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چکی��ده :در مقال��ه حاض��ر ب��ه ب��رریس کت��اب پ�یر
پرنیاناندیش که گفتگویی با هوش��نگ ابهت��اج درباره زندیگ
و آث��ار و حیات هرنی اوس��ت ،پرداخته یمش��ود .نویس��نده
مقال��ه با آوردن نمونههایی از م�تن کتاب به برریس کتاب در
خبشه��ای خمتلف مانند موس��یقی ،یاد بع�ضی نفرات ،اندر
باب ش��عر و نقش سرگذش��ت یمپردازد و در نهایت با بیان
بریخ لغزشها و کاس�تیچایپ و پاره از اشاکلهای ویراییش و
پاسخ به بریخ نقدهای منتشر شده درباره کتاب به نوشته
خود پایان یمدهد.
کلی��دواژه :هوش��نگ ابهت��اج ،کت��اب پ�یر پرنیاناندی��ش،
معریف کتاب

 .1شکس���تن خاموش ��ی سایه :ش ��اعرانی چون ش ��املو ،اخوان و فروغ بارها
در س���الها و گفتگوهای گونا گ ��ون از دیدگاههای خود س ��خن گفتهاند؛
ام���ا ابتهاج از گفتگو و حتی رس ��واکردن دروغگویانی که دربارۀ او س ��خن
گفتهاند ،پرهیزی سرس ��ختانه داش ��ته اس ��ت .تا آنجا که خ ��ود میگوید:
«آلما ]همس ��ر س ��ایه[ همیش ��ه با من دعوا داره که چرا من جواب نمیدم
ب���ه بعضی حرفها .آخه ی ��ک چیزهای دروغ و خالفی گفته میش ��ه که
ً
بعدا ممکنه کسی رو گمراه کنه» (ص.)1259
ت�ل�اش ب ��رای شکس ��تن خاموش ��ی دیر پ ��ای ای ��ن ش ��اعر بس ��یاردان و
کامکارشدن در این راه ،بر ارج کار گردآورندگان میافزاید.
 .2بهترین زمان برای گفتگو :گفتگو با ش ��اعران گاه در سالهایی از زندگی
ایش���ان انجام ش ��ده که اندیش� �ههای آنان هنوز به اوج پختگی نرسیده و
چه بس���ا در س ��الهای پس از آن داوری ایش ��ان دربارۀ س ��خنان پیش ��ین
دگرگ���ون ش ��ده باش ��د .کتاب در کهنس ��الی ش ��اعر پدید آم ��ده و میتوان
یه ��ای ابتهاج دربارۀ مس ��ائل
گف���ت دربردارن ��دۀ پختهترین دی ��د و داور 
گونا گ���ون ادبی و هنری اس ��ت .برخی س ��خنان چاپش ��ده از ش ��اعرانی
چون ش���املو ،اخوان ،س ��پهری و  ...ناپخت ��ه یا نس ��نجیده بودهاند و این
را ایش���ان خ ��ود نیز گاه ی ��ادآور ش ��دهاند .س ��ایه در همین کت ��اب ،دربارۀ
گفتگ���وی ش ��اعران (کتاب ��ی دربردارندۀ چند نشس ��ت گفتگوی ش ��املو،
اخ���وان ،س ��پهری ،فروغ و م .آزاد ب ��ا مقدمۀ مرتضی کاخ ��ی) میگوید« :تا

ای ش���ده جام ش���عر و غزل از لب غرق نوش تو مس���ت

مرد س���خن نگفته باشد  ...اونا سیاست و زرنگی منو نداشتن؛ من وقتی

رس���ته ب���ه زی���ر س���ایۀ ت���و ص���د گل آفتابپرس���ت

ح���رف نمیزنم خرقهای بر س ��ر صد عی ��ب نهان میپوش ��م (میخندد).

پیر پرنیاناندیش کتابی دو جلدی اس���ت که در ( 1558چهل +بیس���ت
و چه���ار )1494 +صفح���ه ب���ا طرح و ش���کلی آراس���ته ،همراه ب���ا قاب ،به
ّ
همت انتشارات سخن منتشر ش���ده است .این کتاب دستاورد نزدیک
به ش���ش س���ال (از خ���رداد  1385تا به���ار  )1391همنش���ینی و همراهی،
گفتگو و نشس���ت و برخاست میالد عظیمی و نیز همسرش عاطفه ّ
طیه،
با امیرهوش���نگ ابتهاج (س���ایه) برای ثبت و ضب���ط خاطرات ،دیدگاهها
و اندیش���ههای این ش���اعر برجسته اس���ت .نام کتاب برگرفته از این بیت
سایه است:

آدما وقتی حرف میزنن معلوم میش ��ه که چقدر کارش ��ون خرابه .تو این
کت���اب بیش ��تر از همه به نظر من ش ��املو و فروغ صدمه خ ��وردن .حرفهای
بیسوادانۀ بچگانهای زدن» (ص.)1010
 .3بیش���ترین ص ��رف وقت و ت�ل�اش :این گفتگ ��و در یک ب ��ازۀ زمانی بلند
(از  79ت���ا  84س ��الگی ش ��اعر) به انجام رس ��یده اس ��ت .تا کنون کس���ی
ب���رای راهیافت ��ن به جهان درون یک ش ��اعر ،اینچنین ص ��رف وقت نکرده
و کنج���کاو و موش ��کاف ب ��ه هم ��ۀ زاویههای پنهان ش ��عر و زندگ ��ی او در
بعده���ای گوناگون هنری ،ادبی ،اجتماعی و سیاس ��ی س ��رک نکش ��یده
است .از این دید هم تالش و پیگیری گردآورندگان ستودنی است.

چ���ه نق���ش میزن���د ای���ن پی���ر پرنیاناندی���ش
ک���ه ب���س گ���ره ز دل و ج���ان س���ایه بس���ت و گش���ود

ش���اید ب���رای بس ��یاری از دوس ��تداران و آش ��نایان س ��ایه ش ��گفت بنماید
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که ش���اعری گوشهنش���ین و سرس���خت چون او که در پیش���ینۀ سالهای
زندگی بلند و س���ودمند خود دربارۀ رویدادها ،ش���عرها و شاعران گذشته
و هم روزگار خویش ،خاموش���ی پیش���ه کرده بود ،یکباره بدینسان آزاد و
به فراخی از همه چیز و همه کس س���خن گفته اس���ت .خود او در اینباره
میگوی���د« :آق���ای عظیمی! این گفتگو با ش���ما عجیب دردس���ری ش���ده

پری پرنیاناندیش

بهکار میآید ،است .یک نمونه از این توضیحات را در اینجا میآوریم:
س���ایه میگو ی ��د« :خاصیت ت ��راژدی اینه؛ هی ��چ راه گذر ن ��داره بهجز این
معب���ر تن���گ که بهجز کش ��تۀ عاش ��ق ازش عب ��ور نمیکن ��ه» (ص )808و
عظیمی میافزاید« :سایه به بیت خودش اشاره دارد:
ت ��و عج ��ب تنگ ��ۀ عابرکش ��ی ای معبر عش ��ق

ب���رای من .همه به ش���دت از من گله دارن .آق���ای [ ]...اینجا گله میکرد

ک ��ه ب هج ��ز کش ��تۀ عاش ��ق نکن ��د از ت ��و عب ��ور»

ک���ه ش���ما با آق���ای عظیمی چند س���ال مصاحب���ه کردین و از س���یر تا پیاز
همهچ���ی رو گفتی���ن ،ش���ما ک���ه مصاحب���ه نمیکردین .دیگ���ران هم هی
میگ���ن آقا چرا با م���ا مصاحبه نکردی���ن ،ما که خودیتر هس���تیم از آقای
عظیمی» (ص.)1258

(همانجا)
(نمونههایی دیگر :ص.)1022 ،922 ،916 ،807 ،673 ،460 ،111
کاردانی و شایس ��تگی عظیمی که نمونهه ��ا و ویژگیهای آن را یاد کردیم

ای���ن ناپرهیزی س���ایه را جز نرمتر ش���دن آدمی در روزگار پی���ری ،انگیزهای
نیرومند هس���ت و آن را باید در روش و منش گردآورندۀ اصلی این کتاب
یعنی میالد عظیمی جس���ت .عظیمی توانس���ته اس���ت در چند س���ال به
گونهای غیررس���می و متفاوت از ش���یوۀ گفتگوگران روزنامه و مجالت ،با
س���ایه همنشین ش���ود و در گفتگوهایی که هیچ یک راه و روشی از پیش
روشنش���ده نداش���تهاند ،با او س���خن بگوید و هوش���مندانه پرسشهایی
در زم���ان مناس���ب به میانه بکش���د ت���ا نتیجۀ دلخ���واه را به دس���ت آورد.
گاهی ش���اید دس���تاورد چند س���اعت همنش���ینی و همراهی با سایه تنها

و بازنمودیم ،راه دش ��وار ای ��ن گفتگوهای درازدامن را تا ان ��دازهای برای او
هموار س���اخته اس ��ت؛ اما ب ��ا اینهمه وی ه ��م گاهی در برخ ��ی زمینهها
ب���ه اعت���راف خود نتوانس ��ته آنچ ��ه میخواس ��ته از گنجینۀ رازهای س ��ایه
ب���ه در کش���د .یک نمون ��ه« :خودم را کش ��تم ک ��ه در این موضوع بیش ��تر از
س���ایه حرف بکشم ،نشد که نش ��د! اگر نخواهد حرف بزند با منقاش هم
نمیشود از او حرف بکشی!» (ص.)1010
به هر روی در این کتاب ارزش ��مند ،با زندگی و هنر و اندیش ��ۀ س ��ایه آشنا
میشویم .انگیزههای سایه در س ��رودن شعرهای گوناگون ،فراز و نشیب

چند س���طر از این کتاب را پر کرده باش���د (برای نمونه ر.ک به:ص)463

و رویداده���ای زندگ ��ی او که بر ادبی ��ات معاصر هم اثرگذار بوده اس ��ت و

صفح���ه مطل���ب ب���ه دس���ت آم���ده باش���د .ش���کیبایی بس���یار ،در کمین

بخش���ی از تار ی ��خ فرهنگ و هن ��ر (ادبیات و موس ��یقی) معاص ��ر ایران در
ِ
این کتاب ب ��ا زبانی روان و دلنش ��ین

و نی���ز ش���اید در بزنگاه���ی ،از نیم س���اعت س���خنگفتن ابته���اج چندین
چنین بزنگاههایی نشس���تن ،نکتهس���نجی ،وقتشناسی و هوشمندی
عظیم���ی در جه���تدادن به مس���یر گفتگو ک���ه هر دم مس���تعد انحراف یا
قطعش���دن ب���وده ،به این «مصاحب���ت آزادوار و ب���ی آداب و ترتیب» (ص
 )37سروسامانی بخشیده است.

و در قالب خاطره ثبت ش ��ده است.
اف���زون بر ای���ن حتی برای کس ��انی که
ش���یفتۀ س���ایه و ش ��عر درخش ��انش
نیس���تند ،خوان ��دن این کت ��اب برای

جز منش آدمیان که آن را س���نجۀ بنیادین س���ایه در «آشنا» بهشمارآوردن
و گرامیداش���تن کس���ی اس���ت ،در ش���خصیت میالد عظیمی نکتههای
دیگری هم هس���ت که هر گوینده و همنش���ینی را برای سخنگفتن بر سر
ش���وق و ذوق میآورد .او ش���عرهای بس���یاری را از بر دارد و در جایجای
س���خن ،برای کاملش���دن یا پیشبردن بحث و یا پیشکشیدن پرسشی
دربارۀ ادبیات ،از گنجینۀ گرانس���نگی که در سینه دارد ،سود میجوید
(برای نمونه ر.ک به :ص .)1015-1014 ،857 ،693 ،311 ،300 ،106دیگر
ویژگیهای درخور یادکرد عظیمی چنیناند :ش���ناخت دقایق و ظرایف
ش���عر سایه که نمونۀ آن را در نوش���تۀ وی در روزنامۀ شرق ،که سایه نیز آن
را پس���ندیده ،میتوان دید .ر.ک ب���ه ،)754-753 :نکتهیابیهای ادبی
(ب���رای نمون���ه نکت���ۀ ظری���ف در تصحیح بیت���ی از حاف���ظ در ص)1048
و مهمت���ر از آنه���ا درک اش���ارات پنهان و آش���کار س���ایه در می���ان گفتار که
گاه در زم���ان گفتگ���و ،س���ایه را برای پیگرفت���ن کار گرم میکن���د و افزودن
توضیحات���ی درب���ارۀ آنها که در کتاب ،برای دریاف���ت بهتر ،خوانندگان را
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آشنایی با انس ��انی چون او با خوی و
منش���ی ش���گفت و واال و آزمودههای
بسیار و احساسی سرشارُ ،پرکشش و
سودمند خواهد بود.
ب���ا اینک���ه دامن ��ۀ موضوع ��ات و
گفتوش���نیدها بس ��یار گس ��تردهتر از

گفتگو با شاعران گاه در سالهایی
از زندیگ ایشان اجنام شده که
اندیشههای آنان هنوز به اوج
خپتیگ نرسیده و چه بسا در
سالهای پس از آن داوری ایشان
دربارۀ سخنان پیشنی دگرگون
شده باشد .کتاب در کهنسایل
شاعر پدید آمده و یمتوان گفت
دربردارندۀ خپتهترین دید و
داوریهای ابهتاج دربارۀ مسائل
گوناگون ادیب و هرنی است.

آن اس���ت ک ��ه بتوان آنها را بهدرس ��تی
در چهارچوب ��ی و ی ��ژه گنجان ��د ،گردآورن ��دگان کوش���یدهاند تا ان ��دازهای
ب���ه س���خنان پراکن ��ده در زمینههای گوناگون س ��ر و س ��امان ببخش ��ند و
ب���ا چند دس ��تهبندی کل ��ی راه دس� �تیابی ب ��ه دانس ��تنیهای کمابیش
نزدیک به هم را هموار س ��ازند .در جایجای کت ��اب به فراخور جایگاه و
زمینۀ س���خن ،سرودههایی از سایه نقل ش ��ده که بیشتر آنها را خود شاعر
خوان���ده و نق ��ل آن به منزل ��ۀ نقل موبهموی گفتههای ش ��اعر اس ��ت و گاه
نی���ز عظیمی بیتی چند را ب ��ه گفتارهای کتاب افزوده اس ��ت .آوردن این
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س���رودهها ه���م ّ
تنوع���ی به فض���ای گفتگو بخش���یده و ه���م کار خواننده را

رجایی بخارایی ،محمدجعفر محجوب ،ابراهیم گلس ��تان ،محمدعلی

آس���انتر ساخته است تا ناچار نباش���د برای یافتن شعری که در کتاب از

اس�ل�امی ندوشن ،ش ��اهرخ مس ��کوب ،گالیا ،شرف خراس ��انی ،شفیعی

آن س���خن رفت���ه به کتابی دیگر بنگ���رد .بخشهای جداگان���ۀ کتاب را با

کدکن���ی ،محمد قاض ��ی ،محمد زهرایی ،صادق هدایت ،غالمحس ��ین

آوردن نمونههایی معرفی میکنیم:

س���اعدی ،محمدعلی دهقانی ،کامران فان ��ی ،غالمرضا تختی ،عبداهلل
موح���د ،امامعلی حبیبی ،ش ��مسالدین سیدعباس ��ی ،عب ��اس زریاب

جلد نخست
غفل���ت پاکی ب���ود 26 :گفتار درب���ارۀ س���الهای کودکی تا جوانی س���ایه،
خاطرات���ی از پ���در و م���ادر و تحصیل و  . ...نام بخش برگرفته از ش���عر «در
گلس���تانه» از س���هراب س���پهری اس���ت :پش���ت تبریزیها /غفلت پا کی

خویی ،حس ��ن خجس ��ته ،فرخ غف ��اری ،محمدامین ریاح ��ی ،جالل آل
احمد ،ش ��فیعلو ،بزرگ علوی ،سعید نفیسی ،مهرداد بهار ،عبدالحسین
نوشین ،کالین دیویس ،عزتاهلل سحابی ،فقیهی و محمود پاینده.

بود /که صدایم میزد (هشت کتاب ،ص.)349

نمون���ه« :ش ��فیعی ب ��ه نظر م ��ن ی ��ک نمون� �های از ب ��زرگان تار ی ��خ فرهنگ

ب���ا ش���هریار :پان���زده گفتار دربارۀ زندگی و ش���عر محمدحس���ین ش���هریار و

ماس���ت؛ ی ��ک مجموع� �های از تضاد؛ هر ک ��ی ش ��فیعی رو در یک صراط

خاطرات سایه از او.
با مرتضی کیوان :دوازده گفتار دربارۀ خوی و رفتار و زندگی دوس���ت روزگار
جوانی سایه و برخی شاعران برجستۀ دیگر از جمله شاملو و کسرایی که از
گرامیترین و اثرگذارترین دوستان در زندگی ابتهاج بوده است.
کار س���ایه در
کار گل و کار دل :هف���ت بخ���ش کوت���اه درب���ارۀ س���الهای ِ

شرکت سیمان تهران و سپس بخش موسیقی رادیو.

تص���ور کن ��ه ،اش ��تباه ک ��رده .ی ��ه ترکی ��ب عجی ��ب و غریب ��ه؛ از عبودیت
مذهب���ی ت ��ا ّ
حر ی ��ت عرفانی .خیل ��ی آدم عجیبی ��ه .جاهای ��ی از این مرد
آزادگیهایی دیدم که باورکردنی نیس ��ت .به خ ��ودش هم گفتم که می
خواس���تم دس ��تتو ببوس ��م .چند وق ��ت قبل به ��ش گفتم :رض ��ا! اینکه تو
ش���اعری ،دانش ��مندی ،محققی ،همه به ج ��ای خود ،اما اون ��ی که برای
ً
م���ن از همهچی ��ز مه مت ��ره ،خودت ��ی؛ م ��ن خودت ��و دوس ��ت دارم .واقعا هم
همینطوره؛ ش ��فیعی انس ��ان خیلی نازنین و خیل���ی مغتنمیه؛ مجموعۀ

سیاهگوشۀ زندان :نه نوشته دربارۀ سالی که سایه در زندان بوده و شعرهایی
که در آنجا سروده است .نام بخش برگرفته از این بیت سایه است:
م���دار چش���م امی���د از چ���راغدار س���پهر
سیاهگوش���ۀ زن���دان چ���ه جای مهتاب اس���ت
آین���ه در آین���ه :دوازده بخ���ش کوت���اه پیرامون زندگی زناش���ویی ش���اعر .نام
ای���ن بخش که پیش از این بر گزیدۀ س���رودههای س���ایه نیز نهاده ش���ده،
برگرفته از این بیت اوست:

عوامل اس ��تثنایی دس ��ت به دس ��ت ه ��م داده تا ی ��ه آدمی مثل ش ��فیعی
س���اخته ش ��ده .به خودش هم س ��الها پیش گفتم که رضا تو یه شانس���ی
داری ک���ه در فصل مش ��ترک دو ش ��یوۀ تعلیم و تربیت ق ��رار گرفتی .یعنی
ّ
ی���ک دوره طلبگ ��ی را ت ��ا ح ��د اجتهــاد ط ��ی ک ��رده و از اینور آش ��نایی با
ً
ادبی���ات معاصر و آ گاه ��ی از وضع امروز جهان .احتم ��اال در آینده دیگه
چنین چیزی اتفاق نمیافته» (ص.)393
موس���یقی :س ��ایه با هنر موس ��یقی نیز آش ��نایی دیرینه دارد و در س ��الهای
سرپرستی بخش موسیقی رادیو خدمتهای ارزندهای به هنر و هنرمندان

پرت���و دی���دار خوش���ش تافت���ه در دی���دۀ م���ن

این مرز و بوم کرده و با بس���یاری از آنان همدل و همراه بوده اس ��ت .در این

آین���ه در آین���ه ش���د دیدم���ش و دی���د م���را

بخ���ش نکت هه ��ا و دقایقی از دریافتها و برداش� �تها و خاطرات س ��ایه را

آش���یان بر ب���اد :دو یادکرد از کوچ خانوادۀ س���ایه به آلمان« .آش���یان بر باد»

دربارۀ موس ��یقی و موس ��یقیدانان میتوانیم خواند؛ از جمله یادکرهایی از:
ّ
نورعلی برومند ،حسن کسایی ،جلیل شهناز ،رضاقلی ظلی ،محمدرضا

مرغ���ان آش���یان ب���ر ب���اد
بپ���رس س���ایه ز
ِ
ک���ه میرون���د از ای���ن باغ دس���ته دس���ته کجا!

شجریان ،داریوش طالیی ،محمدرضا لطفی ،روحاهلل خالقی ،ابوالحسن

برگرفته از بیت زیر است:

صبا ،عبدالوهاب ش ��هیدی ،حس ��ین تهرانی ،پرویز مشکاتیان ،علیاکبر

ی���اد بعض���ی نفرات :نام ای���ن بخش که برگرفته از ش���عری نامدار ،س���رودۀ
نیماس���ت ،ر.ک به :مجموعه کامل اش ��عار نیما یوش ��یج ،ص )436پیش
از این هم بر کتابی از س���یمین بهبهانی نهاده ش���ده ب���ود .موضوع بخش
یادش���ده با کتاب س���یمین همسان اس���ت و س���ایه در آن دربارۀ شماری
از آش���نایان و ش���خصیتهای ادبی و فرهنگی یا حتی سیاسی و ورزشی
ه���مروزگار خ���ود ک���ه ب���ا آنها دوس���تی ی���ا آش���نایی (بیش���تر نزدی���ک و گاه
دور) داش���ته ،س���خن گفته اس���ت :بهآذین ،احمد کس���روی ،احمدعلی
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ش���هنازی ،حس ��ین علیزاده ،اکبر گلپایگانی ،غالمحس ��ین بنان ،مهدی
کمالیان ،لطفاهلل مجد ،ادیب خوانس ��اری ،فریدون شهبازیان ،هنگامه
اخوان ،غالمحسین بیگجهخانی ،عبداهلل دوامی ،احمد عبادی ،حسین
قوامی ،شهریار فریوسفی ،فرامرز پایور ،مجید درخشانی که داماد سایه نیز
بوده و عارف قزوینی.
ی���ک نمون ��ه که نش ��اندهندۀ ش ��یوۀ عظیم ��ی در وصف و ثب ��ت حاالت
س���ایه نیز هس ��ت« :ماه رمضان اس ��ت و دم افطار .تلویزیون ربنای استاد
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ش���جریان را پخش میکند .س���ایه از همان ربنا]ی[ اول منقلب میشود.

آمده اس���ت .س ��خنورانی چ ��ون :رودک ��ی ،فردوس ��ی ،فرخی سیس ��تانی،

به خود میپیچد  ...اش���ک از چشمش میجوش���د .بیتاب شده است

منوچهری دامغانی ،فخرالدین اس ��عد گرگانی ،س ��نایی ،خیام ،عمعق،

 . ...آرامت���ر ک���ه میش���ود ب���ا چش���م و چهرهای س���رخ و صدایی ک���ه هنوز

نظام���ی ،خاقان ��ی ،مولوی ،س ��عدی ،عبی ��د زاکانی ،خواج ��وی کرمانی،

هیجان دل بیقرارش را بازتاب میدهد ،میگوید:

حاف���ظ ،قاآن ��ی ،فروغی بس ��طامی ،اقب ��ال اله ��وری ،ایرجمی ��رزا ،میرزادۀ

این یه کاریه که میتونی دس���ت بگیری و ببری به تمام کش���ورهای عربی

عش���قی ،به ��ار ،نیما ،دهخ ��دا ،رهی

و ب���ا افتخار بگی اگه میتونین مثل این بخونی���ن . ...این کار نظیر نداره

معی���ری ،پرو ی ��ن اعتصام ��ی ،مهدی

آق���ای عظیمی! ش���اهکار بزرگ ش���جریانه .هیچک���س نمیتون���ه اینطور

حمی���دی ش ��یرازی ،گلچین گیالنی

بخونه  ...هیچکس.

(پس���رخالۀ س ��ایه) ،فر ی ��دون تولل ��ی،
ژاله اصفهانی ،مس ��عود ف ��رزاد ،عماد

حتی خود استاد شجریان؟حتی خود ش���جریان . ...خیلی کار عجیبیه .خیلی عجیبه  . ...رفته تو
اس���تودیو که به بچهها بگ���ه اینطوری بخونین .ضبطکردن و ش���ده این
ّربن���ا . ...ش���جریان نوار اصلی ای���ن ّربنا رو به من داد ک���ه دیگه ندارمش.
م���ن اول نمیدونس���تم این چیه .وقتی ش���نیدم حیرت ک���ردم .هیچکس
ً
نمیتون���ه این���و بخون���ه  . ...چ���ه ص���دای حی���رتآوری! اصال ی���ه صدای

خراسانی ،شاملو ،اسماعیل خویی،
اخوانثال���ث ،ش ��فیعی کدکن ��ی،
حس���ین من���زوی ،س ��یمین بهبهانی،
ن���ادر نادر پ ��ور ،قیص ��ر امینپ ��ور،
فری���دون مش ��یری ،ای ��رج زبردس ��ت،
ف���روغ فرخ���زاد ،س ��یاوش کس ��رایی،

در این کتاب ارزمشند ،با زندیگ و
هرن و اندیشۀ سایه آشنا یمشومی.
انگزیههای سایه در سرودن
شعرهای گوناگون ،فراز و نشیب
و رویدادهای زندیگ او که بر
ادبیات معارص هم اثرگذار بوده
است و خبیش از تارخیِ فرهنگ و
هرن (ادبیات و موسیقی) معارص
ایران در این کتاب با زباین روان و
دلنشنی و در قالب خاطره ثبت
شده است.

زمینی نیس���ت( . ...س���رش را تکان میدهد)  ...ش���اهکاره ،چه حالت
و التماس���ی تو این ّربناها هس���ت (به گریه میافتد) ،فقط صدا نیس���ت،

سهراب سپهری و . ...

ی���ک نوازش���ی توش هس���ت؛ ان���گار داره ب���ا خدا معاش���قه میکن���ه ،همۀ

نمونه« :استاد نظرتون دربارۀ غزلهای منزوی چیه؟

نیازهای بشری تو این صدا هست( »...ص.)465

بعضی از غزلهاش فوقالعاده قش ��نگه ولی در کنارش بعضی غزلهای
معمولی و پایینتر از معمولی هم داره ....

جلد دوم
اندر باب ش���عر :در  95بخش کوتاه س���خنانی پیرامون ش���عر و ش���اعری،

عاطف���ه :حت ��ی توی غزله ��ای ضعیفترش ه ��م یکی دو ت ��ا بیت خوب

ش���أن نزول برخی سرودههای س���ایه و خاطراتی در پیوند با شعر و شاعری

هست!

آمده است.
ی���ک نمون���ه« :تو غ���زل هر کلم���ه باید حض���ور خودش���و توجیه کن���ه و در

بله  ...یه دفعه برق میزنه و یه انفجار آذرخش ��ی درس ��ت میشه .منزوی
ً
خیل���ی آدم بااس ��تعدادی بود .حیف ،زندگی تباهی داش ��ت .واقعا اینها

جای خودش بش���ینه .متأس���فانه این تو غزل جوونا خیلی کم وجود داره.

ش���هدای ش ��عر فارس ��ی هس ��تن .من نیم ��ا و ش ��هریارو هم جزو ش ��هدای

دیگه اینکه غزل قواعد خودش���و داره ،اگه غزل���و از این قواعد بیرون ببریم
ً
فق���ط فرم و قال���ب غزلو رعایت کردی���م ،دیگه غزل نیس���ت؛ مثال در غزل

ش���عر فارس���ی تلقی میکنم .اینها استعدادهای اس ��تثنایی بودن که اگه
محی���ط خ���وب و معاش ��رهای خوب داش ��تن ،خیل���ی باید بیش ��تر جلوه

نمیتونی���ن وارد جزئیات بش���ید .بهن���درت غزلهایی داریم ک���ه جزئیاتو

میکردن» ص.)947

غزل زلف آش���فته و خ���وی کرده و خن���دان لب و
توصی���ف کردن���د؛ مثل ِ
مس���ت حافظ .این با غزله���ای معمولی فرق داره ،یه تابلویی س���اخته.
ِ
ش���ما در غ���زل از ش���ب هج���ران ح���رف میزنین ول���ی جزئیات���و توصیف
نمیکنی���ن ،بهمح���ض اینک���ه توصی���ف کنی���د جزئیاتو ،میش���ه مقدمۀ
قصی���ده  . ...غزل یه قواع���د پنهانی داره که غزلو غ���زل میکنه ولی امروز
فقط بیش���تر از فرم غزل استفاده میش���ه برای زدن حرفهای دیگه .ولی
فکرهای قش���نگی تو این کارهای جوو نها پیدا میش���ه .اس���تعدادهای
خوبی هس���ت ولی تربی���ت نش���ده .کار نمیکنن  ...زبان فارس���ی خوب
نمیدونن .تا مش���کل زبان حل نش���ه ،فکر نکنم کارش���ون به س���رانجامی
برسه» (ص.)648
ب���ا ش���اعران :در  92گفت���ار دیدگاههای س���ایه دربارۀ ش���اعران و آث���ار آنها
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از اینج���ا و آنج ��ا 235 :1مت ��ن کوت ��اه در موضوعه ��ای پراکنده اس ��ت ولی
همچنان ش ��عر و ادب در مرکز بسیاری از گفتارها دیده میشود .هرچند
گردآورن���ده میتوانس ��ت برخ ��ی از ای ��ن متنها را در بخش ��های یادش ��دۀ
پیش���ین هم بگنجاند .گونهگونی گفتههای پراکندۀ سایه در این بخش،
آن را گی���را و خواندنی س ��اخته اس ��ت .یکی از نکتههای درخ ��ور یادکرد،
لح���ن عظیمی اس ��ت ک ��ه در بس ��یاری از گفتگوه ��ا آمیخته ب ��ه گونهای
ش���وخی و طنز اس ��ت .س ��ایه نیز گاهی چنین اس ��ت .ی ��ک نمونه« :یکی
 .1س���ایه خود در بخش «از اینجا و آنجا» زیر عنوان «بدهی به کیوان» (که همچون «کارت عضویت»
ص  ،916میتوانس���ت در بخش «با مرتضی کیوان» بیاید) گفته اس���ت« :م ��ن نظیر مرتضی کیوان
را در هی���چ ج���ا ندی���دم .هیچکس ،بیاس���تثناء ...ما ن���ه تنهابه زندگ���ی کیوان که به م ��رگ اون هم
بدهکاری���م» (ص  .)1234جمل���ه پایانی س���ایه یادآور مص���رع پایانی رباعی او درباره کیوان اس ��ت:
«ای زندگی و مرگ تو آموختنی!» (ر.ک به :ص .)222
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ً
از هنرمندان بزرگ به س���ایه تلف���ن کرد .تصادفا ما داش���تیم دربارۀ آثار آن

که همیش ��ه ام ��کان عکسب ��رداری با دوربینه ��ای حرف� �های و  ...وجود

بزرگ صحبت میکردیم.

نداش���ته و اگر ش ��ماری از همین عکس ها نیز چاپ نمیش ��دند از برخی

 به به! قربان ش���ما  . ...عجیبه همین االن با یکی از دوس���تان ذکر خیرً
شما بود .البته این اتفاق لزوما به معنای حاللزادگی شما نیست!

کس���ان ،مانند ش ��هریار ،به همراه س ��ایه هیچ عکس ��ی در دست نبود .در
پانویس عکسها گاه کاس ��تی دیده میش ��ود .برای نمونه برای ده عکس
(ص )1411-1408تنه ��ا یک توضی ��ح کلی «با نوهها» ،آمده اس ��ت .بهتر

 -صدای قهقهۀ آن استاد بزرگ به گوش ما رسید» (ص.)1221

بود نام هر یک از نوههای شاعر نوشتهمیشد.

پس از بخش «از اینجا و آنجا» ،س���ه گفتار زیر عنوان «روش���نتر از آفتاب

در صفح ��ۀ  1369عکس ��ی آمده ک ��ه یک ت ��ن در آن «ناش ��ناس» خوانده

م���ردی» ک���ه برگرفت���ه از رباع���ی دکتر ش���فیعی کدکنی در س���تایش س���ایه

ش���ده اس ��ت .همین عکس پیش ��تر در راز مانا (ص )237منتش ��ر ش ��ده

اس���ت( .ر.ک :ص ،)754آمده و نخس���تین این گفتارها «روایت سایه از

و نام این ناش ��ناس ،محمد اس ��ماعیلی ،نوازندۀ نام ��دار تمبک ،در پای

ای���ن مصاحبت» نام دارد .چند جمله از این گفتار« :ش���ما انگار که هزار

جای برداشته
عکس آمده اس ��ت .همچنین گفتنی است که در راز مانا ِ

س���ال با من آش���نا هس���تین .راحت ح���رف زدین و خیل���ی زود با هم انس
ً
گرفتی���م و ی���ه دریچههایی میون ما باز ش���د ک���ه اصال نمیدون���م چرا این
دریچهها باز ش���دن . ...ش���ما گاهی با من خیلی مخالفتهای ظالمانه
کردین که م���ن ّ
تحمل کردم . ...تمام
با دریغ باید گفت بریخ از کساین
که دربارۀ پری پرنیاناندیش
قلم زدهاند ،تفاوت میان ادبیات
شفایه ،خاطرات یک سخندان/
سخنور و کار پژوهیش و نقد ادیب
را نمیدانستهاند و برای نمونه
پسند و دیدگاه ذویق سایه دربارۀ
سخنوران و سرودههای آنان را
به علت نداشنتِ استدالل و شیوة
عملی پژوهش ،به نقد کشیدهاند.

چیزهای���ی رو که برای م���ن تنها نقطۀ
ات���کاء ب���ود ان���کار کردی���ن  . ...یه بار
ه���م گفتین که ب���رای من فق���ط فرم و
صورت و لفظ ش���عرتون اهمیت داره
و محتوای ش���عر شما خوب نیست و
ّ
مخربه و من باهاش کاری ندارم! ...
ً
 ...م���ا تقریبا ش���بانهروز با ه���م بودیم
دیگ���ه  . ...خیلی ایام خوش���ی بود!»
(ص.)1270-1269

ش���دن عکس مشهد دانسته ش ��ده و در پیر پرنیاناندیش ،نیشابور و بر ما
روشن نیست که کدامیک درست است.

چند نکته
الف) لغزش چاپی
پی ��ر پرنیاناندی ��ش بهگون� �های آراس ��ته چ ��اپ ش ��ده و گردآورن ��دگان در از
میانب���ردن آن دس ��ته از لغزشه ��ای چاپی که س ��اختار جمل ��ه یا امالی
واژه را دگرگون میس ��ازند کوش ��یدهاند .هرچند لغزش ��ی چند نیز بر جای
مان���ده :آون {اون} (ص ،)109غم ��گ یـ ��ن {غمگی ��ن} (ص ،)350ادم
{آدم} (ص ،)454ط ��وز {ط ��ور} (ص ،)487من ��و {م ��ن رو} (ص،)542
تعح���ب {تعج ��ب} (ص ،)549دوس ��تتنونه {دوس ��تتونه} (ص،)599
نم���یازره {نمیارزه} (ص ،)660فرخ ّ
{فرخی} (ص ،)809خوبه {خوب}
(ص ،)933جو {چو} (ص ،)939یبز {س ��بز} (ص ،)947پس {پست}
(ص ،)995ج ��وز {ج ��ور} (ص ،)1023میب ��ررد {میب ��رد} (ص،)1035

تصوی���ر
دستنوش���تهها :دربردارن���دۀ
ِ
چه���ار نام���ه و چه���ار غزل از ش���هریار برای س���ایه ،نامۀ حس���ن کس���ایی،
اس���ماعیل مهرت���اش ،ج���واد معروف���ی ( 2نام���ه) ،ش���اهرخ مس���کوب و
محمدرضا لطفی به س���ایه ،بخشی از نقد اخوانثالث بر شعر سایه ،نامۀ
اس���تعفا از رادیو به خط محمدرضا شجریان ،ش���عر سایه با خوشنویسی
عبداهلل فرادی ،چند شعر سایه و پیشنویس یک سخنرانی به قلم او.

راهشوو {راهشو} (ص ،)1153جلسان {جلسات} (ص.)1228

ب) کاستی چاپی
شه ��ای چاپ ��ی ک ��ه بهت ��ر اس ��ت آنه ��ا را کاس ��تی
درب���ارۀ برخ ��ی از لغز 
حروفچینی بنامیم ،کوتاهی شده است .برای نمونه بارها و بارها کسرۀ
ً
پ���س از هاء ناملفوظ در سراس ��ر کت ��اب جا افتاده و مثال «خواجۀ ش ��یراز»
(ص ،)755ب ��ه گونۀ «خواجه ش ��یراز» چاپ ش ��ده اس ��ت .در اینجا تنها

نقش سرگذش���ت :نزدیک به سیصد عکس رنگی و س���یاه و سفید از سایه

نمونههای ��ی از جل ��د دوم کت ��اب را میآور ی ��م :س ��اده (ص ،)647درباره

و خانواده و دوس���تان و آش���نایانش که بیش���ینۀ آنها از نامآش���نایان و بزرگان

(ص ،)1096 ،660س ��ایه (ص ،)1255 ،1143 ،665م ��رده (ص،)669

ش���عر و موس���یقی و فرهنگ این م���رز و بوماند .این بخ���ش که نقش پررنگی

هم���ه (ص ،)1263 ،682کل ��ه (ص ،)765عقی ��ده (ص،)1206 ،784

در باال رفتن قیمت کتاب داش���ته بر ارج معنوی آن نیز افزوده اس���ت .چند

عاطف���ه (ص ،)786ش ��ادخوارانه (ص ،)895باغچ ��ه ( ،)949مرحل���ه

طراحی به قلم س���ایه (گ���ردآوردۀ پوری س���لطانی) و یک عک���س زیبا که او

(ص ،)985قط ��ره (ص ،)1048روحی ��ه (ص ،)1055روزان ��ه (ص،)1060

خود برداش���ته (کوش���ک )1348 ،در پایان بخش عکسه���ا آمده و اینها نیز

روزنام���ه (ص ،)1076کو پ ��ه (ص ،)1077حافظنام ��ه (ص،)1097

نشاندهندۀ بخش دیگری از روحیه و ذوق هنری این شاعر بزرگ هستند.

جلس���ه (ص ،)1136عرص ��ه (ص ،)1146مرتیک���ه (ص ،)1156س ��ائقه

هرچن���د کیفی���ت برخ���ی عکسها چندان خوب نیس���ت ،چاپ ش���دن
آنه���ا در ای���ن گنجین���ۀ ارجمن���د ،پس���ندیده اس���ت .باید در نظر داش���ت
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(ص ،)1161بچ ��ه (ص ،)1169مقول ��ه (ص ،)1170جمع ��ه (ص،)1184
کرده (ص ،)1191قضیه ( ،)1192س ��عه (ص ،)1193نس ��خه (ص،)1202
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قیم���ه (ص ،)1231دیگ���ه (ص ،)1238پروان���ه (ص ،)1252مقال���ه

د) لغزش در ضبط شعر

(ص ،)1270گنجینه (ص.)1108

در ضبط برخی شعرها لغزشهایی رخ داده است:

ج) نکتههای ویرایشی و نگارشی

خموش سایه که شعر تو را دگر نپسندم

شماری از کاس���تیهای ویرایشی و نگارشی که زادۀ لغزش چاپی توانند

که دوش گوش دلم شعر شهریار شنید (ص)107

ب���ود ،از دی���د گردآورندگان دور مانده اس���ت« :ش���ما کل بیس���ت درصدو
ً
نمیخ���وای ب���دی  ...اصال پول ب���ه من ن���ده» (ص« )79نمیخواد بدی»

«شنیده» درست است.

باید باشد.

خراب از یاد پاییز خمارانگیز تهرانم

«س���ایه بیش���ترین کس���ی بود که کمک میکرد به من» (ص .)190هرچند

خمار آن بهار شوخ و شهرآشوب تهرانم (ص)133

گردآورن���دگان میبای���د به نق���ل موبهموی آنچ���ه در گفتگوها آم���ده پایبند

روش���ن اس���ت که هر دو مصرع نمیتوانند با «تهران» که ردیف نیست ،به

باش���ند؛ ام���ا ویرای���ش جملههایی انگشتش���مار از این دس���ت ،نه تنها

پایان رس���ند .در مصرع دوم باید «ش ��مران» را جایگزین «تهران» س ��اخت

آسیبی به کار نمیزند که آن را آراستهتر میسازد.

(ر.ک به :دیوان شهریار ،ص.)103

«اونای���ی ک���ه کی���وان رو میش���ناخت» (ص )212ک���ه «میش���ناختن

ک���ه باش���د م ��را از ت ��و روزی جدای ��ی (ص )200در وزن و معن ��ی درس ��ت

{میشناختند}» درست است.

اس���ت ،اما با ضبط دیوان فرخی همس ��ان نیست :که باشد مرا روزی از تو
جدایی (دیوان حکیم ّفرخی سیستانی ،ص.)394

«ی���ه آدم معت���اد قراض���ه ک���ه رن���گ ص���ورت مث���ل م���وم ب���ود» (ص.)262
«صورتش» درست است.

تو هم آمیخته با خون س ��یاوش ش ��دی (ص .)578ب ��ه پاس وزن و قافیه

برای بازشناختهش���دن گفتههای س���ایه مربع���ی ُ
توپر پی���ش از گفتههای

باید «سیاووش» نوشته شود.

او و دای���رهای پی���ش از پرس���شهای گردآورن���دگان و گاه مربع���ی توخالی
برای توضیحات ،آمده اس���ت؛ اما گاه در این نشانهگذار یها لغزشهایی
دیده میش���ود .برای نمونه این جمله« :خیلی تابلوست که سایه اسم آن
ش���خص را نمیخواهد بگوید» (ص )279که توضیح عظیمی اس���ت با
نشانۀ سخنان سایه (مربع ُ
توپر) آمده است.
«یک���ی یک���ی ش���معدانیها رو ن���گاه میکردم .ت���وی حیاط ،یک���ی از این
ش���معدانی پی���چ م���ن ت���ازه غنچ���ه ک���رده ب���ود» (ص« .)291ش���معدانی
پیچهای من» درست مینماید.
«ای���ن گنبد اون ب���ه نیایش وادار نمیکن���ه» (ص« .)588اون رو» یا «اونو»
باید باشد.
«ببخش���ید حرفتون���و را قط���ع ک���ردم» (ص .)1191بای���د به یک���ی از این دو
گون���ه درآی���د« :ببخش���ید حرفت���ون را {ی���ا :رو} قط���ع ک���ردم» و« :ببخش���ید
حرفتونو قطع کردم».
«این دلیل برای بیعملی و بیخیالی و دس���تو دست گذاشتن کافیه؟»
(ص« .)1251دست رو {روی} دست گذاشتن» باید باشد.
«نوازندهه���ا و خوانندههای���ی بودن که اگه س���ازو از دستش���ون میگرفتی،
ً
هیچ���ی ،واقع���ا هیچ���ی -ب���رای گفت���ن نداش���تن» (ص .)1263جملۀمعترضه بهدرس���تی مش���خص نش���ده اس���ت و «هیچی» نخس���ت را باید
پیش از خط تیره نشاند.
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وای ب���ر من که تو هم خواب ش���ب دوش ش���دی (همانج���ا) .گردآورنده

در  6صفح ��ه ( )1091 ،1089 ،1088 ،928 ،926 ،601از او ی ��اد ش ��ده؛ اما

ش���عر را از نوار صوتی ش���نیده و «توام» را «تو هم» پنداشته است .شایسته

دس���تکم در  18صفح ��ۀ دیگر کتاب ه ��م نام او دیده میش ��ود( :صص

بود به دیوان شهریار (ص )917مراجعه میشد.

.)1172 ،1168 ،997-996 ،957 ،940-929 ،649

م���ا یوس���ف خ���ود را خری���دار نبردی���م (ص .)661پ���س از «را» بای���د «به» را

چن���د نمون ��ۀ دیگ ��ر :هوش ��نگ ایران ��ی (ص ،)955رش ��ت (ص،)710

بیفزاییم.

احم���د کس ��روی (ص ،)361آرش کمانگی ��ر (ص ،)995ن ��ادر گلچی ��ن
(ص ،)453اسماعیل نوری عال (ص.)1164

خون میچکد ای سایه در این کنج صبوری

برخی نامها هم نادرس ��ت ضبط ش ��دهاند .مانند نام خوانن ��دۀ بلندآوازه

این صبر که من میکنم افشردن جان است (ص)673

غالمحس ��ین بنان که در نمایه «عبدالحس ��ین» (ص )1279ثبت ش ��ده

به گمان بس���یار ،عظیم���ی این بی���ت را از حافظه نقل کرده و ناخواس���ته «از

اس���ت .نام ش ��هیار قنبری (دربارۀ او ر.ک به :مردان موسیقی سنتی و نوین

دیده» را به «ای س���ایه» که در وزن با آن برابر است ،دگرگون ساخته؛ اما بیت

ای ��ران ،ج ،3ص )513-511و کیه ��ان کلهر نوازندۀ برجس ��تۀ کمانچه که

تخلص غزل سایه بیتی دیگر است (ر.ک به :سیاه مشق ،4ص .)247

نهتنها در نمایه که در متن هم به خطا «ش ��هریار» (ص)592 ،264 ،261
و «کیوان»(ص )500ثبت ش ��ده است .نام کلهر در پرسش عظیمی آمده

میکند از دیدن خود روی ترش

و خطا از اوس ��ت و دربارۀ «ش ��هیار» هم به نظر میرس ��د ،لغزش ش ��نوایی

آه از این آیینۀ دیدارکش (ص)680

آن را به «ش ��هریار» دگرگون س ��اخته اس ��ت .مانند لغزش ��ی که در نقل نام

ای���ن بی���ت از مثن���وی «بانگ نی» اس���ت که هنوز منتش���ر نش���ده اس���ت.

«شهیار»ی دیگر (دوست شهریار) در این جمله رخ داده است:

«روی ت���رش» به س���کون «ر» در «ترش» ،در وزن میگنجد؛ اما بدینس���ان
قافیۀ بیت نادرست است« .رو ُت ُرش» باید باشد.

«ش���هریار یه دوس ��تی داش ��ته که حاال اس ��مش یادم نیس ��ت .این بابا هم
به قرینۀ ش ��هریار تخلصش ��و گذاش ��ته بود ش ��هریار» (ص .)553به قرینۀ

روز آدینه ببس���تم زری رخت س���فر (ص« .)858ببس���تیم ز ری» درست

ش���هریار نمیت ��وان هم ��ان نام ش ��هریار را بر خود نهاد و روش ��ن اس ��ت که

است.

ش���هیار ک ��ه چندین بار ن ��ام او در دیوان ش ��هریار آم ��ده ،به قرینۀ ش ��هریار

گ���رم چهرهاف���روزی خوی���ش اس���ت ب���رق خانهس���وز (ص .)1180مص���رع
بدینسان وزنی آشفته دارد« .چهرافروزی» درست است.

س���اخته ش ��ده اس ��ت .همچنین این نام نه به ش ��کل ش ��هریاری جدا از
محمدحسین شهریار و نه به شکل شهیار ،در نمایه نیامده است.
در ی���ک نمونه س ��ایه در یادکرد از غزلس ��رایان برتر معاصر به علی اش ��تری

هـ) نمایه
نمای���ۀ پایان���ی کتاب دارای س���ه بخ���ش جداگانۀ «اش���خاص»« ،اما کن،
اح���زاب ،انجمنها» و «کتابها ،روزنامهها ،مجالت ،فیلمها و نوارهای
موس���یقی» اس���ت که دربایس���تند و بهکار میآیند؛ اما ب���ا دریغ باید گفت
که در س���امان بخشیدن به آن کمدقتی ش���ده و کاستیهای بسیار در آن
راه یافته است.

(فره���اد) اش ��اره میکن ��د و ب ��ه س ��هو او را «ه ��ادی اش ��تری» میخوان���د
(ص .)694ش ��گفت اس ��ت ک ��ه عظیم ��ی متوجه این س ��هو نش ��ده و آن
را در بازبین ��ی اص�ل�اح نک ��رده و در مت ��ن و نمای ��ه ن ��ام اش ��تری« ،هادی»
ضب���ط ش ��ده اس ��ت .در تار ی ��خ ادب معاص ��ر غزلس ��رایی به ن ��ام هادی
اش���تری نداشتهایم .هادی اش ��تری سیاس� �تمداری بود که مدتی نیز به
اس���تانداری گیالن گماش ��ته ش ��د و ش ��اید از همینرو نام او در یاد شاعر

نمون���های چن���د :گاه ن���ام کس���انی در کت���اب آمده ول���ی آن نامها یکس���ره
از نمای���ه ج���ا افتادهان���د و خوانن���ده میپن���دارد ک���ه این نامه���ا در کتاب
نیامدهاند :به ترتیب الفبا :محمد افش���ینوفایی (ص ،)924س���ید علی
خامنهای (ص ،)308آ گوس���ت رودن (ص ،)788وارطان س���االخانیان
(ص ،)1021-1020مهدی س���هیلی (ص ،)602ج�ل�ال متینی (ص)1219
و گاه ش���مارۀ صفحهای که در نمایه آمده نادرست است :صفحۀ 1263
که در آن نام «آلما» نیامده اس���ت .اما بیش���ینۀ کاستیها دربارۀ نامهایی
اس���ت ک���ه در نمای���ه آمدهان���د؛ ولی ب���ه همۀ صفحات���ی ک���ه در کتاب از

گیالنی برجسته شده باشد.
نکتۀ پایانی هم این اس ��ت که در گفتار ،آن ه ��م گفتارهای درازدامن و از
ایندس���ت دوس ��تانه و بیتکلف ،آدمی همواره حضور ذهن کامل ندارد
و چ���ه بس ��ا در میانۀ گفتگوه ��ا لغزشهای ��ی رخ دهد که با ی ��ک بازبینی
س���ادهمیتوان آنها را از میان برداش ��ت .شایس ��ته بود عظیمی بدین کار
نی���ز میپرداخ ��ت و نتیجه را با س ��ایه در می ��ان مینهاد ت ��ا نمونههایی از
گونۀ جملۀ زیر به این کتاب ارزشمند راه نمییافت:

آنه���ا یادی رفته اش���اره نش���ده اس���ت .یک نمونۀ برجس���ته در ای���ن زمینه

«ت���اج رفت ��ه کنار اون دیوار ایس ��تاده (دیوار انتهایی اتاق نش ��یمن را که با

مهدی اخوانثالث اس���ت که ب���ر پایۀ نمایۀ کتاب در سراس���ر کتاب تنها

میز  5-6متر فاصله دارد نش ��ان میده ��د) باز عقربه رفت رو خط قرمز ...
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در نود و چند س���الگی ای���ن طور بود ص���داش . ...میگفت :اون صفحۀ

ام���ا اگر این پرس ��ش برای برخ ��ی پیش آید که چرا برداش� �تهای ذوقی و

من���و ش���نیدید که؟ گفت���م :بله آق���ای تاج .گف���ت :این تحری���رو خوندم و

پس���ند ش���اعر در کتاب آم ��ده باید گفت :راه ش ��ناخت اندیش ��ه و هنر هر

ش���روع کرد به خوندن اون تحریر .مال شصت سال پیش بود اون تحریر»

هنرمند دانس ��تن پس ��ندها و گزینشه ��ای هنری اوس ��ت .دادههای این

(ص.)540

کت���اب هم از دی ��د تاریخ ادبیاتی ارجمندند و هم از دید سبکشناس ��ی.

تاج اصفهانی در س���ال  1282زاده ش���ده ،از سال  1319با رادیو همکاری
کرده و در  1360چشم از جهان فرو بسته است (ر.ک به :نامنامۀ موسیقی

ایرانزمی ��ن ،ص)126-125؛ یعنی تاج  78س���ال زیس���ته و به نود و چند
س���الگی نرس���یده .نیز تحریری که سخن از آن رفته ش���صت سال پیشتر
از آن تاریخ؛ یعنی نزدیک س���ال  1300و در  18سالگی تاج یا پیش از آن،
ضبط نشده است.

گذش���ته از این بس ��یاری از خوانندگان دوس ��ت دارند که از پس ��ند شاعر
محب���وب خود نهتنه ��ا در ادبیات که حتی در خوراک و پوش ��اک آ گاهی
بیابن���د و ثب���ت این نکتهها ،ب ��ا اینکه در درازنای تار ی ��خ کمتر مورد توجه
تاریخنویس���ان ما بوده ،در جای خود از اهمیتی درخور برخوردار اس ��ت.
نی���ز میدانی���م ک ��ه هیچ ذوقی ب ��ه تنهایی ب ��ر ذوق دیگر برتری ن ��دارد و هر
کس حق دارد در محدودة ذوق ش ��خصی خود برای نمونه ش ��عر سعدی
و حاف���ظ را بپس ��ندد یا نه؛ ام ��ا با این

نمون���ۀ دیگ���ر اینک���ه در تقطیع «مبادا گفته باش���ی دوس���تت دارم» چنین

ک���ه پس���ند و س ��لیقة ش ��خصی ی ��ک

نوش���ته ش���ده« :مفاعیل���ن مفاعیلن مفعولن» (ص )912و روش���ن اس���ت

تن ب���ه تنهایی س ��نجهای دانش ��ورانه

ک���ه در ضبط رکن پایانی س���هو ش���ده و بای���د «مفاعیل���ن» را جایگزین آن

ب���ه ش���مار نم� �یرود .ای ��ن نکت ��ة مهم

ساخت.

را نبای���د فرام ��وش ک ��رد ک ��ه هم ��واره
ذوق معی���اری در ه ��ر جامعه هس ��ت

سخن پایانی
نگارنده در این نوش���ته کوش���ید بیطرفان���ه ارزشهای پی ��ر پرنیاناندیش

را در کن���ار کاس���تیهای راهیافت���ه در آن نش���ان ده���د و خوانن���دگان را به
درس���تی از چند و چ���ون کار گردآورن���دگان کتاب بیا گاهان���د؛ اما پس از
فرس���تادن نوش���تۀ خوی���ش به دفت���ر مجلۀ وزی���ن آینۀ پژوه ��ش ،در فضای
مج���ازی و مطبوع���ات ب���ا چند نقد ن���اروا درب���ارۀ کتاب روبرو ش���د که در
آنه���ا نویس���ندگان ب���ی آنکه بهرهای از ش���یوۀ دانش���ورانۀ نقد برده باش���ند،
ب���ا یکس���ویهنگری یا از س���ر احس���اس س���خنانی گفت���ه بودند .س���خنانی
نس���نجیده ک���ه میتوان���د ناآش���نایان را در گمانهای نادرس���ت بیفکند.
از ای���نرو بر آن ش���دیم تا جملهای چند به یادداش���ت خ���ود بیفزاییم .در
این افزونه قصد پاس���خگویی به نوش���ته یا کس���انی ویژه را نداریم ،چرا که
ای���ن کار را مجالی دیگر میباید؛ از همینرو نه به نامی اش���اره میش���ود و
ن���ه نقل قول مس���تقیمی در مت���ن میآید .پس تنها به چن���د نکتۀ کلیدی
اشاره میکنیم.

که میت���وان پس ��ندهای ش ��خصی را
ب���ا آن س���نجید و درص ��د درس ��تی یا
نادرس���تی آن را دستکم در سنجش
با ذوق معیار و هنجار پذیرفتهش ��ده
در جامع���ه ،آش ��کار س ��اخت .در راه
رس���یدن ب���ه ذوق معی ��ار ،ب ��ی هی ��چ
گم���ان دانس ��تن پس ��ند ش ��خصی

در پری پرنیاناندیش سایه
از دید خود و بر پایة سلیقة
شخیص خویش سخن گفته و
آهنگ پژوهش یا نظریهپردازی
ِ
نداشته است .اما اگر این
پرسش برای بریخ پیش آید
که چرا برداشتهای ذویق و
پسند شاعر در کتاب آمده باید
گفت :راه شناخت اندیشه و هرن
هر هرنمند دانسنت پسندها
و گزینشهای هرنی اوست.
دادههای این کتاب هم از دید تارخی
ادبیایت ارمجندند و هم از دید
سبکشنایس.

ش���اعری چ ��ون هوش ��نگ ابته ��اج
اهمی���ت بس ��یار دارد .ای ��ن پس ��ند در کن ��ار رویکرد م ��ردم به آث ��ار ادبی و
نیز پس���ند فرهیختگان و برجس ��تگانی دیگ ��ر میتوان���د چهارچوب ذوق
معی���ار در ی���ک جامع ��ه را نمایان س ��ازد .اگر تیزبی ��ن باش ��یم از این دید،
بس���یاری از نکتههای بازگفتۀ هوشنگ ابتهاج در این کتاب را با نتیجة
پژوهشه���ای دانش ��ورانه و نیز ذوق ش ��خصی دانش ��مند و ش ��اعری چون
دکت���ر محمدرضا ش ��فیعی کدکن ��ی و همچنین ب ��ا رویکرد م ��ردم در این

ب���ا دری���غ بای���د گفت برخی از کس���انی ک���ه درب���ارۀ پی ��ر پرنیاناندیش قلم

نیمس���ده هماهنگ مییابیم و این برای نکتهسنجان معنایی ویژه دارد.

زدهان���د ،تف���اوت می���ان ادبی���ات ش���فاهی ،خاط���رات ی���ک س���خندان/

چنین مینماید که آنچه بیش از هر چیز برخی از خردهگیران را به خش ��م

س���خنور و کار پژوهش���ی و نق���د ادب���ی را نمیدانس���تهاند و ب���رای نمون���ه

و خروش واداش ��ته ،نزدیکی پسند س ��ایه با ذوق معیار در نفی شماری از

پس���ند و دی���دگاه ذوقی س���ایه دربارۀ س���خنوران و س���رودههای آن���ان را به

داعیهداران هنر مدرن و پس� �تمدرن در ادبیات پارس ��ی اس ��ت که نه از

نداش���تن اس���تدالل و ش���یوة علمی پژوه���ش ،به نقد کش���یدهاند.
علت
ِ

دید دانش���گاهیان و پژوهش ��گران ارجی دارند و نه به گواهی فروش ناچیز

ه���ر خوانن���دۀ بخ���ردی درمییاب���د ک���ه در پی ��ر پرنیاناندیش س���ایه از دید
آهنگ پژوهش یا
خود و بر پایة س���لیقة ش���خصی خویش س���خن گفته و
ِ
نظریهپردازی نداش���ته اس���ت .خندهدار اس���ت که ما در نقل خاطرات یا
اظهار س���لیقۀ شخصی به دنبال ارجاع و آمار و پژوهش باشیم .در پاسخ
به این کس���ان خاموش���ی میگزینیم؛ زیرا بنیاد کار ایش���ان بر خطاس���ت.
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خردهگیریه ��ای دیگ ��ر از گون ��ۀ این هس ��تند ک ��ه چرا عظیمی س ��ایه را
ته ��ای مخالف ب ��ا روایت س ��ایه از رویدادها
ب���ه چالش نکش ��یده و روای 
را مط���رح نکرده اس ��ت .ش ��گفتا! ای ��ن خردهگی ��ران گویی هی ��چ درکی از
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موقعی���ت و جای���گاه عظیم���ی و س���ایه ندارند .ک���دام خردمن���د میتواند
پذیرف���ت ک���ه جوان���ی که ب���ه س���ال در جای���گاه نوۀ س���ایه اس���ت ،دربارۀ
رویدادهایی که پیش از زادن او رخ دادهاند و س���ایه آنها را به چش���م دیده
او را به چالش بکش���د .س���ایه از دیدههای خود س���خن میگوید و ما تنها
میتوانی���م از ش���نیدهها و خواندهها بگوییم .غرض از گفتگو با س���ایه نیز
ثبت خاطرات او ،دیدهها ،دانس���تهها ،برداش���تهای گونا گون ،درست
ب��� ه هم���ان گون���های ک���ه در ذه���ن وی ماندهاند ،بوده اس���ت ن���ه پژوهش
دربار ة رویدادهای اجتماعی و سیاس���ی این س���ده .روش���ن میش���ود این

کتاب نامه

پی ��ر پرنیاناندیش؛ میالد عظیمی و عاطفه ّ
طیه در صحبت س ��ایه؛ تهران :س���خن،
.1391
دیوان حکیم ّفرخی سیستانی؛ به کوشش محمد دبیرسیاقی؛ تهرانّ :زوار.1380 ،
دیوان شهریار؛ محمدحسین شهریار؛ تهرانّ :زرین و نگاه.1374 ،

راز مان ��ا؛ دیدگاهه ��ا ،زندگ ��ی و آث ��ار اس ��تاد آواز ای ��ران محمدرضا ش ��جریان؛ گفتگو و
تدوین محس ��ن گودرزی ،محمدجواد غالمرضا کاشی ،علیاصغر رمضانپور؛ کتاب
فرا.1378 ،

عیبجوی���ان افزون بر ناآش���نایی با زمین���ة کار و نش���ناختن موقعیت ،از

سیاه مشق؛ هـ .ا .سایه؛ تهران :زندهرود.1371 ،

هدف گفتگویی از ایندست نیز آ گاهی نداشتهاند.

مجموعه کامل اشعار نیما یوشیج؛ تدوین سیروس طاهباز؛ تهران :نگاه.1375 ،

برخ���ی نیز گفتهاند چرا عظیمی کمتر س���خن گفته و تنها پرسش���گر بوده

مردان موسیقی سنتی و نوین ایران؛ به کوشش حبیباهلل نصیریفر؛ ج  ،3تهران:
کتابخانۀ سنایی.1372 ،

اس���ت .آنچه بر آن انگشت نهاده ش���ده ،درست نقطة قوت کار عظیمی

نامنامۀ موسیقی ایرانزمین؛ مهدی ستایشگر؛ تهران :اطالعات.1376 ،

اس���ت .عظیمی ب���ا آدابدانی ،موقعیتس���نجی و تدبیر س���تودنی خود

هشت کتاب؛ سهراب سپهری؛ تهران :کتابخانۀ طهوری.1375 ،

دریافت���ه که در این کتاب قرار اس���ت هوش���نگ ابته���اج از اندوختههای
عم���ری دراز بگوید .خوانندگان این کتاب جویای دانس���تن دیدگاههای
س���ایه هس���تند .عظیمی به خوبی دریافته اس���ت که همۀ ت�ل�اش خود را
باید در این راه بنهد که بس���تری برای بازگویی خاطرات و س���خنان سایه
فارغ از این که با پس���ند یا دانس���تههای او همس���ان و همس���و باش���د یا نه،
فراه���م آی���د .به ب���اور ما او به بهترین ش���یوه از پ���س این کار دش���وار برآمده
است؛ زیرا به همانسان که در بخشهای پیشین گفتار آشکار ساختیم،
ه���م دان���ش ادبی درخوری داش���ته و هم فضایی مناس���ب را آم���اده کرده
و ه���م ب���ی آنک���ه نش���انی از فاضلنمایی در پرس���شهای او دیده ش���ود یا
اینک���ه بخواه���د به ج���ای ثبت س���خنان س���ایه ،از باورها و دانس���تههای
خود س���خن بگوید ،ب���رای یافتن نقطههای مبهم در زندگی س���ایه و طرح
پرس���شهای سودمند ،دس���ت به پژوهش و بررس���ی در زمینههایی چون
ادبی���ات ،تاریخ مطبوع���ات ،تاریخ اجتماعی و سیاس���ی روزگار پهلوی،
هن���ر موس���یقی ،برنامههای رادی���و و  ...زده اس���ت( .برای نمون���ه ر.ک به:
س���خنان عظیم���ی در صفح���ة  1131که خ���ود به زمینة تحقیقی پرس���ش
اش���اره کرده اس���ت) .نتیج ة کار او و عاطفه ّ
طیه و فروش خیرهکنندۀ پیر
پرنیاناندی ��ش در ای���ن ش���رایط اقتصادی وی���ژه و بیرونقی ب���ازار کتاب و
کتابخوانی نیز گواهی بر راستی و درستی دید و داوری ماست.
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