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ﻧﺎداﺳﺘﺎن

وﺻﻒ اﺳﺘﺎد از ﻧﮕﺎه ﺷﺎﻋﺮ

ﻫﯿﭻ وﻗﺖ ﺑﻪ ﻃﻮر رﺳﻤﯽ
ﻣﻌﻠﻤﯽ ﭘﯿﺸﻪ ﻧﮑﺮد

رﺿــﺎ اﻓﻀﻠﯽ -ﻫﺮ روز ﺻﺒﺢ ،ﺑﻨﺪه و آﻗﺎی
ﻗﻬﺮﻣﺎن از اول وﻗــﺖ اداری ﺗــﺎ ﺳﺎﻋﺖ ۲
ﺑﻌﺪازﻇﻬﺮ در ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ﻫﻤﮑﺎر ﻫﻢ ﺑﻮدﯾﻢ.
ﻫﻤﯿﻦ ﺳﺒﺐ ﺷﺪه ﺑﻮد ﺗﺎ در ﺳﺎلﻫﺎی ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ
آﺷﻨﺎﯾﯽ ،ﺷﻨﻮﻧﺪه اﺷﻌﺎر ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺑﺎﺷﯿﻢ ،و
درﺑــﺎره ﺷﻌﺮﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﯽ ﮔﻔﺘﯿﻢ اﻇﻬﺎر ﻧﻈﺮ
ﻣﯽﮐﺮدﯾﻢ .ﮔﺎﻫﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای آﻗﺎی ﻗﻬﺮﻣﺎن ﺷﻌﺮ
ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪم و ﺣﺘﯽ ﺑﺮای اﻇﻬﺎرﻧﻈﺮ دﻗﯿﻖﺗﺮ
او ،دﺳﺖ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻫﺎی ﺧــﻮد را در اﺧﺘﯿﺎر
وی ﻣﯽ ﮔﺬاﺷﺘﻢ ،اﯾﺸﺎن ﻣﺆدﺑﺎﻧﻪ ﮐﻠﻤﻪ ای
را ﺑﻪ ﺟﺎی واژه ای ﮐﻪ ﻣﻦ ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑــﺮده ﺑﻮدم
ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﯽﮐﺮد و ﻣﯽﮔﻔﺖ :اﯾﻦ ﮐﻠﻤﻪ را ﻫﻢ
ﻧﺴﺨﻪ ﺑﺪل ﺑﺪﻫﯿﺪ و اﮔﺮ ﭘﺴﻨﺪﯾﺪﯾﺪ ﻋﻮض
ﮐﻨﯿﺪ.
آﻗــﺎی ﻗﻬﺮﻣﺎن ﮔــﺎه ﺧــﻮد درﺑـــﺎره واژهای و
اﻧﺘﺨﺎب ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ در ﺷﻌﺮ ﺧﻮﯾﺶ ﺑﺎ ﺑﻨﺪه و دﯾﮕﺮ
دوﺳﺘﺎن ﺷﺎﻋﺮش ﻣﺸﻮرت ﻣﯽﻓﺮﻣﻮد .اﺳﺘﺎد
ﻋﻘﯿﺪه داﺷﺖ ﮐﻪ ﺷﺎﻋﺮ ﺑﺎﯾﺪ اﻧﺘﻘﺎدﭘﺬﯾﺮ ﺑﺎﺷﺪ.
وی ﻣﺜﺎل ﻣﯽآورد ﮐﻪ ﻗﺪﺳﯽ ﻣﺸﻬﺪی ﺷﻌﺮی
ﺧﻮاﻧﺪ و ﮐﻮدﮐﯽ ﮐﻪ در آﻧﺠﺎ ﻧﺸﺴﺘﻪ ﺑﻮد آن را
ﺷﻨﯿﺪ و ﺑﻪ او ﮔﻔﺖ :ﻣﻮﻻﻧﺎ! اﮔﺮ اﯾﻦ ﮐﻠﻤﻪ را ﺑﻪ
ﻓﻼن ﮐﻠﻤﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮ دﻫﯿﺪ ،ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ .ﻗﺪﺳﯽ
وﻗﺘﯽ درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻪ ﮐﻠﻤﻪ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی ﮐﻮدک
زﯾﺒﺎﺗﺮ از واژه ﺧﻮد اوﺳﺖ ،ﻧﻈﺮ وی را ﭘﺬﯾﺮﻓﺖ.
ﻫﻤﺎن روزﻫﺎی اول ﻫﻤﮑﺎری و ﻫﻢﻧﺸﯿﻨﯽ ﺑﺎ
آن ﻣﺮد ﺑﺰرگ ،ﺷﯿﻔﺘﻪ و ﺷﯿﺪای ﻣﺤﻤﺪ ﻗﻬﺮﻣﺎن
ﺷﺪم .آزادﮔــﯽ ،ﺷﺮف ،ﻣﺘﺎﻧﺖ ،ﺑﺰرﮔﻮاری،
ﻣﻌﺼﻮﻣﯿﺖ و ﺟﺎذﺑﻪ او ﭼﻨﺎﻧﻢ ﮐــﺮده ﺑﻮد ﮐﻪ
ﻫﯿﭻﺟﺎ ﻣﺨﺼﻮﺻﺎ در ﻣﺤﻔﻞ ﻫﻔﺘﮕﯽ دوﺳﺘﺎن
ﻧــﻮﭘــﺮداز ،ﻧــﺎم ﻗﻬﺮﻣﺎن از زﺑﺎﻧﻢ ﻧﻤﯽ اﻓﺘﺎد.
ﻫﯿﭻ وﻗﺖ در ﻃــﻮل ﺧﺪﻣﺖ ﻃــﻮﻻﻧــﯽ ام در
داﻧﺸﮕﺎه ﻓﺮدوﺳﯽ ﺗﺎ آن ﺣﺪ از ﺷﻐﻠﻢ اﺣﺴﺎس
رﺿﺎﯾﺖ ﻧﮑﺮده ﺑﻮدم.
ﮔﺎﻫﯽ آﻗــﺎﯾــﺎن ﮐﻤﺎل ،ﺑــﺎﻗــﺮزاده ،ﻗﺪﺳﯽ،
ﺻﺎﺣﺒﮑﺎر و ﺳﺎﯾﺮ ﺷﺎﻋﺮان ﺑﺮای دﯾﺪن آﻗﺎی
ﻗﻬﺮﻣﺎن ﯾﺎ ﺑﻪ اﻣﺎﻧﺖ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﮐﺘﺎب ﺑﻪ ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ
داﻧﺸﮕﺎه ﻓﺮدوﺳﯽ ﻣﺸﻬﺪ ﻣﯽ آﻣﺪﻧﺪ .آﻧﺎن
ﮐﻪ ﻣــﺮا در ﮐﻨﺎر اﯾﺸﺎن ﻣﯽ دﯾﺪﻧﺪ ،در ﺑﯿﻦ
ﮔﻔﺖوﮔﻮﻫﺎ ،ﻋﻠﺖ ﻏﯿﺒﺖﻫﺎی ﻃﻮﻻﻧﯽ ﺑﻨﺪه
را از ﺟﻠﺴﺎت اﻧﺠﻤﻦ ﻫﺎی ادﺑــﯽ ﻗﻬﺮﻣﺎن و
ﻓﺮخ ﺟﻮﯾﺎ ﻣﯽ ﺷﺪﻧﺪ .ﭘﺮﺳﺶ ﻫﺎی دوﺳﺘﺎن
ﺷﺎﻋﺮ و دﻋﻮت ﻣﻬﺮآﻣﯿﺰ آﻗﺎی ﻗﻬﺮﻣﺎن ﺑﺎﻋﺚ
ﺷﺪ ﮐﻪ از آن ﭘﺲ اﯾﻦ ﺑﻨﺪه ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺮﺗﺐ
در ﺟﻠﺴﻪ ﻫﺎی ﺳﻪ ﺷﻨﺒﻪ ﻣﻨﺰل آﻗﺎی ﻣﺤﻤﺪ
ﻗﻬﺮﻣﺎن ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻢ .ﻫﻢﻧﺸﯿﻨﯽ ﺑﺎ وی در دﻓﺘﺮ
ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ و از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ﺷﺮﮐﺖ در ﺟﻠﺴﺎت
ﻣﻨﺰل اﺳﺘﺎد ،ﻫﺮروز ﻣﺎ را ﺑﻪ ﻫﻢ ﻧﺰدﯾﮏﺗﺮ ﮐﺮد.
آﻗﺎی ﻗﻬﺮﻣﺎن ﺑﻪ ﺷﻐﻞ ﺗﺪرﯾﺲ و ﻣﻌﻠﻤﯽ )ﺑﺎ
ﻫﻤﻪ ﻓﻀﻞ و داﻧﺶ ﺧﻮد( ﻋﻼﻗﻪای ﻧﺪاﺷﺖ.
ﺑﺎ آﻧﮑﻪ ﺑﺎرﻫﺎ ﺑﻪ وی در داﻧﺸﮑﺪه ادﺑﯿﺎت اراﺋﻪ
دروﺳﯽ را ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ ،ﻗﺒﻮل ﻧﮑﺮد.
ﺣﺘﯽ ﯾﮑﯽ از اﺳﺘﺎدان داﻧﺸﮑﺪه ﺑﻪ آﻗﺎی
ﻗﻬﺮﻣﺎن ﮔﻔﺘﻪ ﺑــﻮد :ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﮐــﻼس درس
ﺻﺎﺋﺐ ﺑﯿﺎﯾﯿﺪ و ﮐﻨﺎر ﻣﻦ ﺑﻨﺸﯿﻨﯿﺪ و ﻓﻘﻂ ﮔﺎﻫﯽ
ﺑﯿﺖﻫﺎی دﺷﻮار را ﺷﺮح دﻫﯿﺪ.
ﺧﺎﻃﺮم ﻫﺴﺖ ﮐﻪ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺳﺎل  ۱۳۸۳اﺳﺘﺎد
دﮐﺘﺮ ﺷﻔﯿﻌﯽ ﮐﺪﮐﻨﯽ در ﯾﮑﯽ از ﺟﻠﺴﺎﺗﯽ ﮐﻪ در
ﻣﻨﺰل آﻗﺎی ﻗﻬﺮﻣﺎن ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪه ﺑﻮد ،در ﺣﻀﻮر
ﺟﻤﻊ ﮔﻔﺖ :ﻣﻦ از آﻗﺎی ﻗﻬﺮﻣﺎن ﭼﯿﺰﻫﺎﯾﯽ
آﻣﻮﺧﺘﻪ ام ﮐﻪ آن ﻫــﺎ را در داﻧﺸﮑﺪه درس
ﻧﻤﯽدادﻧﺪوﻧﻤﯽدﻫﻨﺪ.ﻫﻨﻮزﻫﻢﺑﺮاﯾﻦﺑﺎورمﮐﻪ
ﯾﮑﯽ از ﮐﻮﺗﺎﻫﯽﻫﺎی داﻧﺸﮑﺪه ادﺑﯿﺎت ﻣﺸﻬﺪ
اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ از وﺟﻮد آﻗﺎی ﻗﻬﺮﻣﺎن ﺑﺮای ﺗﺪرﯾﺲ
ادﺑﯿﺎت دوره ﺻﻔﻮی اﺳﺘﻔﺎده ﻧﮑﺮد .ﺟﻮاﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ
دﮐﺘﺮی ادﺑﯿﺎت ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ در ﺗﺪرﯾﺲ
ادﺑﯿﺎت اﯾﻦ دوره ﮐﻢ ﻣﯽآورﻧﺪ .ﻫﻨﻮز ﻫﻢ دﯾﺮ
ﻧﺸﺪه اﺳﺖ .ﺑﺎﯾﺪ در دورهﻫﺎی ﻋﺎﻟﯽ داﻧﺸﮑﺪه
ادﺑﯿﺎت ﺑﺮای آﻗﺎی ﻗﻬﺮﻣﺎن درس ﺑﮕﺬارﻧﺪ .آﻗﺎی
ﻗﻬﺮﻣﺎن ﺑﺎ ﺗﻮاﺿﻊ اﻇﻬﺎر ﮐﺮد :ﻧﻪ! ﻣﻦ ﮐﺎر ﺧﻮدم
را ﻣﯽﮐﻨﻢ و اﻫﻞ ﺗﺪرﯾﺲ ﻧﯿﺴﺘﻢ .دﮐﺘﺮ ﺷﻔﯿﻌﯽ
ﮔﻔﺖ :ﻣﻨﻈﻮرم اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻔﺘﻪای ﯾﮏ روز در
وﻗﺘﯽ ﻣﻌﯿﻦ ،داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن دﮐﺘﺮی ﺑﺎ ﺷﻤﺎ دﯾﺪار
داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ واﻗﻌﯽ ﺑﺎ ادﺑﯿﺎت دوره
ﺻﻔﻮی ﮐﻪ  ۲۵۰ﺗﺎ  ۳۰۰ﺳﺎل ﻋﻤﺮ ﮐﺮده و ازﻧﻈﺮ
ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ ،ﻏﯿﺮ از اﯾــﺮان ،ﺗﺎ ﻋﺜﻤﺎﻧﯽ و ﻫﻨﺪ
ﮔﺴﺘﺮش داﺷﺘﻪ اﺳﺖ آﺷﻨﺎ ﺷﻮﻧﺪ.
ﺑﻠﯽ ،ﺟﻨﺎب ﻣﺤﻤﺪ ﻗﻬﺮﻣﺎن اﺳﺘﺎد ﺑﺰرگ ﻣﺎ در
داﻧﺸﮑﺪه واﻗﻌﯽ ادﺑﯿﺎت ﺧﺮاﺳﺎن ،ﻫﯿﭻ وﻗﺖ
ﺑﻪ ﻃﻮر رﺳﻤﯽ ﻣﻌﻠﻤﯽ ﭘﯿﺸﻪ ﻧﮑﺮد .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ
ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ﺗﺬﮐﺮهﻫﺎﯾﺸﺎن ﺷﻐﻞ آﻗﺎی ﻗﻬﺮﻣﺎن
را ﻣﻌﻠﻤﯽ ذﮐﺮ ﮐﺮدهاﻧﺪ دﭼﺎر اﺷﺘﺒﺎه ﺷﺪهاﻧﺪ و
ﻫﻤﯿﻦﺟﺎ ﺳﺨﻦ آﻧﺎن ﺗﺼﺤﯿﺢ ﻣﯽﺷﻮد.

ﻫﻤﺎ ﺳﻌﺎدﺗﻤﻨﺪ -از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﻧﺴﺐ اﺟـــﺪادی اش ﺑﻪ
ﺧﺎﻧﺪان ﻗﺎﺟﺎر ﻣﯽرﺳﯿﺪ ،ﺑﻪ ﺣﮑﻢ ﭘﺪرش ،در ﮐﻮدﮐﯽ او
را »ﺳﻠﻄﺎن ﻣﺤﻤﺪ« و »آﻗﺎ« ﺻﺪا ﻣﯽزدﻧﺪ .اﯾﻦ ﻟﻘﺐﻫﺎ
ﺑــﺮای ﻣﺤﻤﺪ ﻗﻬﺮﻣﺎن ﺑﻪ ﭼﻨﺪ ﭘﺴﻮﻧﺪ ﺗﻌﺎرف ﻣﻨﺸﺎﻧﻪ
ﮐﻨﺎر اﺳﻢ و ﻧﺎم ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ ﺧﺘﻢ ﻧﺸﺪ و ﻗﺮﯾﺤﻪ ﺷﺎﻋﺮی
ﺑﻌﺪﻫﺎ او را ﺑﻪ آﻗﺎی ﺷﻌﺮ ﺧﺮاﺳﺎن ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﺮد ،ﺷﺎﻋﺮی
ﮐﻪ در ﻏﺰلﺳﺮاﯾﯽ ﯾﺪی ﻃﻮﻻ و در ﺗﺼﺤﯿﺢ ﻣﺘﻮن ادﺑﯽ و
ﭘﮋوﻫﺶ در ﺑﺎب اﯾﻦﮔﻮﻧﻪ ﻣﻮﺿﻮعﻫﺎ ﻧﯿﺰ دﺳﺘﯽ ﺑﺮ آﺗﺶ
داﺷﺖ ﺗﺎآﻧﺠﺎ ﮐﻪ او را ﺑﺰرگﺗﺮﯾﻦ ﺷﺎﻋﺮ ﻏﺰلﺳﺮای ﻣﻌﺎﺻﺮ
ﺧﺮاﺳﺎن ﻣﯽداﻧﻨﺪ و ﺗﺼﺤﯿﺢﻫﺎی ﻣﻌﺮوف او ﺑﺮ اﺷﻌﺎر
ﺻﺎﺋﺐ ﺷﻬﺮه ﻋﺎم و ﺧﺎص اﺳﺖ .از اﯾﻦ ﺟﺎوداﻧﻪ ﻧﺎم ﻋﺮﺻﻪ
ادب ﺧﺮاﺳﺎن ۲۵ ،ﺗﺄﻟﯿﻒ و ﺗﺼﺤﯿﺢ و ﺗﻌﺪادی ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﻪ
ﯾﺎدﮔﺎر ﻣﺎﻧﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺼﺤﯿﺢ دﯾﻮان ﻣﯿﻠﯽ ﻣﺸﻬﺪی،
دﯾﻮان ﺣﺎج ﻣﺤﻤﺪﺟﺎن ﻗﺪﺳﯽ و دﯾﻮان ﮐﻠﯿﻢ ﮐﺎﺷﺎﻧﯽ
از ﺟﻤﻠﻪ آن ﻫﺎﺳﺖ .دو ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻏﺰل و ﯾﮏ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ
ﺷﻌﺮ ﺑﻪ ﮔﻮﯾﺶ ﺗﺮﺑﺘﯽ را ﻧﯿﺰ در ﻓﻬﺮﺳﺖ ﮐﺘﺎبﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ
ﻧﺎم ﻣﺤﻤﺪ ﻗﻬﺮﻣﺎن روی ﺟﻠﺪ آنﻫﺎ ﻣﻬﺮ ﺧــﻮرده اﺳﺖ
ﻗﺮار دﻫﯿﺪ .او ﮐﻪ ﻣﺘﻮﻟﺪ  ۱۳۰۸در ﺗﺮﺑﺖ ﺣﯿﺪرﯾﻪ ﺑﻮد،
 ۲۸اردﯾﺒﻬﺸﺖ  ۱۳۹۲در ﻣﺸﻬﺪ درﮔﺬﺷﺖ و اﮐﻨﻮن
ﭘﯿﮑﺮش در ﺟﻮار آراﻣﮕﺎه ﺣﮑﯿﻢ ﺗﻮس آرﻣﯿﺪه اﺳﺖ .ﺑﻪ
ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ ﺳﺎﻟﺮوز درﮔﺬﺷﺖ اﺳﺘﺎد ،درﺑﺎره وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی
ﺷﻌﺮی و ادﺑﯽ وی ﺑﺎ دﮐﺘﺮ ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ راﺷﺪ ﻣﺤﺼﻞ،
اﺳﺘﺎد ﭘﯿﺶ ﮐﺴﻮت زﺑﺎن و ادﺑﯿﺎت ﻓﺎرﺳﯽ ،ﮔﻔﺖ وﮔﻮ
ﮐﺮدهاﯾﻢ.

ﻧﻘﺒﯽ ﺑﺮ وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی ﺷﻌﺮی و ادﺑﯽ اﺳﺘﺎد ﻣﺤﻤﺪ ﻗﻬﺮﻣﺎن
ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ ﺳﺎﻟﺮوز درﮔﺬﺷﺘﺶ

ﺷﺎﻫﺰاده ﺷﻌﺮ ﺧﺮاﺳﺎن

آﯾﺎ ﭘﮋوﻫﺶ در ﺣﻮزه ﺳﺒﮏ ﻫﻨﺪی ﺗﺄﺛﯿﺮی ﺑﺮ
درونﻣﺎﯾﻪ ﺷﻌﺮ ﻗﻬﺮﻣﺎن ﮔﺬاﺷﺘﻪ اﺳﺖ؟

ﻗﻬﺮﻣﺎن ﺳﺒﮏ ﻫﻨﺪی را ﺑﯿﺸﺘﺮ در ﺗﺼﺤﯿﺢ دﯾﻮان ﺻﺎﺋﺐ
ﺑﻪ ﮐﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺳﻮای اﺷﻌﺎر ﻋﺎﺷﻘﺎﻧﻪ و
ﻋﺎرﻓﺎﻧﻪ ،در ﺧﯿﻠﯽ از ﻣﻮارد ،درونﻣﺎﯾﻪ ﺷﻌﺮ اﯾﻦ ﺷﺎﻋﺮ
ﻧﻘﺪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺟﺪی و ﮔﺎﻫﯽ ﺑﺎ درونﻣﺎﯾﻪ ﻃﻨﺰ اﺳﺖ و
ﻫﻤﻪ آنﻫﺎ ﻣﺨﺎﻃﺐ را ﺑﺎ ﺗﺮﮐﯿﺐﻫﺎ و ﺗﺼﻮﯾﺮﻫﺎی ﺧﻮﺑﯽ
روﺑﻪرو ﻣﯽﮐﻨﺪ ،اﻣﺎ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻦ ،درونﻣﺎﯾﻪ اﺻﻠﯽ اﺷﻌﺎر
او ﺑﻪوﯾﮋه آن دﺳﺘﻪ از اﺷﻌﺎر ﮐﻪ در ﺳﺎلﻫﺎی ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ ﺣﯿﺎت
اﯾﺸﺎن ﺳــﺮوده ﺷﺪه اﺳﺖ ﻣﻌﻄﻮف ﺑﻪ ﻧﻘﺪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺮ دﯾﮕﺮ ﻣﻮﺿﻮعﻫﺎی راﯾﺞ در ﺷﻌﺮ او
ﻣﯽﭼﺮﺑﺪ.

ﻣﺮﺣﻮم ﻣﺤﻤﺪ ﻗﻬﺮﻣﺎن از ﯾﮏ ﻓﺮﻫﻨﮓ وﺳﯿﻊ زﺑﺎﻧﯽ
ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮد و در ﻣﺘﻮن ﻓﺎرﺳﯽ ﻫﻢ ﺗﻌﻤﻖ ﮐﺎﻓﯽ داﺷﺖ.
ﻫﻤﯿﻦ ﻓﺮﻫﻨﮓ وﺳﯿﻊ زﺑﺎﻧﯽ و اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻋﻨﺎﺻﺮ
ادﺑﯽ اﯾﻦ ﻓﺮﺻﺖ را ﺑﻪ او داده ﺑﻮد ﺗﺎ در ﻏﺰلﺳﺮاﯾﯽ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ
ﺑﺎﺷﺪ .ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ ،وی زﺑﺎن ﻣﺤﺎوره و ﮔﻮﯾﺶ ﺗﺮﺑﺘﯽ را
ﻧﯿﺰ ﺧﻮب ﻣﯽداﻧﺴﺖ .در ﻫﻤﯿﻦ ﺑﺎب ،دﯾﻮان ﺷﻌﺮی را ﮐﻪ
ﺑﻪ ﮔﻮﯾﺶ ﺗﺮﺑﺘﯽ ﭼﺎپ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ در ﺷﻤﺎر آﺛﺎر
اﯾﻦ ﺷﺎﻋﺮ ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ .اﯾﻦ ﯾﻌﻨﯽ ﻗﻬﺮﻣﺎن ﺳﻮای آن ﻓﺮﻫﻨﮓ
وﺳﯿﻊ زﺑﺎﻧﯽ ،ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﺗﮑﯿﻪ ﺑﺮ اﯾﻦ آﮔﺎﻫﯽ ﻏﻨﯽ از زﺑﺎن
ﻣﺤﺎوره ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ ﻟﻘﺐ ﺑﺮﺗﺮﯾﻦ ﺷﺎﻋﺮ ﺑﻮﻣﯽﺳﺮای
ﺧﺮاﺳﺎن را ﻧﯿﺰ از آن ﺧﻮد ﮐﻨﺪ.

اﮔﺮ از ﻣﺮﺣﻮم ﮔﻠﭽﯿﻦ ﻣﻌﺎﻧﯽ ﮐﻪ او ﻧﯿﺰ در ﺳﺒﮏ ﻫﻨﺪی
دﺳﺘﯽ ﺑﺮ آﺗﺶ داﺷﺖ ﺑﮕﺬرﯾﻢ ،ﻣﯽﺗﻮان در ﯾﮏ ﺳﺨﻦ
ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﻗﻬﺮﻣﺎن ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﮐﺎر را در ﺗﺼﺤﯿﺢ دﯾﻮانﻫﺎی
ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺳﺒﮏ ﻫﻨﺪی اﻧﺠﺎم داده اﺳﺖ و ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ
اﻃﻼﻋﺎت را ﻫﻢ از واژﮔﺎن ،ﺗﺮﮐﯿﺐﻫﺎ و ﺗﻌﺒﯿﺮﻫﺎی ﺳﺒﮏ
زﻧﺪﮔﯽ ﺑﺎ ﺷﺎﻋﺮ ﻣﺜﻞ ﻧﮕﻬﺪاری ﮐﺮدن از ﯾﮏ ﺷﯿﺸﻪ
ﻋﻄﺮ ﮔﺮان ﺑﻬﺎﺳﺖ .ﻓﺮﺷﺘﻪ ﻗﻬﺮﻣﺎن ﯾﮑﯽ از ﻫﻤﯿﻦ
اﻓــﺮادی اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﻤﺮی دراز را ﺻﺮف ﻧﮕﻬﺪاری
از ﺷﯿﺸﻪای ﻋﻄﺮ ﮐﺮده اﻧﺪ .او ﮐﻪ ﻧﻮه ﻋﻤﻮی اﺳﺘﺎد
ﻣﺤﻤﺪ ﻗﻬﺮﻣﺎن ﻧﯿﺰ ﻫﺴﺖ در ﺳﺎل  ۱۳۳۸ﺷﺮﯾﮏ
زﻧﺪﮔﯽ او ﻣﯽﺷﻮد ﺗﺎ ﭘﺲ از آن ،ﺧﺎﻃﺮاﺗﯽ ﻣﺸﺘﺮک
را ﺑﺎ ﻣﺮدی ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ اﻣﺮوز ﺧﺮاﺳﺎن او را ﺑﺎ ﻧﺎم
ﺑﺰرگﺗﺮﯾﻦ ﺷﺎﻋﺮ ﻏﺰلﺳﺮای ﻣﻌﺎﺻﺮ ﺧﻮد ﻣﯽﺷﻨﺎﺳﺪ.
ﺳﻄﺮﻫﺎی ﭘﯿﺶ رو ﺑﻪ ﮔﻔﺖوﮔﻮی ﻣﺎ ﺑﺎ او اﺧﺘﺼﺎص
ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳــﺖ ﺗﺎ از اﺣــﻮال زﻧﺪﮔﯽ ﺷﺨﺼﯽ و ﮐﻤﯽ
ﺧﺼﻮﺻﯽﺗﺮ ﺷﺎﻫﺰاده ﺷﻌﺮ ﺧﺮاﺳﺎن ﺑﺨﻮاﻧﯿﻢ.

اﺳﺘﺎد ﺷﻔﯿﻌﯽ ﮐﺪﮐﻨﯽ در ﻣﺼﺎﺣﺒﻪای ﮔﻔﺘﻪ ﮐﺎری
را ﮐﻪ ﻗﻬﺮﻣﺎن در ﺣﻮزه ﺷﻌﺮ ﻓﻮﻟﮑﻠﻮر و ﺑﻮﻣﯽ اﻧﺠﺎم
داده ﻣﻠﮏ اﻟﺸﻌﺮای ﺑﻬﺎر ﻧﯿﺰ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ
اﻧﺠﺎم دﻫﺪ .ﻧﻈﺮ ﺷﻤﺎ دراﯾﻦﺑﺎره ﭼﯿﺴﺖ و ﺟﺎﯾﮕﺎه
ﻗﻬﺮﻣﺎن را در ﺷﻌﺮ ﺑﻮﻣﯽ اﯾﺮان ﮐﺠﺎ ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﺪ؟

ﻫﻨﺪی ﻣﯽ داﻧﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺧﻮب اﺳﺖ ﺑﺪاﻧﯿﺪ ﮐﻪ در
ﺑﺴﯿﺎری از ﻧﺴﺨﻪ ﻫﺎی ﺑﻪ ﺟﺎ ﻣﺎﻧﺪه از دﯾــﻮان ﺻﺎﺋﺐ،
ﻋﻨﻮان »اﯾﻦ ﺧﻂ ﺧﻮد ﺻﺎﺋﺐ اﺳﺖ «.درج ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ
ﻋﻤﻮﻣﺎ درﺳﺖ ﻧﯿﺴﺖ .اﺷﺮاف ﻗﻬﺮﻣﺎن ﺑﻪ ﺳﺒﮏ ﻫﻨﺪی
ﺳﺒﺐ ﺷﺪ ﮐﺎر او ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﻧﺴﺨﻪ ﻫﺎی ﺳﻨﺠﯿﺪه ﺗﺮی
ﺑﺎﺷﺪ ،اﻣﺎ ﺳﻮای ﺗﺼﺤﯿﺢ ،ﺷﺎﯾﺪ ﺑﺘﻮان دﯾﮕﺮ وﯾﮋﮔﯽ

ﮐﺎر ﻗﻬﺮﻣﺎن را دﻗﺖ و وﺳﻮاس او ﺑﺮای ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻟﻐﺖﻧﺎﻣﻪ
و ﺗﺮﮐﯿﺐﻫﺎ و ﺗﻔﺴﯿﺮﻫﺎی وﯾﮋه ﺻﺎﺋﺐ داﻧﺴﺖ .اﯾﻦ ادﯾﺐ
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﮔﺰﯾﺪهای از اﺷﻌﺎر ﺻﺎﺋﺐ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﮐﺮده اﺳﺖ
ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﮔﺰﯾﺪهای داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ اﺳﺖ .دﯾﮕﺮاﻧﯽ
ﮐﻪ روی ﺻﺎﺋﺐ ﮐﺎر ﮐﺮدهاﻧﺪ دﺳﺖ ﺑﻪ ﮔﺰﯾﻨﺶ ﻧﺰدهاﻧﺪ.
اﮔﺮﻫﻢ دﺳﺖ زدهاﻧﺪ ،ﺑﺎ اﯾﻦ ﻫﻤﻪ دﻗﺖ ﮐﺎر ﻧﮑﺮدهاﻧﺪ.

ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻦ ،ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﻬﺎر ﺑﺎ ﻗﻬﺮﻣﺎن در ﺣﻮزه ﺑﻮﻣﯽﺳﺮاﯾﯽ
دور از ذﻫﻦ اﺳﺖ زﯾﺮا ﻣﺤﻤﺪﺗﻘﯽ ﻣﻠﮏاﻟﺸﻌﺮا در اﯾﻦ
ﺣﻮزه ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﻔﻨﻨﯽ دﺳﺖ ﺑﻪ ﻗﻠﻢ ﺑﺮده اﺳﺖ در ﺻﻮرﺗﯽ
ﮐﻪ از ﻗﻬﺮﻣﺎن دﯾﻮاﻧﯽ ﭼﻨﺪ ﺻﺪ ﺻﻔﺤﻪ ای ﺑﺎ ﮔﻮﯾﺶ
ﺗﺮﺑﺘﯽ ﭼﺎپ ﺷﺪه و اﺷﻌﺎر ﺑﺴﯿﺎر دﯾﮕﺮی ﻧﯿﺰ وﺟﻮد دارد
ﮐﻪ ﻫﻨﻮز ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ ،اﻣﺎ ﻣﯽﺗﻮان ﮐﺎر ﻗﻬﺮﻣﺎن
را ﺑﻪ دﻟﯿﻞ اﺣﯿﺎی ﮔﻮﯾﺶ ﺑﻮﻣﯽ ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ ﻓﺮد ﺧﻮاﻧﺪ
زﯾﺮا ﻟﻬﺠﻪ ﻫﺎ و ﮔﻮﯾﺶ ﻫﺎی ﺑﻮﻣﯽ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻗﺪرت ﮐﻢ،
ﺑﺮاﺛﺮ ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ زﺑﺎن ﻣﻌﯿﺎر ،ﺧﯿﻠﯽ زود ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل ،ﮔﻮﯾﺶ ﺗﺮﺑﺘﯽ ۵۰ﺳﺎل ﭘﯿﺶ ﺑﺎ ﮔﻮﯾﺶ
راﯾﺞ اﻣﺮوزش ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ .ﻗﻬﺮﻣﺎن ﺑﺎ ﺟﻤﻊآوری
اﺻﻄﻼﺣﺎت ﺧﺎص ﺗﺮﺑﺘﯽ و ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑــﺮدن آن در ﺷﻌﺮ
ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ اﯾﻦ ﮔﻮﯾﺶ را اﺣﯿﺎ ﮐﻨﺪ و ﺑﻪ آن ﺟﺎﻧﯽ دوﺑﺎره
ﺑﺒﺨﺸﺪ.
را اداﻣﻪ دﻫﻨﺪ«.

ﻓﺮﺷﺘﻪﻗﻬﺮﻣﺎنازﻧﯿﻢﻗﺮن
زﻧﺪﮔﯽﻣﺸﺘﺮﮐﺶﺑﺎ
اﺳﺘﺎدﻣﺤﻤﺪﻗﻬﺮﻣﺎنﻣﯽﮔﻮﯾﺪ

ﭘﺪرت ﺷﻌﺮش ﺗﻤﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ

ﺧﺎﻧﻢ ﻗﻬﺮﻣﺎن ﺣﺎل و ﻫﻮای ﺷﻌﺮ ﮔﻔﺘﻦ ﻫﻤﺴﺮش را
ﺑﺎ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺧﺎﻃﺮه ای ﭼﻨﯿﻦ ﺗﻮﺻﯿﻒ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ :ﭘﺴﺮ
ﺑﺰرﮔﻢ ﻧﺎﺷﻨﻮاﺳﺖ .ﯾﮏ روز دواندوان آﻣﺪ و ﺑﺎ ﻫﻤﺎن
زﺑــﺎن وﯾــﮋه ﺧــﻮدش ﮔﻔﺖ» :ﺑﺎﺑﺎ دارد ﻣﯽﺧﻨﺪد!«
اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﺑﺮای او ﮐﻪ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﭘﺪرش را ﮐﺎﻣﻼ ﺟﺪی
در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻣــﺪام ﻣﯽ ﺧﻮاﻧﺪ و ﻣﯽ ﻧﻮﺷﺖ دﯾﺪه
ﺑــﻮد ،ﮐﻤﯽ ﻋﺠﯿﺐ ﻣﯽ ﻧﻤﻮد .ﮔﻔﺘﻢ» :ﻣﯽ داﻧﯽ
دﻟﯿﻠﺶ ﭼﯿﺴﺖ؟« ﺑﺎ ﻟﺤﻨﯽ ﭘﺮﺳﺶ آﻣﯿﺰ ﺟﻮاب
داد ﮐﻪ »ﻧــﻪ« .ﮔﻔﺘﻢ» :ﭘــﺪرت ﺷﻌﺮش ﺗﻤﺎم ﺷﺪه
اﺳﺖ«.
او اداﻣﻪ ﻣﯽدﻫﺪ :ﻫﻤﺴﺮم وﻗﺘﯽ ﺷﻌﺮی را ﻣﯽﺳﺮود،
آن را ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﮐﻨﺎر ﻧﻤﯽﮔﺬاﺷﺖ .ﮔﺎﻫﯽ ﺗﺎ ﯾﮏ ﻫﻔﺘﻪ
ﻫﻢ آن را ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪ و ﺗﺼﺤﯿﺢ ﻣﯽﮐﺮد ﺗﺎ ﺑﻪ آﻧﭽﻪ در ﻧﻈﺮ
داﺷﺖ ﺑﺮﺳﺪ.

ﺗﺎ ﻟﺤﻈﻪ
آﺧﺮﺳﺮود

ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ ﻣﺸﻐﻮل ﻧﻮﺷﺘﻦ ﺑﻮد

ﻓﺮﺷﺘﻪ ﻗﻬﺮﻣﺎن ﻫﻤﺴﺮش را ﻣــﺮدی آرام و ﺳﺎﮐﺖ
ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺳﺎﻋﺖﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎری از روز را ﭘﺸﺖ
ﻣﯿﺰش ﻣﯽ ﻧﺸﺴﺘﻪ و ﻣﺸﻐﻮل ﻧﻮﺷﺘﻦ ﺑﻮده اﺳﺖ و
ﺣﺘﯽ ﺑﯿﻤﺎری ﺧﻮﻧﯽ ﻣﺰﻣﻦ ﮐﻪ ﺷﺶ ﻣﺎه آﺧﺮ ﻋﻤﺮش
ﺑﻪ آن دﭼﺎر ﺷﺪه ﻣﺎﻧﻊ از ﮐﺎرش ﻧﺒﻮده اﺳﺖ .او در
ﺑﺴﺘﺮ ﺑﯿﻤﺎری ﻧﯿﺰ ﺷﻌﺮ ﻣﯽﺳﺮوده اﺳﺖ .ﺑﺎﻧﻮ ﻗﻬﺮﻣﺎن
ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﻋﺎدت داﺷﺖ ﮐﺎرش را در ﺳﮑﻮت اﻧﺠﺎم
دﻫﺪ و در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن ،ﮔﺎﻫﯽ ﺑﻪ ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ﻧﯿﺰ ﮔﻮش
ﻣﯽداد .ﻣﯽداﻧﺴﺘﻢ ﮐﻪ در ﻣﻮاﻗﻊ ﮐﺎر ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺣﻮاﺳﺶ
را ﭘﺮت ﮐﻨﻢ .ﺑﭽﻪ ﻫﺎﯾﻢ را ﻫﻢ ﻃــﻮری ﺗﺮﺑﯿﺖ ﮐﺮده
ﺑﻮدم ﮐﻪ ﺷﺮاﯾﻂ ﮐﺎری ﭘﺪرﺷﺎن را درک ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ و
ﻣﺰاﺣﻤﺶ ﻧﻤﯽﺷﺪﻧﺪ.
او اداﻣﻪ ﻣﯽدﻫﺪ :ﺷﻌﺮ ﺑﺮای ﻫﻤﺴﺮم ﺧﯿﻠﯽ ﻣﻬﻢ ﺑﻮد
آن ﭼﻨﺎن ﮐﻪ ﺗﺎ آن را ﺗﻤﺎم ﻧﻤﯽﮐﺮد ﻗﻠﻤﺶ را زﻣﯿﻦ
ﻧﻤﯽ ﮔﺬاﺷﺖ اﻣــﺎ ﺣﺴﺎب ﮐﺎرﻫﺎی ﭘﮋوﻫﺸﯽ اش
ﮐﻤﯽ ﻓــﺮق ﻣــﯽﮐــﺮد .ﻣﻌﻤﻮﻻ ﻋــﺎدت داﺷــﺖ ﻫﺮ
ﯾﮑﯽ دو ﺳﺎﻋﺖ ۱۰ ،دﻗﯿﻘﻪ ای اﺳﺘﺮاﺣﺖ ﮐﻨﺪ .از
ﭘﺸﺖ ﻣﯿﺰش ﺑﻠﻨﺪ ﻣﯽﺷﺪ ،ﯾﮏ ﻓﻨﺠﺎن ﭼﺎی ﯾﺎ ﻧﺴﮑﺎﻓﻪ
ﻣﯽﺧﻮرد و دوﺑﺎره ﻣﺸﻐﻮل ﮐﺎر ﻣﯽﺷﺪ .ﻣﻌﻤﻮﻻ در روز
ﺣﺪود ﻫﺸﺖ ﺳﺎﻋﺖ ﮐﺎر ﻣﯽﮐﺮد.

وزنﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﺷﻌﺮ ﺷﺎدروان ﻗﻬﺮﻣﺎن اﺳﺘﻔﺎده
ﺷﺪه اﻧﺪ ﻫﻢ ﯾﮑﯽ از وﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻏﺰل
او را ﺷﺎﺧﺺ ﮐﺮده اﺳﺖ .دراﯾﻦ ﺑﺎره ﺗﻮﺿﯿﺢ
ﻣﯽدﻫﯿﺪ؟

وﯾﮋﮔﯽ ﮐﺎر ﻣﺤﻤﺪ ﻗﻬﺮﻣﺎن در اﯾﻦ ﺣﻮزه را ﻣﯽﺷﻮد در
اﺳﺘﻔﺎده اﺣﺴﻦ او از وزنﻫﺎی ﮐﻢﮐﺎرﺑﺮدﺗﺮ داﻧﺴﺖ .او
وزﻧﯽ را ﺧﻠﻖ ﻧﮑﺮده اﺳﺖ .از وزنﻫﺎی ﭘﺮﮐﺎرﺑﺮد ﻫﻢ در
ﺳﺮودن ﺑﻬﺮه ﺑﺮده ،اﻣﺎ اﯾﻦ ﻗﺪرت ﺷﺎﻋﺮی را ﻧﯿﺰ داﺷﺘﻪ
اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺑﯿﺸﺘﺮ وزن ﻫــﺎی ﮐﻢ ﮐﺎرﺑﺮد ﺷﻌﺮ ﻓﺎرﺳﯽ
ﻃﺒﻊآزﻣﺎﯾﯽ ﮐﻨﺪ .او ﮔﺎﻫﯽ ﻫﻢ وزنﻫﺎﯾﯽ را ﮐﻪ دﯾﮕﺮان
ﺑﻪ ﮐﺎر ﻧﺒﺮدهاﻧﺪ و ﺗﺎ اﻧــﺪازهای اﺑﺘﮑﺎری ﺑﻮده اﺳﺘﻔﺎده
ﮐﺮده اﺳﺖ .ﺑﺮای ﻧﻤﻮﻧﻪ ،ﺑﺎ وزنﻫﺎی ﻣﻮرداﺳﺘﻔﺎده در
ﻗﺎﻟﺐ ﻗﺼﯿﺪه ﻏﺰل ﺳﺮوده اﺳﺖ و ﺧﻮب ﻫﻢ از ﭘﺲ اﯾﻦ
ﮐﺎر ﺑﺮآﻣﺪه اﺳﺖ.

ﭼﻪ وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی ادﺑﯽای در ﺷﻌﺮ ﻣﺤﻤﺪ ﻗﻬﺮﻣﺎن
وﺟﻮد دارد ﮐﻪ او را ﺑﻪ ﺑﺮﺟﺴﺘﻪﺗﺮﯾﻦ ﺷﺎﻋﺮ ﺗﻐﺰﻟﯽ
ﺳﻨﺘﯽ ﺧﺮاﺳﺎن ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﺮده اﺳﺖ؟

ﺗﺼﺤﯿﺢدﯾﻮانﺷﺶﺟﻠﺪیﺻﺎﺋﺐراﺷﺎﺧﺺﺗﺮﯾﻦ
اﺛﺮ اﺳﺘﺎد ﻗﻬﺮﻣﺎن ﻣﯽداﻧﻨﺪ .از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﭘﯿﺶ از او
ادﯾﺒﺎن دﯾﮕﺮی ﻧﯿﺰ دﺳﺖ ﺑﻪ ﺗﺼﺤﯿﺢ اﯾﻦ دﯾﻮان
زده ﺑﻮدﻧﺪ ،وﺟﻪ ﺗﻤﺎﯾﺰ ﮐﺎر ﻗﻬﺮﻣﺎن ﺑﺎ دﯾﮕﺮان
ﭼﯿﺴﺖ؟

ﺑﺮای ﻫﻤﯿﻦ ،ﻣﯽﺗﻮان ﮐﺎر آﻗﺎی ﻗﻬﺮﻣﺎن را در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ
ﻧﻤﻮﻧﻪ داﻧﺴﺖ.

دﻓﺘﺮ ﺷﻌﺮش ﻫﻤﯿﺸﻪ ﮐﻨﺎر دﺳﺘﺶ ﺑﻮد

ﻧﻮﺑﺖ ﻣﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ دﯾﻨﻢ را ﺑﻪ ﺟﻮاﻧﺎن ادا ﮐﻨﻢ

ﻫﻤﺴﺮ اﺳﺘﺎد ﯾﮏ روز ﮐﺎری ﺷﺎﻋﺮ ﺑﺰرگ ﺧﺮاﺳﺎن
را اﯾﻦ ﻃﻮر ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ :ﭘﺲ از ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﯽ،
وﻗﺘﺶ آزادﺗﺮ ﺑﻮد .ﺑﺮای ﻫﻤﯿﻦ ،ﻫﺮ ﺻﺒﺢ ﺑﻌﺪ از ﺻﺮف
ﺻﺒﺤﺎﻧﻪ ﻣﯽرﻓﺖ ﺗﻮی اﺗﺎق ﮐﺎرش و ﺗﺎ ﻇﻬﺮ ﺑﻪ ﭘﮋوﻫﺶ
و ﻧﻮﺷﺘﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻣﺸﻐﻮل ﻣﯽ ﺷﺪ .اﯾــﻦ ﺳﺎل ﻫﺎی
آﺧﺮ ،ﮐﺎر ﭘﮋوﻫﺶ را رﻫﺎ ﮐﺮد و ﻓﻘﻂ ﺷﻌﺮ ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪ ﯾﺎ
ﻣﯽﺳﺮود .ﺷﻌﺮﻫﺎ را ﻫﻢ ﭘﺲ از ﮐﺎﻣﻞ ﺷﺪن ،در راﯾﺎﻧﻪ
ﺷﺨﺼﯽاش ﺗﺎﯾﭗ ﻣﯽﮐﺮد.
او ﺗﻮﺿﯿﺢ ﻣﯽ دﻫﺪ :ﯾﮏ روز ﻫﻤﺎن وﻗﺖ ﻫﺎ از او

ﭘﺮﺳﯿﺪم» :ﭼﺮا ﮐﺎرﻫﺎی ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽات درﺑﺎره ﺳﺒﮏ
ﻫﻨﺪی را رﻫﺎ ﮐﺮدی؟« در ﺟﻮاﺑﻢ ﮔﻔﺖ» :ﻣﻦ ﻋﻤﺮی
در ﺟﻠﺴﺎت ﺷﻌﺮ ﺑﻮدم و ﺑﺰرﮔﺎن آن روزﮔﺎر اﺷﺘﺒﺎﻫﺎت
ﺷﻌﺮی ام را ﮔﻔﺘﻪ و ﺗﺸﻮﯾﻘﻢ ﮐﺮده اﻧﺪ .ﺣﺎﻻ ﻧﻮﺑﺖ
ﻣﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ دﯾﻦ را ﺑﻪ ﺟﻮاﻧﺎن ادا ﮐﻨﻢ «.دوﺑﺎره
ﭘﺮﺳﯿﺪم» :ﻣﺜﻼ ﭼﻪ ﮐﺎر ﻣﯽ ﮐﻨﯽ؟« ﺟــﻮاب داد:
»ﺷﻌﺮﻫﺎﯾﯽ را ﮐﻪ ﺷﺎﻋﺮان ﺟﻮان ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﻨﺪ و ﺑﺮاﯾﻢ
ارﺳﺎل ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﻣﯽﺧﻮاﻧﻢ و اﺷﮑﺎلﻫﺎی ﮐﺎرﺷﺎن را
ﺑﺮاﯾﺸﺎن ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﻢ .ﮔﺎﻫﯽ ﻫﻢ ﻏﻠﻂﮔﯿﺮی ﻣﯽﮐﻨﻢ.
ﻧﮕﺮان ﮐﺎرﻫﺎی ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﻫﻢ ﻧﺒﺎش .ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺑﺎش
ﺑﻌﺪ از ﻣﻦ ﻫﻢ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﺧﻮاﻫﻨﺪ آﻣﺪ ﮐﻪ ﺳﺒﮏ ﻫﻨﺪی

ﺣﺮف زدن درﺑــﺎره روزﻫــﺎی ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ زﻧﺪﮔﯽ اﺳﺘﺎد
ﻗﻬﺮﻣﺎن ﺳﺨﺖ اﺳﺖ .ﻫﻤﺴﺮش ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ
او ﺗﻨﻬﺎ در ﺷﺶ ﻣﺎه آﺧﺮ ﻋﻤﺮ ﮐﻪ اﺣﻮال ﺟﺴﻤﯽاش
وﺧﯿﻢ ﺷﺪه ﺑﻮده ﮐﻤﺘﺮ ﺧﻮاﻧﺪه و ﮐﻤﺘﺮ ﻧﻮﺷﺘﻪ اﺳﺖ.
ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ﺷﻌﺮ ﺳﺮودﻧﺶ ﺗﺎ آﺧﺮﯾﻦ روزﻫــﺎ اداﻣﻪ
داﺷﺘﻪ اﺳﺖ :دﻓﺘﺮ ﺷﻌﺮش ﻫﻤﯿﺸﻪ ﮐﻨﺎر دﺳﺘﺶ
ﺑﻮد .ﺧﻮدش ﻗﻠﻢ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﯽ ﮔﺮﻓﺖ .ﺣﺘﯽ ﺗﺎرﯾﺦ
ﺳــﺮودن ﺗﮏ ﺗﮏ آن ﻫــﺎ را دﻗﯿﻖ ﻣﯽ ﻧﻮﺷﺖ .ﻫﯿﭻ
ﻧﻮﺷﺘﻪ ﯾﺎ ﺷﻌﺮی ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﺤﺮﯾﺮش در اﻧﺘﻬﺎ
درج ﻧﺸﺪه ﺑﺎﺷﺪ .آﺧﺮﯾﻦ ﺷﻌﺮش را ﻫﻢ ﮔﻤﺎﻧﻢ
ﯾﮏروزو ﻧﯿﻢ ﻗﺒﻞ از ﻓﻮﺗﺶ ﺳﺮود .ﺗﺎ ﻫﻤﺎن ﻟﺤﻈﻪ ﺷﻌﺮ
ﻣﯽ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﻧﺎﮔﻬﺎن دﭼﺎر ﺗﺐ ﺷﺪﯾﺪ ﺷﺪ .اﯾﻦ ﺗﺐ
ﺗﺎ روز ﺑﻌﺪ اداﻣﻪ داﺷﺖ و ﺑﻌﺪ ﻫﻢ ﮐﻪ دﯾﮕﺮ ﺑﻪ زﻧﺪﮔﯽ
ﺑﺎزﻧﮕﺸﺖ.

ﻓﺮﺗﻮر و ﻓﺮﻫﻨﮓ

ازراﺳﺖ:ﻋﻠﯽرواﻗﯽ،ﻣﺤﻤﺪﻗﻬﺮﻣﺎن،ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎﺷﻔﯿﻌﯽﮐﺪﮐﻨﯽوﻣﻬﺪیاﺧﻮانﺛﺎﻟﺚ
دی۱۳۴۴

ﻗﻬﺮﻣﺎن و اﺧﻮان ﺛﺎﻟﺚ

ﻋﻠﯽ ﺑﺎﻗﺮ زاده) ﺑﻘﺎ( ،ﻣﺤﻤﺪ ﻗﻬﺮﻣﺎن ،اﺣﻤﺪ ﮐﻤﺎل ﭘﻮرو ﻣﻬﺪی اﺧﻮان ﺛﺎﻟﺚ
۱۳۶۷

ﮐﺘﺎﺑﺨﻮان

ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ رﻧﮕﯿﻦﮔﻞ

» ﻣﺠﻤﻮ ﻋﻪ رﻧﮕﯿﻦ ﮔﻞ « ﮔﺰ ﯾﺪ ه ا ﺷﻌﺎ ر
ﺻﺎﺋﺐﺗﺒﺮﯾﺰی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ اﻧﺘﺨﺎب و ﺗﻮﺿﯿﺢ
ﺷﺎدروان ﻣﺤﻤﺪ ﻗﻬﺮﻣﺎن ﺗﺪوﯾﻦ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﻣﯿﺮزا ﻣﺤﻤﺪﻋﻠﯽ ﺻﺎﺋﺐ ﺗﺒﺮﯾﺰی ﺑﺰرگ ﺗﺮﯾﻦ
ﻏﺰلﺳﺮای ﺳﺪه ﯾﺎزدﻫﻢ ﻫﺠﺮی و ﻧﺎﻣﺪارﺗﺮﯾﻦ
ﺷﺎﻋﺮ زﻣﺎن ﺻﻔﻮﯾﻪ اﺳﺖ .ﺻﺎﺋﺐ ﭼﻨﺪ ﺳﺎﻟﯽ
در ﻫﻨﺪوﺳﺘﺎن و ﻫﺮات و ﮐﺎﺑﻞ ﺑﻪ ﺳﺮ ﺑﺮد ﮐﻪ
ﻣﻮرداﺣﺘﺮام ﺣﮑﻤﺮان ﺷﺎﻋﺮ و ادﯾﺐ ﮐﺎﺑﻞ،
ﻇﻔﺮﺧﺎن ،ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ.
وﻗﺘﯽ در ﺳﺎل  ۱۰۴۲ﺑﻪ اﯾﺮان ﺑﺎزﮔﺸﺖ و ﺑﺎر
دﯾﮕﺮ ﻣﻘﯿﻢ اﺻﻔﻬﺎن ﺷﺪ ،ﺷﺎه ﻋﺒﺎس دوم
ﺻﻔﻮی ﺑﻪ او ﻣﻘﺎم ﻣﻠﮏاﻟﺸﻌﺮاﯾﯽ داد .او در
ﻫﺸﺘﺎدﺳﺎﻟﮕﯽ دﯾﺪه از ﺟﻬﺎن ﻓﺮوﺑﺴﺖ.
ﺷﻤﺎر اﺷﻌﺎر ﺻﺎﺋﺐ ﺗﺒﺮﯾﺰی را از  ۶۰ﻫﺰار ﺗﺎ
 ۱۲۰ﻫﺰار ﺑﯿﺖ ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ .ﮐﻤﺎﺑﯿﺶ ﻫﻤﻪ آﺛﺎر
ﺻﺎﺋﺐ ﻏﺰل اﺳﺖ ﺑﻪﺟﺰ ﺳﻪ ﭼﻬﺎر ﻫﺰار ﺑﯿﺖ
ﻗﺼﯿﺪه و دو ﺳﻪ ﻗﻄﻌﻪ و ﻣﺜﻨﻮی ﮐﻮﺗﺎه و ﻧﺎﻗﺺ
»ﻗﻨﺪﻫﺎرﻧﺎﻣﻪ«.

ﭼﺮاغ ﺷﻌﺮ

»ﭼﺮاغ ﺷﻌﺮ« ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﯾﺎدداﺷﺖﻫﺎﯾﯽ درﺑﺎره
ﻣﺤﻤﺪ ﻗﻬﺮﻣﺎن ،ﺷﺎﻋﺮ و ادﯾﺐ ﺧﺮاﺳﺎﻧﯽ ،اﺳﺖ
ﮐﻪﮔﺰﯾﺪهایازﺷﻌﺮﻫﺎیاوراﻧﯿﺰﺑﻪﻫﻤﺮاهدارد.
اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﮐﻪ ﺑﻪ ﮐﻮﺷﺶ ﯾﻮﺳﻒ ﺑﯿﻨﺎ ﻓﺮاﻫﻢ
آﻣﺪه ،ﺳﻮﻣﯿﻦ ﻋﻨﻮان از ﺳﻠﺴﻠﻪ ﮐﺘﺎب ﻫﺎی
ﻣﺸﺎﻫﯿﺮ ادب ﺧﺮاﺳﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﻮزه ﻫﻨﺮی
ﺧﺮاﺳﺎن رﺿﻮی ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﺮده اﺳﺖ.
در ﺑﺨﺶ اول آن ،رواﯾﺘﯽ ﮐﻮﺗﺎه از زﻧﺪﮔﯽ
ﻣﺤﻤﺪ ﻗﻬﺮﻣﺎن ﺑﻪ ﻗﻠﻢ ﺧﻮد وی اراﺋﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ
ﮐﻪ ﺑﺮﮔﺮﻓﺘﻪ از ﻣﻘﺪﻣﻪ اﺳﺘﺎد ﺑﺮ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪﺷﻌﺮ
»ﺣﺎﺻﻞ ﻋﻤﺮ« اﺳﺖ .دﯾﮕﺮ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻧﯿﺰ
دﺳﺘﺎورد ﮔﻔﺖ وﮔﻮی ﻣﺆﻟﻒ ﺑﺎ ﺗﻨﯽ ﭼﻨﺪ از
ادﯾﺒﺎن و اﺳﺘﺎدان ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﯾﺎدداﺷﺖ ﻫﺎی
آنﻫﺎ و ﮔﺰﯾﺪه اﺷﻌﺎر ﻗﻬﺮﻣﺎن اﺳﺖ.
ﭼﺎﻣﻪ ﺳﺮا

دو ﻏﺰل از ﻣﺤﻤﺪ ﻗﻬﺮﻣﺎن

۱
ﻫﻤﭽﻮن ﺳﺘﺎره ﭼﺸﻢ ﺑﻪ راﻫﻢ ﻧﺸﺎﻧﺪهاﻧﺪ
ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺷﺐ ﺑﻪ روز ﺳﯿﺎﻫﻢ ﻧﺸﺎﻧﺪهاﻧﺪ
ﮔﺮد ﺧﺒﺮ ﻧﻤﯽرﺳﺪ از ﮐﺎروان راز
ﺷﺪ روزﻫﺎ ﮐﻪ ﺑﺮ ﺳﺮ راﻫﻢ ﻧﺸﺎﻧﺪهاﻧﺪ
در ﻣﺮگ آرزو ﻧﻔﺲ ﺳﺮد ﻣﯽزﻧﻢ
ﭼﻮن ﺑﺎد در ﺷﮑﻨﺠﻪ آﻫﻢ ﻧﺸﺎﻧﺪهاﻧﺪ
ﻏﺎﻓﻞ ﮔﺬﺷﺖ ﻗﺎﻓﻠﻪ ﺷﺎدی از ﺳﺮم
آن ﯾﻮﺳﻔﻢ ﮐﻪ در دل ﭼﺎﻫﻢ ﻧﺸﺎﻧﺪهاﻧﺪ
ﻫﺮ روز ﺷﯿﻮﻧﯽ اﺳﺖ ز ﻏﻢﺧﺎﻧﻪام ﺑﻠﻨﺪ
در ﺧﻮن ﺻﺪ اﻣﯿﺪ ﺗﺒﺎﻫﻢ ﻧﺸﺎﻧﺪهاﻧﺪ
از ﭘﺴﺘﯽ و ﺑﻠﻨﺪی ﻃﺎﻟﻊ ﭼﻮ ﮔﺮدﺑﺎد
ﮔﺎﻫﻢ ﺑﻪ اوج ﺑﺮده و ﮔﺎﻫﻢ ﻧﺸﺎﻧﺪهاﻧﺪ
از ﺑﯿﻢ ﺧﻮی ﻧﺎزک ﺗﻮ دم ﻧﻤﯽزﻧﻢ
آﯾﯿﻨﻪ در ﺑﺮاﺑﺮ آﻫﻢ ﻧﺸﺎﻧﺪهاﻧﺪ
ﺷﺮﻣﻢ زﻧﺪ ﺑﻪ ﺑﺰم ﺗﻮ راه ﻧﻈﺮ ﻫﻨﻮز
ﺻﺪ دزد در ﮐﻤﯿﻦ ﻧﮕﺎﻫﻢ ﻧﺸﺎﻧﺪهاﻧﺪ
در ﻣﺎﺗﻢ دوروزه ﻫﺴﺘﯽ ﺑﻪ ﺑﺎغ دﻫﺮ
ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻨﻔﺸﻪ ﻧﯿﺴﺖ ﻣﺮا ﻫﻢ ﻧﺸﺎﻧﺪهاﻧﺪ

۲
ز ﺷﺮم ﮔﺮﭼﻪ ﺗﻬﯽ ﻣﺎﻧﺪ از ﺗﻮ آﻏﻮﺷﻢ
ﻧﻤﯽﺷﻮد ﺷﺐ دﯾﺪارﻣﺎن ﻓﺮاﻣﻮﺷﻢ
دﻟﻢ ﮐﻪ ﺑﻮد ﺧﺮوﺷﺎن ﭼﻮ ﺑﺤﺮ ﺷﺪ ﺧﺎﻣﻮش
ﭼﻮ ﻣﻮج ﮔﺮم ﺻﺪاﯾﺖ دوﯾﺪ در ﮔﻮﺷﻢ
زدی ﺑﻪ ﺷﺎﻧﻪ ﻣﻦ ﺗﮑﯿﻪ و ﻧﺪاﻧﺴﺘﯽ
ﮐﻪ ﺑﺎر ﻏﻢ ﻓﺘﺪ از رﻓﺘﻦ ﺗﻮ ﺑﺮ دوﺷﻢ
ﺑﻪ رﻧﮓ ﺑﺨﺖ ﻣﻨﺶ آﻓﺮﯾﺪه اﺳﺖ ﺧﺪا
ﺑﯿﺎ ﮐﻪ ﻣﺮده آن ﮔﯿﺴﻮی ﺳﯿﻪﭘﻮﺷﻢ
ﮔﺮم ﺗﻮ ﺧﻮن ﺟﮕﺮ دادهای ﺣﻼﻟﻢ ﺑﺎد
وﮔﺮ ز ﺟﺎم ﻟﺒﺖ ﻣﯽ ﮐﺸﯿﺪهام ﻧﻮﺷﻢ
ﺑﻪ ﺧﻮﯾﺶ ﺑﺎز ﻧﯿﺎرد ﻣﺮا ز ﻣﺴﺘﯽ ﻋﺸﻖ
اﮔﺮ ﮐﻪ ﺑﺎلزﻧﺎن آﯾﺪ از ﺳﻔﺮ ﻫﻮﺷﻢ
ﻧﻤﯽﺷﻮد دل درﯾﺎﯾﯽام ﺗﻬﯽ از ﺷﻮر
اﮔﺮ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻇﺎﻫﺮ ﻓﺘﺎده از ﺟﻮﺷﻢ
از آن زﻣﺎن ﮐﻪ ﺟﺪا ﻣﺎﻧﺪم از ﮔﻞ روﯾﺖ
ﭼﻮ ﺑﻠﺒﻠﯽ ﮐﻪ ﺧﺰاﻧﺶ زده اﺳﺖ ﺧﺎﻣﻮﺷﻢ
ﺑﻪ ﯾﮏ دو ﺣﺮف ﮐﻨﻢ ﻣﺨﺘﺼﺮ ﺣﮑﺎﯾﺖ را
ﺗﻮ را ز ﯾﺎد ﻧﺒﺮدم ﻣﮑﻦ ﻓﺮاﻣﻮﺷﻢ

