغوان« تا »ســپیده« در این سرزمین جاری و 
خاطره انگیز است، اما اکنون در جغرافیای ایران، نشان 
و ردپای »سایه« را سخت می توان پیدا کرد؛ برخالف 
ارزشــی که در دنیا برای نام آوران ادبیات و هنر قایل 
می شوند و دست کم از خانه، کافه،   کوچه و یا گوشه ای 
از شهر زادگاهشان سهمی به نام آن ها باقی مانده  است.

دلش نمی خواســت شناخته شــود ولی می گفت قســمت زیادی از آن چه را 
می خواهد بگوید بلد اســت بگوید، یعنی راه  حلی برای گفتن آن پیدا کرده  است؛ 
»سایه« اما به قول شفیعی کدکنی در چکاد بلندی ایستاده بود که به انکار دیگران 

نیازی نبود.
»من )امیرهوشــنگ( تنها پســر »آقاخان« ابتهاج و »فاطمه رفعت« به شمار 
می رفتم. بعد از من ســه تا دختر به دنیا آمدند و ضمناً یک پســر هم قبل از من، 
نیامده رفت. خیلی برای خانواده ام اهمیت داشــتم و خیلی عزیزکرده، خودســر، 
خودرای، لوس و از خودراضی بار آمده بودم! تا دوازده سیزده سالگی من، اگر کسی 
حال مرا از مادرم می پرســید، زارزار گریه می کرد و می گفت که یک پسر دارم که 
آن همه دیوان اســت. هرچه می گفتند: خانم جان! پسربچه ها این طورند و بزرگ 

می شوند، خوب و عاقل می شوند، می گفت که دگیر کی می خواهد عاقل شود؟ 
خیلــی اذیت کننده و آزارگر بودم. یک بچه کــم کوچک تر از خود را با طناب 
می بستم و از درخت آویزان می کردم. تحصیالت ابتدایی را در مدرسۀ عنصری که 
در ضلع جنوبی باغ ســبزه میدان بود، گذراندم؛ بعد مرا گذاشتند مدرسۀ قاآنی که 
پشت خانۀ ما در سبزه میدان و آن طرف در ته کوچه بود،  بعد از آن جا برای کالس 
هشــتم به مدرسۀ شاپور که کالس های چهارم و پنجم متوسطه را آن جا خواندم. 
در مورد من می گفتند که: او در پی آموختن و یادگرفتن است اما در درس و کار 
مدرســه چندان کوشا و ساعی نیست و زیاد به آن توجه نشان نمی دهد. آشپزی، 
گلدوزی، خیاطی، موسیقی، نقاشی، مجسمه سازی، ورزش )کشتی و وزنه برداری( 
هر کــدام در دوره یی عالقۀ من را به خود جلب می کرد. یکی از آن چیزهایی که 
خیلی برایم جالب بود، آشپزی بود. در همان هشت - ده سالگی برای غذا پختن و 
یــاد گرفتن حرص می زدم و همواره از درس گریزان بودم. چنان که هنگامی که به 
تهران آمدیم و در مدرسۀ تمدن نام نویسی کردم، در آن جا کالس پنجم متوسطه را 

رد شدم، بعد هم دیگر به مدرسه نرفتم و درس خواندن را رها کردم«. 
به گزارش ایســنا، آن چه در باال آمد، بخشی از زیست نامۀ خودنوشت »سایه« 
است که در سی وچهارمین شماره از نشریۀ »حافظ« )شهریور ۱۳۸۵( با یک شعر 

از او منتشر شد و ما به رسم الخط خودش منتشر کردیم.
آغاز زندگی شــاعری ابتهاج را شاید بتوان از »نخســتین نغمه ها« دانست؛ او 
نخســتین اثرش را با این نام در آغازین روزهای جوانی و در ســال ۱۳۲۵ منتشر 
کرد. پس از این، »گالیا« دست مایۀ عاشقانه های »سایه« شد. او در جوانی دلباخته 
دختری ارمنی به نام »گالیا« شــده بود که در رشــت زندگی می کرد و این عشق 

موجب سرودن شعرهای عاشقانه ای شد که در آن روزها سروده است. سال ها بعد 
نیز البته ابتهاج شعری را با نام »دیرست گالیا…« با اشاره به همان روابط عاشقانه 
و درگیرودار مسائل سیاسی ایران سرود.  نام هوشنگ ابتهاج یادآور غزل است؛ اما 
او را یکی از موفق ترین شاعرانی دانسته اند که به شیوۀ نیما، اقبال کرده است. شعر 
نوآیین سایه، به حال و هوا و تماشا، از شعر دیگران ممتاز است. قریحۀ توانا، آشنایی 
و الفت با دیوان های قدما در میراث نثر فارسی، زبان و موسیقی خاص شعر ابتهاج 

را رقم زده است. )مجلۀ شعر، بهمن و اسفند ۱۳۷۲، شماره ۹(
نقل اســت که »سایه« در ســال ۱۳۴۶ به اجرای شعرخوانی بر آرامگاه حافظ 
در جشن »هنر شیراز« می پردازد که ابراهیم باستانی پاریزی در سفرنامۀ معروف 

خود )از پاریز تا پاریس( اســتقبال شرکت کنندگان و هیجان آن ها پس از شنیدن 
شعرهای سایه را شرح می دهد و می نویسد که تا قبل از آن هرگز باور نمی کرده است 

که مردم از شنیدن یک شعر نو تا این حد هیجان زده شوند.
اما خوانده شــدن شــعرهای ابتهاج از دهۀ پنجاه و با حضور در رادیو آغاز شد، 
تعدادی از غزل ها، تصنیف ها و شعرهای نیمایی او توسط کسانی چون محمدرضا 
شجریان، علیرضا افتخاری، شــهرام ناظری، حسین قوامی و محمد اصفهانی اجرا 
شــده اند.  امیرهوشــنگ ابتهاج در یکی از واپسین جلســاتی که در سال ۹۹ با 
مخاطبان خود سخن گفت، گفته بود: در حدود ۸۰ سال است که من با این زبان 
شعر آشنایی دارم و خیال می کنم قسمت زیادی از آن چه را می خواهم بگویم بلدم 

بگویم، یعنی راه حلی برای گفتن آن پیدا کرده ام. ولی رساترین شعری که تا امروز 
داشــته ام و خیال می کنم که از آن راضی هستم در حدود ۲۰درصد از آن چیزی 
اســت که در درون من هســت که این به نظرم حداقل است. برای درون آدمیزاد 
هنوز این وسیله را پیدا نکرده ایم. »سایه« به این که در هنر ایران اغلب هنرها یک 
هنر تنها نیست، بلکه ترکیبی از هنرهای دیگر است، اشاره و بیان کرده بود: کاش 

گوینده و شنونده رازهای بیان را با هم شریک شوند. 
یکی از مشهورترین سروده های او، »ارغوان« است که توسط علیرضا قربانی نیز 
اجرا شده؛ ابتهاج دربارۀ ماجرای سرایش آن گفته بود که درخت ارغوانی در خانه ای 
که سال ها پیش در تهران در آن زندگی می کرده داشته است و وقتی دیگر در آن 

خانه نبوده این شعر را به یاد آن خانه و درخت گفته است.
»سایه« درخصوص اجرای قطعه »ارغوان« از رضایت شنونده ها می گفت و در 
عین حال باور داشت این شعر برای آواز و تصنیف طوالنی است، مقدار زیادی از آن 
زده شده و یک خرده شعر َشل و کور شده، ولی در مجموع حالتی که این شعر به 

وجود آورده، تا حدی در خود شعر جا پایش معلوم است.
در سال های اخیر، برگزاری شب بخارا برای هوشنگ ابتهاج و همچنین تجلیل 
از او در »جایزۀ شــعر خبرنگاران« از گرامی داشت هایی بودند که برای این چهرۀ 
فقید برگزار شدند.  صدوسی وهفتمین شب از شب های مجله بخارا برای بزرگداشت 
ه.ا.سایه با همکاری مؤسسۀ فرهنگی هنری ملت، دایر المعارف بزرگ اسالمی، بنیاد 
موقوفات دکتر محمود افشار و گنجینۀ پژوهشی ایرج افشار غروب یکشنبه )۵ آبان 
ماه ۱۳۹۲( در کانون زبان فارســی و با حضور ســیمین بهبهانی، پوری سلطانی، 
محمدرضا شــفیعی کدکنی، شــهرام ناظری، داریوش طالیی، یلدا ابتهاج، علی 

دهباشی، محمد افشین وفایی و پیامی از محمود دولت آبادی برگزار شده بود.
در این مراســم، فرزند او، یلدا ابتهاج، بر این باور بود که »ســایه« در ایران، در 
این مقطع تاریخی که ما االن در آن هستیم، شناخته نشده و البته گفت: او کسی 
هســت که دلش نمی خواهد شناخته بشود. ولی این وظیفۀ انسان هاست او را در 

عصری که با آن همزمان هستند بشناسند. 
محمدرضا شفیعی کدکنی نیز در توصیف »سایه« در همین مراسم گفته بود: 
در طول چهل واندی سال دوســتی از نزدیک و خوشبختانه بسیار نزدیک، هرگز 
ندیدم که او هنرمند راستینی، از مردم زمانه ما را به چشم انکار نگریسته باشد، در 
میان صدها دلیلی که به عظمت او می توان اقامه کرد، همین یک دلیل بس که او 
بر چکاد بلندی ایستاده که نیازی به انکار دیگران ندارد و این موهبتی است الهی.

رد خاطرات »هوشنگ ابتهاج« را 
کجا بگیریم؟

هوشنگ ابتهاج در »سایه«

خانه مادری هوشنگ ابتهاج در رشت، پیش از تخریب

از راست به چپ: هوشنگ ابتهاج، سیاوش کسرایی، نیما یوشیج، احمد شاملو و مرتضی کیوان

کمیته اطالع رســانی حزب مردم ساالری و روزنامه 
پژوهشگر  گرانقدر،  شاعر  درگذشت  مردم ساالری، 
فقید سعید،  پیشکســوت،  اســتاد  و  مقام  عالی 
امیرهوشنگ ابتهاج )ســایه( را به اهالی فرهنگ و 
هنر و شــعر و پژوهش، و بویژه خانواده آن زنده یاد 

تسلیت می گوید. 


