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مردى ماندني

ــفند 1318 ساعاتى  احمد حيدربيگى در 29 اس
ــا آمد.مهاجرت او و  ــال نو بدني ــل از تحويل س قب
ــتايى در اسالم آباد غرب(شاه  خانواده اش از روس
آباد سابق)به شهر كرمانشاه پس از مرگ ناگهانى پدر 
در زمانى كه او كودكى سه ساله بود ضرورتا» اتفاق 
افتاد. خانواده با مصائب و سختى هاى فراوان رو به 
رو بود و سالها به سختى سپرى مى شدند. خود او 
از دايى اش كه خط خوش داشت و به او ميرزا مى 
ــوقش براى ياد گيرى ياد  گفتند به عنوان اولين مش
ميكند. در خاطرات كودكى او، از كتابهاى دستنويس 
ــه و صداى چرخش قلم نيش او  ميرزا روى طاقچ

روى كاغذ با جوهر بنفش بسيار ياد شده است. 
 كودكى حيدر بيگى با راستگويى بى چون وچرا 
،كنجكاوى،جسارت، سكوت و خلوت هاى عجيب 
و گاه طوالنى با خودش، وابستگى به طبيعت، فاصله 
اجتناب ناپذير ميان او و كودكان هم سن وسالش و 
هم آميزى روحيه اصيل عشايرى با پذيرش تازه ها 
ــد. در مدتى كوتاه او به دانش آموزى  سپرى مى ش
نمونه و موفق تبديل شد. شيفته ادبيات و ريا ضيات 
ــه سر و صدا  بود. روزنامه هاى ديوارى او در مدرس
به پا مى كرد و على رغم جسارتش در انتقاد اولياى 
ــه به او به ديده احترام مى نگريستند. درسال  مدرس
ــتانش كه مى خواستند حتما»  1338 به همراه دوس
ــه تهران رفت و  ــفر ببرند ب ــراه خود به س او را هم
فقط براى آزمودن توانايى هايش در امتحان ورودى 
ــگاه پليس شركت كرد. پس از اعالم نتايج، او  دانش
كه رتبه دوازدهم از ميان حدودا» دو هزار نفر شركت 
ــت، با اصرار شديد خانواده و دوستان  كننده را داش
رو به رو شد. جذابيتهاى نظامى بودن در آن زمان و 
ــنهاد هاى اغوا كننده مادرش براى حمايت  از  پيش
ــگاه پليس حيدر بيگى  او در صورت ورود به دانش
جوان را كه ديوانه وار ادبيات و رياضيات را دوست 
ــت واداشت تا بخت خود را به عنوان يك  مى داش

نظامى بيازمايد. 
ــال 1341 از دانشگاه پليس با اخذ درجه   در س
ليسانس فارغ التحصيل شد.درستكارى و صداقت، 
ــوه خوارى،  ــاده و اينكه از رش ــت فوق الع مديري
تبعيض و فساد حاكم در رنج بود اگر چه طى سالها 
خدمت برايش احترام فراوان در ميان مردم و برخى 
ــرهاى  همكارانش به ارمغان آورد اما موجب دردس
ــه دور افتاده ترين و بد آب  ــد. او را ب فراوان نيز ش
ــهرها  فرستادند و در خطر ناك ترين  و هواترين ش
موقعيت ها از او و مديريت بحران او استفاده كردند.
شرايط و محيط كار عرصه را بر عالقمندى هايش 
تنگ تر و تنگ تر مى كرد و او را كه نقاشى مى كرد 
ــيار مى نوشت تحت فشار  و شعر مى گفت و بس
قرار مى داد. او به عنوان يك نظامى مى بايست براى 
چاپ هر چيز در مجالت و روز نامه ها ابتدا مطالب 
ــتاد و  ــهربانى مى فرس خود را به اداره اطالعات ش
ماهها منتظر پاسخ مثبت يا منفى آنها مى ماند. وقتى 
ــت  ــر زندان بود از زندگى زندانيان ياد داش كه افس
بردارى مى كرد تحقيق و مطالعه مى كرد و با اصرار 
ــعى مى كرد در بخش هايى كار كند كه  ــيار س بس
فرصت مطالعه بيشترى داشته باشد .اگر چه خودش 
معتقد بود كه اين سالها به سادگى از دست رفتند و 
ــت آنچه را كه مى خواست انجام دهد اما  او نتوانس
ــى و اجتماعى كه او در گذر اين  دانش عميق سياس
ــت آورد بعد ها در آثار او تاثير فراوان  ــالها بدس س
داشت . يك سال قبل از و قوع انقالب اسالمى ايران 
او را به سمت رياست شهربانى ياسوج ( مركز استان 
كهكيلويه و بوير احمد)منسوب نمودند استانى كه 
محل زندگى ايالت و عشايربسيار كه عموماً مسلح 
بودند و در آستانه انقالب پر آشوب و آماده انفجار 
مى نمود بود.حيدر بيگى كه خود برخاسته از عشاير 
ــا مديريت خاص خود آن منطقه را آرام نمود.  بودب
ــوج تنها مركز استانى در كشورمان باشد  شايد ياس
ــش و صلح به پيروزى  ــه انقالب در آنجا با آرام ك
رسيد و مردم خونريزى و خشونت و حتى آسيب 
رساندن به اموال دولتى يا عمومى را تجربه نكردند. 
عاقبت در 22 بهمن 1357 ،مردم شهر و عشاير او را 
به نشانه سپاسگزارى و احترام به دوش گرفته و در 

خيابان ها گرداندند.
 حدود دو سال بعد پس از موافقت با تقاضاى باز 
نشستگى زودتر از هنگام او، وقتى معاون شهربانى 
ــان پرداختن به مطالعه  ــتان همدان بود ديگر زم اس
جدى در شعر فرا رسيده بود. اما او كه از ساليان كار 
طاقت فرسا اندوخته اى براى روز گار باز نشستگى 
نداشت و او كه سالها فقط به انجام وظيفه پرداخته 
ــپاس را  ــايد انتظار اين روزهاى ناس بود و بس،  ش
نداشت .به هر حال، او مدير روزهاى بحران بود و 
كار آزاد كه حقيقتاً تجربه خوشايندى براى او نبود 
را به ناچار تجربه كرد. او مى گويد: «پس از انقالب 
بزرگ و خونين، 8 سال جنگ و بسيارى مردم دور 
و برم ،شعر در حاشيه به يك ضرورت تبديل شد.». 
 اولين شعر او به نام همزاد در سال 1369 در مجله 
آدينه كه شايد يكى از معدود مجالت معتبر ادبى ايران 
ــيد و پس از آن «ايران  در آن زمان بود به چاپ رس
ــتا»، «گزارش»،«كارنامه»،«گوهران»و...و  فردا» «چيس
بسيارى از مجالت محلى در همدان و كرمانشاه تا به 

امروز از او شعر و مقاله چاپ مى كنند. 
 « البيرنت» اولين كتاب او در سال 1379 به چاپ 
رسيد. پس از آن «تنهايئت را به دوش من بگذار» در 
سال 1380 و «يك شاخه شعر سرخ» در سال 1383 
در كارنامه او به ثبت رسيد. اندكى بعد به عضويت 
ــويق و  ــندگان ايران در آمد و مورد تش كانون نويس
ستايش برخى بزرگان شعر امروز ايران قرار گرفت 
.به شعر در آوردن بخشهايى از منشور جهانى حقوق 
كودك به در خواست شوراى كتاب كودك، تجربه 
ــراى او بود.تعداد قابل توجهى مقاالت  اى دلپذير ب
ــت و جامعه شناسى از او به جا  تحقيقى در سياس
ــا در همايش هاى «تدوين  مانده كه تعدادى از آنه
ــوم توسعه كشور»، «نقش و جايگاه دولت  برنامه س
ــگان علمى  ــرت نخب ــعه فرهنگى»،»مهاج در توس
ــت.يازده  ــتفاده بوده اس و متخصصان»و... مورد اس
ساعت مصاحبه سازمان اسناد ملى با او كه در آرشيو 
ــازمان ثبت و ضبط گرديده است تجربيات و  آن س
ــنيدنى او را نيز شامل مى شود. ــيار ش خاطرات بس

آثار ديگر منتشر نشده او چند مجموعه شعر،نگاهى 
ــعر فارسى،يك نمايشنامه و كتاب  ديگر به اوزان ش
ــت كه پس از انجام مراحل ادارى به  خاطرات اوس

چاپ خواهد رسيد. 
ــر انجام در ساعت 8 و پنج دقيقه شامگاه 19  س
ــى آرام به خواب  ــهريور 1386 احمد حيدر بيگ ش
رفت و در كمال نا باورى و بهت خانواده و دوستان 
ــه بدرود گفت، سبكبار  جهان خاكى را براى هميش

و پاك.

جشنواره فيلم عامل حيات 
سينماي كودك است

ــم كودك و  ــنواره فيل ــينماي كودك گفت: جش ــك كارگردان س ي
ــينماي كودك است. به گزارش روابط عمومي  نوجوان عامل حيات س
ــينماگران به  ــن پور ‹ ،در مورد رويكرد س ــدون حس ــنواره ، ‹فري جش
اقتباس هاي ادبي گفت: اقتباس ادبي در سينماي كودك مي تواند اثرات 

ــد. وي تصريح كرد: البته در مورد  ــازنده و مفيدي در پي داشته باش س
آثار ادبي كه در حوزه سينماي كودك قابل اقتباس است بايد تحقيقاتي 
صورت بگيرد و در اين حوزه جاي بحث زيادي وجود دارد. كارگردان 
ــتاني» درباره موضوعات و ساختارهايي كه براي  فيلم «تعطيالت تابس
ــند، متذكر شد: متاسفانه اين نوع سينما به  كودكان داراي جذابيت باش
فراموشي سپرده شده و بايد مورد توجه قرار بگيرد. وي افزود: در حال 
ــتانش در يك كوچه و حضور  ــر دوران فيلم هاي كودكي كه داس حاض

بازيگران معدود مي گذرد به سر آمده و اين نوع آثار مخاطبي ندارند.
ــه با حضور بازيگران مطرح  ــتان جذاب كودكان وي گفت: يك داس
ــوق حضور مخاطبان كودك به همراه  ــينما به طور حتم مي تواند مش س
ــينماگر با توجه به اهميت برگزاري  ــينماها باشد. اين س خانواده در س
جشنواره كودك و نوجوان، تاكيد كرد: جشنواره فيلم كودك و نوجوان 
چراغ سينماي كودك را در اين مقطع زماني روشن نگه داشته است و 

بايد مورد حمايت جدي قرار بگيرد.
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ــد يا به  بعضــي از انســان ها هرگز نمي ميرن
عبارت ديگر تمام نمي شوند حتي اگر در بين ما 
ــند اما صدايشان هست تا هر جا كه برويم  نباش
بشــنويم يا به عبارتي ديگر تنها صداســت كه 

مي ماند البته صداي حيدربيگي ها.
ــال از  ــد حيدربيگي هم هرچند چهار س احم
ــا همچنان  در  ــوت مي گذرد ام ــفرش به ملك س
ــت. در هر محفل  ــمع اصحاب اس جمع كمال ش
ــعر و انديشه او  ــخن از  حيدربيگي و ش ادبي س
ــم  ــود حيدربيگي را به چش ــنوي و اگر خ مي ش
نديده باشي صد افسوس مي خوري و اي كاش ها 
ــت  ــتند كه در دل و مغزت برخواهند خواس هس
ــهريورماه  كه چرا او را از نزديك نديده اي. 19 ش
ــت احمد حيدربيگي، شاعر و به  سالگرد درگذش
ــوف شهرمان است كه  جرأت مي توان گفت فيلس
هرچند زاده همدان نيست اما جزئي از مفاخر اين 
ديار محسوب مي شود و سال ها اقامت و خدمت 
به مردم هگمتانه از ذهن هيچ كس دور نيست. به 
همين مناسبت خود را ميهمان خانواده حيدربيگي 
كرديم و آن ها آنچنان صميمانه ما را پذيرفتند كه 
ــتيم.  البته  انگار ما هم عضوي از آن خانواده هس
ــه ما تنها اين حس را نداريم بلكه  ناگفته نماند ك
ــتر جوانان اهل شعر و ادبيات اين كهن شعر  بيش
ــه منزل حيدربيگي رفته اند در اين  هم هر وقت ب
خانه به روي آن ها باز بوده و صميميت اين خانه 
ــر، دختر و دوست نزديك  را چشيده اند. با همس
ــتيم و با تمام  ــدر بيگي به گفتگو نشس احمد حي
احساسات آن ها كه به پدر، همسر و دوست خود 
داشتند همراه شديم. مصاحبه اي كه هرچند براي 
ــده بود اما آنچنان براي  اولين بار نبود كه انجام ش
ــب و جذاب بود كه اميدواريم خوانندگان  ما جال

هم به اندازه ما از آن لذت ببرنند.
 خانم حيدربيگي، همسرش را آنچنان توصيف 
ــت همچنان  ــخص اس ــه وضوح مش ــرد كه ب ك
ــم احمد حيدربيگي  عاشقش است؛ هرچند جس
ــز وي را رها  ــت اما ياد او هرگ ــار او نيس در كن

نمي كند...
ــوب و از همه  ــري خوب، يك پدر خ «همس
ــت خوب بود؛ افتخار داشتم كه  مهمتر يك دوس
ــر مردي دانشمند و محبوب بودم.  40 سال همس
ــگاه وااليي  ــا مي كنم كه جاي ــه برايش دع هميش
ــد. خيلي مرد خوبي بود.  ــته باش نزد خداوند داش
ــتند. طبقه پايين اتاق كاري  جوانان دوستش داش
ــت كه هر روز از جوانان پر و خالي مي شد.  داش
حيدربيگي خاطرات خوبي براي همه و براي من 

گذاشت.»
ــا از زبان يك  ــت ت ــن حيدربيگي هم هس آذي
ــف كند و از او بگويد  ــد دختر، پدر را تعري فرزن
ــخن مي گويد اشك هم در  همچنان كه از پدر س

چشمانش حلقه مي زند...
ــته ام  ــت هنوز نتوانس  «از وقتي كه او رفته اس
ــم. زندگيم مثل  ــودم پر كن ــش را براي خ فقدان
ــباب و اثاثيه خالي شده باشد و من  خانه اي كه اس
ــالش مي كنم كه همه چيز را دوباره براي خودم  ت
بسازم. هر سئوالي كه داشتم از ايشان مي پرسيدم. 
ــترده بود كه وقتي پاسخ  معلومات بابا آنچنان گس
ــده ام. بابا در  ــاب خوان ــنيدم انگار يك كت مي ش
ــائل صاحب نظر بود؛ از جمله مسائل  تمامي مس
ــي،  ــي ، جامعه شناس ــي، فرهنگي، سياس اجتماع
تاريخ، ادبيات و ... . وقتي دختر كوچكي بودم، با 
بحث هايي كه از بابا شنيده بودم روحياتم با ديگر 
ــن و سالم تفاوت پيدا كرده بود.  دخترهاي هم س
ــخنانش برايم دنياي ديگري ساخت.  ايشان با س
ــاس مي كنم به او خيلي مديونم و  ــه احس هميش
ــت  ــتم. هر روز چيزي هس همواره به يادش هس
ــرو ببرد. پدر  ــان ف ــاعت ها مرا در فكر ايش كه س
عاشق سرزمينش بود و به ايران و مردمانش عشق 
مي  ورزيد. به نظر من مرگ براي اينگونه انسان ها 

پايان نيست.»
ــد حيدربيگي  ــدري، از نزديكان احم اكبر حي

است او هم از  شاعر "البيرنت" مي گويد...
ــت، امروز هم  ــش هيچ وقت خالي نيس « جاي
ــد و  هر كس من را مي بيند از حيدربيگي مي پرس
ــت. هرچند  هيچ وقت جايش برايمان خالي نيس
ــش خيلي خالي  ــي زود بود و جاي فقدانش خيل

است.»
ــتر از   ــم حيدربيگي مي خواهيم كه بيش از خان

خودش و همسرش بگويد...
ــم  ــن ه ــود و م ــاهي ب ــي كرمانش «حيدربيگ
ــور. ما همدان و در منزل يكي از اقوام من   همينط
ــال پس از اين مالقات  ــديم. يكس ــنا ش با هم آش
ــخصًا از من  ــان ش ــر گرفت. ايش ــا س ازدواج م
خواستگاري كردند و از من جواب خواستند هر 
ــي رفتيم. من  دو به تنهايي با هم به خريد عروس
ــتم   به مهريه باال و خريد تجمالتي اعتقادي نداش
ــيار صميمي آغاز كرديم و  ــا زندگيمان را بس و م
ــان پيش نيامد چرا  ــئله بحراني بينم هيچوقت مس
ــال عاشقانه  كه همواره يكي كوتاه مي آمد. 40 س
با هم زندگي كرديم. من هم از تمام وجودم مايه 
ــرفت  ــعي كردم زمينه را براي پيش ــتم و س گذاش
ايشان فراهم كنم. دوستانشان به منزل ما مي آمدند 
ــيري، آقاي دكتر  ــاي فريدون مش ــت آق يادم هس
ــاء موحد از مهمانان ما  ــواد مجابي و آقاي ضي ج
ــم بر  ــن پذيرايي مي كردم و تمام تالش ــد. م بودن

ــبي براي اين گونه  ــن بود كه خانه  محيط مناس اي
معاشرت ها باشد. 

 ايشان افسر شهرباني بودند و با درجه سرهنگ 
ــهرباني استان همدان  ــمت معاون ش تمامي در س
ــيار بااليي داشتند  بازنشسته شدند. معلومات بس
ــجويان  ــياري از دانش و كتابخانه اي بزرگ كه بس
براي مطالعه كتاب نزد ايشان مي آمدند. تمام روز 
ــد. ادبيات و تاريخ ايران  را به مطالعه مي پرداختن
مورد عالقه حيدربيگي بود. در دبيرستان در رشته 
ادبي به تحصيل پرداخته اند و ليسانس خود را از 

دانشگاه افسري گرفتند. 
در جايي كه بحثي صورت مي گرفت، شنونده 
خوبي بود و در آخر با سخنانش همه را متعجب 
مي ساخت و  سطح معلوماتش تحسين همگان را 
برمي انگيخت. دو فرزند هم حاصل عمر ماست. 
ــاي حيدربيگي  ــم آرش را آق ــن. اس آرش وآذي
ــتم. اين  ــاب كردند و آذين را من نام گذاش انتخ

ــه از وقت كم گاليه مي كرد.  روزهاي آخر هميش
ــتن. از همه چيز  ــت براي نوش خيلي چيزها داش
ــتراحت كردن مي گذشت  حتي غذا خوردن و اس
ــد. حتي هنگامي  ــت بنويس تا آنچه در ذهن داش
ــتن دست  كه بيمار هم بود باز از خواندن و نوش

برنمي داشت. از مرگ هيچ هراسي نداشت.
آذين حيدربيگي هم از آخرين لحظات در كنار 
ــد:« آخرين لحظه، من و مادرم باالي  پدر مي گوي
سر ايشان بوديم. خودش هم مي دانست به زودي 
ــان  ــد رفت. آرامش خاصي بر صورت ايش خواه
ــود حتي ذره اي عذاب  ــان از عدم وج بود كه نش
وجدان مي داد . من هم دوست دارم وقتي به اين 
لحظه رسيدم به همين آسوده خاطري باشم. هيچ 
ــته باشد.  كاري نكرده بود كه عذاب وجدان داش

آسوده خاطر از دنيا رفتن يك نعمت است.»
ــم در ادامه گفت: «ممكن نبود  اكبر حيدري ه

ــدم بوديم و  ــه ما با يكديگر همق ــيري ك يك مس
ــود، را  ــراي پيمودنش كافي ب ــان ب ــك ربع زم ي
ــاعت طي كنيم. چرا كه  ظرف مدت كمتر از 2 س
ــب عادت براي  ــورد احترام همه بود و به حس م
ــتي با خط خوشش مي نوشت. آقاي  آن ها يادداش
حيدربيگي خط بسيار خوبي هم داشتند و به تمام 
شيوه هاي نوشتاري خط هاي فارسي مسلط بودند. 
نقاشي هاي پر احساسي هم مي كشيدند. و همواره 
با خودنويس نوشته و طراحي مي كردند و ممكن 

نبود يك چيز را دوبار بنويسند.»
از آذين حيدربيگي مي خواهيم تا خاطره اي از 

پدر عنوان كند.
ــيار حساس بود. يعني   « بابا به دروغ گفتن بس
ــن را هم انجام مي دادي اما  اگر بدترين كار ممك
ــي در كار نبود.  ــي هيچ تنبيه ــتش را مي گفت راس
سال هاي دوم، سوم ابتدايي بودم. لباس عروسكم 
ــا هم روي  ــلوار باب ــه اتو بزنم. ش را درآوردم ك
ــلوار  ــكم را روي ش ميز اتو بود. من لباس عروس
ــتم، عالوه  ــتم و اتو را روي آن گذاش ــا گذاش باب
ــلوار  ــوزاندم، ش ــكم را س بر آن كه لباس عروس
ــلوار  ــما ش ــوخت. بعد به من گفتند ش بابا هم س

ــه، اما خوب معلوم  ــوزاندي، من هم گفتم ن را س
ــيد و در آخر  ــت. چندبار پرس بود كه كار من اس
ــان  كار  ــت انس گفت و در آخر گفت ممكن اس
ــهامت داشته باشد و هميشه  بدي بكند اما بايد ش
ــن كار را بكني من هيچ  ــت بگويد. تو اگر اي راس
ــزه هم برايت  ــت نمي كنم حتي جاي ــت تنبيه وق
مي خرم. خالصه گفتم كه من سوزاندم و سرم را  
ــيد و جايزه مورد عالقه ام را برايم خريدو از  بوس
ــز دروغ نگويم . من هم  من قول گرفت كه هرگ
هرگز به بابا تا آخر عمرش دروغ نگفتم. بدترين 
ــا راه ارتباط با بابا  ــت و تنه كار را دروغ مي دانس

راستگويي بود.»
ــخنان آذين اضافه  ــم حيدربيگي هم به س خان
ــد به او دروغ گفت،  ــرد: «به هيچ عنوان نمي ش ك
ــي دروغ مي گفتي،  ــد. وقت ــه مي ش ــًال متوج كام
ــين ايران جان و با زبان زيبا  مي گفت بيا اينجا بش
ــيار طناز  ــئله را مطرح مي كرد. بس ــزش مس و طن
ــالق بود. هر روز  ــيرين زبان و خوش اخ بود. ش
ــت  ــادي خاصي از خواب برمي خواس صبح با ش
ــرد. البته خوب  ــادي مي ك ــر ش روزمان را سراس
گاهي هم مسائلي بود كه نگرانش مي كرد. و دلش 
ــت. به نوروز هم خيلي عالقه داشت و  مي شكس

خيلي تأكيد مي كرد كه تمامي مراسم  با دقت تمام 
برگزار شود. سفره هفت سين چگونه چيده شود 

و چه كتاب هايي بر سر سفره گذاشته شود.»
اكبر حيدري هم بهترين خاطره خود را زماني 
ــد. «براي خود من  ــر ش مي داند كه البيرنت منتش
ــود. وقتي عطر ياس اين  ــيار هيجان انگيزتر ب بس
ــرق خاصي در  ــا را گرفت يك ب ــاب همه ج كت
چشمان اين مرد موج مي زد  و با توجه به استقبال 
ــيعي كه از اين كتاب از سوي مردم و منتقدان  وس
شد، احساس رضايت فوق العاده اي بعد از انتشار 

البيرنت  در وجودش احساس مي شد.»
ــعر پدر را جويا مي شويم  از آذين ويژگي ش
ــت  ــبك خودش را داش و  او مي گويد: «بابا س
ــايد سهواً  ــي تقليد نمي كرد، ش ــبك كس و از س
ــت داشت صاحب  اين اتفاق مي افتاد، اما دوس
ــاني در هر سطح  ــبك خودش باشد، هر انس س
ــته  ــت خود را داش ــعر بابا برداش مي تواند از ش
ــان طرفدار سرسخت  ــد. عليرغم اينكه ايش باش
ــعر بودند آن  ابتكار، ابداع، تازگى و طراوت ش
ــت  ــعر امروز ايران كه در قالب پس بخش از ش
ــا روند رو به  ــكن و ... و ب ــاختار ش مدرن، س

ــدى عرضه مى گردد، نگرانى هاى عميقى را  رش
ــان حاصل آورده بود. به عبارتى آنجا  براى ايش
ــوى، منطق و  ــالت، تعهد، محت ــعر از رس كه ش
ــتدالل و واقع گرايى فاصله مى گيرد، دستور  اس
زبان را پس مى زند، زبان را زير و  زبر مى كند، 
چند كانونى و چند معنايى مى شود، زيرساخت 
ــاده  ــود و س ــتوار مى ش ــر عدم قطعيت اس آن ب
ــرايى و حرف زدن به زبانى قابل درك براى  س
ــود، آن هم در  مردم "عوام زدگى" قلمداد مى ش
ــه جمعيت كتاب خوان،  ــى 70 ميليونى ك مملكت
ــتش  بسيار كم است و  ــعرخوان، و شعردوس ش
تيراژ كتاب ها هم خود گواه اين ادعاست. روي 
ــادگي تأكيد فراوان مي كرد. و همواره بر اين  س
ــوم مورد نظر  ــداد اندكي واژه مفه ــود تا با تع ب
ــعر  ــاند. از پيچيدگي و ابهام در ش ــو را برس خ
ــت. واقعا هم  دوري مي كرد، ايجاز خاصي داش
ــت. اين را هم  فكر مي كنم زبان خودش را داش
ــي  تأكيد فراون  اضافه كنم كه بر كلمات فارس
ــر و مفيد  ــعرهايش خالصه، مختص مي كرد. ش
ــري فنون و ظرافت هاي  ــت البته با به كارگي اس
ــعر نو يا  خاص ادبي. تعصب خواصي روي ش
ــت. معتقد بود  مضامين شعر كهن را   كهن نداش

ــمت مسائل جديد سوق داد و ديگر  بايد به  س
ــران و يلداي زلف  ــب هج ــرودن از ش زمان س
ــعر نو هم راضي  ــته است. از ش يارو  و.. گذش
ــد مضامين جديد را در آن به  بود چرا كه مي ش
ــرد. بابا مي گفت، وظيفه هنرمند به تصوير  كار ب
كشيدن درد جامعه است و تا اين مسائل هستند 

نمي توان به مضامين كهن پرداخت.»
ــت: « آقاي  ــم در ادامه بحث گف ــدري ه حي
ــه اي در  ــي و حرف ــه فن ــك مقال ــي ي حيدربيگ
ــعر نوشته اند به نام "شعر ضرورت  خصوص ش
ــاعران  ــه را بايد ش ــن مقال ــه تفنن" اي ــت ن اس
ــخصه عمده در شعر آقاي  ــق كنند. دو مش مش
ــي و  ــد اجتماع ــود دارد: تعه ــي وج حيدربيگ
ــتي. كه در تمامي نوشته هاي آقاي  ــان دوس انس
ــان در تمامي  ــد. ايش ــوج مي زن ــي م حيدربيگ
ــب نظر بود. و در اكثر  ــا اجتماعي صاح زمينه ه
ــت. شعر  مجله هاي علمي و معتبر مقاله مي نوش
ــت كه وقتي  ــي آنقدر ناب اس ــاي حيدربيگ آق
ــت كه متعلق به  ــود كامًال مشهود اس خوانده ش
ــت. آقاي حيدربيگي تسلط كامل هم  ايشان اس

بر شعر كهن و هم بر شعر نو داشت. 
ــتند كه  ــه اي هم به نام عروض وقافيه داش مقال
ــتنويس وبه نام  انجمن ادبي ميالد به صورت دس
ــن مقاله به روش دودويي   خودش چاپ كرد. اي
نوشته شده، كه يادگيري آن را سهل نموده است.»
ــعر گفتن  ــت ش ــي از حال ــم حيدربيگ از خان
ــتر در  ــم گفت:« بيش ــيديم. او ه ــرش پرس همس
ــاق كارش مي  ــعارش را در ات ــوت بود و اش خل

سرود.»
آذين دنباله حرف مادر را گرفت و گفت: «يك 
مضموني كه در ذهنش مي آمد ماه ها روي آن فكر 

مي كرد و بعد روي كاغذ مي آورد.»  
ــخنان سراغ از كتاب هاي  بعد از تمامي اين س
ــده را گرفتيم كه چرا منتشر  ــده و نش ــر ش منتش
ــديم عليرغم مجوزي كه  نمي شود. كه متوجه ش
ــاپ دوم كتاب ها  ــاد از چ ــواده دارد اما ارش خان
ــعار احمد  ــد. در حالي كه اش ــري مي كن جلوگي
ــار  ــور در حال انتش حيدربيگي در خارج از كش
ــتانبولي و  ــه زبان تركي اس ــت و به تازگي ب اس
انگليسي چاپ شده كه يك نسخه از آن را هم به 

رويت ما رسيد. 
حيدري توضيح داد « زماني كه البيرنت چاپ 
ــه ايران بر آن نقد  ــد آنقدر مهم بود كه روزنام ش
ــت و مورد توجه تمامي محافل قرار گرفت.  نوش

و در ايرانيكا هم درج شد.»
ــواده حيدربيگي از موجود  ــبختانه خان خوش
ــي با صداي  ــد حيدربيگ ــودن بيوگرافي احم ب
ــي خبردادند كه  ــناد مل ــازمان اس خودش در س
ــامان بگيرد.  ــار مي رود كه به زودي سروس انتظ
ــدار متوجه  ــه در اين دي ــه قابل توجه آنك نكت
ــو كانون  ــي عض ــد حيدربيگ ــه احم ــديم ك ش
ــون نيز بوده  ــندگان ايران و دبير دوم كان نويس

است.
اكبر حيدري در اين خصوص گفت: «ورود به 
كانون كار آساني نيست و بيانيه كانون به مناسبت 
درگذشت احمد حيدربيگي حاكي از جايگاه بلند 
ــان در بين نويسندگان و شعراي معاصر ايران  ايش

است .»
ــث را جمع  ــدري اين چنين بح ــان حي در پاي
ــي ياد مي كنيم، او را به  ــرد: «اگر ما از حيدربيگ ك
ــيم. نمادي از ايستادگي  عنوان يك نماد مي شناس
ــز فراموش نكردن  ــدات اجتماعي وهرگ بر تعه
وظايف انساني. حيدربيگي نمادي از انديشه هاي 
تعهدات اجتماعي و انسان دوستانه بود. اما با اين 

همه او مي گويد:
من نمي توانم

چراغ راه تو باشم
در تقاطع ترديد

تنها مي توانم
حباب فانوست باشم

در برابر باد
بايد گفت عالوه بر مجموعه شعرهاي چاپ 
ــده ايشان كه ناياب هستند، دو مجموعه شعر  ش
ــت به زودي  ــم آماده چاپ دارند كه اميد اس ه
ــتر از اين فرهنگ دوستان  ــوند و بيش منتشر ش
ــعر به  ــه كتاب ش ــد. از او س ــان نمانن منتظرش
ــعر نو)، "تنهايى ات را به  نام هاى "البيرنت" (ش
دوش من بگذار" (شعر نو) و "يك شاخه شعر 
ــت. كه بسيار  ــرخ"(غزليات) منتشر شده اس س
مورد عالقه دوستاران شعر و ادب قرار گرفت. 
ــه  ــوص پيمان نام ــعارى  در خص ــه اش مجموع
ــورد تائيد و  ــه م ــروده اند ك ــوق كودك س حق
ــرار گرفته و  ــوراى كتاب كودك ق ــين ش تحس
ــكو چاپ شده است. و آثار چاپ  توسط يونس
ــده زنده ياد حيدربيگي در قالب شعر نو در  نش
ــمان" و "يك  دو جلد به نام هاى "نامه اى به آس
ــان جمع  ــكوت" به خط زيباى خودش دقيقه س
ــتداران وي هر روز در  ــده كه دوس آورى گردي
ــتند.اما انگار  ــن مجموعه ها هس انتظار چاپ اي
ــان زنده ياد حيدربيگي با بي مهري  آثار درخش
ــت در حالي كه  ــده اس ــئوالن رو به رو ش مس
ــتداران اين شاعر بزرگ و آزاد انديش هر  دوس
ــپري  روز را در انتظار چاپ اين آثار گرانبها س

مي كنند. 

اگر سهراب ها، چون سروها، بر خاك مي افتند
چه قامت ها كه باز از دامن تهمينه مي رويد

احمد حيدربيگي به روايت همسر و دخترش

شاعري به قامت بيستون

همسر احمد حيدربيگى: 
همسري خوب، يك پدر خوب و از همه مهمتر 

يك دوست خوب بود؛ افتخار داشتم كه 40 سال همسر 
مردي دانشمند و محبوب بودم

آرش حيدربيگىآرش حيدربيگى


