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 موالنا جالل الدین )مولوی(

 

 
خورشيدي كه نگارنده اين سطور در اصفهان تحصيل مي كردم، شبي به حكم جوواني، بوا دتسومانم  ۱۳۲۵در نيمه هاي سال 

، در اصوفهان مرسووم بوود كوه در حووا ي «بوادياد باد آن رتزگاران ياد »در كنار رتدخانه زاينده رتد قدم مي زديم. در اين ايام كه: 
غرتب آفماب، بسياري از مردم، به خصوص جوان ها، در اطراف زاينده رتد گرد آمده ت هر كس صداي تسيع ت زيبائي داشو،، يكوي 

ب ات، آتاز دت بي،، به سبك تاج اصفهاني آتاز مي خواند ت پس از چند دقيقه سكوت معنا دار، از ديگر گوشه اي، نفر ديگري در جووا
ديگري سر مي داد، ت به همين نحو افراد ممعددي از دت طرف رتدخانه، اين نغمه خواني د پذير را تا پاسي از شب گذشمه ادامه مي 

 دادند ت دتس، داران موسيقي ت ادبيات، با شيفمگي بسيار، اين داد ت سمد هنرمندانه را نظاره كرده ت غرق  ذت مي شدند.
اي فراموش نشدني، در يكي از سكوت هاي ياد شده، موسيقي ت آتاز بديع ت د نوازي از راديوو رهگوذري در يكي از اين شب ه

به گوش ما رسيد كه يكباره نفس ها را در سينه ها حبس كرد. اين صوت داتتدي، به حدي  طيف ت شورانگيز، زالل ت شوفاف ت پور 
مي پرسيديم كه اين كدامين خواننده اسو، كوه ايون چنوين، د هوا ت  دامنه ت جذاب بود كه همه ما را شگف، زده كرد ت از يكديگر

نام برد ت از آن پس هر هفمه آتاي آسوماني ايون « خواننده ناشناس»جانها را تسخير مي كند؟ گوينده راديو، از اين هنرمند، به نام: 
اي شنيدن آتاز اين خواننده به قهوه خانوه ناشناس، از راديو تهران پخش مي شد ت بسياري از مردم هنردتس، كه راديو نداشمند، بر

اعالم شود ت وي اك ور « فاخمه اي»ها ت يا مناز ي كه راديو داشمند، مي رفمند. بعد از حدتد شش ماه نام اين خواننده از طرف راديو: 
آن موي پوردازيم، نام مسمعاري بيش نيس،. سا ها بعد، به طووري كوه بعوداه بوه « فاخمه اي»عالقه مندان موسيقي مي دانسمند كه 

 نام دارد كه افسر ارتش اس، ت به عل، محدتدي، هواي شوغلي، اسوماد رتل اه« حسين قوامي»معلوم شد كه اين فاخمه نوا پرداز، 
 را براي تي برگزيده اس،.« فاخمه اي»خا قي، نام مسمعار: 

 زندگي حسين قوامي:
پدرش رضا قلي قوامي، به موسيقي عالقه داشو، ت بسوياري از خورشيدي در تهران به دنيا آمد.  ۱۲۸۸حسين قوامي در سال 

صفحات خوانندگان آن رتزگار را در خانه ي خود جمع آتري كرده بود ت اغلب رتزها، به آن ها گووش موي داد. حسوين از كوودكي 
ه، توجه مي كرد ت به تدريج شيفمه نغمه ت آهنگ بود ت همواره در كنار پدر، با اشمياق فراتان به صفحات خوانندگاني چون طاهر زاد
 ۱ذتق ت شوق خواندن در دل ت جانش جوانه مي زد ت با صداي كودكانه، از اين آهنگ ها تقليد مي نمود.

تي پس از طي دتران دبسمان ت دبيرسمان ت انجام خدم، نظام تظيفه، به آموزشگاه سمواني رف، ت به اسمخدام ارتش درآمود 
تقا ياف،. در همه اين سال ها به سبب د بسومگي فراتانوي كوه بوه موسويقي داشو،، اشومياق بوه ت بعداه تا درجه سرهنگ دتمي، ار

آتازخواني،  همواره در تجودش شعله تر بود، اما تا نوجوان بود، پدر ت مادرش اجازه ندادند كه تي نزد اسمادي به يادگيري موسيقي 
 بپردازد، ت ي به گفمه موالنا جالل ا دين: 

 
 ين ارض و سماســتذره ذره كندر ا

 جنس خود را همچون كاه و كهرباست
موسيقي تقدير ات بود ت باالخره تي به دنياي هنر راه ياف، ت يكي از برجسمه ترين آتاز خوانهاي زمان خود شود. در ايون بواب 

 خود اسماد قوامي چنين مي گويد:

                                                 
 ۱- مردان موسيقي سنمي ت نوين ايران، ص ۳۶۸ 



، موسويقي دان برجسومه بوود. مون بوا «ل زادهحسوين خوان اسوماعي»منزل ما در خيابان اكباتان تهران، در همسايگي خانوه 
صداي مرا شنيد ت از من پرسيد: آيا اين آتاز قشنگ از توو بوود؟ « حسين خان»خواهرزاده ي اسماد، دتس، ت همكالس بودم، رتزي 

آن ايوام، گفمم: بله. گف، اگر پدر ت مادرت اجازه دهند من تو را تعليم بدهم، يكي از خوانندگان بزرگ كشور موي شووي. چوون در 
خوانندگي در ميان مردم جايگاهي نداش،، پدر ت مادرم نپذيرفمند ت من جواب آن ها را به اسماد گفمم، ت وي بوا عالقوه اي كوه بوه 

 ۲خواندن داشمم، كم كم با شنيدن صفحات آتاز خوانندگاني چون طاهرزاده، با برخي از شيوه هاي خوانندگي آشنا شدم.
احمود »سا گي رسيد، برادرش كه عالقه فراتاني به نوازندگي تار داش،، نزد اسماداني چوون: ۱۶-۱۷هنگامي كه قوامي به سن 

، به يادگيري موسيقي پرداخ، ت در نميجه حسين نيز با اين هنرمندان آشنا شد ت در مجوا س ت محافول «حسين ياحقي»، «عبادي
ندان مموجه اسمعداد فوراتان ت قودرت ت  طافو، صوداي تي آنها شرك، مي كرد ت با ساز آنها آتاز مي خواند. هنگامي كه اين هنرم

شدند، ات را به ادامه خوانندگي ت اهمي، فراگيري فنون موسيقي ت آتاز تشويق كردند ت باالخره  يكي از اساتيد برجسمه ت ي گمنوام 
ح شد. حسوين مودت هفو، داتطلب تعليم خوانندگي تي براساس ضوابط علمي ت موازين صحي« عبداه حجازي»آن زمان، به نام: 

 سال نزد اين اسماد، رديف ها ت دسمگاه هاي موسيقي ايراني را فراگرف، ت با فنون خوانندگي ت رمز ت راز آتازها آشنا شد. 
كوه « بينوايوان تيكموور هوگوو»، نويسونده ت ممورجم مشوهور «حسين قلي مسمعان»بعد از تمام دتران نظام تظيفه، قوامي با 

را به عهده داش، آشنا شد ت مسمعان تح، تأثير صداي هنرمند جوان قورار گرفو، ت از تي دعووت كورد توا در رياس، راديو تهران 
خورشيدي، قوامي نخسمين برنامه خود را، يك رتز جمعه، به هموراه اركسومر ۱۳۲۵برنامه هاي موسيقي راديو شرك، كند. در سال 

اشناس برگزار كرد كه مورد اسمقبال فراتان مردم قرار گرف، ت درخواس، هاي برادران تفادار )حميد ت مجيد تفادار( با نام خواننده ن
زيادي براي اسممرار برنامه هاي تي، به راديو تاصل شد ت از آن پس قوامي، هر جمعه، در راديو برنامه داش،. بعود از حودتد شوش 

. اين مرحله از همكاري هاي قوامي با راديو تهران، توا را براي تي انمخاب كرد ۳«فاخمه اي»، نام هنري: «اسماد رتل اه خا قي»ماه، 
ادامه داش،. در اين سال قوامي از طرف ارتش به ديگر نقاط كشور انمقال ياف، ت حدتد هش، سال، ارتبواط ات بوا راديوو ۱۳۲۹سال 

 تهران قطع شد.
 

 همكاري 
 با برنامه موسيقي گلها:

به تهران منمقل شده بود، به دعوت داتتد پيرنيا، بنيان گذار برنامه گلها، همكاري خوود را بوار  كه قوامي مجدداه۱۳۳۷در سال 
ديگر با راديو آغاز كرد ت با صداي زيبا ت توانائي هاي درخشان هنري خود، به زتدي يكي از پايه هاي اصلي موسيقي گلها شد ت آثار 

گلها، در پويائي ت تكامل موسيقي معاصر ايران نقش كارسازي داش،. صداي ات دراين دتره، پخموه گرانقدر ات در برنامه هاي مخملف 
 تر ت اسمادانه تر از گذشمه بود ت طبقات مخملف جامعه، با شيفمگي بسيار، به آتازها ت ترانه هاي تي توجه مي كردند.

د قوامي با نام حقيقي خوويش آتاز بخوانود ت ايون رتنود توا به پيشنهاد داتتد پيرنيا، قرار شد كه بعد از آن، اسما۱۳۴۲در سال 
 كه تي از كار خوانندگي راديو بازنشسمه شد، ادامه ياف،.۱۳۵۴سال 

 
 حسين قوامي آثار به جا مانده از

توا ۱۳۲۵، از آتازها ت تصونيف هوائي كوه قووامي در سوال هواي ۱۳۲۰به سبب نبودن دسمگاه هاي ضبط ت ثب، صدا در دهه 
اديو تهران اجرا كرد، اثري در دس، نيس،. ت ي كليه آثار گرانقدري كه در گلها ت ديگر برنامه هاي موسويقي بوه تجوود در ر ۱۳۲۰

آترد، خوشبخمانه حفظ شده ت عالته بر آرشيو صدا ت سيماي ايران، در بسياري از آرشيوهاي خصوصي نيز نگهوداري موي شوود. در 
برناموه   ۴۰۰، خود با كامي ما كي انجام داده، كل كار هاي خود را در راديو بوه حودتدگفمگوئي كه اسماد، چهار ماه قبل از درگذش

 ۱۸۰برنامه، در گلهاي جاتيدان، رنگارنگ، برگ سبز، يك شاخه گل ت گلهاي تازه اجرا شوده ت  ۲۲۰برآترد مي كند كه از اين ميان 
 برنامه براي ديگر برنامه هاي موسيقي راديو، به تجود آمده اس،.

                                                 
 ۲- گفمگوي حسين قوامي با كامي ما كي نوه برادر خود كه در رتزنامه كيهان  ندن به چاپ رسيده اس، 

 فاخمه پرنده اي اس، كه طوقي زيبا زير گردن دارد ت بسيار خوش ت رسا مي خواند ت خا قي به حق اين نام زيبا را براي قوامي انمخاب كرد . -۱



مان طوري كه اشاره شد، قوامي نه تنها خا ق زيباترين آتازها بود ت آثار تي را برجسمه ترين نوازندگان راديو، همراهي موي ه 
كردند، در موسيقي هاي آهنگين نيز، مهارت ت توانايي بسيار داش، ت قطعات ضوربي را در نهايو، ذتق ت سوليقه ت هنرمنودي موي 

 عار را به شنوندگان انمقال مي داد.خواند ت همه بار عاطفي ت احساسي اش
گو اينكه هر آنچه ات خوانده اس،، بديع ت جذاب ت مؤثر ت د نشين اس،، اما برخي از ترانه هاي تي شهرت بيشمري پيدا كرده 

 اس،، از آن جمله:
 

 «  سرگشمه»  
 :۴«تو اي پري كجائي»يا 

به شمار مي آيد، از كارهاي مشمرك مهندس همايون « حد»اين اثر بي مانند كه از نظر آهنگ ت شعر ت اجرا، از موسيقي هاي 
گلهاي تازه به جاتدانگي رسويده اسو، ت  ۵۲ت حسين قوامي اس، كه در برنامه شماره « هو. ا ف. سايه»خرم ت امير هوشنگ ابمهاج 

 ر مانند نگين گرانبهائي مي درخشد.در ميان آثار آهنگين يكصد سال اخي
به سرپرسمي موسويقي راديوو برگزيوده « هوشنگ ابمهاج»در باب چگونگي شكل گيري اين اثر ماندگار، گفمني اس، كه تقمي 

را به عهده داش،، بوه گفمگوو پرداخو، توا در  .F.Mموسيقي دان ت آهنگ ساز برجسمه كه مسئو ي، راديو « همايون خرم»شد، با 
 ي، ها ت برنامه هائي كه قصد اجراي آن ها را دارد، با تي به رايزني به پردازد. در اين ديدار، ابمهاج، اك ور آثوار خورم را خصوص فعا

كه با سليقه بسيار بر رتي نوار ضبط كرده بود، براي تي پخش كرد ت بدين ترتيب تي را عميقواه تحو، توأثير عالقمنودي خوود بوه 
 ر ابمهاج از خرم خواس، تا با همكاري يكديگر، ترانه مشمركي را به تجود آترند.موسيقي قرار داد. در همين ديدا

با توجه به توانائي هاي درخشان هنري سايه ت آشنائي فراتاني كه به موسيقي ايراني داش،، خورم از ايون پويش نهواد حسون 
 اسمقبال كرد.

محب، آميزي كه بين ات ت ابمهاج تجود داش،، موفق بوه  چهار رتز بعد از اين ديدار، همايون خرم، تح، تأثير رتابط عاطفي ت
خلق آهنگ ارزشمندي در دسمگاه همايون شد كه به زتدي در رديف تاالترين آثار آهنگين ايران، در يك صود سوال اخيور درآمود. 

سوريعاه شورتب بوه  خرم مي گويد در منزل نشسمه بودم كه كه احساس كردم، از هر طرف باران ن، مي بارد ت پر از آهنگ شوده ام،
نوشمن آهنگ كردم ت كممر از سه ساع،، كار ساخمن آهنگ به اتمام رسيد اين توفيق را بازتاب احساساتي مي دانم كه در برخوورد 

 ۵با ابمهاج ت شنيدن آثارم، مرا عميقاه تح، تاثير قرار داده بود.
گ ابمهاج در نهاي، احسواس ت هنرمنودي، كوالم بعد از اتمام آهنگ، سرتدن شعري مناسب بر رتي آن آغاز مي شود ت هوشن

ارجمندي مطابق با بار احساسي آهنگ بر رتي آن مي سرايد ت نهايماه، همايون خرم در ميان همه خواننودگان بلنود آتازه ت مشوهور 
يون ترانوه برگزيود ت راديو، اسماد حسين قوامي را كه در سنين پيري بود ت در آسمانه بازنشسمگي از راديو قرار داش،، براي اجراي ا

 ا حق كه انمخاب به جائي بود ت يكي از درخشان ترين آثار آهنگين ايران، موجودي، پيدا كرد.
در باب چگونگي انمخاب قوامي براي خواندن اين اثر، ابمهاج از خرم مي پرسد، د ، مي خواهد ايون آهنوگ را بوه چوه كسوي 

چند تن از خوانندگان زن را پيشنهاد مي كند. در آن زمان معمواله تصنيف ها را بدهي بخواند؟ خرم مي گويد، بايد فكر كنم. ابمهاج 
خانم ها مي خواندند كه خوانندگان خوبي هم بودند. اما همايون خرم، قوامي را انمخاب مي كند كه موجب شگفمي ابمهاج شد ت بوه 

در اندك زماني چوون عطوري  طيوف، بسويار دل هوا ت  ت ۶اجرا شد« ۵۲گلهاي تازه شماره »هر رتي ترانه مزبور با صداي قوامي در 
 جان ها را تسخير كرد.

براي بسياري از مردم ايران كه غا باه همه امور ت پديده ها را با برداش، هاي شخصي ت مسائل احساسوي ت عواطفي خوود موي 
، شعر ت اجرا، نقش مؤثرتري در سنجند، همواره اين پرسش مطرل اس، كه كدام يك از عوامل تشكيل دهنده اين اثر، يعني، آهنگ

                                                 
 ذكر شده اس،« همگمگش»نام اين ترانه:  در برخي از نشريات، از آن جمله مجله بخارا، -۱
      ۱۳۸۸نهم بهمن  ۱۲۹۱شماره  مقا ه رسول ترابي در كيهان  ندن،  -۲
 منمشر شد ۴۱۶صفحه بخارا مجله  ۷۰برگرفمه از گفمگوهاي مهندس هماين خرم با علي دهباشي ت رضا يكرنگهبان كه در شماره  -۳

 
  

 



به جاي نهاده اس،؟ به نظر نگارنده اين سطور، هر سه عامل مزبور، در حد كمال آراسمگي ت شايسمگي بووده « سرگشمه»جاتدانگي 
 ت نمي توان يكي را بر ديگري مرجّح دانس،. ملودي ها، بسيار  طيف ت زيبا ت پور مفهووم بووده ت در خلوق آن هوا، تاالتورين ذتق ت

 سليقه ت خالقي، موسيقائي ت تكنيك هاي آهنگ سازي به كار رفمه اس،.
نيز از شور انگيزترين ت پر مفهوم ترين آثار سمبو يك، در ادبيات پارسي اس، ت در ترانه سرايي ايران، كالمي « سرگشمه»شعر 

هويمي افسانه اي ت بعودي رتيوايي ت مممواز  اين كالم جذاب ت مؤثر ت پر محموا، به آهنگ همايون خرم، را از آن برتر نمي شناسيم.
مي بخشد. هويمي كه سا هاس، بر جان ها ت دل هاي چند نسل از مردم ايران نقش بسمه ت هنووز هوم ايون ترانوه، چوون رتزهواي 
نخسمين، تازه ت د نشين ت خاطره انگيز اس،. يكي از تيژگي هاي آثوار سومبو يك آنسو، كوه هور شونونده اي از شونيدن آن هوا، 

رداش، هاي تيژه خود را دارد كه با برداش، هاي ديگران، ممكن اس، ممفاتت باشد. ت اتفاقاه هموين تيژگوي، شومول بيشومري بوه ب
معنا ت مفهوم شعر مي بخشد ت افراد مخملف از شنيدن آن ها، اسمنباط هاي گونواگون بوه دسو، موي آترنود. هوشونگ ابمهواج در 

هر شاعر ديگري، از خود اسمادي نشان داده ت سال ها قبول از ترانوه سرگشومه، شوعر بوه  آفرينش آثار سمبو يك ت پر ايهام بيش از
سرتد كه در محافل رتشنفكري ايران تأثير بسيار باقي نهاد. امير هوشنگ ابمهاج ) هو. ا ف. سايه(، « سراب»غاي، پر محموائي به نام 

 به راسمي نقش انكار ناپذيري در ادبيات معاصر ايران دارد.
، سخن سراي بزرگ معاصر: در غزل سرائي ايران، هيچ كس چون هوشنگ ابمهاج، بوه حوريم «محمد حسين شهريار»گفمه به 

خواجه شيراز نزديك تر نشده اس،، به باتر دانشمند بزرگ ت اديب فرزانه، پرتفسور فضل اه رضا: سخن هوشنگ ابمهاج از هر شاعر 
ه محمدعلي حقيق، سمناني، اديب ت مؤ ف ارجمند كماب: ضرب ا م ل هاي منظووم ديگري به كالم حافظ نزديك تر اس،. به عقيد

، كالم سس، ت ضعيف ت ناموزتن ديده نمي شود ت غزل هواي ات بعود از حوافظ، «هو. ا ف. سايه»فارسي، در هيچ يك از سرتده هاي 
بمهاج بزرگ ترين غزل سراي معاصر ايران اس، برترين غزل ها به زبان فارسي اس،. به گفمه محمد رضا شجريان اسماد بزرگ آتاز: ا

 ، حافظ زمان ما به شمار مي آيد.«سايه»، شاعر ت طنز سرا ت نويسنده گرانقدر معاصر: «نصرت اه نول»ت باالخره به باتر 
اري از ، با داشمن كالم زيبوا ت مضومون ت مفهووم پور ايهوام ت برخوورد«سرگشمه»بدين ترتيب كاماله قابل تصور اس، كه ترانه 

 جوهر شعري، اثري ممماز ت يگانه در موسيقي معاصر ايران به شمار آيد.
، با توجه به يادداش، هاي اسماد همايون خرم، مطا وب مشورتحي در شوكل گيوري ت «هزار آتا»از آنجا كه در جلد اتل كماب 

 را به پايان مي بريم.« رگشمهس»انگيزه خلق اين ترانه نوشمه شده،  ذا به منظور احمراز از تفصيل بيشمر، داسمان 
 

 :جواني
از تيژگي هاي اغلب تصنيف هاي گذشمه ايران، تجود اشعار سس، ت مبمذل بر رتي آهنگ هاي كم محموا ت بي ارزش بوود ت  

به همين جه، اين آثار، جز در مجا س طرب ت محافل عيش ت نوش، جايگاهي نداش، ت مردم، سرايندگان تصنيف هوا را در زموره 
 شعرا به شمار نمي آتردند.

ت چند شاعر زبر دس، ديگر به دنياي ترانه سرائي ايران، مردم « ملك ا شعراي بهار»ت « عارف قزتيني»ت « داشي»بعد از ترتد  
به تدريج دريافمند كه جز عاديات ت مبمذالت زندگي ت شرل عشق هاي مجازي ت سوز ت گداز هاي بي پايوه ت نواز معشووق كشويدن 

جمند را نيز در ترانه سرائي به كار برد، از آن جملوه موي تووان از مضوامين ها، مي توان سخنان بهمر ت مضامين شريف ت مفاهيم ار
 عرفاني ت فلسفي ت اجمماعي ت حمي حديث نفس، در ترانه سرائي اسمفاده كرد.

از جمله آثار ارجمندي كه در يك صد سال اخير، در دنياي ترانه سرائي ايران خوش درخشويد ت بوه مانودگاري رسويد، ترانوه 
كه آهنگ آن از كارهاي حسين ياحقي ت كالم د نشين آن از اسماعيل نوواب صوفا اسو، « جواني»، به نام «افشاري» ايس، در مايه

كه با آتاي خسمه هنرمندي كه سال هاي جواني را پش، سر نهاده اس، منمشر شد ت به شهرت رسيد. تقمي قوامي اين شعر را موي 
واني ما ايراني ها را فرياد مي كند ت صاحب دالني كه از مرز جوواني گذشومه خواند، در حقيق،، جواني همه انسان ها، به خصوص ج

 اند، به راحمي دريغ ها ت افسوس هاي اين دتره از عمر را در صداي تي، باز مي شناسند.
ياحقي از آهنگ سازان ت نوازندگان خوش ذتق ت با اسمعدادي بود كه در رتند تكاملي موسيقي معاصور ايوران نقوش داشو، ت 

اثر آهنگين، اعم از پيش درآمد، چهوار مضوراب،  ۵۰۰سياري از هنرمندان برجسمه بعدي در مكمب ات پرترش يافمند. از تي حدتد ب
 از آثار خاطره انگيز ت تأثيرگذار تي مي باشد.« جواني»رنگ ت تصنيف باقي اس، كه تصنيف 



ر با احساس ت رتان اس، ت تناسب بين ملودي ت مفاهيم ت مضمون تأمّل برانگيزي كه انمخاب كرده نيز بسيا« نواب صفا»كالم 
 ت معاني شعر كاماله رعاي، شده اس، ت تصويرهاي خيال انگيز دتره جواني به خوبي در آن بازتاب دارد.

در گفمگوئي كه قوامي، در آخرين سا هاي عمر با خبرنگار راديو ايوران انجوام داده، از بوين آثوار ممعودد خوود، از ترانوه هواي 
 ياد مي كند ت خاطره آنها را گرامي مي دارد.« جواني»ت « رگشمهس»

 

 تو را من چشم در راهم:
موسيقي دان، آهنگ ساز ت نوازنده نامدار فلوت كه در نهاي، ظراف، ت چيره دسومي بور رتي شوعر « عماد رام»آهنگي اس، از 

كه با پيچيدگي هوا ت نكوات « نيما»ر خالف اك ر اشعار سرتده شده ت از گوياترين ترانه هاي تصويري اس،. ب« نيما يوشيج»معرتف 
حمي رتشنفكران نيز دشوار اس،، كالم تي در اين قطعه، بسيار ساده، رتان،  مبهم ت دشوار همراه اس، ت درك آنها براي اك ر مردم،

ه ها ت كوههواي اسورار آميوز، دل چسب ت خيال انگيز اس، ت تصاتير ملموسي از تاريكي هاي شب، جنگل هاي انبوه ت رؤيا پرتر، در
باران هاي نقره اي، ياران از هم جدا مانده، تفاداريهاي شريف ت معصومانه ت ديگر سايه رتشن هاي زنودگي را مونعكس موي كنود ت 
هنگامي كه قوامي اين شعر را ميخواند، مفاهيم شعر نيما را به تجه مؤثري به شنوندگان انمقال مي دهد، مفاهيمي كه حس كردنوي 

 س،، نه توضيح دادني:ا
 

 تو را من چشم در راهم، شباهنگام
 كه مي گيرند بر شاخ تالجن،  

 سايه ها رنگ سياهي 
 و از آن دل خستگانت راست اندوهي فراوان

 تو را من چشم در راهم شباهنگام
 در آن دم، كه هر جا، درّه ها چون مرده 

 ماران خفتگانند
 پايدر آن نوبت كه بندد، دست نيلوفر به 

 سرو كوهي، دام
 گرم يادآوري، يا نه، من از يادت نميكاهم، 
 تو را من چشم در راهم. 
 

 رفمي ت باز آمدي:
، موسويقي دان، آهنوگ سواز ت خواننوده مشوهور اسو، كوه هموراه بوا كوالم «جواد بديع زاده»سازنده اين آهنگ زيبا، اسماد 

 با صداي خسمه ت د نشين حسين قوامي در گلها اجرا شده اس،.، در دسمگاه سه گاه به تجود آمده ت «اسماعيل نواب صفا»
بديع زاده يكي از پيشگامان ترانه خواني در ايران اس، ت آثار ات بوراي سوا هاي زيواد، دتسو، داران فراتانوي در بوين طبقوات 

س، كه بوراي چنود نسول از با شعر رهي معيري از مشهورترين تصانيفي ا« خزان عشق»مخملف جامعه داش،. يكي از آثار ات به نام 
مردم ايران، ترانه اي آشناس،. تي عالته بر خوانندگي، آهنگ هاي زيادي ساخمه كه برخي از آنها در زمره آثوار مانودگار محسووب 

 آخرين اثر آهنگسازي تي مي باشد.« رفمي ت باز آمدي»مي شود. آهنگ 
)مرضيه( نيز خوانده اند، ت ي آنچه « اشرف ا سادات مرتضائي»ت  «ملكه برتمند»اين ترانه را چند خواننده ديگر ت از آن جمله: 

 بر د ها ت جانها نشس،، اجراي هنرمندانه قوامي اس،.
 بهار عاشقان:

اين اثر جذاب از ساخمه هاي مهندس همايون خرم اس، كه بر رتي شعر دل انگيزي از موالنوا جوالل ا ودين، سورتده شوده ت 
ت در آسمانه بازنشسمگي، خوانده اس، ت با آنكه عوارض ديرسا ي ت خسومگي ت فرسوودگي جسوم  اسماد قوامي آن را در سنين پيري



تجان، از اتل تا آخر تصنيف، در آتاي خواننده، نقش بسمه اس،، معهذا تي اين آهنگ را به حدي مؤثر ت جوذاب اجورا ميكنود كوه 
ي اس، كه اين شعر ت آهنگ، آخرين اثري اس، كوه قووامي بسياري از ملودي ها ت كلمات شعر در ضمير شنونده باقي ميماند. گفمن

از آثار تصوويري « بهار عاشقان»كالم  آن را براي اجرا در راديو خوانده ت بعد از آن براي هميشه از خوانندگي در راديو، دس، كشيد.
در آتاي قووامي، دريچوه هواي فوق ا عاده ارزشمند ت عرفاني اس، كه اجراي آن به همراه موسيقي د پوذير خورم ت رازهواي نهفموه 

جديدي از انديشه هاي عرفاني را بر رتي شنوندگان صاحب دل مي گشايد ت آنها را با شگفمي هوا ت پيچيودگي هواي رتل آدموي ت 
 عظم، ت عمق كالم موالنا آشنا مي نمايد.

 
     آمد بهار عاشقان تا خاكدان بستـان  شود

 شود مرغ جـان پرّان آمدند اي آسمان تا 
 هم بحر پر گوهر شود، هم شوره چون كوثر شود 

 هم سنگ لعل كان شود، هم جسم جمله جان شود 
 گر چشم وجان عاشقـان، چون ابر طوفان بار شد   امـا دل اندر ابر تن، چون برق ها رخشـان شود

 داني چرا چون ابرشد در عشق چشم عاشـقان      زيرا كه آن مه بيشتر در ابرها پنهـان شود
 يـارب خجسته حالتي، كان برقـها خندان شود   شــاد و خندان ساعتي كان ابرها گرينده شد    اي 

 

 تيژگي هاي موسيقي
 اسماد قوامي:

شهرت داش،. ات به ذتق شخصي خود، بيش از معلومات رديفوي ت دسومگاهي « شيرين خواني»قوامي از هنرمنداني بود كه به 
گووش »تي داراي  خالصه گرائي گوشه ها ت خوشه چيني نواها، بر حسب ذتق خود مممايل بود.توجه داش، ت درخواندن آتازها به 

معمبر ت قوي بود ت از اين باب، بين موسيقيدانها ت خوانندگان نظير نداش،. در هر مجلسي، نوازندگان، صداي ساز خوود « موسيقائي
 ۷معمول بين نوازندگان ت خوانندگان.را با صداي قوامي كوك ت تطبيق مي كردند كه عملي اس، خالف 

نوازنده بزرگ تيلون، تي را خواننوده « يهودا منوحيم»آتاي اين خواننده بسيار زالل ت شفاف ت پر شور ت حال بود، تا حدي كه 
 ۸حنجره طاليي مي ناميد.

تجه كامل بوه شونوندگان انمقوال  ات اشعار را به نحو بسيار رتشن ت قابل دركي ادا مي كرد ت  طاف، ت دق، ت پيام اشعار را، به
، «رضوا قلوي ميورزا ظلّوي»مي داد. تحريرهاي ات چندان پيچيده ت طوالني نبود. ات سبك مخصوصي در خواندن داش، كه به سبك 

 بسيار نزديك بود. 
دربواره  ، بوه هنگوام بحوث«اسماد محمود كريموي»دكمر جهان بگلو، موسيقي دان ت نويسنده تاريخ موسيقي ايران در يادنامه 

مكاتب آتازي ايران مي نويسد: حسين قوامي در خوانندگي سبكي فاخر ت گويا داش،. ات تنها خواننده ايس، كه بوه عقيوده مون در 
، باال ت يوا كممور از « كوما»، يعني بدتن كم ت كاسمي خوانده اس، ت در هيچ يك از آثار ات نمي توان يك «ژتس،»پنجاه سال اخير 

در حا ي كه همه خوانندگان، از قديم ت جديد، به خصوص زنها، خارج از قواعد ن، ت كوم ت زيوادتر از معموول  قواعد موسيقي ياف،.
با فاصله اصلي ت پرده ساز فاصله داش، كه بخاطر آنكه بيشومر آنهوا در قيود حيوات « كوما»ميزان، مي خواندند ت صداي آنها، چند 

ان بي مورد اس،. حسين قوامي در ارائه رديف آتازي، بر اسواس سون، گرايوي، بوي نيسمند، ارزشيابي كار فرد فرد آنان ت ذكر نامش
اعمنا بود ت آنچه مي خواس، ت ذتق ات ايجاب مي كرد، مي خواند ت ي همواره در جسمجو ت تكامل هنر خود، كوشا بوود. در حنجوره 

صاه سعي تافوي داشو، كوه در اداي كلموات حسين قوامي،  طافمي نهفمه بود كه جذابي، صدايش، همه را مسحور مي كرد ت مخصو
 ۹شعر ت آهنگ مفاهيم ت معاني كالم را به طور گويا، به شنوندگانش برساند.

                                                 
  ۶۰۵ص  ۵-۸ شمارهمجله آينده   عليرضا ميرعلي نقي، -۱

 ۲- رتزنامه كيهان  ندن
 ۱۳۰يادنامه اسماد محمود كريمي، صفحه   -۱



اسماد رتل اه خا قي، موسيقي دان ت آهنگ ساز ت نويسنده نامدار كمب سرگذش، موسيقي ايوران ميگويود: در بزرگوي مقوام 
از يكي دت نفر ام ال ايشان را نداريم ت باالخره حسن مشحون ، موسيقي شناس هنري قوامي، همين بس كه ما امرتز در ايران بيش 

ت مؤ ف بزرگ تاريخ موسيقي ايران ، به هنگام بررسي مكاتب موسيقي ايران، حسين قووامي را شواخم موسويقي آتازي در مكموب 
 ۱۰تهران ميداند ت ات را از هنرمندان بزرگ ت تأثيرگذار، به شمار مي آترد.

ظهار نظرها: مؤيد آن اس، كه قوامي شيوه ت بدعمي خاص در موسيقي ايران به جا نهواد كوه در تواريخ هنور ايوران، همه اين ا
نمي توان از اسماد حسين قوامي سخن گف،، بي آنكه از خلقيات ت رتحيات ات مطلبي به ميان نيايود. اسوماد  همواره به ياد مي ماند.

امي مردي اس،، بسيار مؤدب ت محبوب ت ممواضع ت خوش خلق ت مهربان كه اين صفات هنر قو»رتل اه خا قي بر اين باتر بود كه: 
 ۱۱«.ات را دتچندان جلوه مي دهد

قوامي از نظر پاكي ت درسمي ت رعاي، مسائل اخالقي ت انسواني، در بوين موسويقي دانوان »ت عليرضا مير علي نقي مي نويسد: 
صوص با كهمران، زبانزد اس،. خاطره شخصي، پاك ت تابناك ات، فقودان تي را در دل ايران، كم نظير بود ت سلوكش با اهل هنر، بخ

 ۱۲تلخ تر مي كند. ادب ت فرتتني ت صفا ت صميمي، ات مانند صدايش، به دتر از ريا ت در كمال خلوص بود.
رت ت تنهوايي، سرانجام، سرگشمه اي كه عمري در جسمجوي پري رؤياهاي خود نغمه خواني كرد، جز سوراب، جوز ديوار حيو

، در تهوران، بوه ابودي، پيوسو،. آرامگواه ابودي ات در اموامزاده طواهر كورج در جووار  ۱۳۶۸پناهگاهي نياف، ت در هفدهم اسوفند 
 غالمحسين بنان ت مرتضي حنّانه ت گرتهي ديگر از شعرا ت هنرمندان، زيارتگاه صاحب دالن اس،. 

 يك قطـــره آب بود و با دريــا شد  
 با زمين يكتا شديك ذره خاك 

 آمد شدن تو اندر اين عالم چيست؟ 
 آمد مگسي پديد و ناپيـــدا شد

*** 
 

 امريكا -تنسي  -ناكسويل            
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
 تاريخ موسيقي ايران، جلد اتل، تا يف حسن مشحون -۲
 ۱۳۸۳اسفند  ۶ساي، كامپيوتري گويا، مورخ  -۳
 ۱۳۶۹، سال ۶۰۴، ص ۵-۸مقا ه عليرضا ميرعلي نقي در مجله آينده، شماره  -۴


