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محبوبصالحعال

منفقطازخدابدیندیدهام!
محبوب من! کلوزاپ، قابی است تنها جای یک نفر. 

فقط کلوزاپ ماست که در آن دو نفرجا گرفته اند.
محبوب من! دلتنگم. با دلتنگی خودم را مرور می  کنم، 
می بینم دراین دنیا، من فقط از خدا بدی ندیده ام. البته 

ُمقّرم که زندگی تقصیر هیچکس نیست.
محبوب من! من خیلی باهوش نیستم، اما برخالف 
دیگرها، درباره چیزهایی که نمی دانم هم یک چیزهایی 
می دانم. زیرا آنچه که برای همه عجیب است،هنوز برای 

من هم عجیب است.

محب��وب من! درای���ن دنیا من معاصر با موش های 
بی  چشم ورویی هستم که آنها حتی فاضالب ها راغارت 
می کنند، اما همه چیز تغییرمی کند. تنها چیز تغییرناپذیر 

در این دنیا همین تغییراست.
محبوب من! امروز روز مباداست و برخالف زندگی 

دیگرها، در زندگی ما »سپس« وجودندارد.
محب��وب من! م���ا منظره ای که از اف���ق می بینیم، 
افق نیس���ت. تصورما از افق اس���ت. به همین خاطر، 
ه���ر بار ش���ما را می بینم، خیال م���ی کنم این آخرین 
 باراس���ت که ش���ما به م���ن اهمیت نم���ی دهید. اما 

این طورنیست.
محبوب من! ما این روزها به چیزهایی کمی بیشتراز 

زنده ماندن نیازداریم.
محب��وب م��ن! بیایید قراربگذاریم من یکباردیگر با 

نگاه شما آشنا شوم.
محبوب من!بیایید باهم خسته شویم که بعدش بتوانیم 

باهم خسته نباشیم!
محبوب من! بیایید به پای هم  پیربش���ویم. مقصود 

این که هراتفاقی با شما خوب است.
محبوب من! رازی را به شما بگویم. دوسه روز پس 
از نخس���تین دیدارمان، احساس کردم من پنجاه درصدم 
انگوراست. زیرا پس از دیداربا شما،همه روزها و  شب  ها 

را تلوتلو خورده ام.
هربارمی خواسته ام به راست بروم، میل به چپ کرده ام 
و  عازم چپ شده ام. وهربار خواسته ام جلوجلوبروم، 

عقب عقب رفته ام.
محب��وب من! برای ش���اعری ک���ه پنجاه درصدش 
انگوراست،مشکل بزرگ، یافتن قافیه هاست. یافتن قافیه 
برای ترانه هایي که به عشق شما می نویسد. چه، درباغ های 
ایرانی، گل هایی که اسمشان با اسم شما قافیه باشد، اندک 
است. اسم شما فقط با گل یاس قافیه است، و با انواع 

گل های شمعدانی.  همینطور گل الله عباسی. 
                   ادامه دارد                    ادامه دارد 

شوخىبامرغسحر!
                                واکاوی سرنوشت واقعی رادیو در ایران – 60

همانطورکه در ش��ماره های قبل هم اش��اره کردم، کمتر خواننده ای است که 
تاکنون ترانۀ»مرغ سحر«،اثر استاد »مرتضی نی داوود« و با ترانه »ملک الشعراء 
بهار«را نشنیده باشد. اصاًل خاصیت یک ترانه جاودانه این است که سینه به سینه 
و دهان به دهان درمیان هنرمندان دس��ت به دس��ت می ش��ود و چراغ جاودانگی 
آن هرگ��ز خام��وش نمی ش��ود واجراهای متفاوت و گونه گونی از این دس��ت آثار 
ثبت  می ش��ود که از میان  آنها می توان به س��مفونی های بزرگ بتهوون، باخ و 

موتسارت اشاره کرد.
 اصواًل ای��ن گونه آثار،تفاوت فراوانی 
دارن��د ب��ا ترانه های��ی که به مناس��بت های 
خ��اص اجرا می ش��وند ومدتی کوتاه برس��ر 
 زبان هاس��ت و گل می کن��د وبع��د اف��ول 
می کن��د. ی��ا با س��روده های فرمایش��ی که 
صدها بار از شبکه های رادیویی و تلویزیونی 
پخش می شوند، ولی کسی چندان تمایلی به 

بازخوانی و حتی زمزمه کردن آنها ندارد!
 تران��ه م��رغ س��حر از هم��ان دس��ت 
آثارکالسیک چندین دهه اخیر است که هرچه 
اجرا می شود، زیباتر شنیده می شود. حتی اگر از 
قالب ملودی  و بافت کلماتش برای س��اختن 
یک اثر فانتزی یا طنز اس��تفاده بشود، چیزی 
از ارزش واالی آن اثر کاسته نمی شود. دربارۀ 

این ترانه هم چنین اتفاقی روی داده، ولی درجایی منتشر نشده است.
فقط کس��اني که روز شنبه،2تیر1386درش��ب شعرمعروف»ش��کرخند«)با 
مدیری��ت و اج��راي طنزپرداز قندپهلومان رضا رفیع( در فرهنگس��راي ارس��باران 
تهران حضور داش��تند، مثل من ش��اهد و راوي این اتفاق ادبي شیرین بودند؛ یعني 
اجرای نظیرۀ طنزآمیز ترانۀ»مرغ سحر«توسط استاد جالل رفیع، نویسنده جدي و 
شاعر شیرین سخن و روزنامه نگار و طنزپردازموفق و خوشنام،که آن را با زیر و بمی  
بجا و بموقع و با حالی ستودنی و حتی بدون همراهی موسیقي و تجهیزات صوتي 

استودیویي اجرا کرد و تماشاگران تا دقایقی چند  او را تشویق  می کردند. 
بعد از این که خواندن و تشویق ها پایان یافت،زنده یاد استاد منوچهر احترامی، 
طنزپرداز بزرگ و باصفاي معاصر)وس��راینده ش��عر معروف داس��تان هاي حسني 
ت��وي ده ش��لمرود!(، در گ��وش آقای رفیع گفت: موقعی ک��ه قطعات اوج  این اثر 
را می خواندی��د، هم��ه اش ت��رس داش��تم که  یک دفعه حنج��ره تان یاري نکند و 
خراب  شود؛ اما نشد و شما چه قدر مسلط و مشرف بر اوج صدای خواننده اصلی، 
خواندید! ]یکي نیس��ت بگوید: حس��ن جان! اگر قضیه درگوش��ي بوده، پس شما از 

کجا فهمیدي؟![

در محضر استاد شجریان
  ناگفته نماند، من در جریان هستم که چند سال پیش درمحفلی خصوصي 
و خودماني هم که خود حضرت اس��تاد ش��جریان حضور داشتند و آقاجالل رفیع از 
خاطرات خواندن ترانه مرغ س��حر در زندان می گفته اس��ت،چند نفري از دوس��تان 
حاضر در آن جمع صمیمانه، به اصرار از جناب رفیع مي خواهند که ترانۀ مرغ سحر 
را درحضور استاد هم بخوانند؛ اما آقاي رفیع  نمي پذیرد و حاضر نمي شود در حضور 
استاد شجریان به قول خودش اسائه ادب کند و زیره به کرمان ببرد. هرچه اصرار 

مي کنند، زیربار نمي رود و از خواندن درمحضر استاد امتناع مي ورزد. 
اما درهمین مجلس که در منزل دکتر موقتیان، دوست قدیمی و صمیمی استاد 
ش��جریان در زمس��تان۹3 و با حضور اس��تاد شجریان، آیت اهلل دکتر محقق داماد، 
دکت��ر مه��دی محقق، دکت��ر داوری اردکانی، دکتر دادبه، دکتر ماحوزی، اس��تاد 
میرخانی،دکتر طه هاش��می، جناب دعایی و چندتن دیگر از اس��تادان برگزار ش��ده 
بود، حاضران اصرار مي کنند حاال که ایش��ان اصل ترانۀ مرغ س��حر را نمي خواند، 
پس آن شکل طنز آمیزش را بخواند که در دوران زندان برای دوسِت شکنجه شدۀ 
همسلولی اش سروده و خوانده است. باالخره رفیع کنار مي آید و به این شکلش 
را می پذیرد و نظیرۀ طنز تصنیف مرغ سحر را در حضور استاد شجریان می خواند 
و با تش��ویق اس��تاد و س��ایر حاضران مواجه می ش��ود. ضمنًا رفیع، شأن نزول مرغ 
س��حر طنزآمیز را هم قبلش برای اس��تاد شجریان تعریف می کند وبعد اجرا، مدتی 

با هم در این باره صحبت می کنند. 
اما جانم برایتان بگوید که من  س��ال ها پیش، در هنگام مطالعۀ بخش هایی 
از کت��اب ی��اد و خاط��رات اس��تادم جالل رفی��ع در زندان کمیته مش��ترک و اوین، 
ک��ه ب��ه نق��ل برخی نکات خاط��ره انگیز درباره خواندن تصنیف اصلی مرغ س��حر 
و همچنین اجرای ش��کل طنزآمیزش توس��ط وی در زندان پرداخته بود، برخوردم 
ک��ه خیل��ی برای��م جالب بود. در این نوبت که دیدم چند ش��ماره اي هس��ت که به 
بازگویي خاطرات و حواش��ي مربوط به ترانۀ ملي ش��ده مرغ س��حر پرداخته ام؛ جا 
دارد که به همین مناس��بت که عرض ش��د، به نقل گوش��ه هایی از این خاطرات 
 بپردازم)البته با اجازه از استادم و با نقل مستقیم این بخش از خاطرات ایشان در کتاب 

»از دانشگاه تهران تا شکنجه گاه ساواک«که توسط انتشارات موزه عبرت منتشر 
ش��ده اس��ت و ش��امل گفت و گوهایي با آقاي جالل رفیع در باب خاطرات ایشان از 

دوران دانشجویي و زندان است(.
رفیع در البه الی خاطرات دوران زندانی ش��دن اش در واپس��ین س��ال های 

رژیم گذشته نوشته است:
»همین جا به عنوان این که جایگاه طنز را هم درشکنجه خانه کمیته مشترک 
ارائه داده باش��م، به این خاطره اش��اره می کنم که صمد علیپور، هم دانش��کده ای 
و همس��لولی مارکسیس��ت  س��ابق من معمواًل از من  می خواست که آواز بخوانم تا 
رنج شکنجه و سلول کاهش یابد. من هم تصنیف اصلی ومعروف مرغ سحر را که 

خیلی دوست داشت، به طور مکرر می خواندم.
 ضمنًا ایشان در آن ایام، نسبت به برخی اندیشه های کمونیستی هم سؤال و 
مسأله پیدا کرده بود و گاهی از کمونیست ها  و مشی مسلحانه چریکی و مخفیانه 
و بریده از مردم انتقاد می کرد. یک روز خبر فوت»چوئن الی«نخس��ت وزیر چین 
و مدتی بعد هم خبر مرگ»مائو«رهبر انقالب کمونیس��تی چین رس��ید. به هرحال 
یک نوع حالت اندوه در فضای سلول و روحیۀ وی حس می شد. گفت ترانه »مرغ 
س��حر«را بخ��وان! م��ن موقع خواندن برای این که از ان��دوه بیرون بیارمش، گفتم 
که این دفعه نه اصل تصنیف مرغ س��حر، بلکه ش��کل طنز آمیزش را می خوانم و 

این گونه خواندم:
»مرغ پکن ناله س��ر کن«!.... خندید وگفت: بگو»مرغ پکر ناله س��رکن«!.... 
وقت��ی دی��دم آمادگ��ی دارد، تصنیف را تغییر دادم و ب��ه صورتی طنزآمیز و انتقادی 
خواندم. بعد ازآن، او و همسلولی ها و همبندی های دیگر هم ازمن می خواستند که 

به همین صورت بخوانم. آن تصنیف طنز آمیز چنین بود:

مرغ پکر! ناله سرکن                          داغ مرا تازه تر کن 
زآه لنین وار ! این قفس را                   برشکن و زیرو زبرکن 

 �� مارو خرکن!                                 
مرغ مسلح)!( ز درون قفس درآی        نغمۀ پیکار پرولتاریا سرای

وز نفسی عرصۀ این حزب توده را       شعله ور کن
   �� مارو خرکن!

بورژوازی، کمپرادور                           نان ما را کرده آجر
شوروی کرد جیب خود پر                   می خورد چون خرس پر خور
هم زتوبره، هم ز آخور                        ای خدای من،ای جبر تاریخ 

شام تاریخ مارا سحر کن 
�� ما رو خرکن !

این تزار است، یا سزار است؟              کز پی او کار زار است
این که بر گردن ما سوار است            چّکش دیکتاتوری اش می برد گرو
مزرع سبز فلک و داس ماه نو             در دلت ای کرده بُت از مائو و معو!
نیشترُکن، نیشترکن، نیشترکن            شرح زندان                بهر رندان

مختصر، مختصر کن!....
استاد رفیع در ادامۀ این تصنیف طنز، اضافه کرده است:  »همانطورکه متوجه 
شدید، این تصنیف جدید، عالوه بر طنز که پناهگاهی برای تحمل تلخی های زندان 
بود،جنبۀ انتقادی هم داش��ت و با بحث هایی که آن روزها در س��لول ها و بندهای 
زندان در مورد مارکسیسم و افکار کمونیستی و موضع حکومت شوروی و مسائلی 
از این  قبیل در گفت و گوی میان زندانیان مذهبی و مارکسیس��ت مطرح می ش��د، 
تناس��ب داش��ت.این تصنیف طنزآمیز، حال و هوای بحث و انتقادهای آن روزها را 
 روای��ت می کن��د. خ��دا رحمت کند مرحوم آیت اهلل طالقانی را که ایش��ان هم مانند 
آی��ت اهلل منتظ��ری و برخی دیگراز ه��م بندان،نه تنها خواندن این تصنیف طنزآمیز 
را بارها ازمن خواس��ت که تکرار کنم،بلکه حتی به دلیل حساس��یت خاص خودش 
وقتی »طنزگفته ها«وس��روده های مرا دربارۀ عالقۀ رژیم ش��اه به کاربرد اصطالِح 
»مارکسیس��م اسالمی«شنید،بس��یار اس��تقبال کرد که محض گذران اوقات تلخ و 

شیرین زندان هم که شده، درمناسبت های مختلف برایشان روایت کنم.«  
البته جالل رفیع، تصنیف اصلی مرغ سحر)بدون طنز(را هم هنگام بازدید از 
زندان کمیته مش��ترک)موزه عبرت ش��ده!( در س��ال1384 اجرا کرده که سال86 از 

تلویزیون ایران در برنامه »کوله پشتی«فرزاد حسني پخش شد.
البته خیلی از خوانندگان، هنگام  اجرا و یا پس از خواندن این ترانه، برایشان 
اتفاق ه��ای عجی��ب و غریب��ی هم رخ داده که در چند ش��ماره پیش به یکی از این 
اتفاق ها اش��اره کردم و نوش��تم که خانم ملوک ضرابی  در س��الن گراند هتل، پس از 
خواندن ترانه مرغ سحر) آن هم بند دوم این ترانه که خیلی هم خطرناک است؛حتی 
همین االن!( توس��ط گزمه های کالنتری دستگیرش��ده و در آنجا از او تعهد گرفتند 

که دیگر این ترانه را اجرا نکند. او نیز با ادای این ضمانت آزاد شد.  
این بود بخش دیگری از سرنوش��ت رادیو ایران و ترانه مرغ س��حر که برای 
اولین بار توسط مرحوم تاج اصفهانی اجرا شد. حاال چنانچه بعدها مطالب دیگری 
هم به دس��تم رس��ید، باز برایتان خواهم نوش��ت. پروندۀ مرغ سحر، مثل فیلم هاي 

اصغر فرهادي، باز است!

 حسن فرازمند


