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  گريه راه تماشا گرفته
  

  )واله(دوست  صفاريحسين 
  

درنگ به يـاد منـادي آن    رسد، بي نهاد مي به مشام جان هر ايراني پاك هطونزديك به صد سال است كه وقتي بوي مشر
  دوسـتي و  خواهي و انسـان  ي آزادي پرستان و مجسمه ي وطن عارف سرسلسله. افتد مي ميرزا ابوالقاسم عارف قزويني

مظفرالـدين  آزادگي بود و در اين راه از هر مقامي و مالي و منصبي گذشت و زير بار هيچ زوري نرفـت حتـا فرمـان    
خـود گـويي از    گونه كه قبول نكرد و همان) پانصد تومان البته در صد سال پيش(را كه خواست به او صله بدهد  شاه

كلنـل  تازان آن عرصه  چه داشت نثار مشروطه و نهضت آن كرد و از تمام يكه عارف هر آن. بود مادر آزاده به دنيا آمده
به نيكي ياد كرد و در اين راه داد سخن به تمامي  و ديگران حيدرعمواوغليو ستارخان، باقرخان ، پسيان محمدتقي

  .داد
كس نه از گل الله خبري داشـت و نـه از سـن و سـال      هيچ »از خون جوانان وطن الله دميده« :عارف وقتي سرود

عارف بيست و هفت آهنگ و تصنيف ساخت و با آن صداي داودي خواند و بـه گـوش مـردم آن روزگـار     . خودش
ي ملـي لقـب    دهدر آن روزگار عارف به حـق شـاعر و خواننـ   . رسانيد و براي بيداري ايرانيان از هر كسي موثرتر بود

عارف اولين كسي بود در ايران كه كنسـرت داد و از اولـين   . به او هديه شد فردوسيگرفت و اين تاج افتخار بعد از 
كه بعد  هاي اجتماعي، سياسي و وطني را باب كرد و سخن را به اوج برد، چنان كساني بود كه در شعر و ترانه موضوع

عارف در ايـن راه، دشـمنان زيـادي    . استاش  طلبي يادآور روزگار عدالتاو  ي نداي مشروطهاز صد سال هنوز شعر 
كه در آخر عمر كه به همدان تبعيد بود، نوشـتند چـرا    ش نكردند چنانا وپا كرد كه تا آخر عمر رهاي براي خود دست

ا و هـ  هويـت  عارف در تمام عمـر زجـر و زحمـت كشـيد و از دسـت بـي      ! ميرد تا ما زودتر راحت شويم عارف نمي
  ».اندرون وطن كسي كه ندارد وطن منم« :سرود كه فروشان دل خونين داشت وطن
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چه كرد و گفت و سرود و خواند  كرد و هر آن چيز را با پول معاوضه نمي كه هيچ بودهنرمنداني  ي جملهعارف از 
پرسـتي   از بيگانـه  .بـود پرستي، مترقي بودن انسان و رهايي از قيدوبنـد خرافـات    همه از عشق به مردم، آزادگي، وطن

تـه و در  پرداخاش  ي ديـوان  اش بوده در مقدمه دوره هاي هم بسيار دلخور بود و به اين عمل كه كار و بار خيلي از آدم
  .است ها زده ها و كنايه اشعار خود نيش

 سـليمان نظيـف  هـاي   بـود، از دشـنام   عارف وقتي براي پر كردن صفحه از صداي خودش به كشور عثماني رفتـه 
اش ايران چنان منقلب شد كه زير بار پـر كـردن صـفحه نرفـت و تـا امـروز از آن صـداي         ي عثماني به وطن ويسندهن

ي عشق و عدالت هنوز كه هنوز است سرمشـق بسـياري از آن    اين مجسمه. ي جادويي اثري در دست نيست جاودانه
 ،عارف هرگز مـالي جمـع نكـرد   . فارسي دارندمانند  آزادگاني است كه دلي در گرو موسيقي و شعر و ايران و زبان بي

  :سرود .ش بودا جاي ايران سراي هرگز سرپناهي براي خود نساخت و به قول خودش همه ،هرگز زني نگرفت
  

  كسي كه رو به سفارت پي اميدي رفت
  دهيد مژده كه الل و كر و خموش آمد             

  
و  اردشـير افتـاده نـاالن بـود و مـدام بـه دوران پيشـين       كه چرا ايران از دول ديگر عقب  عارف هميشه از داغ اين

چشم  حسرت مي كيخسروو  شكور سرود تر داشت و مي خورد و آستين از اشك:  
  

  را به مستي بهانه كردم گريه
  ها ز دست زمانه كردم شكوه    

  از ديده بر گرفتم آستين چو
  دامن روانه كردم سيل خونين به    

  
  :جا كه باز سرود تا آن

  
  وطنان در ره آزادي خويش اي هم فكري

  بنماييد كه هركس نكند مثل من است                                            
  

  :يا از نمايندگان آن دوره ناليد كه
  

  خراب مملكت از دست دزد خانگي است
  ز دست غير چه ناليم هرچه هست از ماست                                              
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گونه كه حافظ بـا چنـد مـرغ و     زبان گشت همان صفتان ناليد و در خلوت با چند سگ هم از تمام اجانب و اجنبي
ي تنهايي با چندين مرض العـالج سـاخت و درمـان طلـب      شهوكس بريد و در گ ها گفت، از همه پرنده و آهو سخن

هـا در حـق او كـرد و عـارف هـم       حبـت م به راسـتي پزشك همداني بود كه  الحكماء بديعاش  و تنها مصاحب. نكرد
و  الشـعراي بهـار   ملكگرفته تا  ايرج ميرزامند بود چون هركسي به نوعي او را آزرد، از  از همه گله. ار او بودزگ حق

  .ديگران كه منصب لشكري و كشوري داشتند
  

  به جز عارف جفا با كس نكردي
  تو هم پيداست از عاجز كشاني                                     

  
ما زحمات فراواني كشيد  هاي نغمهكارستان و براي جدا كردن موسيقي و كرده  كاري به راستيعارف در موسيقي 

گـذار   عارف بنيان. اش بود نزديك كرد ي اصلي كم از چنگ تعزيه نجات داد و به غنا كه پايه و مايه و موسيقي را دست
ف نشات گرفته و به قول موسيقي اركستري و كنسرتي بود و اين سبك اصفهاني كه امروزه رواج دارد از كارهاي عار

اديـب  و  تـاج  ،طـاهرزاده و اش بـوده   شـهري  كـه هـم   السـلطان آذر  اقبال ،ظلي ،ميرزا حبيب اصفهانيخودش بـه  
 ـ  اجـرا كنـد   يكنسـرت او  بـراي  شـاهي رضادر زمان قـدرت  و  عارف بعد از مرگجرات كرد كه كسي  ـ خوانساري
ي آواز ايـران   ي ديگر از مريدان و شاگردان مكتب عارف، ستارهيك. ها از آن معلم بسيار آموختند اين .است منتقل كرده

زنـي    وقتي كه خواسـت  كلنل وزيريي مكتب عارف بود كه  قدر شيفته كه آناست  قمرالملوك وزيريدر ميان زنان 
، او را بسيار تحت تاثير خوانندگي عـارف اسـت  جا كه اعتقاد داشت صداي قمر  از آنبراي اركستر خود انتخاب كند، 

به عارف با ايرج سرسـنگين شـد تـا     ايرج ميرزارا پذيرفت و قمر حتا بعد از توهين  انگيز روحمر، و رقيب ق كنار زد
  :ش خواندا در مرگ

  
  اي گنج دانش ايرج كجايي
  ي خاك پنهان چرايي در سينه                               

  
  :گويد كه هم در شعري همين خاطره را به نوعي مي شهريارو استاد 

  
  اي عاشق روي قمر اي ايرج ناكام

  جاست بيدادگر اين آن بتبرخيز ببين                                       
  

بـه خـدمت عـارف     داود خان ني مرتضيگويد من همراه  مي .قمر از اولين كنسرت خود در همدان خاطراتي دارد
جـا   قسـم خـوردم كـه در هـيچ     كلنل پسيانعارف گفت قمرخانم من به روح  .رسيديم تا براي كنسرت دعوتش كنم
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خـواهم امشـب ترانـه و آهنـگ      هاي عارف را گرفتم و خـواهش كـردم كـه مـي     گويد من دست قمر مي. حاضر نشوم
گويـد قمرخـانم عـارف     عـارف مـي  . ش قـدغن بـود  ا تو را بخوانم ـ البته اين آهنگ در آن موقـع خوانـدن   » جمهور«

فرمايد كه چون از خاك پاك وطن خـودم   كند و عارف مي ار ميقمر اصر .من ميرزا ابوالقاسم قزويني هستم ،است مرده
ش ايسـتادند و  ا آمد همـه بـه پـاي    قتيقمر و. ساعت هفت كنسرت شروع شد، زمستان بود. آيم برو مي هستيقزوين 

م اسـت كـه در ايـن شـب     ا اما قمر به عارف تعظيم كرد و گفت جاي بسي افتخار بـراي مـن و همكـاران   . كف زدند
ي ايشـان كنسـرت امشـب را برگـزار      و با اجازه ،ساز مشهور حضور دارد ر ملي ايران و تصنيفشخصيت بزرگ، شاع

قمر كه شروع به خوانـدن كـرد عـارف گريسـت و در     . همه كف زدند، عارف با حالتي غمگين سر تكان داد. كنم مي
ه از طـرف مـردم و   كـ  را هـايي  پس از تمام شدن كنسرت، قمر، تمـام گلـدان  . اش ادامه يافت تمام طول كنسرت گريه

بود به عارف تقديم كرد و عارف نپذيرفت و قمر گفت افتخار دارم كه ايـن هـدايا    فرماندار و ادارات و افراد اهدا شده
  .ف تقديم كنمعاررا به استاد بزرگوار 

ادگـي از  ي آز اولين آورنده العين هطاهره قراش خانم  شهري بسيار مترقي البته هم .منادي آزادي زنان هم عارف بود
  :زيست ولي اين عارف بود كه سرود قيدوبند براي زنان بود كه چندين سال قبل از عارف مي

  
  تا رخت مقيد نقاب است

  يچ و تاب استپات به  دل چو پيچه                         
  مملكت چو نرگست خراب است

  ي خرابي انقالب است چاره                         
  ممن تو را به خوبي نشانه كرد              

  
و از سـبزه و  » .دل هـوس سـبزه و صـحرا نـدارد    « :چنان شد كه سرود و اين سردار شعر و موسيقي در آخر عمر

چنان تا نفس آخر  حتا زندگي دست كشيد، مگر وطن خودش ايران كه همو صحرا و پول و خانمان و شهرت و مقام 
  :سروده بوداز آن چند ماه قبل . خورشيدي عاشق مرد 1312عاشق ماند و در 

  
  اندر قمار عشق تو باالي جان زدند

  باختند قماري كالن زدند هر چند                               
  

  :خواند جا مي در همهو هميشه  گير كرد اش سردار كلنل محمدتقي پسيان كه داغش عارف را زمين به ياد دوست
  

  نداشت عارف جز اين دو چيز وقف تو كرد
  ي تر خويش ي سوزان و ديده مدام سينه                                             
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  :ها كشيد سرود ها ديد و سختي كه بدي با آنعارف هرگز باور خود را به ايران و ايراني نشكست 
  

  نامت شفاي هر مرض عاشقان شده است
  !؟...ي حيات حديث كسان شدي اي مايه                                     

  
الي تـاريخ مشـروطه در    بـه ش از الا ها و سرودهاي بختانه هنوز ترانه است و اما خوش عارف در همدان آرام گرفته

  :رسد كه ماه به گوش ميهر مرداد
  

  هزار پرده ز ايران دريد استبداد
  پوش آمد پرده ههزار شكر كه مشروط                         

  جو جامي براي فتح جوانان جنگ
  نوش آمد زديم باده و فرياد نوش                         

  
ي خوبان روز و روزگار را از ياد ببرند و با من كـه   زمين را مباد كه ياد عارف قزويني، اين سرسلسله فرزندان ايران

  :بود نگويند ام و خواهم ش بودها فرزند خلفي برايخود 
  

  هرگز نميرد آن پدري كو تو پروريد
  و آن مادري كه چون تو پسر زاد زنده باد                             
  كند عبور وبر خاك عاشقان وطن ك
  عارف هر آنكسي كه كند ياد زنده باد                             


