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کتابخانه اهدايی استاد قهرمان به دانشگاه فردوسی 

خود را به اين دانشــکده اهدا کرده اند همچون  زنده يادان محمود فرخ 
، غالمحسين يوســفي، گلچين معاني و دکتر انزابي و اکنون نزديک به 
دو هزار کتاب  اهدايي استاد قهرمان به اين دانشکده رونمايي مي شود. 
کسي که بيش از بيست و پنج سال در کتابخانه اين دانشکده بوده و اينجا 

در حکم خانۀ دوم وي بود. 
سخنران بعدي بزرگداشت دکتر محمود فتوحي، استاد دانشگاه فردوسي 
بود که ابتدا شعري به لهجۀ تربتي از استاد قهرمان خواند و سپس بحثي 
تفصيلي در باره سبک هندي و جايگاه قهرمان در اين ميانه مطرح کرد.

وي با اشاره به مخالفت هايي که بر ســر سبک هندي رفته است گفت: 
از جنجالي ترين دوره هاي ادبي ما دوره اي 180 ســاله از سلطنت شاه 
عباس تا افشــاريه است که سبک هندي را شــامل مي شود. اگر به دقت 
بررسي شود مي بينيم دانشکدۀ ادبيات دانشگاه تهران پيشتاز مخالفت 
عليه ســبک هندي بود که  پرچمدار اين مخالفت ها ملک الشعراي بهار 
بود. بهار براي اولين بار در ســال 1309 با سرودن مستزادي به شدت به 
ســبک هندي تاخت. در سال1311 هم در مقاله اي که در مجله ارمغان 
چاپ شد با عنوان »بازگشت ادبي« شديدتر از قبل به سبک هندي حمله 
کرد و آخرين بار در کتاب سبک شناسي خود، آب پاکي را روي دست اين 
سبک ريخت .اين حمالت آثارش را به جا گذاشت و هنوز هم اين ذهنيت 
هســت که در سبک هندي چيزي وجود ندارد. در اين ميانه اولين کسي 
که به دفاع برخاست نيما يوشيج بود که البته بيشتر ناشي از ذوق او بود. 

ذوقي که از ابهام و نخبه گرايي او سرچشمه مي گرفت.
دکتر فتوحي در ادامه به اســتاد قهرمان نظري انداخت و افزود: از ديگر 
کساني که با وجود اين مخالفت ها پا به ميدان گذاشت و سبک هندي را 
احيا کرد استاد محمد قهرمان بود که 8 کار ايشان و مجموع منشورات وي 
از چند شاعر ازجمله صائب، دانش مشهدي، طغراي مشهدي و...به احياي 
300 هزار بيت عصر صفوي انجاميد. عالوه بر اين رجوع به تذکره عرفات 
العاشقين که سال ها کســي جرأت نمي کرد به آن نزديک شود برکات 

زيادي براي ادبيات ما داشت.
 شعرخواني استاد رضا افضلي و محمد کاظم کاظمي از ديگر برنامه هاي 
اين مراسم بود. ادامۀ مراسم با رونمايي از تمبر زنده ياد قهرمان با حضور 
دکتر ياحقي، دکترهاشــمي، دکتر ساکت، سرابي مدير فرهنگ و ارشاد 
اسالمي خراسان و خانوادۀ مرحوم قهرمان همراه بود و سرانجام کتابخانه 
اهدايي زنده ياد قهرمان گشايش يافت و از نقش برجسته ايشان که استاد 

هادي عرب نرمي هنرنمايي کرده است پرده برداري شد.

همزمان با دومين ســالگرد درگذشــت زنده ياد محمد 
قهرمان در دانشــکدۀ ادبيات و علوم انســاني دانشــگاه 
فردوسي مشهد عالوه بر آيين بزرگداشتي براي آن شاعر 
نامي کشور و خراسان شاهد رونمايي از تمبر يادبود و نقش 
برجسته اين شــاعر بوديم که همزمان با افتتاح کتابخانه 

اهدايي استاد به دانشکده ادبيات انجام شد.
در ابتداي برنامه که با حضور کم نظير استادان، دانشجويان 
و اهالي شعر و ادب همراه بود، دکتر سلمان ساکت رييس 
مرکز آثار مفاخر و اســناد دانشــگاه فردوسي مشهد در 
سخناني گفت: امروز روزي به ياد ماندني است براي  اين 
دانشکده، دانشکده اي که ستارگان کم نظيري را به خود 
ديده است و روشــنايي هر يک از اينان براي مباهات اين 
دانشکده  کافي است . تاکنون بزرگان زيادي کتاب هاي 
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رفتند اهل ذوق يکايک بکام مرگ
زان جمله غير چند تنی محتضر نماند
نيرو برفت و عشق برفت و توان برفت
شادی نماند و ذوق نماند و هنر نماند

خشکيد بحر طبع گهرپرور  بقا
وان چامه های نغز و غزل های تر نماند

***
آن يوسفی که چشم پدر داشت، نور از او

چون شد عزيز مصر، به نزد پدر نماند
ای يادگار ذوق خراسان بياد تو

ما را به غير ديده حسرت به در نماند
امروز خوشدلم که بجز شعله های شوق

در دل برای ديدن آن نامور نماند
جز در هوای کوی تو ای همنشين دل 

در سر خيال سير و هوای سفر نماند
منت خدای را که اميد وصال دوست
در سينه فسرده از اين بيشتر نماند

اسفندماه 1360
پاسخ استاد دکتر یوسفی:

خوش بود آن شبی که حضور بقا گذشت
رخشنده تر ز روز شبی خوش به ما گذشت

آمد ز راه دور رفيق شفيق من
بر اين غريب دور زهر آشنا گذشت

آورد خرمنی زگلستان شعر خويش 
شعری که عطر آن ز شميم صبا گذشت

روشن شد از فروغ محبت سرای من
تا او ز راه لطف بر اين بينوا گذشت

ديدار و شعر بود و صفا بود و دوستی 
خوش آن دمی که عمر به مهر و وفا گذشت

با دوست بود شادی ايام زندگی 
بی دوست، عمر، در محن و انزوا گذشت

کوتاه بود دولت ديدار آن عزيز 
بر کلبه ام چو سايه فّر هما گذشت

»يارا بهشت صحبت ياران همدم است«
خوش بود آن شبی که حضور بقا گذشت

پيری رسيد و شاخ طرب را ثمر نماند
از نقش دلپذير جوانی اثر نماند

پرواز کرد مرغ بلند آشيان عشق
زان طاير رميده به جز مشت پر نماند

قمری ز شاخ کاج کهن کوچ کرد و رفت
خشکيد آبگير و به دريا گهر نماند
زان نخل فيض بخش برومند بارور

جز شاخه ی شکسته و بی بار و بر نماند
تا رونق شباب زما سايه برگرفت

در سفره حيات، دگر ماحضر نماند
تا عينک جوانی ما را زمان شکست

در پيش ديده غير غمی مستمر نماند
پاکيزگی ز شبنم و نکهت زگل گريخت

تا بندگی مهر و فروغ قمر نماند
از گله غزاالن خالی شده است دشت

وزخيل عندليبان ديگر خبر نماند
رنگين کالله های شفق از نظر گريخت
شيرين فسانه های کهن در نظر نماند
از آن بهشت گمشده ی عهد کودکی 
جز نقش رنگ باخته ای در نظر نماند

در دل به غير حسرت و اندوه و رنج و غم
از گشت چرخ و گردش شام و سحر نماند

شب های انتظار به پايان خود رسيد
فرصت گذشت و منتظر و منتظر نماند

داديم نقد عمر و خريديم داغ دل 
حاصل از اين معامله غير از ضرر نماند

ها
ه 

وانی
 اخ

ی از
برگ

به منظور دیدار دوست دانشمندم دکتر 
غالمحسین یوسفی که از مشهد به تهران 
کوچ کرده و دوستان خراسان را از دیدار 
خود محروم ساخته بود به تهران رفتم و 

این قصیده را به عنوان ره آورد ساختم:
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انتظار 
این غزل را  از دوست صاحبدل شمس الدین حبیب 
الهی در پاییز سال 1367 از آمریکا دریافت داشتم:

هر ساله با بهار ز ره می رسيد يار 
امسال کاو نيامد، پيدا نشد بهار 

مرداد و مهر طی شد و هنگام دی رسيد
من همچنان نشسته براهش در انتظار 

در انتظار کايد و ما را به ارمغان
شادی و شور آرد و اشعار آبدار 

بس شعر خواند و طنز بگفت و غزل سرود
ما را به درد شعر نمود عاقبت دچار 

از فضل و رادمردی و صدق و صفا وجود
وز آن دگر فضايل کاو راست بيشمار 

از اين خصيصه خوشترم آيد که هيچگاه
نشنيده ام که شکوه نمايد ز روزگار 

از آن زمان که طرح مودت فکنده ايم
هرگز نديدم او را غمگين و غصه دار 

همواره خنده بر لب و در حالت طرب 
مست است و نيست مستی او را ز پی خمار 

اندر برابر غم ايام همچو کوه
با جسم پرشکوه ستاده است استوار 
هر چند موجبات سعادت ز هر جهت

او را فراهم است زالطاف کردگار 
ليکن چگونه می کند اين را خرد قبول 

کاسوده در زمانه زيد مرد هوشيار 
باری دعای بنده همين است کايزدش 

همواره شاد دارد و پيوسته کامکار 

راز بقا 
از جالل قیامی دوست شاعر فرزانه دریافت شد:

آيينه است شعر ترت يا آب؟
بيداری است زمزمه ات يا خواب؟
با برگ، گفت قمری خوش آواز 

عشق است رمز و راز )بقا( درياب؟

در پاسخ آن عزیز چنین سرودم:

کوچک به نظر رسد چو اختر1 
هر چند بزرگ و با )جالل( است

کم گوی و گزيده گوی باشد
سرچشمه شعر او زالل است

20 تيرماه 1368

ادیب برومند
در جشن بزرگداشت دوست شاعرم ادیب برومند 

که در انجمن ادبی تهران برگزار شد سرودم:
دير زياد آن هنرشناس خردمند

شاعر بيدار دل اديب برومند
سرو کمالش هميشه باد سرافراز
نخل وجودش هماره باد برومند

گلشن طبعش طری، چو دامن البرز 
مشک بساييد يا عبير پراکند

ملک سپاهان به او بنازد زيراک
)مادر آزادگان کم آرد فرزند(

شادی و آرامش و سعادت او هست
آرزوی من ز پيشگاه خداوند

تهران دی ماه 1366
پاسخی که از آن دوست فرزانه دریافت شد:

بقای هنرمند
شاکرم از لطفت ای »بقا«ی هنرمند
ای که مرا خوش نواختی بشکرخند

روح مرا شاد کردی از ره ديدار 
سفته يی آفرين من گهری چند

من چه سرايم به پاسخ تو که بی شک
قطعه سرايی نديده ام بتو مانند

»ابن يمين« زمانی ای هنری دوست
قطعه نه تنها، که جمله شعر تو چون قند 

حکمت و اخالق در پرند کالمت
موج زند بس لطيف و نغز و خوش آيند

شادزی اندر جهان بشکر سالمت
در کنف التفات بار خداوند

سخت عزيزی به نزد من که شناسد
قدر وجود ترا »اديب برومند«
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نخل پربرگ و بار کویر 
این ســروده را چندی بعد از آن دوست پاک دل 

دریافت داشتم:
اال شاعر نامدار شهير 

اديب ادب پرور بی نظير 
اال ای بروز و شب دوستان

فروزنده خورشيد و ماه منير 
اال دردمندان افتاده را

بمهر و وفا ياور و دستگير 
اال ای هوادار پير و جوان

هواخواه تو از صغير و کبير 
اال سبز و خرم خراسان ما

از آن نخل پربرگ و بار کوير 
جناب بقا شاعر نکته سنج

اديب خردمند روشن ضمير 
تو دانی که يار توام سال هاست

نه امروز و ديروز و پار و پرير 
دل ما از آن بسته مهر تست

که داری دلی نرم همچون حرير 
که تنها بزنجير مهر و وفا

توان کرد آزادگان را اسير 
تو با آن دم گرم و نفس سليم 
زدی خيمه بر جان برنا و پير 
خدايت نه از ِگل زُگل آفريد 

گر آيد ز شعر تو بوی عبير 
مرا با تو پيوند سی ساله است
که عمر درازی بود، کم مگير 

چه مانده است جز گرمی مهر دوست
در اين روزگاران چون زمهرير 
وگرنه نباشد چون من شاعری 

بمدح و ثنای کسی ناگزير 
تو خود نيز، ای اوستاد سخن
خردمند دانای فحل خبير 
ستودی مرا از ره دوستی 

به لطف عميم و بخلق هژير 
وگرنه کجا درخور مدح تست

چو من شاعر بينوای حقير 
تو خواندی امير سخن مرمرا
کجا من اميرم، فقيرم فقير

ز رسم ادب گر نمی بود دور 
نبودم بپاسخ جسور و دلير 

مگر در خور شعر تو ای عزيز 
کشم نقش آن چهره دلپذير 

مگر بنگری روی نيکوی خويش 
پذيری تو زنهار اين مستجير 
که خالی زاغراق مرسوم شعر 
تويی فارياب سخن را ظهير 

امیر برزگر 
در یکی از شب های جلسه ادبی منزل محمد قهرمان 
شاعر قادر خراسان سخنور آزاده، امیر برزگر وارد 
مجلس شد و سالم کرد، ارتجاالً این ابیات را در پاسخ 

او سرودم:
سالٌم عليکم جناب امير 

امير خردمند روشن ضمير 
سخن دان و آزاده و هوشمند
هنرمند و دل زنده و دلپذير 

زموسيقی و شعر و صورتگری 
ترا می شناسند برنا و پير 

به آوازخوانی، چو اشعار خويش 
دل ما کنی نرم همچون حرير 

نجيبی و روشن دل و گرم جوش 
سخی طبع و خوش خوی و مهمان پذير 

بتابی بهر جمع مانند شمع
بسازی بهر طبع چون خاکشير 
فشانی چو بذر سخن در زمين 

ترا نام شد برزگر ناگزير 
دل دوستان را چو من کرده ای 

بزنجير مهر و محبت اسير 
امير خراسانی و از سخن

شدی شهره چون فارياب از ظهير 
مشهد دی ماه 1370
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قند پارسی 
از اســتاد امیری فیروزکوهی شاعر قادر در تیر 
1358 این قطعه شعر را در طلب قند فریمان که 
نایاب شده بود، دریافت داشتم و ضمن اجابت 
مأمول ایشان سروده خود را برایشان فرستادم:

از اميری به بقا 
ای حضرت بقا که بقای وجود تو

فرض است دوستان تو را خاصه مرمرا
خوی تو، گفتگوی تو، آزرم روی تو

دل می دهد به خواهش از اين بيشتر مرا 
هم شاعر اديبی و هم يار شاعران
شايد که يار شاعر گيرد خبر مرا 

از حال من مپرس که از طعم تلخ تب
در کام خسته، زهر نمايد شکر مرا

وز دود تلخ غصه و غم، شهد زندگی 
هر روز در مذاق شود تلخ تر مرا 

هر چند هيچ تلخی و شيرينی از حيات
فرقی ز يکدگر نکند در نظر مرا 

ليکن به کام شيرين، اميد بسته ام
همتای شعر خويش فرستی اگر مرا 

از بقا به امیری 
ای حضرت امير، که در عهد ما به حق 

بنشانده بر اريکه عزت هنر تو را 
محبوب شاعرانی و منظور دوستان

»زين چرخ پرستاره فزون است اثر تو را«
بندند بلبالن چمن لب ز گفتگوی 
افتد اگر به ساحت گلشن گذر تو را 
در آسمان شعر چو پرواز می کنی 

باشد جهان و ملک جهان زير پر تو را 
خواندی مرا »اديب« و نکودانی اين هنر 

کمتر بداده اند مرا، بيشتر تو را 
از تاب و تب منال، کز اول نبشته اند

اين تاب و تب به حکم قضا و قدر تو را 
قسمت مرا ز خوان فلک پاره دل است 

گر داده چرخ مائده خون جگر تو را 
روز نخست بر قلم صنع رفته است 

رنج سفر مرا و مالل حضر تو را 
با قند پارسی که به شعر تو مضمر است 

عاقل چگونه هديه فرستد شکر تو را؟
با آن چکامه های به از گوهر ثمين 
نابخردی است گر بنمايم گهر تو را 

تو خويش کان قندی و شعرت بود گواه 
اين عاريت مرا بود آن مستمر تو را 

»شکر شکن شوند همه طوطيان هند«
گر بشنوند زمزمه شعرتر، تو را 

تا طبع را بقاست، مخور غم برای قند 
آسودگيت حاصل از اين رهگذر تو را
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پاسخ کمال به بقا:
چو ديدم خط زيبای تو را دوش 

به يادم آمد آن عهد فراموش 
چنان مفتون اشعار تو گشتم

که ديگ طبع من افتاد از جوش 
به پيش طبع سرشار تو بايد 

من و صد همچو من باشند خاموش 
پذيرفتم به جان پندی که دادی 
تو هم اين پند را از بنده بنيوش 

اگر بدقولی ای در کار کردم
بنه بر عيبم ای فرزانه سرپوش

چه غم پهلوی کفشت گر دريده
به بخيه می توانی دادنش جوش 
گرفتم آن که کفشت بهر خنده

دهان را باز کرده تا بناگوش 
به هرزه گردی ات خنديده شايد
مکن اين نکته را هرگز فراموش 
تو می گيری عسل از کام زنبور 

برنج و لوبيا از النه موش
مرا پاپوش دوزی باِر دوش است

به جز اين می کشم بس بار بر دوش 
اگر تأخير شد در وعده من 

مقصر نيستم ای يار باهوش 
مقصر آن کسی باشد که تا حال 

نياورده فراهم شبرو روش 
گناهی گر کند آهنگر بلخ

چرا کيفر ببيند مسگر شوش
زايزد خواستارم در همه عمر 

که باشد شاهد بختت در آغوش 

کفش شاعر 
در سال 1335 شمسی که آقای احمد کمال پور 
شــاعر آزاده خراسانی در بازار شــهر به کار 
کفشگری اشتغال داشــت، در تأخیری که در 
انجام سفارش کفشی روا داشته بود، این قطعه را 

بر سبیل تفنن سرودم:
کماال! وعده کفشی که دادی 

چو عهد خويشتن کردی فراموش 
کشيدی خط به گرد پای چاکر 

که خواهم از برايت دوخت پاپوش
گذشته هفته ها کز وعده تو
مرا آيد نوای يأس در گوش 

چو می پرسم، کجا شد کفش؟ گويی
از او مانده ست پهلو و برو دوش 
گهی گويی گرفتستم به قالب 

که بر سنگ ار خورد نگشايد آغوش 
گهی گويی که کار اوست کامل 

همين مانده است ناقص، صيقل روش 
نمی دانم گناه پای چاکر 

چه باشد زين ميان ای يار باهوش 
شده کفشم ز بسيارّی سوراخ

چو کندوی عسل، يا النه موش 
و يا چون عاشقی کز جور معشوق

دريده سينه و باال و پهلوش 
و يا در هجو کفاشان بدقول 
دهان را باز کرده تا بناگوش 
دهم پندی تو را من دوستانه

ز راه دوستی اين پند بنيويش 
بيا بر عکس خوبان زمانه

به هر کس وعده دادی، در وفا کوش 


