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نام همه مردگان یحیا است

کسى گفت؛ فالنى ُمرد و نامه اعمالش بسته شد! رندى پاسخ 
داد؛ تازه کارنامه او گشوده شده است و مردمان به ریز و چشم 

دریده تر در نامه اعمال او مى نگرند ... ”از روایتى کهن“
سنگریزه اى دیگر در کوزه َدرزى مرو افتاد. ایوب دبیرى نژاد 
مرد پر صالبت، مرموز و پشت پرده مطبوعات هرمزگان خرقه 

تهى کرد. وى  در پایان یک روز کارى  و پس از بدرقه مهمان 
هایش به ُکما مى رود و پس از نزدیک به یک هفته بسترى در 
نژاد  دبیرى  ایوب  مرگ  گوید.  مى  وداع  را  فانى  دار  بیمارستان 
آنچنان بهت آور، حیرت انگیز و غیر مترقبه بود که باورش پس 
از گذشت قریب به یک ماه هنوز  غیر قابل پذیرش است. براى 
من،  ایوب دبیرى نژاد دوستى  قابل احترام است که معیارهاى 
دوستى را پاس مى داشت. تلقى و باورهاى سیاسى اش  از من 
فرسنگ ها دور بود اما این دورى عقیدتى  سبب نشد که نتوانیم 
ارتباط صمیمانه اى با هم نداشته باشیم. هر دوى مان اهل منطقه  
فینیم، شاید سبقه تعامل، مبادى اخالق و آداب بودن و  مردم 
دارى فینى ها سبب شده بود  به دور از گرایش هاى سیاسى، 
رفیق هاى خوبى براى هم باشیم. در هر چند بار مریضى ام در 
به خانه  بیمارستان حاضر شد و هم  اخیر هم در  یکى دو سال 
من آمد و از هیچ کمکى نیز در لفظ، گفتار و کردار دریغ نداشت. 
بازنشستگى  از مشاغل دولتى  فرصت حضور بیشترى  برایش در 
مطبوعات فراهم کرد. این فراغت از مشغله به معناى پرداختن به 
خود نبود بلکه حاجى (لفظى که اهالى مطبوعات همسویش به 
او اتالق مى کردند) همچنان درگیر کارهایش بود و به شدت از 
خود کار مى کشید. هر از گاه که مى دیدمش همین نکته ظریف 
را به او گوشزد مى کردم که از ضریب  کار، مشغله و گرفتارى 
هایش بکاهد و دمى بیاساید! اما ایوب اهل آسودن نبود، گاهى در 
عراق بود و گهى در عربستان ...! خدمت به زوار را دوست داشت، 
مخالفانش این مسافرت ها را ماموریت هاى تعریف شده امنیتى 

و مستشارى در لفافه مى دانستند...
آنکه  از  که پس  بود  جا  بدان  تا  ایوب  و حاج  هاى من  نزدیکى 
با  بار  چند  دارم  استراحت  و  آرامش  به  احتیاج  من  دانست 
اصرار کلید خانه باغش را در مارم در اختیارم گذاشت و موکداً 
گفت؛“این کلید را بگیر و چند روز برو در دامان نخلستان و کنار 
َچربه استراحت و تمدد اعصاب  کن و به هیچ چیز آزار دهنده 

اى هم فکر نکن“ 
کیمیایى که خود حاجى هم به اندازه من و شاید بیشتر از من 

به آن احتیاج داشت!
را  او  چگونه  دیگران  بداند  که  داشت  دوست  بسیار  نژاد  دبیرى 
قضاوت مى کنند. شاید برایش  داورى و پیش داورى  مردمان 
بودیم  پیدا کرده  به هم  یگانگى نسبت  بود.در دورانى که   مهم 
به من چه  نسبت  اهالى مطبوعات  که  بود  پرسیده  از من  بارها 
از دادن  بود  بین مان آب نشده  آنکه یخ  از  دارند؟ پیش  نظرى 
بَر نخورنده مى  به دنبال واژگان  پاسخ صریح طفره مى رفتم و 
برنجد، پاسخ بگویم! شاید  آنکه  این سئوالش بدون  به  تا  گشتم 
صریح  آدم  دیگران  از  بیشتر  مرا  که  بود  این  کارش  این  دلیل 
اللهجه اى مى دید اما در وهله اول مردد بودم تا اینکه مسافرتى 
پیش آمد که با هم همسفر  باشیم. از قدیم گفته اند؛ ”اگر مى 

خواهى کسى را بشناسى او را عصبانى کن یا با او به مسافرت برو“
   آبان سال 1393 بود و هنگامه برگزارى نمایشگاه مطبوعات 
کشور در تهران، من ده  روز خاطره انگیز را  در معیت دبیرى 
نژاد سپرى کردم. از بندرعباس نیز به اتفاق امین مسلم زاده و 
حاج ایوب با ماشین او رفتیم. خاطره پنجر شدن ماشین در بیابان 
پائیز  هنوز در  نیمه  اصفهان و در سوز و سرماى   اطراف  هاى 

خاطرم هست ...
مان  همراه  دوستى  بهتر شناختم.  روز  ده  این  در  را  ایوب  حاج 
بود  همین که صداى اذان در مصال بلند مى شد به همراه حاجى 
دبیرى نژاد به نمازخانه مى رفت. انگار حاجى متوجه شده بود که 
آن فرد نمازش از سر رغبت و خلوص نیست! و به او گفته بود؛ ” 

اگر نماز براى خدا مى خوانى، بخوان! 
اما اگر براى دیده شدن مى خوانى بهتر است نخوانى !“

دانستم  که  بود. همین  فراوان  نژاد سخن  دبیرى  ایوب  پیرامون 
هایى که  افسانه  و  به حرف، حدیث  نسبت  که خود حاجى هم 
روشنگرى  و   بزند  یا حرف  بداند  خواهد  مى  پیرامونش هست، 
کند. روزى از او پرسیدم؛ آیا راست است که تواب بوده اى؟ انگار 
از پرسش من جا خورده بود یا انتظار مطرح شدن چنین سئوالى 
به این صراحت را نداشت، کف دستش را صاف مقابل من گرفت و 
گفت؛ ”کارنامه من صاف مثل این کف دست است من هرگز تواب 
نبوده ام ...!“ و سپس کرونولوژى کارى خود را سنه به  سنه گفت.
من  پرسش  براى  اینکه  مثل  مقدمه  بدون  دیدمش  که  بعد  روز 
بین  انقالب  ابتدایى  تکمیلى داشت، گفت؛ ” سال هاى  پاسخى 
نیروهاى انقالبى فاصله گذارى نشده بود.  من و خیلى از امثال 
من با بسیارى از نیروهایى که بعدها معارض انقالب شدند بچه 
محل، دوست و فامیل بودیم ... بچه هاى محله پشت بند ، کوچه 
نامور  نام  این  به  دلیل کثرت شهدا  (به  الشهدا  و محله  فرهنگ 
شده است) از هر طیف فکرى تا پیش از انقالب کنار هم بودند ... 
کسى مانند قنبر پیشدست ( چریک و سمبل مقاومت در مقابل 
نظام که اوائل انقالب در کوههاى کهنوج کشته و جنازه اش نیز 
... یا نعمت بُشخور  و ماشا اهللا  هرگز پیدا نشد) فامیل من بود 
پورطرق  را مى شناختم  ...  از قنبر پیشدست و خاطره سینما 
رفتن هایشان  گفت... ناگاه منقلب شد و با تاثر اضافه کرد؛ مادر 
و پدرش تا دم مرگشان چشم انتظار برگشت پسرشان بودند ... 
آن ده روز، روزانه  چند ساعت با هم اختالط داشتیم. ایوب باورش 
این بود  بسیارى از کینه توزى هایى که نسبت به او هست از سر 
سعایت، حسادت، و  برداشت نادرست از شخصیت او است. حاج 
ایوب  مثال تعطیل شدن یکى از نشریات هرمزگان در اوائل دهه 

مباالتى  بى  را  نشریه  تعطیلى آن  و  آورد  را   هشتاد خورشیدى 
سردبیر آن در درج مطلبى تفرقه افکنانه دانست ... و افزود: حال 
آن بنده خدا هر جا مى نشیند و بلند مى شود با لفظ بى ادبانه مرا 
”معیوب“مى خواند و تقصیر تعطیلى نشریه اش را به گردن من 
مى اندازد در صورتى که در نشست هاى دو جانبه مان اعتراف و 
معذرت خواهى  کرده است که من در مورد شما اشتباه کرده ام !

نژاد  دبیرى  هرمزگان،  نداى  با  ام  همکارى  پایان  از  پس 
همکارى  پیشنهاد  من  به  منشانه  بزرگ  و  سخاوتمندانه 
در  گرفت.  نظر  در  برایم  ثابت  حقوق  و  داد  دریا  با 
نداشت. ثابت  حقوق  دریا  در  خبرنگارى  هیچ  که  صورتى 

 دبیرى نژاد بیش از اندازه احتیاط و واهمه از دشمنانش داشت و 
ته ذهنش از توطئه هاى آنها مى ترسید. مراقبت داشت مستقیم  
ناحیه خودش ورود نکند، دوست داشت مرموز و پشت پرده  از 
باقى بماند تا آسیبى متوجه اش نشود. سالها سیاست ورزى به 
او یاد داده بود که از راهش باید با رقیب مقابله کرد و هزینه و 
خسارت هاى احتمالى را کاهش داد ... قلم مرا جهت  دار، به نفع 
جریان سازى هایش و گاهى خنثى  مى خواست. در مدت چند 
روزى که آنجا آزمایشى بودم  هر چه مى نوشتم چاپ نشد! تا 
نه  بروم  دادسرا  و  دادگاه  در  اینکه  از  ”من  گفت؛  اینکه صراحتاً 
اینجا چه  بلکه همین که یکى بپرسد حاجى شما  بترسم  اینکه 

کار مى کنید برایم ناخوشایند است ...! ”
افکار  من منطبق نبود، عذر  با  او در دریا بود  آنچه سیاستهاى 
خواستم  و گفتم؛  با دریا بودن من به نفع هیچ کدام مان نیست. 
از  باشیم. هر  از همدیگر دلخور   این موضوع سبب نشد که  اما 
لزوم  از  روز  رفتم. یک  به دیدنش مى  قبلى  با هماهنگى  گاهى 
ثبت و ضبط  تاریخ مطبوعات هرمزگان سخن به میان رفت. با 
رشته  به  هرمزگان  مطبوعات  تاریخ  که  کردیم  ریزى  برنامه  هم 
تحریر در آید.  او قول داد که از هیچ مساعدتى دریغ نکند و بخش 
تاریخ خانه مطبوعات را خود از روز پایه گذاریش بنویسد  یا طى 
دفتر  در   ... دهد  قرار  همکار  تیم  یا  من  اختیار  در  اى  مصاحبه 
کارش کتابخانه اى تخصصى داشت. چند کتاب به من عاریه داد 
تا بخوانم، یکى از آنها،  دوره مجلد شده  روزنامه مرد امروز محمد 
خورشیدى   1320 دهه  اواسط  پرواى  بى  نگار  روزنامه  مسعود 
بود. دوره مجلد شده روزنامه مرد امروز البته بصورت افست در 
با  ارمنى  فردى  توسط  بوده  بندر خمیر  که وى شهردار  دورانى 
امضا به حاجى اهدا شده بود. دفعه بعد که براى دیدنش جهت 
عودت کتابها و  جمع بندى نگارش تاریخ مطبوعات رفتم از عالقه 
مندى اش به سبک روزنامه نگارى محمد مسعود گفت. من هم نه 

برداشتم و نه گذاشتم،گفتم: ”محمد مسعود را روزنامه نگار نمى 
دانم! او دائماً با شانتاژ  از دیگران حق و حساب مى گرفت.  از آن 
خنده هاى ریزش تحویلم داد و گفت: باالخره ازت اعتراف گرفتم ! 
من هم خجل گفتم : من خودم هم معترف به   احتیاطى هستم !! 
با هم شدیم  زمستان گذشته و  بارى که کالم به کالم  آخرین 
مراسم خاکسپارى على کاربخش در باغو بود. از دور که مرا دید 
به سمتم آمد و پس از دیده بوسى و تعزیت دادن دست در دست 
تابوت متوفى را مشایعت کردیم. میان راه  که مى رفتیم. صحبت 
کرد، گله مند از دوستان مطبوعاتى و نقار پیش آمده بین اهالى 
مطبوعات بود و رو به من گفت: تو هم سمت اتاق دسیسه نمى 
ریز  اتاق دسیسه کجا است!؟  خنده هاى  ؛ حاجى  آئى!؟ گفتم 
همیشگى اش را تحویلم داد و آهسته مشتى بر شانه هایم زد...  
انگار که عدم اطالع  مرا  از واژه اتاق دسیسه باور نکرده باشد، 
اضافه کرد:  دوستان دفتر کار مرا در ضلع شرقى ساختمان نیلوفر 
اتاق دسیسه مى دانند!! من هم گفتم: به زعم آنها اتاق دسیسه به 
زعم شما اتاق فکر ... دو باره ریز خندید و متفکرانه گفت؛ ” هر 

کسى از ظن خود شد یار من  از درون من نجست اسرار من !!“
پیش  زیادى  صحبت  مجال  اما  دیدمش  که  بارى  آخرین 
به  که  گرفت  قول  من  بود.از  امسال  خبرنگار   روز  نیامد 
پیش  فرصتى  که  افسوس  و  دریغ  اى  اما  بروم  دیدنش 
دهیم. مى  را  کردهاى  دیر  تاوان  عمر  همه  ما  و  نیامد 
قواعد  بود.  هایش  رابطه  ترمیم  وى  دیگر  هاى  خصوصیت  از 
اما  ندارند  همیشگى  دوستان  ها،  آدم  دانست.  مى  را  بازى 
اش  روزنامه  داشت  دوست  باشد.  همیشگى  اختالفتشان   نباید 
محل  هرمزگان  در  ورز  سیاست  مردان  و  ها  دولتى  سوى  از 

تلقى شود. در چند اختالف سلیقه  تحوالت اجتماعى هرمزگان 
و دلخورى پیش آمده میان روزنامه دریا با شهردارى بندرعباس 
زمان شهردارى محمد جواد سلطان زاده، با دانشگاه علوم پزشکى 
اختالف  و   چاهستانى  شکارى  محمد  تصدى  زمان  هرمزگان 
در  بودم،  شاهد  خود  تختى  هاشمى  حسین  وقت  استاندار  با 
نکرد. رد  را  کسى  دست  مجدد  تعامل  و  اختالف  حل  پیشنهاد 
معنوى  میراث  اما  نیست  ما  میان  در  نژاد  دبیرى  ایوب  اینک    
با ما است. روزنامه اى که سالها قبل از سوى   اش روزنامه دریا 
قید  در  بزرگواران  این  دو  هر  که  زمانى  و  کرمى  قاسم  مرحوم 
به عنوان یک کار  حیات بودند و همکار همدیگر در شهردارى، 
معنوى و ماندگار به ایوب دبیرى نژاد پیشنهاد مى شود. دریا با 
تاثیر  از  به یکى  زمان کوتاهى  پلکانى در مدت  سیاست گذارى 
گذارترین نشریات هرمزگان تبدیل شد. دبیرى نژاد با حمیت و 
عرق مثال زدنى که به دریا داشت با آزمون و خطا این روزنامه 
را پیش بُرد. البته در  زمان پایه گذارى دریا نیروهاى کارکشته 
و حرفه اى مانند امروزه  در مطبوعات هرمزگان نبودند. اضالع 
دبیرى  خود  بر  عالوه  نخست  سال  در  دریا  گیرى  شکل  مثلث 
افراد  این  بودند. هر دو  زاده و جواد ضمیرى  امیر  نژاد، همایون 
به سوداى  امیرزاده  بودند.  ترقى  بسیار مستعد  و  آمده  رودان  از 
سوداى  به  پیشه  شاعر  کدخدازاده  ضمیرى  و   سیاسى  ترقى  
فنى  نیروى  نبود  استان.  مرکز  در  هایش  قابلیت  شناخته شدن 
تیم حسین فریدونى  این  به  اوضاع سبب مى شد گاهى  در آن 
و کامبیز حسین پور به عنوان نیروى کمکى اضافه شوند. غش 
نشریه  دفتر   در  کارى  فشار  فرط  از  فریدونى  حسین  کردن 
دریا از حکایت هاى مستتر در  بین مطبوعاتى هاى هرمزگانى 
به  دریا  با  زود  خیلى  رودانى  مستعد  جوان  دو  همکارى  است. 
و  فرهنگ  دستگاه  و  دم  در  ادبیات  معلم  امیرزاده  رسید.  پایان 
با خصلت  یافت و جواد ضمیرى  ارشاد اسالمى هرمزگان مرتبه 
شد.  نشین  جزیره  نبود،  بند  جا  یک  در  که  اش  شاعرانه  هاى 
زاده،  مسلم  فروغ  نظیر  دریا  به  جدید  نیروهاى  شدن  اضافه  با 
على نظرى که از ندا گسسته بود، برادران زارعى و چند نفر دیگر 
مانند علیرضا بهارى و ... تعامل خوب این نیروها با ادارات و دوایر 
دولتى دریا را در روندى رو به رشد قرار داد. روى کار آمدن دولت 
احمدى نژاد، هم سو بودن با دولت نهم و دهم  و موقعیت شغلى 
مناسب حاجى در استاندارى و ایضاً جنم ذاتى و موقعیت سنجى 
او سبب یکه تازى دریا در میان نشریات چاپى  بندرعباس شد. 
دبیرى نژاد انسانى بود که موقعیت نشریه اش  را با تغییر نگرش 
دولت ها با استراتژى که در پیش گرفت از دست نداد. او تزلزل 
و عقب نشینى را در دایره لغات  خود نداشت. وى  ابتدا موقعیت 
جدید   موقعیت  از  تعریفى  باز  با  سپس  و  کرد  تثبیت  را  دریا 
نژاد  دبیرى  دهد.  ادامه  جلوش  به  رو  روند  به  باره  دو  توانست 
در سالهاى ابتدائى پس از بازنشستگى به ماموریت خارجى مى 
در  تعلیق  به  و   عربستان  و  ایران  روابط  تیره شدن  با  اما  رفت 
بر  را  تمرکزش  حاجى  عربستان،  به  ایرانى  زوار  مسافرت  آمدن 
روى فعالیت هاى مطبوعاتى گذاشت. اخذ مجوز هفته نامه ساحل 
صدف و گرفتن سرپرستى خبرگزارى فارسى از جمله فعالیت ها 

تازه او بود ...

یادى از ایـوب دبیـرى نژاد 
13 شهریور 1340 - 7 مهر 1397

مردى که مى خواست محمد مسعود باشد

  
اشاره / گفتگوى زیر را در اردیبهشت 1394 با ”جعفر اوج هرمزى ” انجام 
دادم. سه سال  بعد جعفر مظلو مانه و غریبانه در سن 67 سالگى  از میان 
ما رفت بدون اینکه عزت مندى حضورش را پاس بداریم. اوج هرمزى 
از هنرمندان نسل اول هرمزگان بود.دلى آموخته بود، به مکتب استادى 
نرفت،  تکه تکه زندگى کرد و آنچه آموخت در موسیقى مدیون خودش 
بود. این گفتگو من با جعفر اوج  همان سال  در روزنامه دریا چاپ شد و  
صبح ساحل نیز به هنگام درگذشت او در اوائل مهرماه امسال این  گفتگو 
را بازنشر داد. خواندن دوباره آن  در ماراك نیز  خالى از  لطف نیست ...                       
 مقدمه / پیرمرد تکیده اى که ما در یک بعد از ظهر گرم او را از قیلوله اش جدا 
کردیم یکى از نام آورترین و چیره دست ترین عودنوازان هرمزگان است که 
عالوه بر نوازندگى ساز عود آهنگ ساز و خواننده چیره دستى نیز هست.
با  شناسنامه اش  در  خودش  گفته  به  یا  هرمزى“  اوج  ”جعفر 
از  زیادى  تعدادى  صاحب  هرمزى“  گلزارى  ”جعفر  سجلى  نام 
بارن“،  مینو  بار  بونه  ”اى  مانند  بندرى  خاطره انگیز  ترانه هاى 
است.  ... و  لوله“  اریت  ”فاطمه  بکن“،  در  خو  روى  خانم  ”عروس 
مهر  پر  اما  محقر  خانه  در  مثال زدنى  گشاده رویى  با  جعفر“  ”خالو 
رو  پیش  گفت وگوى  شد.  ما  پذیراى  شهناز  محله  در  صفایش  و 
است. هرمزى“  اوج  ”جعفر  با  صمیمى  گپ و گفت  ساعت  دو  حاصل 
خاطرات  تداعى گر  شما  نام  هرمزگانى ها  از  بسیارى  •براى 
دل انگیز بندرعباس نوستالژیک است بفرمایید چگونه خواننده 

شدید؟
• موسیقى و ریتم در وجود هرمزگانى ها است و چیز غریبى محسوب 
از  من  است.  سیال  هرمزگان  فضاى  در  موسیقى  انگار  شود.  نمى 
خردسالى با وسایل ابتدایى ( دله روغن پنج کیلویى، مسمار و نشپیلى) 

سازى را ساخته بودم .
قبایل  بود که شعراى  بدو  اعراب  مانند سازهاى  این ساز دستى زهى 
از روى آن تقلید  بدوى حاشیه جنوبى خلیج فارس مى نواختند.  من 
هم  براى  هیجان  با  را  ساز  این  و  ساختم  را  اى  مشابه  ساز  و  کرده 

آشنا شدم. وموسیقى  ریتم  با  آنجا  از  و ساالن خودم مى نواختم.  سن 
•پس از اینکه با ریتم و موسیقى آشنا شدید چگونه ساز ” عود 

” را براى ادامه کار موسیقیایى برگزیدى؟
مسافرت هاى  به  پدر  همراه  به  و  بودم  دریانوردى  خانواده  از  •چون 
دریایى مى رفتم در ُدبى که زادگاه من هم محسوب مى شود، ساز  عودى 

پدر مرحومم براى من خریدارى کرد.
من پس از شنیدن ترانه هاى عربى و خلیجى به ویژه نوازندگان چیره 
دستى چون ریاض سنباطى، فرید االطرش، منیر بشیر، ناصر شمه و انور 
براهم از رادیو کشورهاى عربى سماعى (شنیدارى) نوازندگى را یاد گرفتم.
•پس از آشنایى مقدماتى با ساز عود آیا به طور علمى هم این 

ساز را آموختى؟
• پس از تشکیل رادیو تلویزیون ملى در بندرعباس این مرکز به دنبال 
همراه  به  من  که  بود  نوازندگى  و  خوانندگى  به  آشنا  و  مستعد  افراد 
وفاطمه  عطایى  ارسالن  کریمى،شادروان  حسن  آتون،مرحوم  صالح 
و  رادیو  به  ورود  به  موفق  آزمون   در  رضایى  حوا  خواجه(رضایى)و 
با فرهنگ و هنر آن زمان   تلویزیون شدیم.  چون فعالیت ما زیر نظر 
استان بود عده اى از ما آموزش نواختن ساز و سلفژ هم دیدند.یکى از 
خاطرات من دعوت ویژه استاد فرهنگ شریف از من براى نواختن عود 
از من  بود  و من 21 روز مهمان خانه استاد بودم. یادم هست استاد 
خواست کارى خلیجى از ” عوض دوخى ” نوازنده معروف کویتى برایش 
بنوازم. وقتى من این قطعه را برایش نواختم استاد مرا مورد تفقد قرار 

داد و گفت تو نیاز به آموزش نواختن عود ندارى و خودت استادى!
ایرانى است چرا در  با وجود اینکه سازى  •عود  یا همان بربط 

کشورهاى عربى این قدر جایگاه دارد؟       
• متاسفانه عود در ایران با وجود اصالت ایرانى اش براى مدت هاى زیاد 
در بین سازهاى ایرانى نبود اما این ساز در جنوب ایران به ویژه هرمزگان  
علت  همین  به  شود  مى  محسوب  آشنایى  ساز  آن  جزایر  و  بنادر  در 
این ساز  نوازندگان  بهترین  نوازندگان عود در هرمزگان جزو  است که 
هستند. شاید به جرات بتوان گفت ساز عود پس از گیتار( آن هم فقط 
و فقط به علت محبوبیت رامى) پر طرفدارترین ساز در هرمزگان است.
•در هرمزگان نوازندگان چیره دستى  عود نواخته اند و هر یک 
صاحب سبک به حساب مى آیند، کار کدام شان را مى پسندى؟  
وفادار   حسین  و  وزیرى  منصور  محمد  از  بندرى  نوازان  عود  همه   •
گرفته تا محمد رفیع اشعرى قشمى،شجاع الدین اشعرى قشمى ،على 
شان  همگى  ُکنگى(ابراهیمى)  محبوب،قادر  [میرشکار]،على  میرشکال 

تسلط بى نظیرى بر عود نواختن دارند. 
بهتر        را  کدامیک  کار  عرب  دنیا  در  متاخر  عود  نوازندگان  میان  •از 

مى پسندى؟

• کارهاى محمد عبده و عبادى جوهر را بهتر مى پسندم.
• از استادان عود ملى کار کدامیک مورد توجه تان است؟

•  پس از تصمیم به احیاى ساز عود در ایران توسط هنرستان عالى موسیقى 
در بیش از پنجاه شصت سال پیش استادانى چون کاموسى ،عبدالوهاب 
درخشیدند.  وادى  این  در  محسنى  اکبر  و  نریمان  شهیدى،منصور 
انگیزاند؟ مى  بر  درونت  در  را  حسى  چه  ساز  این  نواختن   •

• به عقیده من عود سلطان سازها ست  و وقتى مضرابم بر  ساز مى 
نشیند و ساز جان مى گیرد و  سازم دمساز مى شود به من مى گوید 
اى پنجه ،اى دل مرا از اعماق جان بنواز اینجاست که من و ساز یکى 

مى شویم.
اش  ترانه  بندرعباس  مردمى  ماندگار  هاى  ترانه  از  تعدادى   •
اى؟ داشته  عده  به  هم  را  آن  آهنگسازى  و  اى  توسروده  را 

یارم  بارن/اشترجلووى  مینو  بار  بونه  ”اى  چون  ها  ترانه  این   •
و بارن“  گلدون  گل  از  پر  جانى/دستم  دلبر  خاطر  به  سوارن/دل 

بقیه آنان جزو حافظه تاریخى مردم بندرعباس است و هزاران بار نیز 
بازخوانى شده است و خوشحالم که پس از گذشت سالها بدون اینکه 

جعفر  بداند  کسى 
ترانه  این  کیست  اوج 
شود. مى  خوانده  ها 
روزهاى  این   •
چگونه               اوج  جعفر 

مى گذرد؟
خــود  انــزواى  در   •
کمــى  و  خواســته 
ــه ناراحــت  خســته و ن
،همیشــه  کســى  از 
ــازوى  ــودم  و ب ــه خ ب
ــودم.  ــى ب ــودم متک خ
ناخدایــى شــناور بــوده 
ام،مکانیــک موتورهــاى 
ــر کار  ــى و تعمی دریای
دســتگاه کپــى هــم 
بــوده ام . روزگارم بــا 
ــش  ــاال و پایین ــام ب تم

ــت. ــته اس گذش

وقتى فرهنگ  شریف مبهوت نواختن عود جعفر اوج مى شود

دکتر محمد ذاکرى

جعفر اوج را باید در کنار امثال: 
ارسالن عطایى،صالح آتون،حوا   رضایى، 
زاده،  حبیب  خان  رضایى،على  فاطمه 
حسین قدسى نژاد و حسن کریمى نسلى 
دانست پرشور و پر انگیزه که همزمان با 
خلیج  مرکز  سیماى  و  صدا  کار  به  آغاز 
خورشیدى،ماندگار  چهل  دهه  در  فارس 
ترین ترانه هاى محلى را آفریدند و شکوفا 
را  هرمزگان  موسیقى  تاریخ  دوران  ترین 
انقالب  رسیدن  با  که  بهارى  زدند.  رقم 

خزان شد و هیچ گاه  تازه نشد.
خوابیدن  با  و  بعد  سال  بیست  هرچند 
انقالبى،  بنیادگرایى  تند  هاى  موج 
بر  دوباره  هرمزگان  محلى  موسیقى 
زنده  و  زد  جوانه  سابق  درخت  همان 
نتوانستند  گاه  هیچ  آن  بزرگان  اما  شد 
را  سابق  شروع  آن  جدید،  فضاى  در 
گمنامى،ساخته  غبار  در  و  کنند  تجدید 
به  و  دیگران  توسط  بعضا  شان  هاى 

شد  اجرا  و  ثبت  آبادانى  و  بوشهرى  موسیقى  نام 
قندي  لوله   ) لـوله  اریـت  چون:فـاطمَه  هایى  ترانه 

مکانی در محله شهناز)
روشن  آتـش  اکنت  ـَـل  َمـنک غوري  تو  اُکنت  ُهو 

ـَه ( پریموس ):  ـُنت چول اک
عروس خانم روي خو َدر بُُکن           

ـَظر بُُکن ـَخـو ن                       اي جا نِـشتـی ی
ـَِشـت           َجـشن َعروسی ُمبارِکت ب

                      اوالد بیاري کِه آوازخون بَُشت
از دیگر کارهاى زنده یاد جعفر اوج هرمزى است .

او به صورت کوتاه در چند فیلم فارسى دهه چهل و 
پنجاه نیز هم چون :

کوسه،  با  ،مبازره  یتیم  اشک  دریا،  پسر   ، مو سرخه 
مروارید، مفسدین نقش آفرین شد.

اوج  جعفر  با  همسایگى  سال  چهل  حافظه  اینک    
شهره  صمیمت  و  صفا  و  رویى  خوش  که  هرمزى 
ترانه  که  کسى  از  است  من  شخصى  خاطره  بود 
اینک حافظه و میراث مشترك  هاى شاد و زیبایش 
همصدا  که  است  بندرعباس  مردم  تمام  هاى  جشن 
اند. رقصیده  هایشان  شادى  در  و  خوانده  او  با 

روانش چون نغمه هایش، شاد و در آرامش الهى.

اوج و حضیض اوج
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و  عود  دست  چیره  نوازنده  هرمزى  اوج  جعفر 
خواننده اثر گذار موسیقى بندرعباس در شصت و 

هفت سالگى درگذشت.
شاید براى معرفى هنرمندى چون او بیشتر از بیان 
زندگى و تاریخچه هنرى اش ،نام بردن از کارها و 
خاطره  و  تر  روشن  اش  موسیقیایى  هاى  ساخته 
انگیز ترباشد چرا که کمتر کسى است که احتماال 

ترانه معروف:
لووي یاُرم ِسوارن ـِ ر ج ـُ اي بونه بار میُنو بارن            اُشت
ِدل بِه خاطر دلَبر جانی           دسُتم پُر از گل گلدون بارن
هرمز  خیز  ناخدا  دیار  از  که  او  باشد.  نشنیده  را 
به  مسافرت  با  نوجوانى  در  پدرش  با  همراه  بود 
نوشتن  بعدتر  و  نواختن عود مى شود  دبى،عاشق 
اضافه مى  به هنرهایش  نیز  را  آن  و خواندن  شعر 

کند .


