
گپ و گفت با غالمرضا شکوهی، اردیبهشت 1393

از ابهت فرخ، قهر با حوزه هرنی تا 
انتخاب بهرتین شاعر مشهد

حسین قرایی

غالمرضا شکوهی، شاعری است که دیر دیر به چاپ شعرهایش مبادرت می ورزید. حجم 

انبوهی از اشعار این شاعر مشهدی را اشعار آیینی در بر می گیرد. البته اشعار عاشقانۀ  او هم 

به زیبایی اشعار آیینی اش است.

زیبایی اندیشه و تفکر او از پشت مرصاع های شعرش دیدنی بود. اردیبهشت1393 

فرصتی دست داد تا در گفت وگویی با او از شعر خودش، شعر مشهد بشنویم.

- آقای شکوهی، چرا غالمرضا؟

- اسم مولود یا زاییدۀ خود انسان نیست. من پس از اینکه به خود آمدم دیدم ناخودآگاه 

غالمرضا نامیده شده ام و پدرم هامن طور که مرا غالمرضا نامید، نام اخوی ام را هم غالمحسین 

گذاشت، چون اعتقاد به غالم بودن درگاه اهل بیت)ع( برایش اهمیت داشت.

- پدر شاعر بودند؟

- نه، پدرم ارتشی بود، ولی یک ارتشی که قرآن را کامالً حفظ بود. قاری قرآن بود و به 

دیگران هم قرآن تعلیم می داد. این اواخر هم با اینکه ملبّس و معّمم هم نبود، امام جامعت 

مسجد محل بود.



 خانۀ شام در کدام ناحیۀ مشهد قرار داشت؟

- در خیابان تهران، خیابان امام رضای فعلی.

آن موسیقی یک باره پریدن پرندگان را دوست داشتم.
 از فضای خانه و خانواده و پدر و مادر و فضای حاکم بر خانه در دورۀ 

کودکی و نوجوانی بگویید.

- تا چهار پنج سالگی که اصالً یادم منی آید، فقط وقتی شناسنامه ام را 

باز کردم و نام و فامیلم را دیدم، خودم متوجه شدم که از میان اطرافیان به 

موجودات قشنگی مثل گنجشک ، پرنده، طوطی، آواز و صدای خوش زیاد 

عالقه مندم. به عنوان مثال وقتی از کوچۀ ما رد می شدند یکی از آن پرنده ها 

را می گرفتم برای بزرگ کردن، چون انس زیادی به پیدا کردن دوستی از 

جمله دوستی که نتواند به تو آسیبی برساند مثل پرندگان داشتم. به همین 

خاطر وقتی به روستای پدرم که نامش کوه رسخ یا ریَوش بود در کاشمر 

در ماه های تعطیلی می رفتیم. من به جای اینکه آن جا با آدم ها رفت و آمد 

کنم بیشرت با گوسفندها و گوساله ها و بزغاله های کوچک و پرندگان روی 

درختان محشور بودم نه اینکه خدای نکرده خواسته باشم سنگی پرتاب کنم 

و گنجشکی را بزنم، پرش این ها را دوست داشتم، آن موسیقی یکباره پریدن 

آنها را خیلی دوست داشتم.

پس در کودکی این نگاه شاعرانه را داشتید؟

وقتی  اینکه خودم متوجه بشوم. مثالً  ناخودآگاه داشتم بدون  بله، 

گوسفندها را برای چرا می بردند من هم می رفتم و می گفتم من را به 

جاهایی برب که اولنگ زار باشد یعنی آب و سبزه در هم قاطی باشدبنابراین 

آن جا یک نفر از اقوام دور یک جلد حافظ به من بخشید حافظ کوچک 

جیبی بود...

آن موقع چند سالتان بود؟ متولد چه سالی هستید؟

ده سامل بود، کالس دوم یا سوم دبستان بودم. بهمن 1328.کتاب حافظ 

را به من داد. در این کتاب از یک طرف غزل های حافظ را نوشته بود از آن 

طرف دیگرش غزل های سعدی را نوشته بود، کتاب قدیمی بود که چند نفر 

آن را به هم تقدیم کرده بودند تا اینکه آخرین نفر حسین عاقبتی آن را به 

من داد. من آن را در راه دبیرستان که می رفتم و می آمدم می خواندم درست 

است که معنی بسیاری از واژگان را منی دانستم مثالً:

ّغنی نوای طرب ساز کن  مرُ

به قول و غزل نغمه آغاز کن

من خیال می کردم این مغنی هامن چاه کن است بعدها فهمیدم که 

این گونه نیست. معنی بسیاری از واژگان را منی فهمیدم اما حفظ می شدم. 

چون »العلم فی سقر کالنقش فی الحجر« ناخودآگاه این غزل ها در مغز 

من نشست، یعنی کتاب را می دادم به دوست همراهم می گفتم فالنی این 

کتاب را بخوان تا من صفحه اش را بگویم تا ابتدای غزل را می خواند تا انتهای 

آن را می خواندم و می گفتم فالن صفحه کتاب است.

به وزن و مسائل عروضی هم که تسلط نداشتید و فقط می خواندید.

اصالً! فقط کتاب را می خواندم.

یک سؤال اساسی در حیات ادبی شام این  جا پیش می آید؛ در آن 

سال هایی که 1۴- 15 سالش بوده می شود حدود 13۴3 در آن سال ها 

انجمن های ادبی در مشهد به طور جدی فعال بودند. انجمن ادبی رسگرد 

نگارنده، انجمن ادبی فرخ از این فضا برایامن روایت کنید که آیا به آن 

انجمن ها کشیده می شدید. اصالً باخرب بودید که چنین انجمن های ادبی 

وجود دارد یا خیر؟

من از فرخ باخرب بودم ولی می دانستم چون کوچک سال هستم آنجا 

مرا راه منی دهند.

ابهت فرخ اجازه منی داد که من بروم به آن انجمن ادبی
یعنی رفته بودید راهتان نداده بودند؟!

نه، ولی می دانستم آقای فرخ یک شخصیت واالیی است که استاندار 

را جابه جا می کند و من جوانک ممکن است راهی به آنجا نداشته باشم. 

ابهت فرخ اجازه منی داد که من بروم به آنجا. رسگرد نگارنده هم به خاطر 

اسم رسگرد و این تربیتی که ما شده بودم از رفنت به خانه مرحوم نگارنده  

پرهیز می کردم و شاید کار اشتباهی می کردم. ولی خود من، برادران حجازی، 

شاهرودی و جواهری ها چندین نفر بودیم که شب های چهارشنبه انجمن 

خانگی داشتیم که در آن انجمن اسامعیل نوری عال که گهگاهی از تهران، 

به مشهد می آمد. به انجمن می آمد. نسیم خاکسار و بسیاری از تهرانی ها 

عالوه بر شاعران خوب مشهدی می آمدند، شعرای مشهدی مثل خاوری، رضا 

دبیری، آقای گوهری، سخایی شاهرودی می آمدند.



در این انجمن  چه کسی بیشرت نقد می کرد؟

که  حجازی  فخرالدین  برادر  حجازی  عالءالدین  بودند؛  حجازی ها 

هم کالس من بود این انجمن را می رفتیم که شعرهایامن را رصفاً برای هم 

بخوانیم.

این انجمن از چه سالی شکل گرفته بود؟

گاهی اوقات بچه ها خسته می شدند و دیگر پول  چای هم نداشتیم، 

همگی دانشجو بودیم گاهی اوقات دو، سه هفته  تعطیل می شد و گاهی 

یکی از بچه ها می گفت برقرار است بیایید. انجمنی باز شده بود  که شاید 

یک مقداری بوی شاه می داد به نام انجمن ادبی »مهر آریا« که در آن 

موسیقی و شعر خیلی خوب رواج داشت و متام شخصیت های بزرگ 

خراسان به آنجا می رفتند. من رصفاً به خاطر موسیقی اش آنجا می رفتم 

چون بهرتین ویولنیست های مشهد می آمدند آنجا. من هم به خاطر هامن 

موسیقی می رفتم چون شاعری نبود که واقعاً شاعر باشد غیر از دو- سه تن 

که خوب های مشهد بودند و االن دست از شعر کشیده اند یا فوت کرده 

اند مثل مرحوم صاحبکار و آقای غفوریان صحرایی تا اینکه این انجمن بعد 

از انقالب بسته شد.

بچه های مشهد برای صفحه ادبیاتش روزنامه را می خریدند

 از دوره نوجوانی تا دوره ای که می خواهید بروید دانشگاه از آنجا هم 

برایامن بگویید.

من در دبیرستان بودم که یکی از دوستانم در مجله »آفتاب رشق« 

خربنویس بود یعنی اخبار رادیو را پیاده می کرد. به من گفت صفحه ادبیات 

ما را کسی نیست راه بیندازد شام صفحه ادبیات را قبول می کنی؟ من از خدا 

می خواستم و پذیرفتم. صفحه ادبیات پنج شنبه ها منترش می شد و دعوتنامه 

برای فرستادن اشعار نوشتم و متام روزها می رفتم آنجا و شعرهای آمده را 

زیر و رو می کردم و اگر قابل چاپ بود چاپ می کردم. این صفحه ادبیات 

به گونه ای شده بود که متام بچه های مشهد رصفاً به خاطر صفحه ادبیاتش 

روزنامه پنجشنبه ها را می خریدند. به خاطر اینکه من رودربایستی نداشتم 

و اگر شعر از بزرگرتین شاعر هم بود و کوچکرتین اشتباه تصویری داشت 

آنجا متذکر می شدم چون جوان بودم و خام می گفتم شام را به مطالعه 

بیشرت توصیه می کنم . ضمن اینکه از زمانی که شعر می گفتم شعر من 

رصفاً شعر نو بود یعنی در روزنامه آفتاب رشق هم که هر هفته از خودم 

هم شعر می گذاشتم نیامیی بود. محال بود شعر کالسیک بگذارم چون 

زمان شعر نو بود هنوز شعر سپید و آزاد جایی باز نکرده بود. گاهی اوقات 

شعرها کمی از وزن خارج می شدند مثل »سهراب« یا »فروغ« ولی دوباره 

برمی گشتند به هامن وزن اصلی. در دانشگاه برخوردی پیش آمد بین شاملو 

و طرفدارانش و از این طرف دکرت مهدی حمیدی شیرازی و طرفدارانش در 

ارتباط با شعر نو و کالسیک.

 یعنی این دو نفر آنجا بودند؟

نه، در روزنامه ها و مجالت از این طرف نام شاملو بود و از آن طرف 

حمیدی شیرازی؛ بنابراین هر کدام طرفداران زیادی داشتند. ما هم که اهل 

شعر بودیم این برخوردها را می خواندیم.

دو چشمی که وسط دو تا آتش مثل دو زغال خودش را نشان 

بدهد
 شام جزو کدام دسته بودید؟

من واقعاً خودم می خواستم به نتیجه برسم که کدام یک بهرت است؛ 

هم مطالب طرفداران شاملو را می خواندم و هم طرفداران حمیدی شیرازی 

را. آخر ولی به این نتیجه رسیدم که اگر شاعر قدرت داشته باشد هامن 

مفاهیم نو امروزی را در قالب کالسیک جای بدهد مسلم است با اینکه 

سخت تر است و هرنی تر کار خیلی بهرت است. بعد در روزنامه مثال زدم 

گفتم؛ زغال یک چیز سیاه به درد نخور است ولی وقتی در شعر درست 

می افتد: »ای دو چشمت وسط آتش رشمت دو زغال« می بینیم اتفاقاً خیلی 

قشنگ است. دو چشمی که وسط دو تا آتش مثل دو زغال خودش را نشان 

بدهد. خودم لذا رشوع کردم به رسودن کار کالسیک سال 46 کتاب کشکول 

از آقای اسدالله مبرشی منترش شد که در سن 1۰4 سالگی فوت کرد ایشان 

دانشمندی بود در مشهد، کتابی حاوی متام موضوعات مختلف بود به 

همین خاطر اسمش را کشکول گذاشته بود شعر و پندیات، جوک و لطایف 

و همه چیز در آن بود آنجا دو تا شعر از من گذاشته بود و این دو تا شعر:

سیلم از چشم کوهسارانم       

به رغم از عقده های بارانم

بر نگاهم کتیبه ای از درد      

یادگاری ز روزگارانم



تشنه ای در کویر آمامل         

ذره ای در مسیر طوفانم

تک درختی تکیده در پاییز     

برده بسته زمستانم

شعله ای در اجاق اندوهم   

آتشی در تنور حرمانم

آفتابم که از فواصل برگ   

گاه پیدا و گاه پنهانم

همچو شربنگ زلف پیچاپیچ   

واله ام خسته ام پریشانم

یک نفس هم رها منی سازم   

طفل بیامر اشک دامانم

من به چاه اوفتاده ام یعقوب     

رحمتی کن برب به کنعانم

این سال 46 چاپ شده یا مثالً:

امشب به تنگ سینه تب آتش است و دود

بیهوده تار و مار شعر این خانه تو بود

در تاب و تب نشست دل من که لحظه ای

از دست اختیار عنان مرا ربود

این چشم های کیست که در من ترانه ریخت

از مرشق کجاست که با من غزل رسود

چون صبح می دمی و چو شب می رسی ز راه

پیش از تو در قدیم مگر روز و شب نبود

آن قدر نازک است دل من که می توان

غم را به چشم دید در آن ناله را شنود

- در سال های دانشجویی، انجمنی در دانشگاه پایه گذاری کردید؟

هامن محفل خانگی که گفتم ادامه داشت ولی در خود دانشگاه نه. 

چون بچه هایی که آنجا هم می آمدند هامن بچه های دانشکده های خودمان 

بودند. دانشکده ها با هم فاصله نداشت بچه ها با یک رسویس به دانشگاه 

فردوسی می رفتند و می آمدند و خیلی صبح بودند.

متام دبیرهای ادبیات وزن را از روی دست من می نوشتند
- سال 57 انقالب اسالمی اتفاق می افتد که شام وارد بیست و نه سالگی 

شدید. آن سال ها به چه فعالیت هایی مشغول بودید؟

من آن سال ها دبیر دبیرستان بودم. سال 55 استخدام آموزش و پرورش 

شدم و در دبیرستان فلسفه تدریس می کردم ولی چون خیلی به ادبیات 

عالقه مند بودم. من را ابتدا رس کالس نگارش و دستور زبان فارسی و اینها 

گذاشتند بعد دیدند من باالتر از اینها هستم مثل تاریخ ادبیات بدیع، عروض 

و قافیه را که کسی منی توانست درس بدهد.



در دبیرستان بهبهانی و دبیرستان طلوع فجر و دبیرستان رشیعتی مشهد 

تدریس می کردم کالس های ضمن خدمت برای دبیرها می گذاشتند که با 

کارشان آشنا شوند. زمانی که من در یک از این کالس ها که وزن شعر بود 

امتحانی که آخر گرفتند، من دیدم متام دبیرهای ادبیات باالی رس من هستند 

و وزن را از روی دست من می نویسند یعنی دبیرها خودشان با وزن شعر 

آشنا نبودند و تدریس می کردند ولی من که رشته ام فلسفه بود وزن را به 

این خوبی تقطیع می کردم.

-  پس بعد از انقالب تدریس می کردید، حوزه هرنی حول و حوش 

سال شصت، شصت و یک ایجاد می شود شام در حوزه هرنی و جامعت 

شاعران موسوم به انقالب اسالمی مثل سید عبدالله حسینی، مجید نظافت، 

غالم عباس ساعی و امثالهم که حضور داشتند می رفتید؟

یک جلسه من را دعوت کردند به خاطر اینکه شعری در ارتباط با 

مبعث خواستند و مسابقه گذاشتند این شعر در کتابم هم چاپ شده است. 

من با 4۰ بیت مبعث از ابتدا تا انتها ترشیح کردم و خیلی مجموعه قشنگی 

در آمد این شعر که در سازمان تبلیغات مسابقه گذاشته بودند برنده شد. 

گامن می کردند کسی از سازمان تبلیغات برنده می شود ولی من برنده شدم. 

بنابراین پس از جایزه دادن من را خواستند و گفتند شام بیایید رسپرستی 

شاعران اینجا را به عهده بگیرید. من واقعاً را هم دور بود و طی مسافت 

برایم سخت بود.

- چه کسی شام را دعوت  کرد؟

آقای عبدالله حسینی، آقای ساعی و همه این گروه گفتند ما چهار نفر 

هستیم شام رسپرستی را بر عهده بگیرید. من چون اوالً منی توانستم خودم 

را مقید کنم که مثالً پنجشنبه شب ها ساعت هفت فالن جا باشم. دوم اینکه 

راه بسیار دور بود. گفتند با ماشین دنبالت می آییم، گفتم به خدا حوصله اش 

را ندارم و کسی از بین خودتان انتخاب کنید. اینها دیدند شعر من اول شده  

و یک مثنوی بسیار قدرمتند و خوبی است، گفتند بهرتین کالم را در ارتباط 

با حرضت رسول)ص( خداوند گفته است، پس خداوند نفر اول است و ما 

االن دو نفر را نفر اول می کنیم آقای شکوهی و فرد دیگری. به هر دوی ما 

جایزه دادند. این شعر این طوری بود:

هبل نشسته به تاراج بی نوایی ها

منات و الت و عزی خسته از خدایی ها

بیا به کومه وادی القرا طواف کنیم

به یاد او سفر از قاف به قاف کنیم

کسی ز گسرته آسامن به زیر آمد

رسول رس ز تعمد چقدر دیر آمد

این شعر با آن شعری که با من اول شد زمین تا آسامن فرق دارد. این گله 

را خوانندگان آن جلسه کردند. این مسائل روی روحیه آدم تأثیر می گذارد 

که آدم اصالً قهر کند.

با حوزه هرنی قهر کردم
این باعث شد که شام دیگر به حوزه هرنی نروید؟

باعث شد که من با حوزه هرنی قهر کنم. اسم شعر من این بود »بگو 

چگونه رساید رساب دریا را« دل شاعر مثل گنجشک می ماند و این باعث 

شد ما قهر کنیم. اما حاال کابینه عوض شده و آن شاعران همه به جاهایی 

مثل تهران صادر شده اند و این کسانی که االن هستند خیلی هم خوب ما 

را تحویل می گیرند.

را  شعرهایتان  و  داشتید  تریبون  کجا  سال ها  آن  در  پس  شام   -

می خواندید؟

متام مجالسی که شب شعر برگزار می کردند چه سازمان تبلیغات چه 

ارشاد اسالمی، چه آستان قدس و آفرینش های هرنی، هر جایی می رفتم 

چون در متام جشنواره ها اول می شدم. در انتخاب بهرتین شاعر مشهد اولین 

انتخاب من بودم. یک زمانی هر سال از هر استانی یک شاعر انتخاب 

می کردند می رفت تهران تاالر رودکی یک برنامه مخصوصی انجام می دادند 

و ده- پانزده سکه جایزه می دادند. پنج- شش سال برقرار بود و متام شد. 

یعنی یک رندی هایی آدم می بیند که می گوید اگر متام باشم بهرت است چون 

این رندی ها ذائقه من را تلخ می کند.

سال حرضت رسول)ص( بود گفتند پانزده عدد سکه جایزه می دهند که 

به ما پنج عدد دادند. هامن بانی خیر شد که من سکه ها را فروختم و هر 

چه داشتم گذاشتم رویش و همین جا مکانی برای زندگی خریدیم.

- از افرادی که با شام دوست بودند یکی از امیری اسفندقه است و 

فکر می کنم با یک شیفتگی از او نام می برید ایشان متولد حدود ۴3 است 

و تقریبا 15، 1۶ سال با شام تفاوت سنی دارد ، ارادت شام به ایشان از 



کجا برمی خیزد؟

من یک جایی دعوت شدم که می رفتم مثنوی موالنا را تفسیر می کردم. 

گروه 1۰، 15 نفری بودند که تعدادشان کم کم زیاد شد در بین آنها 3، 4 نفر 

بودند که شعر می گفتند. منی گویم شاعر بودند یکی از آنها آقای اسفندقه 

اجازه  می گفت  جا  هامن  می شد  متام  مثنوی خوانی  جلسه  وقتی  بود. 

می دهید شعر بخوانم می گفتم بخوان . 3 - 4 نفر بودند که من می دانستم 

در آینده خوب خواهند شد.صدرالدین قوام شهیدی، دانش مقدم ، مرتضی 

امیری اسفندقه و برادرش . در بین آنها  من امیری را انتخاب کردم چون با من 

بیرون می آمد من را تا خانه می رساند. درست مثل یک مریدی که با مرادش 

روبه روست با من رفتار می کرد من رشمم می آمد. من را به خانه شان دعوت 

می کرد. پدرش خدایش بیامرزد در نهایت خضوع به من احرتام می کرد، من 

از این همه خضوع این خانواده رشمنده می شدم.

مرتضی به من گفت: من را می بری انجمن فرخ. با هم رفتیم انجمن 

فرخ و آنجا که کم کم فضای غزل معارص را دید. در پی مسابقه برآمد که 

حتامً از دیگران بهرت بگوید و کسی که استعداد داشته باشد راه را پیدا 

می کند. مرتضی هم واقعاً استعداد داشت و راه را پیدا کرد. چندی پیش با 

هم در بابلرس دعوت بودیم، گروهی رفتیم آنجا و آقای مرتضی اسفندقه 

را گذاشتند دو ساعت برای مداح ها سخرنانی کند که مدام از من تعریف 

می کرد که خود من شاکی شدم، گفتم شام را برای کار دیگری فرستادند باال.

- شام طنزهای آقای اسفندقه را چگونه ارزیابی می کنید مثالً کتاب 

»رستاخیز حرکات« چگونه است؟

من آن را ندیده ام.

- کارهای ایشان را چگونه ارزیابی می کنید؟

خوب است مخصوصاً یک زمانی خیلی باالتر بود االن یک مقداری دارد 

به در جا زدن مبتال می شود به نظر من یک مدتی نباید بگوید و دوباره 

رشوع کند. چون شاعر خیال می کند هر چه که گفت در مثن است و خوب 

و عالی است ولی اینگونه نیست. تا یک ماه پیش من یک سال و 8 ماه 

بود که شعر نگفتم »چیزی برون نیامد از این کوزه جز رشنگ« خود موالنا 

هم می گوید:

مدتی این مثنوی تا خیر شد

مهلتی بایست تا خون شیر شد.

یکی دیگر از افرادی که در صحبت های شام احساس کردم با او بیشرت 

دوست بودید. ذبیح الله صاحبکار معروف به »سهی« است راجع به ایشان 

هم سخن بگویید.

خوب است متام خوانندگان شام بدانند شاعری از مشهد به نام آرمین 

البته زابلی االصل معلم بود یک مدتی آمد مشهد با تخلص »سهی« آمده 

بود در صورتی که من 2۰ سال پیش آقای صاحبکار را با تخلص »سهی« 

می شناسم. اینها یک روزی در همین انجمن فرخ با هم روبه رو شدند این 

گفت سهی آن هم گفت »سهی«. ماها حرفامن شد که باالخره کدامتان 

»سهی« است. آقای آرمین گفت من چون شاگرد رهی معیری بودم بنابراین 

»سهی« را انتخاب کرده ام. با التامس می گفت اجازه بدهید »سهی« مال من 

باشد چون می دانست اولین »سهی« آقای صاحبکار است. آقای صاحبکار 



هم با بزرگواری متام گفت برای من یک ضمه کارش است آن را می کنم 

هی«. »سرُ

یک کتابی به عنوان »رفیق شعر« برای مشاهیر ادب خراسان چاپ 

شده است. حرضتعالی هم در آن یک یادداشت نوشته اید به نام »پشت 

آن چهره مغموم« و یک شعر هم تقدیم کرده اید. دیگر از »سهی« چه 

می خواهید بگویید برایامن؟

من خیلی با این آدم سفر رفته ام.

می گوید:

پرسید یکی که عاشقی چیست؟  

  گفتم که چو ماشوی بدانی 

واقعاً باید با آقای صاحبکار مسافرت می رفتی و نشست و برخاست 

می کردی تا به مناعت طبع، بزرگی، گشاده دستی، رفاقت و خوشمزگی این 

برش پی بربی. آقای صاحبکار معمم و هم کالسی مقام معظم رهربی بود و 

اگر می خواست از این موقعیت استفاده کند به راحتی می توانست، چون 

با هم رفیق بودند ولی من می دانستم وقتی خامنش با رسطان فوت کرد 

زحمت بزرگ کردن متام بچه ها با او بود. به من گفت فالنی آشپزی و خرید 

نان و اینها با من است.

با مرحوم قهرمان هم دوستی داشتید؟

بله زیاد

از جلسه خانگی ایشان بگویید.

آقای قهرمان عالوه بر اینکه رئیس کتابخانه دانشگاه مشهد بود در ابتدا 

در خیابان حسن آباد در خیابان حرم در خانه خودشان یک جلسه شعری 

داشتند که همین اعاظم مشهد آقایان محمد حسین محدث، کامل پور، 

برزگر، صاحبکار، باقرزاده، مرحوم آشتیانی، عظیمی به آن جا می آمدند و 

وقتی من می رفتم آنجا می نشستم احساس کوچکی می کردم در برابر آن 

همه آدم بزرگ از این انجمن آثاری بیرون می آمد ازجمله آقای عظیمی 

کتاب »از پنجره های زندگانی« را چاپ کرد که آثاری از جمله از من را 

در آنجا گذاشت. خانه اش را عوض کرد آمد خیابان ایرج میرزا که مکان 

بسیار بزرگرتی بود و اصالً گویا برای شب شعر ساخته شده است هر هفته 

سه شنبه ها می رفتیم. خودش آدم بسیار رقیق القلب و شاعر خوبی بود.

- دیگر از این دوستان شاعر بیشرت با چه کسانی همراه بودید؟

با مرحوم کامل بود، کامل پور کسی بود که حالل مشکالت مشهد و 

شعرای مشهد بود. چون قاضی و وکال و استاندار همه از رفیقانش بودند. 

حالل مشکالت خیلی ها از نظر مادی و معنوی بود و من هم به واسطه 

همین حاال مشکالت بودن با مرحوم کامل پور تقرب پیدا کردم و بعدطوری 

شد که به من می گفت رضا جان من آقای کامل پور را در بین همه آنها به 

خصلت پهلوانی درست مثل تختی شاعر پهلوان می شناسم. گشاده دستی، 

کاردانی و کاررسانی به دیگران.

آقای کامل پور ابتدا کفاش بود و برای نجات پیدا کردن از آن شغل 

سخت کفاشی آن هم برای یک شاعر دوستانی مثل فرخ و باقرزاده باعث 

شدند او برود یک گوشه ای در کارخانه قند فریامن کارمند شوند. دیگر آنجا 

ذهنش راحت شد و به مشکالت مردم می رسید. هیچ کس از او حتی یک 

کلمه بدی ندیده است.



اولین کتاب شام چه سالی منترش شد؟

اولین کتاب من »آهی بر باغ آیینه« بود که آقای محمدعلی صفری  

زرافشان چاپ کرد فکر می کنم سال 68 یا 7۰ بود.

از این دوستی که شام را به سمت چاپ آثار تشویق می کرد »محمدعلی 

صفری زرافشان« راجع به ایشان هم صحبت بفرمایید.

چاپخانه و  به  دویدن  حوصله  و  حال  من  که  می دانست  خودش 

پاک نویس کردن شعر را ندارم لذا هر شعری که در انجمن فرخ می خواندم 

اگر مفهوم عاشقانه یا انتظار داشت می گفت این را بنویسید بدهید به من 

چون روحانی بوده در مجالس گویا آنها را می خوانده است ما فقط همدیگر 

را در انجمن فرخ می دیدیم. بعد یک بار زنگ زد گفت من از شام تعداد 

زیادی شعر دارم بیایید خانه ما که اینها را رس جمع کنیم تا چاپ شود. ما 

هم رفتیم و خودش هم با »ضد یخ آفتاب« قرارداد بست و کتاب چاپ شد 

و وجهش را آورد دم خانه داد به من.

یا  یکشنبه  روزهای  کرد.  چاپ  ایشان  که  نگاه«  ساغر  »یک  دومی 

چهارشنبه می گفت بیا خانه ما چون در یکی از این ها نوشته من شکوهی را 

امتحان کردم گفت امام موسی کاظم)ع( اینگونه بود و رشح حالش را بیان 

می کرد. حاال من غافل از اینکه چه می خواهد بگوید می گفت حاال سه بیت 

در این مورد بگو که می خواهم این طرف و آن طرف بخوانم و داشته باشم 

من هم می گفتم و او آنها را می نوشت. بعد دوباره از صحنه کربال می گفت 

و می خواست شعر بگویم و متام این آثار اینگونه پدید آمد. بعضی از این آثار 

هم این گونه بوده که مثالً روز تاسوعا بوده است و رسوده ام.




