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هک  کس  آن  ربارب  رد  هستم،  اریان  زعزیمان  وطن  کوچک   بسیار  عضو  هک  بنده   ...«

قلبش هب خاطر وطنش و مردمش می تپد سر تعظیم فرود می آورم ...«

رد  رام  عماد  شاردوان  سخنرانی  از  قسمتی 

اریان  مقاومت  با  ن  هنرمندا یگتسبمه  شب 

۱۳۷۳ تیر   ۳۰ پاریس،  رد 



رضا اولیا تصمیم گرفت هک تندیس و مجمسه شرافت، نجابت، انسانيت، 

هب  را  تندیس  اين  و  رپداخت  و   ساخت  وقتی  اما  بسازد،  را  محبت  و  عشق  

پايان رساند، رد انتها ديد هک تندیس عماد رام شده است.

دكتر منوچهر زهارخانی







فهرست مطالب
.............................................................................

9 	 	 	 ۱ ( پیش گفتار: صدای	سخن	عشق	

۲۳ 	 	 	 	 	 ۲( فصل اول:	بیوگرافی	

۴۳ 	 	 ۳( فصل دوم:	عماد	رام	از	زبان	رسانه	ها	

۸۵ 	 ۴( فصل سوم:	حضور	عماد	رام	در	مقاومت	ایران	

۱۲۱ 	 	 	 ۵( فصل چهارم:	وداع	با	عماد	رام	

۱۶۵ 	 	 	 ۶( فصل پنجم:	مقاالت	و	اشعار	عماد	رام	

۱۶۷ 	 	 	 	 	 *	مقاالت	 	
۱9۱ 	 	 	 	 	 	 *	اشعار	 	





9

زندگينامه عماد رام

»صدای	سخن	عشق«
فلور صدودی

از صدای سخن عشق نديدم خوشتر
يادگاری كه در اين گنبد دوار بماند

   
روزهاي  به  دوسلدورف  راين  رودخانه  كنار  در  اقاقيا  بنفش  گلهاي  روييدن  با 
پيوستن تو به ابديّت مي انديشم و از آنجا به گذشته هاي دورتر زندگي با تو مي روم 
و بيشتر درمي يابم كه در كنار چه انسان وااليي 39 سال زندگي را گذراندم و از 

خداي خودم سپاسگزارم.

پیش گفتار
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هرچند گفتن از تو آسان نيست. مانند زندگيت كه ساده زيستي، اّما پرمحتوا. 
بايد صادقانه بگويم كه به لحاظ زندگي خصوصي خودمان، تو همه كسم بودي؛ 
از همسر و همراه، رفيق و شريك زندگي به معني واقعي كلمه. همسر و همراهي 

باصفا، مهربان، يكرنگ و متواضع، اّما سرسخت دربرابر بي عدالتي و دشواريها.
در زندگي آسان گير بودي. مي گفتي بايد با عشق و شادي زندگي را سپري كرد. 
به همه چيز با ديد مثبت مي نگريستي. طنز در زندگي روزمّره ات جاي ويژه يي 
داشت. هميشه مي گفتي براي زندگي بايد تالش كرد و در برابر بي عدالتي مبارزه.

زندگي  گفتگوست:  و  بحث  شايان  مختلف  جهات  از  تو  با  زندگي  عمادجان 
خانوادگيت، زندگي اجتماعي و هنريت. از هنرت كه اساتيد موسيقي همه اذعان 
داشته اند كه در هنر نواختن فلوت يگانه بوده يي؛ همانندي نداشته يي و چه بسا تا 

سالها نيز نخواهي داشت.
بارها به تو گفته بودم كه تو در زندگيت، آن چنان كه بايد شناخته نخواهي شد. 
من بسيار خوشحال و سرفرازم كه سالهاي آخر زندگيت در همراهي با مقاومت 
ايران گذشت. مبارزه براي آزادي هموطنانت، كه همواره در آرزوي بهروزي آنها 
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بودي و تا آخرين لحظات زندگي نيز دمي از عشق به آنها غافل نماندي، سرانجام تو 
را به سرمنزلي كه جايگاه واقعي تو بود، كشاند و تو مقاومت ايران را انتخاب كردي.

اين مقاومت، به ويژه رهبري آن، براي هنر و هنرمندان واقعي و دلسوز مردم قدر 
و شأني درخور و شايسته قائل است. با اين كه مقاومت ايران به عنوان اپوزيسيون 
مخالف رژيم در خارج كشور، از امكانات محدودي برخوردار است، اّما آثار تو را كه 
براي سرفصل مبارزه جوانان ايران ساختي، آن گونه كه در خور هنرمند ارزنده يي 
چون توست، به مشتاقان آن در سراسر جهان عرضه كرد و صداي درگلومانده مردم 

دربندت را به گوش همگان رسانيد.

من به نوبه خودم از خانم مريم رجوي و آقاي مسعود رجوي سپاسگزارم و اين 
سپاس را در روز بدرود با تو نيز به زبان آوردم.

عمادجان تو متواضع، باگذشت، مهربان و بسيار دوست داشتني بودي. من شايد 
بتوانم با بيان چند خاطره از تو گوشه يي از آن را به دوستداران تو تقديم كنم.

 * * *
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  در سالهاي دير و دور، در يك روز تابستاني كه ماشين عمادجان خراب بود، 
آقاي معيني كرمانشاهي، شاعر گرانقدر،  با  نوشتن شعري روي آهنگش  براي  او 
قرارداشت كه به منزل ايشان برود. در خيابان زير ْهرم آفتاب داغ و طاقت فرساي 
تابستان منتظر تاكسي مي شود. برايم تعريف كرد كه چند نفري در خيابان منتظر 
تاكسي بودند كه من بيشتر از آنها انتظار كشيده بودم و طبيعتاً رسم بر اين بود كه 
اولين تاكسي را بايد من سوار مي شدم و در آن زمان تاكسيها فقط اّولين مسافر را 
سوار مي كردند. به هرحال تاكسي رسيد و از جلو پايم گذشت و جلو مسافر جديد 
نگه داشت. از مسافر جديد پرسيدم مسير شما كجاست، مي توانيم با هم برويم؟ 
مسافر كه آقايي بود، مرا شناخت و با اصرار گفت: آقاي رام شما بفرماييد من تازه 
آمده ام. چند نفر هم زودتر از من بايد سوار شوند. راننده تاكسي ناگهان فرياد زد 
اي بابا حاال ديگه تعارفتان گرفته، يكي سوار شه من بايد پول دربيارم نمي تونم 
معطل بشم. ناگزير من سوار شدم. چند متري كه رفتيم نگاهي به راننده انداختم 
و پرسيدم رفيق چرا آن قدر عصباني هستي؟ نگاهي به من انداخت و گفت: چرا 
جلو  احترام شما  به  نه،  گفتم  بنشيني؟  ماشين  جلو  داري  نشستي، دوست  جلو 
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نشستم. گفت: آدم به چه كساني برمي خوره. مرسي از اين كه نخواستي به من اين 
احساس را بدي كه راننده توأم. در ضمن بهش گفتم اگر مسافري سر راهت بود 
كه به مسير ما مي خورد سوارش كن. راننده تاكسي گفت: ببين آقا دستام روغني و 
سياهند. ماشينم از صبح تا حاال بازي درآورده. خراب شده بود و نتونستم كاركنم. 
همين حاال درست شده. اعصابم خورده. تازه اآلن هم بنزين كم دارم بايد خاموش 
و روشن شما رو برسانم. گفتم ناراحت نباش با اين كه ديرم شده ولي اول بنزين 
بزن. او داستان زندگي پردردش را برايم تعريف كرد. به صورتش نگاه مي كردم، يك 

دنيا غم تو چهره اش بود.
او گفت: اآلن هم زنم در بيمارستان است، پدر و مادرم پيرند و مريض، دو تا بچه 
در خونه بي سرپرستند، زندگيم روز به روز مي گذره و آن وقت توي اين گرماي 
تابستان ماشينم هم خراب شده؛ ماشيني كه بايد با آن نان دربيارم. ببخشيد اگر 

داد زدم، دست خودم نبود. 
عمادجان گفت: كلي با او صحبت كردم، كمي اونو خنداندم و زمان پياده شدن 
هر چقدر پول در جيبم بود، به او دادم. وقتي وارد منزل معيني كرمانشاهي شدم، 
ايشان متوجه برافروختگي چهره ام شدند. ايشان مرا خوب مي شناختند و پرسيدند: 
عمادجان حالت خوب نيست. داستان را برايشان تعريف كردم و گفتم: رحيم از 
هرچه هنر خسته شدم، دلم مي خواد اين نُتها را پاره كنم. و معيني كرمانشاهي، 

استاد عزيز، شعر زيبايي با اين مضمون بر روي آهنگ من نوشت: 

يارب دگر از خلق جهان بي خبرم كن
چون سرِو سرافراز چمن بي ثمرم كن

آثار من آتش بزن و بي اثرم كن
ديگر ز هنر خسته شدم، بي هنرم كن

* * * 

پدر عمادجان ملكي در گرگان داشت و عمادجان گه گاهي كه زندگي اجازه مي 
داد براي ديداري از پدر و مادر راهي گرگان مي شد. در يكي از اين سفرها، در زمان 
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بازگشت در دشت گرگان در كنار جاده مرد نابينايي كه بر سر تپه خاكي نشسته 
بود، توجهش را جلب مي كند. عمادجان تعريف كرد كه كنار جاده نگه داشتم. به 
كنار مرد جوان نابينا رفتم و از او پرسيدم چرا اينجا نشسته يي؟ پرسيد شما كي 
هستيد؟ گفتم يك رهگذر. گفت اينجا زني به خاك رفته؛ زني كه همسر من بود و 
دوستش داشتم. او كمكم مي كرد. من غير از او هيچ كس را ندارم. مرد جوان لباس 
مندرسي به تن داشت و يك عصا و دستمالي كه احتماالً ناني در آن بسته شده بود. 
عمادجان داستان زندگي او را پرسيد و مرد نابينا برايش تعريف كرد كه سرنوشت 

چه چيزي را برايش رقم زده است كه جز غم و درد نصيبي ندارد.

عمادجان پرسيد حاال اينجا چه كار مي كني؟ او گفت مي آيم به ياد گذشته كه 
در اطراف مزار گلهاي صحرايي را با همسرم مي چيديم و به مسافران در سر جاده 

مي فروختيم. ياد آن روزها برايم عزيز است.
بلند  از سر مزار  را  از گلهاي صحرايي آن مرد  با چيدن دسته گلي  عمادجان 
مي كند و گلها را بر سر مزار مي گذارد و روستايي مهربان را دلداري مي دهد. او 
گفت به هرحال پولي را كه داشتم به جز پول بنزين راه به او دادم و تلفن پدر را 

تابلو موزيكال پير چنگی، تصوير عماد رام



15

زندگينامه عماد رام

نوشتم و در جيبش گذاشتم تا اگر كاري دارد به او مراجعه كند.
آن شب كه عمادجان به منزل رسيد تا صبح بيدار نشست و داستان غم انگيز آن 
مرد نابينا را نوشت و روزهاي بعد آهنگهايي را بر روي آن ساخت و آن داستان را 
به صورت يك برنامه تابلو موزيكال تهيه كرد و در تلويزيون ملي ايران اجراكرد و 
خودش نقش آن مرد نابينا را بازي كرد و اين برنامه را به آن مرد نابينا هديه كرد.

آن مرد از دوستان خوب عماد شد و هر وقت به گرگان مي رفت سري به او مي زد 
و اگر كاري داشت برايش انجام مي داد.

عمادجان اّولين كس يا بهتر بگويم تنها كسي بود كه برنامه هاي تابلو موزيكال 
تهيه مي كرد و اكثر بازيگريها را خودش انجام مي داد. از آثار معروف او كه شايد 
دوستدارانش به خاطر داشته باشند، پير چنگي، ويرانه، تنهايي و همين داستان مرد 
نابينا بود كه بيان كردم. اميدوارم اين آثار هنوز در اداره فرهنگ و هنر باشد. علت 
اين است كه آن زمان اين آثار از طرف اداره فرهنگ و هنر در سر صحنه و زنده 
اجرا و فيلمبرداري مي شد، يعني زمان اجراي برنامه، و خودشان آن فيلمها را در 

اداره نگهداري مي كردند.

* * *

عمادجان هميشه ضبط آهنگهايش را شبها در استوديوها انجام مي داد. طبيعتاً 
تا نيمه هاي شب طول مي كشيد. در يك شب زمستاني ساعت دو بعد از نيمه شب 
كه براي سوارشدن ماشين به پاركينگ مي رود برايم تعريف كرد كه وقتي خواستم 
سوار شوم متوجه شدم در كنار ماشينم جوانكي خوابيده كه با نزديك شدن من به 
ماشين بلند شد. پرسيدم اينجا چكار مي كني؟ گفت ببخشيد من در اين پاركينگ 
آمده ام تا به من كاري بدهند. من مي توانم ماشينها را جا به جا كنم و مواظب آنها 
باشم و حاال منتظر كار هستم و چون جايي ندارم تا نيمه هاي شب بيدار مي مانم 
و اگر بتوانم زير ماشين استراحت مي كنم. ماشين شما جايي بود كه سرما كمتر 
احساس مي شد، به همين خاطر من اينجا خوابيده بودم. گفتم مگر خانه نداري؟ 

جواب داد خير. پدر و مادرم در شهرستان هستند و وضعمان هم خوب نيست. 
عمادجان آن جوان را كه بسيار الغر و نحيف و حدود 24ـ 25سالش بود، به 

منزل آورد و مرا صدا زد كه رختخوابي برايش آماده كنم. 
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اين داستان مربوط به چند ماه قبل از انقالب است. آن پسر در منزل ما ماند. 
و  او محّول مي شد  به  كاري  باشد  نداشته  بدي  احساس  كه  اين  براي  گاهي  گه 
برايش دنبال كار مي گشتيم. طولي نكشيد كه خميني وارد شد و عمادجان شركت 
»طنين صدا« را گشود و شروع به ضبط آهنگهاي وطني كرد، همراه با حرفهايي 
كه در نوارها گفته مي شد. و آن جوان جزء كساني بود كه اين آثار را پخش مي كرد. 
تا سال1360 كه عمادجان دستگير شد و شركت را بستند و همه وسائل ضبط و 
تكثير را مصادره كردند. ناگزير آن جوان هم كه ديگر كاري برايش نبود به دنبال 
كار ديگري رفت. من ديگر او را نديدم تا دو سال بعد كه شنيدم از ذات الّريه در 
بيمارستان درگذشته است. اكثر كساني كه در شركت »طنين صدا« كار مي كردند 

آقا حميد را مي شناختند. اسم او حميد بود.

* * *

دو  اين  و  داشتم  هم حضور  من  واقع خود  در  كه  ديگر  كوتاه  داستان  دو  اّما 
داستان از خاطرات خود من در ارتباط با عمادجان است، كه در سالهاي اخير اتّفاق 

موزيكال بيا تا گل برافشانيم، تصوير عماد رام و گروه رقص
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افتاد. روزي قرار شد از مزار شهداي فروغ جاويدان ديداري داشته باشيم. با عّده يي 
از دوستان شورايي رهسپار آنجا شديم. بماند كه زمان ورود به آنجا سكوت برقرار 
بود و همه احساس غريبي داشتيم كه وصف ناشدني است. وقتي وارد محّوطه دلباز 
مزار شديم، من در كنار عمادجان راه مي رفتم. صداي موزيكي به گوش مي رسيد. 
نزديكتر شديم. با تعّجب شنيديم موزيكي كه پخش مي شود آهنگي از عمادجان 
است. دقيقه يي به هم نگاه كرديم و هر دو اين سؤال برايمان بود كه چطور اين 
آهنگ؟ دوستان عزيز اكثراً اين آهنگ را مي شناسند و بارها شنيده اند با اين شعر:

در اين حال مستي صفا كردم /  ترا اي خدا من صداكردم
از اين روزگاري كه من ديدم /  چه شبها خدايا خدايا كردم

نهادم سر سجده بر خاكت /  به درگاهت امشب دعاكردم
كه از من نگير اين صفاي دلم را / 

به راه محّبت تو داني خدايا... چه ها كردم   
سبب گر بسوزد مسّبب تو هستي /  سبب ساز اين جهان تويي

ز دست كه آيد كه دستم بگيرد /  مرا سايه امان تويي
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سالها  كرمانشاهي،  معيني  آقاي  توسط  عمادجان  از  آهنگي  روي  بر  اين شعر 
پيش، سروده شده بود. عمادجان غرق تعّجب نگاهي به سردر مزار شهداي فروغ 

جاويدان انداخت و اين آهنگ...

از دوست مجاهدي كه همراهمان بود پرسيدم اين آهنگ مال كيست؟ اسمش 
نامش  آهنگ  اين  گفت  دوست  آن  كرده ايد؟  انتخاب  را  اين  چطور  و  چيست 
»مسّبب« است و برادر )اشاره به آقاي مسعود رجوي( اين آهنگ را خيلي دوست 
دارند. به ايشان گفتم نه، نام اين آهنگ »فروغ جاويدان« است. آن دوست هم با 
چشماني اشك آلود و متعّجب گفت: كي اين آهنگ ساخته شده؟ گفتم اين آهنگ 
مال عمادجان است و سالها پيش ساخته شده و امروز اينجا بر سر مزار شهداي 

فروغ جاويدان شنيده مي شود، بدون اين كه نامش را بدانند...
»مسّبب«  نام  با  را  آهنگ  اين  همه  مي پرسيدم،  كس  هر  از  وقت  هر  بعدها 
مي شناختند. به هرحال آن روز عمادجان احساس عجيبي داشت و يكبار ديگر هم 
به من گفت: فلور از كجا تا به كجا؟ و اين شعر را كه اكثراً زمزمه مي كرد، مجّدداً 

خواند:

عماد رام و معينی كرمانشاهی
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اسرار ازل را نه تو داني و نه من  
وين حّل معّما نه تو خواني و نه من  

هست در پس پرده گفتگوي من و تو  
چون پرده برافتد نه تو ماني و نه من  

 * * *

در منزل ما، باالي پيانو عكسي 
عمادجان  از  بزرگ  بسيار  و  زيبا 
زماني  اين عكس  بوديم.  گذاشته 
كه در قاب گذاشته مي شد كمي 
گوشه اش خراب شد و من دوست 
داشتم عكس ديگري را از همين 
تصوير به جايش بگذاريم و اين كار 
را كردم با قاب جديد و آن عكس 
را با قاب كناري گذاشتم و چون 
نمي آمد  دلم  بود  بزرگ  خيلي 
بايد  چون  كنم  خارجش  قاب  از 
كناري  و  مي كرديم  لوله اش  يا 
پاره اش  كه  اين  يا  مي گذاشتيم، 
هرحال  به  چون  مي كرديم. 

گوشه اش كمي خراب شده بود. 
پارسال سالروز رفتن عمادجان به ابديّت فرا رسيد. هر سال مراسمي بر سر مزار 
برگزار مي كنم. آن روز باران شديدي مي آمد و همه دوستان نازنين ما از راههاي 
دور در كنار ما بودند. دوستان عزيز ما تصويري از عمادجان را هر سال به آنجا 
مي آوردند. آن روز به من گفتند متٌاسفانه عكس را نياورده اند و من كه آن عكس 
را با قاب داشتم بر سر مزار بردم و با دسته گلي از گلهاي ُرز قرمز كه زينت بخش 
قرار گرفت كه شركت كنندگان  اين عكس جايي  مزار گذاشتم.  بر سر  آن كردم 
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در رو به  روي عكس قرار داشتند و افرادي كه صحبت مي كردند و از خاطراتشان 
به عكس عمادجان دوخته  كنار عكس. من كه چشم  در  با عمادجان مي گفتند 
بودم ناگهان متوجه شدم عكس كم كم كمرنگ مي شود. با تعّجب دقيقتر شدم و 
دريافتم اين عكس با آب باران شسته مي شود. ساعتي بعد، از تصوير عمادجان بر 
روي كاغذ، جز جاي سفيد و بّراق كاغذ سفيد چيزي نمانده بود، جز قابي با يك 

كاغذ بّراق و سفيد. 
گاه اتفاقهايي مي افتد كه انسان را به فكر وامي دارد. عكس را كه من دلم نمي آمد 
پاره اش كنم يا لوله اش كنم و به كناري بگذاريم، امروز بايد بر سر مزار عمادجان با 

آب باران شسته شود. بعد ياد آهنگ شمالي عمادجان افتادم كه مي گفت:

از نواحي شمال و جلگه هاي سبز و خيسم
مثل بارون سادگيم را رو تن گل مي نويسم

آره من شمالي هستم /  بوي بارون مي ده دستم...
                

* * * * * *







بیـوگـرافـي

فصل	اول
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اتوبیوگرافي

»عماد رام از زبان خودش«

)هفته	نامه	»ایران	زمین«	17شهریور1373(

»هنرمند	باید	راه	آزادگي	پیشه	كند	و	بازگوكننده	رنجها،	خوشیها	و	آن	چه	
بر	مردم	مي	گذرد	باشد«.							

من در يازدهم اسفندماه 1309 در شهر ساري در استان مازندران متولّد شدم. 
از شش سالگي در حالي كه از ني هاي خودرو در شمال، كه آن را به صورت فلوت 

يادگيري  مربّي  بدون  مي كردم،  طّراحي 
مقصود  اين  انجام  كردم.  شروع  را  ساز  اين 
با شرايط آن روز چندان كار ساده يي نبود، 
ما  زمان  جامعه  در  هنرمند  و  هنر  كه  زيرا 
كمترين اعتباري نداشته و از ديد مردم شهر 
باعث ننگ خانواده بود. در چنين موقعيتي 
در  توفيق  كرد  احساس  مي توان  به خوبي 
اين راه با چه نااميديها و دردسرهايي همراه 
بوده كه تنها راه براي موفقيت، ذوق سرشار 
تا  و ّحصري الزم داشت  استقامت بي حّد  و 

انسان را به سرمنزل مقصود برساند.
با همه اين موانع، ساليان درازي را پشت 
نيل  براي  كوششي  هيچ  از  و  گذاشتم  سر 

به مقصود بازنماندم تا رفته رفته پس از سالهاي سال، جامعه شهر من رنگ و بوي 
ديگري به خود گرفت. بيسوادان جاي خود را به تحصيلكرده هاي روشنفكر واگذار 

مي كردند و به مرور زمان مشكل من در اين راه كمتر مي شد.
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و  شده  دانشسرا  مدارك  دريافت  به  موفق  تحصيلي  امور  در  گيرودار  اين  در 
حسن  مرحوم  هنگام  اين  در  پرداختم.  ساري  مدارس  در  به تدريس  چندسالي 
كشور  مدارس  سراسر  در  نوشته هايش  كه  جغرافيا،  و  تاريخ  نويسنده  مشحون، 
تدريس مي شد، به سمت مدير كل آموزش و پرورش ])رئيس اداره كّل فرهنگ([ 

مازندران برگزيده شد.

با آمدن ايشان به مازندران زندگي من مرحله تازه يي به خود گرفت، زيرا نامبرده 
دستي در نواختن سه تار و اطالع بسيار دقيقي در موسيقي سّنتي داشت. لذا در 
مدت كوتاهي از استعدادم با خبر ]شد[ و مرا تشويق به رفتن به تهران نمود. چون 
هنر  و  فرهنگ  وزارت  به صورت  بعدها  كه  زيبا،  هنرهاي  كّل  اداره  موقع  آن  در 
درآمده، تابع وزارت آموزش و پرورش بود. انتقالم به تهران با هيچ مشكلي روبه رو 

نگرديد.
سال 1335 شمسي بود كه زادگاهم را ترك و در تهران زندگي جديد خود را 
شروع كردم. بالفاصله در محضر اساتيدي هم چون حسن رادمرد، خادم ميثاق و 

عماد رام، فرامرز پايور، حسين تهرانی
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يوسف زاده بزرگ، به آموزش رديفهاي موسيقي ملي، ديكته موسيقي و هارموني 
پرداختم. پس از آن به عنوان تنها تكنواز فلوت در موسيقي ملي، با فرامرز پايور و 
استاد حسين تهراني، هم چنين در اركستر بزرگ استادم حسن رادمرد رسماً كار 
موسيقي را آغازكردم تا آنجا كه به سرپرستي دو اركستر، يعني موسيقي ملّي و 
اركستر بزرگ شاد منصوب ]شدم[، كه در آن موقع به عنوان سرپرست اركستر، 
انجام  هنر  و  فرهنگ  وزارت  در  ترانه سرايي  و  آهنگسازي  فلوت، خواندن،  تكنواز 
وظيفه مي كردم كه با روي كارآمدن حكومت اسالمي خود را بازنشسته و با سرمايه 
شخصي دست به تهيه و تكثير نوارهاي وطني زدم به نام »شبانه با شب زنده داران« 
كه در اولين شماره اين نوار ترانه »ايران ايران« من به گونه يي مورد اقبال همگان 
قرارگرفت كه خواننده يي نبود كه چه در داخل و چه در خارج آن را اجرا نكرده 

باشد.

پس از چندي اين نوارها توقيف و من به جرم وطنخواهي دستگير و زنداني و 
همه اموال شركت ]»طنين صدا«[ مصادره شد. 

هم  آن  كه  پرداختم  بچه ها  براي  قصه نويسي  كار  به  زندان  از  رهايي  از  پس 
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نوارهاي  تهيه  به  آن  از  بعد  كه  ]شد[،  ممنوع  نوارها  اين  همگان  توجه  به خاطر 
فرهنگي اقدام كردم؛ مانند حافظ، مولوي به نام »همتاي آفتاب«، و از حافظ تا 
نيما كه موزيكهاي متن آن را براي اركستر بزرگ و همراه ُكر نوشته ام كه كالم اين 

انديشمندان بي همتا از جاذبه خاص خودش برخوردار باشد.
به عمل  تكثير آن جلوگيري  و  از پخش  و  نوارها هم جمع آوري  اين  متأسفانه 
آمد. به ناچار جالي وطن كردم و مدت هشت سال و نيم است كه در آلمان رحل 

اقامت افكنده ام...
من عقيده دارم هنرمند بايد راه آزادگي پيشه كند و بازگوكننده رنجها، خوشيها؛ 
بايد  هم  طرفي  از  باشد.  مي گذرد،  جامعه اش  مردم  به  كه  آنچه  كه  آن  خالصه 
گفت مسلّماً رژيمي كه مردمي نباشد از هنر و هنرمند واهمه دارد زيرا به خوبي 
مي داند هنرمند، برگزيده مردم است و به اين دليل در هر وقايعي در كنار هموطن 
اين را هم نبايد  خود قرار مي گيرد و با سالح هنريش به ياريش مي شتابد. ضمناً 
ازنظر دور داشت كه هنرمندان واقعي ما در همه ادوار زندگي به خاطر آن كه از 
به خاطر همين  كه  بود  بزرگي  رنج  برايشان  مانده اند،  دور  به  واقعي خود  منصب 

سرخوردگيها به ُكنج عزلت پناه برده اند.
تير   30 تاريخی  روز  در  كه  هنرمندان  همبستگی  اين  بگويم  بايد  خاتمه  در 
]1373[ به  دعوت شورای ملی مقاومت انجام پذيرفت، خود نشانه آن است كه در 
سايه اين همبستگی می توانيم هرچه زودتر با همياری ملت بزرگمان ايراني آباد و 

آزاد بناكنيم.
ايران هرگز نخواهد مرد.   

عماد رام.    
    

                                                

                                                       )خط و امضای عماد(
* * * * * *
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»عماد رام، نغمه گر اندوه«

)مجله	روشنفكر،	شماره	746،	سوم	اسفند	1346	شمسي(

»عماد رام بعد از ظهر روز يازدهم اسفندماه 1309در يك خانواده سرشناس 
ساري به دنيا آمد. اجدادش از روحانيون معروف زمان خويش بودند. پدر عماد كه 
كارمند دولت بود و اينك بازنشسته شده و به كار زراعت پرداخته است بعد از عماد 
صاحب يك پسر و دو دختر ديگر نيز شد. عماد كالس پنجم ابتدايي را مي گذراند 
كه ناگهان پدرش بنا به عللي، ناگزير از ترك خانه و خانواده و زادگاه شد. عماد 
تلخي آن روزها را هنوز هم در جان خود احساس مي كند و درست در همين روزها 

بود كه آن »حادثه بزرگ« رخ داد:
آن روز صبح پرويز همكالسي عماد همراه خود يك فلوت به مدرسه 
آورد. اين فلوت را پدر پرويز از خارج برايش آورده بود. همين كه زنگ 
تفريح خورد، پرويز به گوشه يي رفت و در فلوت دميد. صداي خوش و 
شگفتي از اين شيئي عجيب درآمد و بچه ها دور همكالسي خود حلقه 
زدند. عماد نيز درميان آن بچه ها، با نگاهي لبريز از حيرت و حسرت 
دوست كوچك و خوشبخت خود را كه آن شيئي جادويي و سحرآميز 

را با خود داشت، مي نگريست. 
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»كاش من هم فلوتي مثل فلوت پرويز داشتم!« اين آرزويي بود كه از آن پس 
رام  عماد  كه  اين  و حيرت انگيز  ماند.  او  با  هميشه  و  انداخت  عماد چنگ  به دل 
هرگز صاحب فلوت نشد! حتي در زماني كه به عنوان تكنواز فلوت شهرتي بزرگ 

حاال،  همين  حتي  آورد؛  به دست 
روي  عماد  مي بينيد  كه  فلوتي  آن 
صحنه تلويزيون در آن مي دمد، مال 
آن  از  است!  هنر  و  فرهنگ  وزارت 
روز به بعد، عماد با دميدن در فلوت 
رفته،  رفته  بستگان،  و  دوستان 
آن  از  آموخت.  را  ساز  اين  نواختن 

روزگار خاطره عجيبي دارد:
خوارزمي  به نام  داشتم  »دوستي 
به  راه مدرسه، يكراست  از  او  با  كه 
مي رفتيم،  مالمجدالدين  قبرستان 
در تاريك روشن غروب گورستان بر 
روي گورهاي تك افتاده مي نشستيم 
فرود  گورستان  بر  شب  وقتي  تا  و 

سال  دو  كه  اين  عجيب  و  مي داد،  گوش  خوارزمي  و  مي زدم  فلوت  من  مي آمد، 
بعد از آن روزها كه به گورستان مي رفتيم، او يرقان گرفت و مرد! و او را در همان 

گورستان، به خاك سپردند«...
پيش پرده  مي كرد،  بازي  نمايشها  در  مي نوشت.  نمايشنامه  مدرسه  در  عماد 
مي خواند و شگفت اين كه عماد، اين مرد سينه سوخته كه در زندگي جز با درد و 
اندوه آشنا نبوده است مي كوشيد تا دوستان خود را هميشه شاد و خوشحال نگه 
دارد و هم از اين رو بود كه نقشهاي كمدي بازي مي كرد و پيش پرده هاي فكاهي 
مي خواند و دوستان كوچكش مي خنديدند، در حالي كه خودش هرگز، نه در آن 

زمان و نه حتي تا كنون لبخندي راستين از ته دل بر لب نياورده است!...
عماد آواز گرم و دلنشيني هم داشت و هنوز هم دارد. او اولين آهنگ خود ُگلِنسا 
را در سن 17سالگي و تحت تٌأثير يك دختر سبزچشم جنگلي به نام گلنسا ساخت. 
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قصه اين دختر سبزچشم، كه در انبوه درختان سرسبز و به هم فشرده جنگلهاي 
از قصه هاي پرشور زندگي عماد است. آهنگ گلنسا  با عماد آشنا شد،  مازندران 
براي بار نخست در ساري و توسط اركستر دبيرستان پهلوي اجرا شد و بعدها در 
آغاز كار تلويزيون توسط »خاطره پروانه« اجراگرديد و تحسين همه را برانگيخت.

عماد هم چنان سرگرم كارهاي هنريش بود كه يكبار آقاي پهلبد، وزير فرهنگ 
و هنر، صداي ساز او را شنيد. استعداد شگرف عماد را پسنديد و او را به اداره كل 

هنرهاي زيباي آن زمان منتقل كرد. 
كل  اداره  در  عماد  پس  آن  از 
فلوت  تكنواز  به عنوان  زيبا  هنرهاي 
مشغول كار شد. او نزد مرحوم »خادم 
موسيقي  و  نت  فراگرفتن  به  ميثاق« 
علمي پرداخت و در اركستر »رادمرد« 

شروع به كار كرد...
اينك چهارده سال است كه عماد 
در وزارت فرهنگ و هنر به كار مشغول 
اركستر  دو  رئيس  اكنون  است.  شده 
ساز  اركسترها  اين  از  يكي  با  است: 

مي نوازد و با ديگري آواز مي خواند.
تا كنون عماد هشتاد آهنگ ساخته 
»اندوه«  آنها  همه  اصلي  مايه  كه 

ديرپاي خود اوست. 
عماد اينك در تلويزيون دو برنامه 
جالب و توجه برانگيز دارد: »بيا تا گل 

و  مي شود  اجرا  و  تهيه  عماد  توسط  كنون  تا  قبل  سال  چهار  از  كه  برافشانيم« 
»افسانه هاي عّشاق« كه در آن از تِمهاي محلي استفاده مي شود. عالوه بر اين دو 
تكنوازهاي  به وسيله  ايراني  اصيل  موسيقي  هفته،  هر  چهارشنبه  روزهاي  برنامه، 
وزارت فرهنگ و هنر كه مشتركاً اركستري به سرپرستي عماد تشكيل داده اند از 

تلويزيون پخش مي شود.

)عماد رام، تورج، افسانه، نادر گلچين(
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از جمله كارهاي برجسته عماد اين است كه آهنگهاي محلي ايراني را با ريتم 
آهنگهاي جاز تطبيق داده و در اين كار توفيق كامل يافته است. و آخرين حرف 
درباره عماد اين كه: سه هفته پيش، هنگام نيمه شب، شيشه اتومبيل او را شكستند 

و دو فلوت او را دزديدند.
 اين خبر نه تنها در تهران، بلكه در سراسر ايران پيچيد و دوستداران نواي ساز 
عماد را اندوهگين كرد و با توجه به اين كه از نوع سازهاي عماد در ايران يافت 
نمي شود، اندوه از دست دادن سازها نيز بر غمهاي ديگر عماد افزود. ولي چند روز 
پيش خبر شديم كه آقاي ميرداديان، موزيسين ممتاز اركستر سمفونيك تهران، 
يك فلوت »بوهم« كه از بهترين و گرانقيمت ترين انواع موجود فلوت است، به عماد 

هديه كرده است....«
 

* * * * * *

ساز عماد رام كه تا آخرين روز زندگيش همراه او بود و نهايتا 
به موزه مقاومت هديه شد
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از هنرنمايي در ساري
تا هنرنمايي در تلويزيون

و ترانه هايي كه از دل برمي خیزد

)مجله	سپید	و	سیاه،	شماره	مخصوص	نوروز،	2فروردین1347(

مردي	كه	ترانه	»تنهایي«اش	و	آواي	گرمش	و	ساز	سحرآمیزش	دلها	و	
جانها	را	با	آتش	غم	دمساز	مي	كند،	درباره	زندگیش	حرف	مي	زند.

نوايش آشناست... و دم گرمش، و سوز سازش، چندان كه وقتي آرام و بي تكليف 
ظهوركرد كسي نگفت چه اعجوبه يي، چه دختركش و چه اطواري و پرادايي! همه 
گفتند صاحب دردي به ميدان آمده است. ناي او و نوايش سخت سوزنده است. 
انگار مردي در دريا نشسته و از عطش مي سوزد. چه كسي ديده كه مردي در ميان 

آب آتش بگيرد؟
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آنچه او آورد صداقت و صميميت كارش بود و حال و احوالش. او وقتي با اندوه 
كه  نيست  متقلبي  سير  زيرا  مي كنيم  باور  همه  مي نشيند،  به نجوا  خويش  كهنه 
گرسنگي را به نظاره نشانده باشد. صاحب درد است و با درد همه آشنا و شايد از 

اين رهگذر است كه توانستيم به سهولت با تب و تاب او... و با ساز او بسازيم.
بچه كه بود، مادرش او را از ساز زدن منع مي كرد، مي گفت: »عمادجان... دنبال 

ساز نرو اين كار فقر مي آره!
 و عماد اكنون فقير است. نه آن فقر كه مادرش استنباط مي كرد. عماد مستغني 
از آز و نياز است و هنر چنان به اين افتاده حال و مهربان استغناي طبعي داده 

است كه نپرس...«
* * * * * *
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»چهره هاي موسیقي ايران« 

عماد رام

گردآوري	و	نگارش:	شاپور	بهروزي
جلد	اول،	نشر	كتابسرا،	چاپ	دوم،	تهران	1372.

»عماد، اسفند 1309 در ساري به دنيا آمد و تحصيالت خود را تا اخذ ليسانس 
در دانشسراي كشاورزي ادامه داد... در سال 1317در دبستاني كه تحصيل مي كرد 
با ساختمان فلوت پيشاهنگان آشنا شد. در آن سالها پيشاهنگان در مراسم رژه از 

فلوت استفاده مي كردند...
در شهريور1322 به كارهاي تئاتري در خّطه سبز مازندران روي آورد و در تئاتر 
عالوه بر اين كه در نقش كمدينها ظاهر مي شد، پيش پرده مي خواند و فلوت مي زد. 

اشعار پيش پرده را در ساري شخصي به نام غالمرضا كبيري مي ساخت.



39

زندگينامه عماد رام

در آن سالها پيش پرده خواني فوق العاده رونق داشت. در تهران مجيد محسني، 
حميد قنبري و جمشيد شيباني از سالهاي1320 پيش پرده خواني را شروع كرده 

بودند و پرويز خطيبي و ابوالقاسم حالت، اشعار فكاهي آن را مي سرودند. 

پيش پرده خواني چندين سال مد بود و حتي عزت اهلل انتظامي و مرتضي احمدي 
در تئاتر فرهنگ پيش پرده خواني مي كردند. به هرحال به قول عماد رام، نخستين 

مربّي غيررسميش سن تئاتر بود كه سبب پيشرفتهاي بعدي او را فراهم آورد.
نت،  رفت.  زيبا  هنرهاي  اداره  به  و  آمد  تهران  به   1335 سال  در  رام  عماد 
را  رديفها  و  ميثاق،  خادم  محمدعلي  مرحوم  نزد  را  اركستراسيون  و  سازشناسي 
نزد مرحوم حسن رادمرد فراگرفت. بعدها مرحوم حسين تهراني او را نزد نورعلي 
ايراني مجرد برد و در آن محافل بود كه نورعلي  آقا محمد  خان برومند و حاج 
خان ضرب مي گرفت و عماد رام فلوت مي نواخت... در سال 1339 براي اولين بار 

عماد رام، هما پرتوی، خاطره پروانه، فرامرز پايور، پروين سرلك و حسين تهرانی
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در اركستر حسن رادمرد در تاالر فرهنگ كنسرت داد. در اين كنسرت، رام هم 
تكنواز و هم نوازنده گروه اركستر بود. در تلويزيون، اركستر سه نفره يي متشّكل از 
حسين تهراني، فرامرز پايور و عماد رام پاگرفت كه در سال 1345 در اين اركستر 
سه نفره هنرنمايي مي كردند و كارشان بسيار مورد توجه و استقبال مردم صاحب 

ذوق قرارگرفت.
هنر«  و  »فرهنگ  اركسترهاي  از  يكي  به  سرپرستي  سال 1350  از  رام  عماد 
منصوب شد. ضمنٌا براي اين كه آهنگهاي محلي را رونق دهد به خواندن دوبيتيهايي 
همچون خواننده يي پرداخت. يكي از اولين كارهاي او در اين زمينه آهنگي بود با 
شعر خانم لعبت واال به نام »خدايا«، كه تِم محلي داشت و با خانم پريوش، خواننده 
توانا و باذوق فرهنگ و هنر به صورت دوصدايي اجرا شد... عماد رام در به كارگيري 

آهنگهاي محلي كوششهاي مجّدانه به كار برد.
عماد رام به نگارنده چنين گفت: »منحني هنر نسبت به پيشينيان سقوط كرده 
و  خان  ابوالحسن  و  خان  الدين  ركن  خان،  درويش  هم چون  اساتيدي  كار  بود. 
غيره چون مكتبي بود، پس از سالها هم چنان پابرجا مانده است و كار بعضي از 
به دنبال  مكتبيها  نماند.  باقي  آثارشان  از  اثري  بود،  سرابي  چون  شبه هنرمندان 
هنر بودند، دود چراغ مي خوردند و دو زانو، دست ادب بر سينه، در برابر استادان 
قديمي مي نشستند، لذا آثارشان نيز پايدار ماند و شبه هنرمندان از لوح دلها زدوده 

شدند...«

* * * * * *
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عماد و ناديا رام





فصل	دوم

عماد رام
از زبان 
رسانه ها
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»جاز به موسیقي محلي جان تازه يي مي دهد«

)مجله	اطالعات	بانوان،	شماره	518،	16	اردیبهشت	1344(

اين روزها، در ميان برنامه هاي مختلف تلويزيون ايران، برنامه »عماد رام«، به 
و  شور  مي زند،  موج  او  آواي  در  كه  دلنشيني  غم  است.  كرده  گل  معروف،  قول 
هيجان فراواني برمي انگيزد و روز به روز بر تعداد دوستداران صدايش مي افزايد. 
»عماد« هم خوب مي خواند و هم خوب آهنگ مي سازد و با ارائه كارهاي هنري 

تازه خود در تلويزيون نشان داده است كه در نوآوري نيز چيره دست است.
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عماد رام مي گويد: »من از 6 سالگي ساز مي زنم. پسر خاله ام فلوت مي دانست 
با اين ساز آشنا شدم و بعد، نت را از “خادم ميثاق”  و من بدون تعليم گرفتن، 

آموختم«.
در باره سابقه كارش در تلويزيون اظهار مي دارد: »14 سال است كه با وزارت 
فرهنگ و هنر همكاري دارم و مرتّب در برنامه هاي تلويزيون شركت مي كنم. با 
ابتدا در  نفره تشكيل داده ايم. در  اركستر سه  تهراني يك  پايور و حسين  آقايان 
تلويزيون فقط ساز مي زدم. اما سه سال پيش، روي آهنگهاي محلي برنامه هاي آواز 
اجرا كردم و مورد توجه قرارگرفت. بدين ترتيب، حاال با دو اركستر كار مي كنم: با 

يكي فقط ساز مي زنم و با يكي مي خوانم.

اجرا  تلويزيون  در  »رنگارنگ«  به نام  برنامه يي  كه  است  ماه   6 رام حدود  عماد 
مي كند و از كارهاي تازه يي كه در اين برنامه كرده، تركيب رقص و آواز و موزيك 
است. در اين زمينه، »ُجنگ ايران« او كه به نام »لبخند« عرضه شده، مورد توجه 
گل  تا  »بيا  و  مجنون«  »بيد  او،  جديد  برنامه هاي  از  است.  گرفته  قرار  فراواني 

فرامرز پايور، عماد رام، حسين تهرانی و پريوش
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برافشانيم« است كه تنّوع دلپذيري در برنامه هاي تلويزيوني پديد آورده است.
عماد رام ضمن ستايش موسيقي ايراني مي گويد: 

بايد  صورت  اين  در  است.  بهتر  باشد،  نخورده تر  دست  هرچه  ملي  »موسيقي 
براي حفظ اصالت موسيقي ايراني و جلوگيري از آميختن آن با موسيقي خارجي 

كوشش كرد«.
درمورد موسيقي جاز نيز چنين عقيده دارد:

»جاز را دوست دارم. چند آهنگ محلي را تبديل به جاز كرده ام كه مورد استقبال 
قرار گرفته است. اگر از آهنگهاي محلي خودمان استفاده كنيم و آنها را به قالب جاز 

بريزيم، از لحاظ شعر و آهنگ، بيشتر به دل مي نشيند...«.

* * * * * *
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بیا تا گل برافشانیم

)مجله	اطالعات	هفتگي،	شمار	1366،	6	بهمن1346(

 از فرستنده هاي تلويزيون ايران، برنامه يي تحت عنوان »بيا تا گل برافشاني« 
توجه  بسيار مورد  و هنر پخش مي گردد كه  وزارت فرهنگ  برنامه هاي  از طريق 
بينندگان تلويزيون قرارگرفته است. اجراكننده اين برنامه، »عماد رام«، خواننده 
خوش صدا و نوازنده چيره دست فلوت مي باشد. عماد از هنرمندان معروف وزارت 
از  كه  است  عّشاق«  »افسانه  او  ديگر  برنامه  و  مي رود  شمار  به  هنر  و  فرهنگ 

تلويزيون ايران پخش مي گردد داراي طرفداراني مي باشد.
عماد رام از هنرمندان صوفي و دلسوخته موسيقي اصيل ايراني مي باشد و صدا 

و فلوت او ميان بينندگان تلويزيون داراي عالقمندان فراواني است.

* * * * * *
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خبرهاي داغ تلويزيون ايران

)مجله	جوانان،	شماره	77،	سال	دوم،	5	فروردین	1367(

 پس از مذاكرات فراوان، تلويزيون ملي ايران توانست رضايت وزارت فرهنگ و 
هنر را براي همكاري با خود جلب كند.

 وزارت فرهنگ و هنر كه از سالها پيش فقط با »كانال 3« همكاري داشت از 
اين پس با تلويزيون ملي ايران نيز همكاري خواهد كرد. همزمان با اعالم همكاري 
وزارت فرهنگ و هنر با تلويزيون ملي، خبر رسيد كه راديو نيز از وجود هنرمندان 
آن وزارتخانه سود خواهد برد. اولين برنامه وزارت فرهنگ و هنر در راديو ايران 
»پير چنگي« از آثار عماد رام بود كه در آخرين روزهاي سال گذشته از راديو ايران 

پخش شد.

* * * * * *
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گفتگويي با عماد رام
در زمینه »موسیقي ملي«

	)مجله	»امید	ایران«،	شماره	808،	اسفند	ماه	1348	شمسي(

خواننده  رام،  عماد  با  است  كوتاهي  گفتگوي  متن  مي خوانيد  چه  آن  اشاره: 
و  ملي  موسيقي  وضع  درباره  معاصر  هنرمند  و  ارزش  با  موسيقيدان  و  معروف 
با نظريات وي آغاز  ايران و در واقع بحث »موسيقي معاصر« را  موسيقي معاصر 

ضمن  را  بحث  اين  و  مي كنيم 
فن  اساتيد  ساير  با  گفتگوهايي 

اين مقوله دنبال خواهيم كرد.
»موسيقي  مسأله  بي ترديد 
فرهنگي  مسائل  اهّم  از  ملي« 
به حال  تا  كه  ماست  معاصر 
به طور بايسته و شايسته يي مورد 
ُمداّقه و تحليل و پژوهش ژرف و 
آگاهانه قرارنگرفته و بحث درباره 
خطوط  نماياندن  و  مسأله  اين 
مي تواند  آن  اصيل  و  انحرافي 
معضالت  از  بسياري  روشنگر 
باشد و خواننده و جستجوگر را 

رهنمون گردد.
در اين بحث، عماد رام كه از 

هنرمندان واقعي و اصيل ديار ماست با ديدي انتقادي و برداشتي آگاهانه در اين 
مورد به گفتگو پرداخته است كه بي هيچ دخل و تصرفي به چاپ سپرده مي گردد.
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 موسیقي	معاصر	و	موسیقي	ملي	را	چطور	توجیه	مي	كنید؟
عماد رام: به گمان من، افرادي كه امروزه به عنوان آهنگساز )آهنگساز موسيقي 
ملي( فعاليت دارند، مسئوليت خود را در قبال موسيقي ملي ما ادا ننموده اند به 
اين توضيح كه آهنگهايي را كه اينان عرضه مي نمايند، نمي توان آهنگ صددرصد 

ايراني و ملي قلمداد نمود. 

اگر  ما  مثاًل،  است.  چنين  امر  اين  نيز  ما  محلي  آهنگهاي  درمورد  هم چنين 
سازهاي محلي را نگاه بكنيم اينها داراي 5 پرده هستند كه نمودار اين مسأله است 
كه نبايد آهنگها از 5 پرده تجاوز نمايند، درصورتي كه درحال حاضر آهنگهايي 
از حد  بيش  نتهاي  از  كه  اجرا مي كنند  و  آهنگهاي محلي مي سازند  به عنوان  را 
معمول تشكيل گرديده و فقط با تغيير تلّفظ كلمات مثل »دستم« نمودن )دستم( 
اينها را به عنوان آهنگهاي  آهنگها را محلي قلمداد مي نمايند. پس ما نمي توانيم 
محلي بپذيريم چون من محلي هستم توضيح مي دهم: مثاًل، يك دهاتي آهنگي 
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مي سازد به نام »ليال«. اين دهاتي آهنگساز نيست، شاعر نيست. ليال كي بوده؟ 
آيا معشوقش بوده؟ دخترش بوده؟ مادرش بوده؟ درهر صورت ليال موجودي مورد 

عالقه او بوده است.
آيا ليال مي ميرد؟ شوهر مي كند؟ جدا مي شود؟ 

ناراحتيهاي زندگي به اين دهاتي كمك مي كند كه او ضمن زمزمه نمودن آهنگي 
را پديد آورد. اين هست كه اين آهنگ به مصداق: »چون سخن از دل برآيد الجرم 
بر دل نشيند« بر دل مي نشيند. بنابراين حيف است كه ما ماهيت اين زيباييها را، 

كه واقعاً زيبايي طبيعي نيز در آن وجود دارد، فقط با تغيير كلمات از بين ببريم.
دوم اين كه همانند كشورهاي شرق، موسيقي مان مي بايست با اركستراسيوني 
بهره مند از تجارب و ذخاير فكري و معنوي معدودي از اساتيد فن و افراد ذيصالح 
اين رشته آكنده گردد تا موسيقي ما نيز مثل موسيقي ملل شرق حصار سدها را 
بشكند و بتواند با تشّكل و استقالل منطقي و عيني، خود را به بهترين وجه بنماياند.

چون پايه دانش موسيقي ما به لحاظ بعضي از عوامل استوار نيست بدين سبب 
هنوز هنرمند زمان ما به آن حدي نرسيده كه خواسته هاي وي درقبال يك جامعه 
مي توانيم  را  خود  موسيقي  اسم  ما  گردد.  اشباع  و  اقناع  هنرشناس  و  هنرسنج 

»موسيقي تجارتي و انتفاعي« بگذاريم.
به طوركلي  و  كولتور  از  شرايطي  هيچ  در  و  زمان  هيچ  در  موسيقي  بي ترديد 
ادبيات جدا نبوده است و اين موضوع درمورد موسيقي ما نيز كاماًل صادق است. 
ادبيات كم نظير پارسي )البته در زمينه شعر( كه مشايخ و نوابغ بي نظيري همانند 
موالنا جالل الدين بلخي و شمس الدين محمد حافظ شيرازي به جهان ادب تحويل 
داده است، همبستگي استوار و پيوسته و مستدامي با موسيقي داشته و بدبختانه ما 
نتوانسته ايم به داليلي كه ريشه آنها معلوم نيست تا اندازه يي آهنگهايمان را كه رنگ 
تجاري داشته اند از قيود كلمات تحت اصطالح »عاميانه« كه آن را به ورطه سقوط و 
انحطاط مي كشانند، رها سازيم. اين ادبيات و آثار ادبي است كه به استقالل و تداوم 
موسيقي كمك كرده است، مثاًل، اگر شما هميشه شعري را در دستگاه سه گاه 
گوش كنيد بي ترديد ملول و خسته خواهيد شد درصورتي كه اشعار و آثار متّنوع 
و گوناگوني كه در اين دستگاه عرضه مي شود هيچ وقت شنونده را خسته نكرده 
است و اين به دليل تنوع آثار است كه اين چنين در متن موزيك متبلور مي گردد. 
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بنابراين به جاي استفاده از آثار و كلمات بسيار مبتدي و سطحي اگر موسيقي از 
گنجينه ادب فارسي مستفيذ و آبياري گردد شخصيت آن كاماًل بارز خواهد گشت.

مسأله	اعتیاد	سمع
مسأله مهم ديگري كه اكنون وجود دارد اعتياد سمع است به اين توضيح كه 
گوشها بيشتر به آهنگهاي تجارتي و انتفاعي عادت كرده اند و در تميز و تشخيص 
آهنگهاي اصيل دچار اشتباه مي شوند و حتي زماني كه آهنگي اصيل عرضه مي شود 

به نظر آنها خسته كننده و مالل آور است. 

در همين مجله »اميد ايران« شماره اسفند 1348، خبري درباره چهار آهنگ 
نوروزي جديد عماد به چاپ رسيده است همراه با پيام شادباش نوروز: »اميدوارم 
اين عيد سعيد بر تمام ملت ايران سال خوش و شادكامي باشد«. اما خبر انتشار 
چهار آهنگ جديد چنين است: »عماد رام با چهار آهنگ شاد به استقبال نوروز 

رفت«:
عماد رام آهنگساز و خواننده وزارت فرهنگ و هنر، با ارمغانهاي نوروزي خود 
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براي راديو و تلويزيون، به پيشواز سال نو رفت. او براي نوروز امسال 4 آهنگ جديد 
ساخته كه اولي »الله« نام دارد و »ناديا رام« آن را با اشعاري از »ميشا جاوداني« 

اجرا كرده است.
عهده  به  آن  اجراي  كه  »نوروز« پخش مي شود  باعنوان  رام  عماد  دوم  آهنگ 
سومين  نام  غم آلود«  »بهار  بود.  خواهد  هنر  و  فرهنگ  وزارت  خواننده  »مانيا«، 

آهنگ عماد رام است كه توسط خود او اجرا مي گردد.
چهارمين آهنگ را عماد رام با همراهي ناديا رام و مانيا با اشعاري از »معيني 
كرمانشاهي« به صورت دسته جمعي اجرا كرده كه »امير دلها« نام دارد. عماد رام 
»شعر  مي گويد:  و  مي ورزد  اصرار  خود  آهنگ  دو  شاعر  نام  افشاي  عدم  درمورد 
ولي من هيچ  توسط خود من سروده شده،  “بهار غم آلود”،  و  “نوروز”  دو آهنگ 
وقت سعي نمي كنم خود را به عنوان شاعر آهنگهايم به رخ مردم بكشم. ادبيات 
ما درواقع چنان وسيع و پرارزش است كه حيفم مي آيد خودم را به عنوان شاعر 
به مردم معرفي كنم«. عماد رام ادامه مي دهد: »عالوه بر چهار آهنگ مذكور، دو 
كنسرتوي فلوت و كمانچه نيز نوشته و اجراكرده ام كه در ايام نوروز به صورت آرم 
آهنگهايي كه  و هنر پخش خواهد شد. همه  فرهنگ  وزارت  راديويي  برنامه هاي 
براي نوروز ساخته ام، داراي تمي شاد خواهند بود، چون نوروز ايام جشن و سرور 
است و مردم بايد ازطريق گوش دادن به آهنگهاي شاد نوروزي، روحيه يي قوي و 

با نشاط به دست آورند«.

* * * * * *
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گفتگويي با عماد رام
درباره موسیقي ايراني

)مجله	»تالش«،	شماره	24(

ـ	»گویا«	و	»آهنگ«	شیریني	زندگیم	هستند

دوستان	به	عماد	مي	گویند	مرد	هزار	هنر.	و	به	راستي	نه	در	حد	هزار	
بلكه	در	یك	مقیاس	واقعي	عماد	رام	هنرمندي	است	وارد	به	هنرهاي	

گوناگون...
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 	تالش:	عماد	چیزي	درباره	خودت	بگو
از دوران كودكي و در  عماد: در سال 1309در شهرستان ساري متولد شدم. 
زندگي شهرستاني كه بگذريم، پس از تحصيالت ابتدايي و متوسطه از دانشسراي 
كشاورزي مازندران فارغ التحصيل شدم. پنجسال در استخدام وزارت فرهنگ آن 
زمان به شغل معلمي به تدريس پرداختم. در سال 1336به فرهنگ و هنر يا هنرهاي 
زيباي آن زمان منتقل شدم. كار هنري خود را در هنرهاي زيبا از تك نوازي فلوت 
و  تهيه  خوانندگي،  اركستر،  سرپرستي  آهنگسازي،  كار  به  امروز  تا  و  آغازكردم 
كارگرداني برنامه پرداخته ام. متأهل هستم و دو دختر به نامهاي »گويا« و »آهنگ« 

شيريني زندگي خانوادگيم هستند...

 	تالش:	عماد	حاال	لطفًا	بگو	تو	كه	یك	هنرمند	سرشناس	هستي	چطور	
به	این	راه	آمدي؟	تصادفي	و	یا	با	هدف	معین...

عماد: تا حاال هيچكس اين سؤال را از من نكرده بود. برای خودم هم اآلن بعد 
از سالها كه در كار هنري هستم جالب است. من از هفت سالگي با يك احساس 
ناشناخته و بدون هدف، ني هايي را كه در مازندران مي رويد، سوراخ مي كردم و 
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آهنگهايي را كه از راه گوش مي شنيدم، به خوبي مي زدم و احساس مي كردم كه به 
موسيقي عالقه دارم و با يك غرور جواني به اين نتيجه رسيدم كه بايد و مي توانم 

در عالم موسيقي به جايي برسم، به همين جهت به كارم ادامه دادم.

و	 معلم	 كه	 بگو	 اما	 مي	كنم،	 قطع	 را	 كالمت	 كه	 ببخش	 عماد	 تالش:	 	  
استادت	كه	بود؟

عماد: من هيچ وقت معلم و يا استاد نداشتم. خودم و براي خودم به موسيقي راه 
يافتم. ساليان دراز در مازندران به هنرپيشگي تئاتر نيز سرگرم بودم. من هنر را با 
تمام وجودم دوست دارم. در نمايشنامه هاي زيادي به روي صحنه آمدم. ولي پايه 
اصلي از سال 1336 آغاز شد. در آن سال از شهرستانها معلميني را كه عالوه بر 
تدريس دروس علمي به كارهاي هنري نيز وارد بودند، در يك اردوي ده روزه به 
تهران دعوت كردند. من هم از مازندران انتخاب شدم و به تهران آمدم. در اين اردو، 
نواري از من پركردند. بعد از مدتي مرا از وزارت فرهنگ به هنرهاي زيبا انتقال 

دادند و كار هنري و رسمي من از آن سال، عماًل، آغاز شد. 
به هر حال نواري كه من با فلوت نواخته بودم راهي را در كار هنري به روي من 

بازكرد. نمي دانم اگر به اين شكل نمي شد چطور به كار هنري مي پرداختم.

 	تالش:	داستان	جالبي	بود.	شما	گفتید	معلم	و	استاد	نداشتید.
عماد: درست است. در كار نوازندگي معلم نداشتم، ولي نت و سولفژ را نزد آقاي 
با تمرين  رادمرد و مرحوم خادم ميثاق فراگرفتم. اين دو نفر استاد من بودند و 
بسيار در نوازندگي و آهنگسازي و خوانندگي، عماد رام امروز شده ام. ساز تخّصصي 

من هم فلوت »بوهم« است.

مي	خواند،	 آواز	 مي	نوازد،	 كه	 هنرمندي	 به	 را	 تو	 همه	 عماد	 تالش:	 	 	
در	 را	 كدام	 خودت	 مي	شناسند،	 مي	سازد،	 آهنگ	 و	 مي	كند	 كارگرداني	

درجه	اول	قبول	داري؟
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عماد: حرفه اصلي و هنر اصلي من نوازندگي است و هر سازي كه خوب نواخته 
شود ارزش دارد و جالب است.

به	یكي	از	رشته	هاي	هنري	 		تالش:	بنابراین	اگر	قرار	شود	كه	اجباراً	
بپردازي	كدام	را	ترجیح	مي	دهي؟
عماد: نوازندگي را انتخاب مي كنم.

 	تالش:	در	حال	حاضر	برنامه	هاي	ثابت	هنري	كه	اجرا	مي	كني	نام	ببر!
عماد: روزهاي جمعه يك برنامه كوتاه در تلويزيون دارم كه چند خواننده در آن 
شركت دارند. آهنگهاي اين برنامه را خودم مي سازم و رهبري اركستر را به عهده 

دارم. گاهي هم خودم يك يا دو آهنگ مي خوانم. 
برنامه ديگري كه دارم »نقشي از احساس« نام دارد كه شامل رقص و گفتار و 
آواز است. برنامه ديگري هم در راديو دارم كه ماهي يك شب، از ساعت نه و نيم 

به بعد، به جاي برنامه »گلها« اجرا مي شود.

رادیو	شهرت	 و	هنرمندان	 گاه	خوانندگان	 كه	 این	 بگو	علت	 تالش:	   
مي	آورند،	 به	دست	 هنر	 و	 فرهنگ	 و	 تلویزیون	 هنرمندان	 از	 بیشتري	

چیست؟
عماد: اولين آن اين است كه فرستنده راديو ايران سراسري است. راديو در همه 
جا هست و همه مردم دارند و مي شنوند؛ دوم اين كه راديو نوار ضبط مي كند و 

تمام امكانات فني به كمك هنر مي آيد.
مطلب مهمتر و اساسي تر اين كه وقتي شنونده آهنگي را از راديو مي شنود از 
لحاظ احساس آنچه را كه مي خواهد براي خودش مجّسم مي كند و لذت مي برد، 
درحالي كه وقتي برنامه را مثاًل از تلويزيون مي بيند ممكن است آنچه را كه صاحب 
صدا در تصور خود داشته در سيماي هنرمند نيابد و زيبايي يا حركات و خالصه 
مشخصات خواننده يا نوازنده را نپسندد. اين خيلي مهم است. يك برنامه وقتي 
تكراري محسوب مي شود درحالي كه يك  تلويزيون پخش شد،  از  بار دوم  براي 

آهنگ بعد از بار دهم تازه مشهور مي شود و سر زبانها مي افتد.

 تالش:	حاال	درباره	تأثیر	موسیقي	خارجي	در	آهنگهاي	موجود	ایراني	
چه	مي	گویي؟
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عماد: در اصل بايد بگويم كه من معتقدم موسيقي مال هيچ كس و هيچ جاي 
به خصوصي نيست. آهنگسازان در نقاط مختلف از ريتمهاي مذهبي يا سنتي كه 
مثاًل براي خطر جنگ يا رقص و يا خبر كردن يكديگر در دورانهاي اوليه بشر به كار 
مي برده استفاده كرده آهنگ ساخته اند كه بعداً متعلق به فالن سرزمين يا نقطه 
شده است. درباره موسيقي ملي و در ضمن غرب زدگي يا به طور كلي تأثير موسيقي 
ديگران اين در همه جا هست. منحصر به ما نيست. منتهي در كشور ما به علت اين 
كه آهنگسازان امروزي ما در يك حالت ركود و وازدگي هستند، اين امر بيشتر به 
چشم مي خورد و كم كم اصالت را از بين مي برد. ما در موسيقي خودمان گامهايي 
داريم كه با موسيقي غربي تطبيق دارد مثل ماهور و اصفهان كه گام »ماژور« و 
آنها  از  بايد  ما  و  دارند  زياد  تجربه هاي  گامها  اين  در  اروپاييها  هستند.  »مينور« 
البته بدون اين كه لطمه يي به اصل موزيك و موسيقي ملي زده  استفاده كنيم. 

باشيم. بايستي از تجربه آنها از نظر اركستراسيون استفاده كنيم.

 تالش:	به	نظر	شما	آهنگهاي	دسته	جمعي	)ُكر(	و	یا	اپرا	اگر	بر	روي	
آهنگهاي	اصیل	ایراني	ساخته	شود،	چطور	است؟

بايد  است  علم  كه  حالي  در  موسيقي  است.  بسيار خوبي  كار  و  موافقم  عماد: 
احساس و حال هم داشته باشد. يك روستانشين كه نه شاعر است و نه موسيقي 
مي داند و نه آهنگساز است، براي شخص مورد عالقه اش آهنگ و شعري به نام ليال 
مي سازد و اين شعر و آهنگ آنچنان پراحساس و از دل و جان است كه حتماً بر دل 
مي نشيند. آهنگهاي محلي و ملي هم همين طور است و ساختن اپرا، باله و كر با 
الهام و از روي اينها جالب است. من خودم با استفاده از مقداري ملوديهاي شيرازي 
مثل »جينگ و جينگ« آهنگي در مايه جاز امروزي ساختم كه در تلويزيون به نام 
»عروس« اجراشد و باله تهران هم آن را براي رقص تنظيم و اجرا كرد. اگر جوان 
از آهنگها و موسيقي ايراني خوشش نمي آيد، مقداري حق دارد. جوان تحرك دارد، 
بايد آهنگسازها به فكر جوان هم باشند. تنها به آوازها و  جوش و خروش دارد، 
گوشه هاي آرام اكتفا نكنند، با استفاده از مايه هاي موسيقي ايراني و محلي مي شود 

آهنگهاي تند و جاز و شاد ساخت كه جوانان آن را بپسندند.

 تالش:	درباره	مایه	هاي	آسیایي	چه	عقیده	یي	دارید؟
از ماست كه  آنها  نيستم. اصول ريشه كار  تمهاي عربي موافق  با رخنه  عماد: 
اما راجع به هندي كار فرق مي كند. كار آنها اصالت دارد.  به اين شكل درآمده. 
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همين توأم بودن رقص و آواز كه در هند مرسوم است باعث رونق و جالب بودن 
آن مي شود. حتي نوازنده ها، به خصوص سوليستها تمام موضوع و داستان آهنگ و 
رقص را با حركات سر و صورت نشان مي دهند و اين موجب تحرك و زنده بودن 

كار است، مثل رقص شيوا.

 تالش:	چرا	آهنگها	و	صداهاي	خواننده	هاي	تلویزیون	و	فرهنگ	و	هنر	
شبیه	به	هم	و	یكنواخت	است؟

عماد: اين به خاطر استفاده محدود از گوشه ها و مايه هاي موسيقي ايراني است. 
آهنگسازان به خود زحمت نمي دهند كه تنوع در آنها به وجود بياورند.

 تالش:	محبوبیت	و	شهرت	بسته	به	چه	چیز	است؟
عماد: ما دو نوع خواننده داريم. مثال خارجي مي زنم. يكي مثاًل ماريا كاالس و 
يكي تام جونز. هركدام در يك كالس هستند. ماريا كاالس كالسيك مي خواند و 
تام جونز عامه پسند. مردم او را بيشتر مي پسندند و شهرتش ناگهاني بيشتر مي شود 
اينجا هم همين طور است.  ندارد. در  ماريا كاالس هنر  اين دليل نيست كه  ولي 
در جامعه آن كه كار مردم پسند مي كند بيشتر مشهور مي شود ولي اين وظايف 
دستگاهها و افراد مسئول است كه مردم را يك مقداري به دنبال اصل بكشند. نه 
اين كه صددرصد دنبال خواست مردم بروند. من معتقدم كه موسيقي ما در حال 
سقوط است ولي هنوز بيماري آن به طور كامل معلوم نشده كه درمانش پيدا شود. 
بايد عده يي از استادان و صاحبنظران بنشينند و مطالعه كنند و راه حل پيداكنند. 

بايد به كار تنوع داده شود.

 تالش:	راجع	به	نوازنده	ها	چه	نظري	داري؟
عماد: فكر مي كنم اگر درباره آنها كه سازهاي ايراني مي زنند صحبت كنم بهتر 
باشد. در سازهايي مثل ويلن كه در جهان به نهايت پيشرفت رسيده است ما مشكل 
است كه نوازنده هايي در حد جهاني پيداكنيم ولي در سازهاي اصيل ايراني مثل 
نوازنده هاي خوبي هم  تار، كمانچه و سنتور مي توانيم به شهرت جهاني برسيم و 

داريم.

 تالش:	درباره	خواننده	ها؟
و  قمر  از  بعد  آواز  در  البته  است.  دلنشين  »پوران«  صداي  من  به نظر  عماد: 
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روح انگيز ديكر آوازخوان زن نداشته ايم، بقيه را بايد تصنيف خوان دانست. در مردها 
اديب خوانساري و شهيدي بسيار خوب هستند. ايرج هم اگر در سبك اينها كار 

كند صداي جالب و با ارزشي دارد.

 تالش:	عماد	از	روابط	خودت	با	مردم	بگو.
عماد: برايم نامه زياد مي فرستند، پيشنهاد مي دهند، انتقاد مي كنند. آنچه را كه 
عملي باشد انجام مي دهم و به نامه ها در حد تواناييم جواب مي دهم. هنرمند بايد 

به مردم متكي باشد و محبوب باشد.

 تالش:	شهرت	خود	را	بیشتر	مدیون	نوازندگي	مي	داني	یا	خوانندگي؟
عماد: البته از وقتي آواز خواندم بر شهرتم خيلي افزوده شد. با وجود اين كه 
تمام  است،  شاعر  و  آهنگساز  مهم  آهنگ سهم  يك  اجراي  درصد  نسبت  بيشتر 
شهرت و سود آن را خواننده مي برد. آهنگساز آهنگ مي سازد، اركستراسيون را 
انجام مي دهد، تمرين مي كند، ترانه براي شعر مي گويد و با خواننده تمرين مي كند. 
اگر چهل درصد ارزش آهنگ باشد و چهل درصد ارزش ترانه، بيست درصد اجراي 

آن مربوط به خواننده است. ولي همه شهرت به اسم خواننده مي شود.

 تالش:	عماد	از	مسافرتهایي	كه	رفته	یي	بگو.
وزارت  طرف  از  برنامه هايي  پاكستان  افغانستان،  تركيه،  در  حال  به  تا  عماد: 

فرهنگ و هنر اجرا كرده ام.

زبان	 با	وجود	 ایراني،	 امكان	دارد	كه	آهنگهاي	 تالش:	فكر	مي	كني	  
فارسي	اشعار	آن	شهرت	جهاني	پیداكند؟

عماد: بله، امكان دارد. زبان مهم نيست. يك آهنگ تركي به نام »سن اليسرون« 
)تو خواستي( در فرانسه به زبان تركي اجرا شد و خيلي طرفدار پيدا كرد. آهنگ 
مؤثر است. زبان آن طور كه تصور مي شود مهم نيست. اگر آهنگ، اركستراسيون و 

اجرا خوب باشد هيچ بعيد نيست كه آهنگ ايراني هم بين المللي شود.

 تالش:	مدتي	است	كه	خانم	نادیا،	خواهرت	هم	پایش	به	هنر	كشیده	
شده.

عماد: بله، او از بچگي عالقه داشت و در سالهاي اخير با تمرينهايي كه مي كرد 
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بيشتر هنر او نمايان مي گشت. منتهي چون هفت سال است كارمند وزارت فرهنگ 
و هنر است كار و موقعيت اداري او اجازه نمي داد كه فعاليت جدي و رسمي هنري 
داشته باشد، تا اين كه با موافقت مقامات وزارت فرهنگ و هنر و كم كردن كار او 

توانست به تمرين بپردازد.

 تالش:	این	كه	نادیا	خواهر	تو	است	در	شهرتش	تأثیر	نداشته؟
عماد: البته تأثير داشته ولي من فكر نمي كردم با يك آهنگ اين قدر زود مشهور 

شود. به هرحال او مايه و هنر دارد.
   

)عماد و ناديا رام(
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 تالش:	كدام	آهنگسازها	را	قبول	داري؟
عماد: همه را قبول دارم. كار تجويدي، بديعي، روحاني، پايور، حسين دهلوي با 

ارزش است.

 تالش:	كدامیك	از	شعرا	بیشتر	براي	آهنگهایت	شعر	مي	گویند؟
عماد: معيني كرمانشاهي، هما ميرافشار، بيژن ترقي، لعبت واال، پرويز وكيلي.

 تالش:	درباره	زندگي	خانوادگي	و	تفریحات	و	سرگرمیها	بگو.
عماد: دو دختر دارم و ساعات بيكاري در جمع دوستان و خانواده و به تدريس 
دخترهايم مي پردازم. فعاًل به جز كار اداري حرفه ديگري ندارم و در اين فكر و آرزو 

هستم كه روزي يك كالس خوب تشكيل بدهم. 

* * * * * *
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»همسر من، زن فداكاري است
كه مرا تحمل مي كند!«

)مجله	اطالعات	بانوان،	شماره	801،	17	آبانماه	1351	شمسي(
 
رام،  شك،عماد  »بدون 
خواننده، تكنواز فلوت، آهنگساز و 
سرپرست اركستر بزرگ موسيقي 
را  هنر  و  فرهنگ  وزارت  ايراني 
هنرمندان  شمار  در  مي توان 
معروفي به حساب آورد كه به دور 
هنري،  جنجالهاي  و  جار  از 
فعاليت هنريش را با ذوق و عالقه 
چشمگيري ادامه مي دهد و از اين 
رهگذر، طرفداران فراواني به سوي 

خود و هنرش جلب كرده است.
فارابي  تاالر  در  رام  عماد  با 
به گفتگو  هنر  و  فرهنگ  وزارت 
زندگي  زمينه  در  او  و  مي نشينم 

خود مي گويد: 
از همان كودكي  من در يازدهم اسفندماه 1309 در شهر ساري متولّد شدم. 
عالقه،  همين  روي  كه  بودم  ساله  داشتم. شش  بادي  به سازهاي  شديدي  عالقه 
به وجود  آنها  را مي بريدم، سوراخهاي متعددي در  ني هاي شاليزارهاي مازندران 
مي آوردم و در آنها مي دميدم و به اين ترتيب، مي توانم ادعا كنم كه ساززدن را 
از شش سالگي شروع كردم. پس از پايان تحصيالت متوسطه، به استخدام وزارت 
آموزش و پرورش درآمدم و از سال 31 تا سال 34 به عنوان معلم، در شهرستان 

ساري سرگرم كار بودم.
در سال 1335 به وزارت فرهنگ و هنر كه در آن موقع اداره كل هنرهاي زيبا 
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نام داشت رفتم... پانزده سال سابقه تئاتري دارم و شايد جالب باشد كه اگر بدانيد 
به  تهران  از  تئاتر  هنرمند  هرگاه گروهي  و  بودم  معروف  زماني يك كمدين  من 
ساري مي آمدند و من با آنها همكاري نمي كردم، بليت كمتري فروش مي رفت و 
خوب به خاطر دارم كه در چندين نمايشنامه، با خانم ايرن كه در آن زمان همسر 

بودم.  همبازي  بود،  عاصمي  محمد 
پيش از انتقال به تهران نيز چندي با 
سعادتمند قمي كه هنرمندي معروف 
كه  دادم  كنسرتهايي  ساري  در  بود، 

مورد توجه قرار گرفت.
ساخته ام  آهنگ   116 كنون  تا 
و  معروف  خواننده هاي  صداي  با  كه 
خوشبختانه  و  اجراشده  يك  درجه 
تمام صفحات آنها در ليست ترانه هاي 
پرفروش جاي گرفته است. يازده سال 
اجراي  نحوه  و  مي خوانم  آواز  است 
ساير  با  دليل  اين  به  نيز  برنامه هايم 
برنامه هايم فرق دارد كه معتقد هستم 
بصري  و  سمعي  كه  تلويزيون  در 
است برنامه هاي موسيقي بايد توأم با 
حداقل  خود  اين،  كه  باشد  »سوژه« 

شامل رقص مي شود. در حال حاضر، به عنوان آهنگساز، خواننده، تكنواز فلوت و 
سرپرست اركستر در وزارت فرهنگ و هنر انجام وظيفه مي كنم. به تازگي پاتوي 
جمله  آن  از  كه  ساخته ام  آنها  وصف  در  آهنگ  چند  و  كرده ام  شوهرها  كفش 

»نااميد«، »بهار غم آلود« و »ساده دل« بود كه پخش شد. از او مي پرسم:

ترانه	هاي	 به	 مردم	 و	 شده	 یكنواخت	 ایراني	 ترانه	هاي	 سوژه	 چرا	  
خوانندگان	كوچه	و	بازار	روي	آورده	اند!

عماد رام: »من معتقد هستم، حاال كه موسيقي ما توأم با ادبيات ما شده است، 
مي توانيم ترانه ها و آهنگهاي بهتري ارائه بدهيم. البته اين گفته دليل آن نيست 
كه من با آهنگهاي كوچه و بازار موافق نباشم، ولي به مصداق مثل معروف هرگردي 
گردو نيست، نمي توان هنر هنرمند فاقد هنر را به عنوان محلي و يا كوچه و بازار، 
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به خورد مردم داد. چون به عقيده من، حتي آن آهنگهاي محلي نيز از اصالت خاصي 
برخوردار هستند و اگر توجه كاملي به اجراي آنها و حفظ اصالتشان بشود، سخت، 
بر دلها مي نشيند. استفاده كامل از ادبيات غني ما در بهترشدن سوژه هاي ترانه هاي 

ايراني، اين نقص را ازميان برمي دارد...

دستخوش	 ایراني	 اصیل	 موسیقي	 كه	 است	 این	 از	 سخن	 روزها	 این	 	
تغییر	و	تحول	شده	و	این	ناشي	از	غرب	گرایي	آهنگسازان	ماست،	در	این	

مورد	چه	عقیده	یي	دارید؟
اشتباه  ايراني  سنتي  موسيقي  با  را  ايراني  اصيل  موسيقي  عده يي  رام:  عماد 
مي گيرند. حال آن كه موسيقي سنتي، همان گونه كه از نامش پيداست، مي بايد 

حالي  در  شود،  اجرا  سنتي  سازهاي  با 
كه موسيقي ملي اركستراسيون شده و 
با سازهاي مختلف اجرا مي شود. در اين 
صورت، ما مي توانيم موسيقي اصيلمان 
را از مرزهاي كشورمان بگذرانيم و فكر 
مي كنم با توجهي كه فعاًل به اين مسأله 
مبذول شده است، ما به زودي به مقصود 

خود دست خواهيم يافت.
منكر  نمي توان  كه  آن  ديگر  مسأله 
شديدي  گرايش  جوان  نسل  كه  شد 
و  است  كرده  پيدا  غرب  موسيقي  به 
آهنگسازان  كه  است  آن  به دليل  اين 
نكرده اند.  جوانان  افكار  به  توجهي  ما 
ملوديهاي  مي توانستند  ما  آهنگسازان 
جديدترين  با  را  ايراني  ملي  و  محلي 
ريتمهاي جاز كه امروزه در دنيا معمول 

راضي  را  جوانها  ترتيب  اين  به  و  كنند  اجرا  و  بدهند  تطبيق  است،  متداول  و 
نگهدارند. بي توجهي همين آقايان از يكسو، و رخنه موسيقي غرب در بين جوانان 
ايراني به دليل كمبود از سوي ديگر، موسيقي ما را دگرگون كرده است. حال آن كه 
ما مي توانيم از تجارب موسيقي غرب در اركستراسيون سود بجوييم و از اين طريق 
به موسيقي خودمان خدمت كنيم. متأسفانه محيط هنري ما توأم با ُحّب و بغض 
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است، به دليل آن كه ما هنوز يك سنديكاي خاص خود نداريم و اين نشان مي دهد 
كه ما به همان دليل نمي توانيم اجتماعي را به وجود بياوريم كه حداقل هفته يي يك 
بار گرد هم جمع شويم و كارنامه هنريمان را مورد بررسي و تبادل نظر قراردهيم.

	مي	پرسم:	چرا	خوانندگان	وزارت	فرهنگ	و	هنر،	مانند	سایر	هنرمندان	
از	هنر	خود	بهره	برداري	مالي	نمي	كنند؟

عماد رام: وزارت فرهنگ و هنر، هدفش اشاعه هرچه بيشتر موسيقي ملي است 
بازاري يك  اين اصل كه هنر  به  و معتقد 
منحرف  اصلي  مسير  از  را  واقعي  هنرمند 
از انجام وظايف خاصش خارج  مي سازد و 
به خود  تجارت  جنبه  كه  هرچيز  مي كند. 
بگيرد، ماديات در آن جلوه گر مي شود و 
مقداري  منشأ  ماديات  كه  مي كنيد  قبول 
وظايف  از  را  آدم  كه  بود  خواهد  توّقعات 
اصلي خارج مي كند. توجه به همين نكته، 
وزارت  هنرمندان  جستن  دوري  دليل 
آن چناني  بهره برداري  از  هنر  و  فرهنگ 
اين  در  كه  هنرمنداني  است.  هنرشان  از 
هنرشان  به  فقط  مي كنند،  كار  محيط 
مي انديشند و اين كه چگونه آن را اشاعه و 

رونق ببخشند.

	خوانندگان	مورد	عالقه	شما	چه	كساني	هستند؟
عماد رام: ايرج، قوامي، اديب خوانساري، حميرا، مهستي و پوران.

	از	زندگي	خانوادگي	خود	راضي	هستي؟
هنرهاي  با  كه  كساني  متأّهل بودن  هستم  معتقد  من  زياد.  خيلي  رام:  عماد 
ظريفه سروكار دارند بسيار مشكل است، چون خانمها انحصارطلب هستند و دلشان 
باشد،  داشته  به خودشان  اختصاص  مي كند  زندگي  آنها  با  كه  مردي  مي خواهد 
حال آن كه هنرمند متعلّق به مردم است، پس زني كه همسر هنرمند مي شود 
بايد خيلي تحّمل داشته باشد، چون زندگي با هنرمند خيلي مشكل است، پس 
همسر من از اين كه متحّمل من است بايد كلي فداكار باشد و به همين جهت 
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من از زندگي خانوادگي خود كاماًل راضي هستم و در استواري و تأمين نيازهاي 
آن مي كوشم.

دیگر	 از	 بیش	 خوانده	یي،	 یا	 و	 ساخته	 كه	 را	 ترانه	هایي	 از	 كدامیك	 	
ترانه	هایت	دوست	داري؟

ـ هريك از ترانه هاي من در فضاي به خصوصي ساخته شده است، ولي ترانه هاي 
»دل ميگه دلبر مي ياد« با صداي مهستي و »اشك روزگار« با صداي خودم را بيش 

از ديگر ترانه هايم مي پسندم.

* * * * * *

عماد رام در كنار همسرش فلور و دخترانش 
از چپ به راست: آهنگ، گويا و ملودي سال 1350
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»پای صحبت عماد رام
خواننده و آهنگساز«

»چه	كسي	باید	مایه	هاي	مفقوده	موسیقي	ملي	را	بیابد؟«

)اطالعات	هفتگي،	شماره	2536،	14	تیرماه	1356(

»استادان	موسیقي	به	كنج	خانه	خزیده	اند	و	تماشاگر	مرگ	موسیقي	ملي	
هستند!«

»عماد رام را دست اندركاران موسيقي ملي ما خوب مي شناسند. سالهاي بسياري 
است كه به عنوان خواننده، تكنواز، آهنگساز و رهبر اركستر، در بطن موسيقي ما 

است. شمار اين »سالها« حدود 20 است؛ از 1337 تا امروز.
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عماد براي ابراز غم بزرگ خود از سكوت و خانه نشيني استادان موسيقي ملي، 
به پاي ميز مصاحبه ما آمده است تا ادعانامه خويش را عليه همه علل و موجباتي 
كه موسيقي ما را به احتضار كشانده صادر كند. اين مي تواند فتح بابي در زمينه 
تالش براي احياي موسيقي ملي تلقي شود و قدمهاي پياپي و مؤثري را به دنبال 
داشته باشد. اما گفتگو با عماد را تنها به صدور ادعانامه محدود نكرده ايم. با عماد در 

باب دردهاي موسيقي و راههاي درمان آن هم به گفتگو نشسته ايم.
 

هرج	و	مرج	در	موسیقي!
عماد رام از ارتباط و وابستگي موسيقي ما با ادبيات آغاز مي كند:

ـ موسيقي سنتي و ملي ما به شدت به ادبيات ما وابسته است. تا آنجا كه اگر 
ادبيات غني و پربار ما نبود، موسيقي 
بگيرد.  »پا«  حتي  نمي توانست  ما 
ادبيات،  دليل وابستگي موسيقي به 
ادبيات  پيشرفت  و  موسيقي  توقف 
تاريخي است...  برهه خاص  در يك 
صفوي...  دوران  خاص  سياستهاي 
به كلي  موسيقي  كه  شد  سبب 
متوقف شود و از حركت بازايستد. در 
همان زمان، ادبيات ما سير تكاملي 
خود را ادامه مي داد و از مرزها عبور 
مي كرد. بنابراين موسيقي ما از قافله 
همين  به دليل  و  ماند  عقب  ادبيات 
به  را  عقب ماندگي مجبور شد خود 
ادبيات جلو رفته ما وابسته كند. از 
اين رو خدمت به موسيقي ما، يك 
مفاهيم  همه  با  فرهنگي  خدمت 
گسترده و عميق آن است. به همين 
دليل است كه نبايد دست روي دست گذاشت و بي اعتنا و بي تفاوت، ناظر مرگ 
موسيقي ملي بود. اين بي تفاوتيها يك نوع خيانت به فرهنگ و ادب اين سرزمين 

و خيانت به هويّت ملي ماست.
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	چه	باید	كرد	یا	چه	مي	توان	كرد؟
ـ دو مسأله اساسي اينجا مطرح است: يكي، آموزش مردم و يكي رفع نقائص 
تكنيكي موسيقي ملي... در آموزش مردم، استادان موسيقي و سازمانهاي فرهنگي 
ما اعم از تأسيسات رسمي دولتي يا مطبوعات و راديو و تلويزيون و سينما مسئوليت 
مشترك دارند. متأسفانه همه اينها، مسئوليتها را فراموش كرده اند. كافي است به 
آرشيو مطبوعات مراجعه كنيد و ببينيد در دهه اخير، چه قدم مهمي در اين راه 
برداشته اند؟ حساب راديو و تلويزيون كه روشن است كه تا چه حد گوش مردم و در 
نتيجه سليقه و ذائقه، و به همراه 
يك  اشعه  با  فكرشان،  طرز  آن 
و  بي اصل  حرامزاده  موسيقي 
در  است.  شده  منحط  نسب، 
بخواهيم  اگر  زمينه  همين 
نگاه  موسيقي  استادان  به كارنامه 
مأيوس كننده يي  نتايج  به  كنيم 
همه  اين  طول  در  مي رسيم. 
سال كه موسيقي ما دوباره نُضج 
درباره  علمي  كتاب  گرفته، چند 
و  شده  نوشته  ايراني  موسيقي 
موسيقي  اختصاصي  نشريه  چند 
حدود  در  رقمي  شده؟  منتشر 

5،6 يا 7...
اين يك مسأله، اما از آن طرف 
موسيقي ما حتي در سالهاي اوج، 
قالب،  و  تكنيك  حيث  از  عماًل 
درجا زده است و همين درجازدن يكي از داليلي بوده است كه به جاي ادامه سير 
تكاملي موسيقي، مسأله ابداع گري پيش آمده است كه بدون رعايت هيچ معيار و 
ضابطه يي ادامه يافت و كار به هرج و مرج كنوني كشيد... در رديفهاي موسيقي 
ايراني، يك گاه و دوگاه به عنوان يك دستگاه مستقل وجود ندارد. ما از روي اين دو 
دستگاه گذشتيم و از سه گاه شروع كرديم و چهارگاه و پنج گاه )يا راست پنج گاه( 
را به وجود آورديم. اين كار، مثل اين است كه ما مثاًل مطالعه يك كتاب چند جلدي 

را از جلد سوم شروع كنيم، بي آن كه بدانيم در جلد يكم و دوم چه نوشته اند.
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ـ ولي ما يك گاه و دو گاه داريم، گويا جزئي از بيات زند است.
ـ بله، جزء بسيار كوچكي از بيات زند، اما هيچ كدام دستگاه مستقلي نيست.

لطمه  ما  موسيقي  به تكامل  دوگاه، چگونه  و  گاه  يك  نبودن  مستقل  ـ خوب، 
مي زند؟

ـ همين عدم استقالل يعني ناقص بودن اين دو دستگاه، سبب شده است كه 
موسيقي ما، پنچ مقام بيشتر نداشته باشد.

	این	اعتقاد	شماست؟
ـ بله، اعتقاد مسلّم من است...

	این	نقیصه	یي	كه	اشاره	مي	كنید	به	هرحال	باید	بررسي	شود	و	استادان	
و	علماي	موسیقي،	قدم	جلو	بگذارند،	اما	من	تعجبم	در	این	است	كه	وقتي	
به	ثمر	 تالشها	 همه	 آن	 گذشته،	 دهه	هاي	 در	 موسیقي	 احیاي	 زمینه	 در	
رسیده	و	مثاًل	آدمي	مثل	كلنل	وزیري	مي	آید	و	»تار«	چهار	سیم	را	تكمیل	
مي	كند	و	آن	را	عوض	مي	كند،	چطور	همین	كلنل	یا	استادان	دیگر	تا	كنون	
فكري	 مفقود،	 مایه	هاي	 و	 مقامها	 پیداكردن	 براي	 به	خصوص	 این	باره،	 در	

نكرده	اند؟
ـ تعجب و تأسف من هم از همين است. شما به تكامل تار اشاره كرديد، اين 
صحيح، استاد وزيري آمد و با افزودن به سيمهاي تار، اين وسيله را از فقر و ناتواني 
تالشها  آن  كرد.  عرضه  زياد  بسيار  قابليتهاي  با  وسيله يي  به صورت  و  داد  نجات 
به جاي خود. اگر آنها نبود، امروز چيزي را به اسم موسيقي ايراني، حتي در كتابها 
و  صميمانه  تالشهاي  آن  چرا  كه  است  اين  من  حرف  اما  پيداكرد.  نمي شد  هم 

متحّول كننده در يك مقطعهاي خاص قطع شده است؟
شما به تكامل تار اشاره كرديد، اجازه بدهيد بنده از عيب بزرگ و بسيار ساده 
»كمانچه« حرف بزنم. اين كمانچه ، ساز سنتي ماست و به زعم خيليها پدر ويلن 
است، اما چرا تا حاال كسي نيامده و فكر نكرده كه بايد براي اين ساز سنتي و ملي 

ما، يك »دسته« استاندارد و مشخص ساخته شود؟
حاال، در نتيجه استاندارد نبودن همين دسته كمانچه، دو تا كمانچه براي اين 
اركستر در نظر بگيرند، خارج صدا مي دهد، زيرا به علت كوتاه و بلندبودن دسته 
لحظه صورت  يك  در  پرده ها  روي  انگشت گذاري  كمانچه،  تا  دو  اين  از  هركدام 

نمي گيرد و در نتيجه صداها خارج و فاقد هارموني است.
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و	 مقامها	 بعضي	 فقدان	 درباره	 كه	 نقیصه	یي	 به	خصوص	 نواقص،	 این	 	
مایه	ها	در	ردیفهاي	موسیقي	به	آن	اشاره	كردید،	تا	چه	حد	در	هارموني	و	

قابلیت	اركستراسیون	موسیقي	ما	اثر	گذاشته	است؟
ـ به عقيده من، اين نواقص سبب شده است كه موسيقي ما، نه تنها نتوانست از 
مرزهاي ما عبور كند و ابعاد جهاني به خود بگيرد، درون مرزهاي خودمان خفه شده 

و در آستانه نابودي است. 

	بسیاري	معتقدند	كه	موسیقي	ملي	ما،	به	جهاتي	ذاتًا	و	خصلتًا	قابلیت	
فوق	العاده	 غناي	 به	دلیل	 مي	گویند	 هم	 برخي	 است.	 فاقد	 را	 جهاني	شدن	
ندارند.	 را	 جهاني	شدن	 قابلیت	 شرقي	 موسیقیهاي	 همه	 غرب،	 موسیقي	

به	عقیده	شما،	تكمیل	نواقص	
حد	 چه	 تا	 ایراني	 موسیقي	
مي	تواند	به	آن	قابلیت	جهاني	

بدهد؟
كردم،  اشاره  كه  نواقصي  ـ 
به ذهن  كه  است  بوده  مسائلي 
نقيصه هاي  بسا  چه  رسيده،  من 
ديگري هم در موسيقي ما وجود 
داشته باشد كه تشخيص و درمان 
موسيقي  استادان  عهده  در  آن 
در  كه  استاداني  همان  ماست؛ 
كنج  موسيقي،  بازار  آشفته  اين 
خودش  اين  و  گزيده اند  عزلت 
گناه است. اگر اين نواقص از بين 
برود، مطمئن باشيد كه موسيقي 
ما به عنوان يك موسيقي جهاني 
شد،  خواهد  شناخته  به رسميت 

زيرا به داليل بسيار و به خصوص از اين حيث كه با ادب و فرهنگ بسيار غني ما 
پيوند دارد، قابليت جهاني شدن را دارد. همين »شور اميراُف« يا »ماهور« نيازي 
كه در آذربايجان شوروي ساخته شد، ببينيد چطور از مرزها گذشته؟ اين موسيقي 
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چنان مستحكم و متين است و چنان با ظرافت و اصول نوشته شده كه بزرگترين 
اركستر سنفونيهاي دنيا آن را مي نوازند و سالهاست كه از مرزها عبور كرده و در 
غرب، مقام و موقع خاصي يافته است يا موسيقي مصر... موسيقي اين سرزمين، 
موسيقي بسيار پيشرفته و تكامل يافته يي است و به همين دليل شهرتي جهانگير 
به دست آورده و بر بسياري از موسيقيهاي ملي ديگر اثر گذاشته است. موزيسينهاي 
اما  موسيقي خودشان مي زنند،  از  الهام  با  هم  را  جاز  موسيقي  اين كشور، حتي 
و  مي دزدند  مختلف  موزيك  پنج  از  را  جاز  آهنگ  يك  ما،  امروزي  موزيسينهاي 

چيزي كه عرضه مي كنند معلوم نيست كجايي است!

	پس	شما	هم	قبول	دارید	كه	مي	توان	از	موسیقي	دیگران	متأثّر	شد	
به	شرطي	كه	اصول	و	ضوابط	و	روح	موسیقي	ملي	حفظ	شود؟

آن  ما  دنياي  وقتي  است.  نظري  تنگ  اين  كه  كنيم  فكر  اين  جز  اگر  بله،  ـ 
و  اقتصادي  و  دائم سياسي  تماسهاي  بدون  قدر كوچك شده كه هيچ جامعه يي 
اجتماعي و آموزشي نمي تواند روي پاي خود بايستد، طبعاً از حيث موسيقي هم 
نمي توان در برج عاج نشست و مثل محارم و »تابو«ها، آن را از چشم »نامحرم« 
پنهان نگهداشت، اما به شرطي كه تأثير و تأثّر توأم و با هم باشد. من حتي معتقدم 
كه موسيقي محلي ما را كه ريشه هاي بسيار غني دارد بايد با ريتمهاي امروزي و 
ماندني، حتي از نوع جاز اجرا كرد تا از مرگ آنها جلوگيري شود. من نمي گويم كه 
موسيقي جاز، موسيقي غربي، يا نوع هند و افغان و ترك و عرب آن را نبايد شنيد و 
نبايد تحت تأثير آنها قرارگرفت. اما وضع ما حاال طوري است كه موسيقي ما قابليت 

تأثيرگذاري خود را به كلي از دست داده و با وزيدن يك نسيم، تسليم مي شود!
عنوان  به همين  ما كه سالها  بزرگان موسيقي  و  استادان  از  بايد  كه  اينجاست 
در اين مملكت زندگي كرده اند، مسئوليت خواست كه: آقايان براي اين موسيقي 
درحال احتضار، چه كرده ايد؟ و چرا از خلوت خانه تان بيرون نمي آييد و آستينها را 

براي نجات اين موسيقي باال نمي زنيد؟

* * * * * *
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پاسخ عماد رام به آهنگسازان
همه اساتید موسیقي را به بحث دعوت مي كنم!

)روزنامه	اطالعات،	شماره	15371،	سوم	مرداد	1356(

»چندي	پیش	عماد	رام،	آهنگساز	قدیمي،	در	یك	مصاحبه	بحث	برانگیز	
از	 كس	 هیچ	 و	 گم	شده	 ایراني	 موسیقي	 مایه	هاي	 از	 بعضي	 كه	 شد	 مدعي	
ادعا	و	حرفهاي	دیگري	كه	“عماد”	در	آن	مصاحبه	زد،	 این	 ندارد.	 آن	خبر	
]رادیو،	 صفحه	 همین	 در	 به	تدریج	 كه	 برانگیخت	 را	 متفاوتي	 نظریه	هاي	
نظریه	ها	پاسخ	 از	آن	 به	قسمتي	 تلویزیون	و	سینما[	چاپ	شد.	دیروز	عماد	

گفت	و	اینك	ادامه	پاسخهاي	عماد	را	مي	خوانید«:
عماد رام: »من اين موضوع مهم را 
طرح كرده ام كه موسيقي ما با جواب 
ورشكستگي  اين  از  آقايان  مستدّل 
درآيد. به عالوه تا كي هركس، به طور 
قراردادي، هرچه دلش بخواهد، بخواند 
بايد  مقامها  احوال  هر  به  بنوازد؟  يا 
مانند  اساتيدي  از  و  پيدا كند  خطي 
فريدون  فخرالديني،  حّنانه،  استوار، 
بزرگواران  ديگر  و  سنجري  ناصري، 
كه تحصيالت موزيك دارند استفاده 
شرق،  ملل  مثل  بتوان  شايد  گردد 
نظر  از  چه  و  هارموني  نظر  از  چه 
اركستراسيون، اين موسيقي را علمي 
ملل  استفاده  مورد  كه  آن گونه  كرد، 
جهان قرار گيرد كه اين خود كمك 
ما  اشاعه فرهنگ  بزرگي مي شود در 

و تاريخ و آداب ما كه عقيده دارم خدمت به فرهنگ از اين مهمتر نخواهد بود...
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دليل بهتر وابستگي هنر ما به فرهنگ ما اين است كه آقايان آهنگهاي زيادي 
ساخته اند اما بعد از آن كه شاعران گرانمايه و ارزشمندي كه حق بزرگي به گردن 
مرحوم  معاصر،  خوب  شاعر  وكيلي،  پرويز  دارد،  كشورمان  موسيقي  و  فرهنگ 
از كار ترانه سرايي  نامعلومي دست  نّواب صفا و ديگران كه به دليل  رهي معّيري، 
برداشته اند سر و صدايي از آهنگهاي آقايان بلند نشد. پس اين كالم آن شعرا بود، 

نه آهنگ اساتيد!
من مخصوصاً از اين دوستان دانشمند، به خصوص آقاي معيني كرمانشاهي كه 
پس از سالها خون دل خوردن، اكنون گوشه گير شده و به قول خودش حتي اين 
آقايان با احساس، تلفني هم به او نمي زنند تا حالش را بپرسند، تمّنا مي كنم كه 
زبان بگشايد تا شّمه يي از عرايض من ثابت گردد كه ادبيات ما چه اثري در هنر 
ما داشته و دارد و درمقابل آن همه خدمت به اين هنرمندان بزرگوار چه پاداشي 

دريافت داشته اند. 
آقاي منوچهر جهانبگلو كه بعداً فهميدم كتابهايي در تاريخ موسيقي در كتابخانه 
منزلشان دارند و از روي آنها مطالبي را در مصاحبه با اطالعات، عيناً نقل كردند، 
هنوز  تا جايي كه  بازكرده  بيشتر  را  مشتشان  گفته اند، ظاهراً  از خود  آن چه هم 
باشد.  موسيقي  استاد  تا  نداشته  وجود  ما  موسيقي  در  نامي  »باربد«  نمي دانند 
باربد به معني استاد است و »باربد نكيسا« به معني »استاد نكيسا«، موسيقيدان 
چيره دست تاريخ قديم ايران )دربار خسرو پرويز( است و باربد و نكيسا كه مي گويند 
هر دو يك نفرند نه دو نفر! در هر حال، ايشان به جاي جواب، به شرح زندگي من 
تهرانيها  بوده همه چيز مال  اين  بر  با فكري كهنه كه در قديم رسم  و  پرداخته 
از مازندران آمده و چه مسائلي را مطرح مي كند و  اّدعا داشتند كه فالني  بوده، 
به اصطالح با دانش همان موسيقي كه هنوز آغاز و انجام علمي ندارد و درد من 
هم اتفاقاً همين است كه هر كس چيزي به آن اضافه مي كرد كه به موقع استادتر 
باشد، آقاي جهانبگلو براي نواختن سنتور كه يك ساز ايراني است از اروپا دكترا 
گرفته اند، در حالي كه اين دكترا را بايد در ايران مي گرفتند چون ساز ايشان ساز 
سنتي ماست. دست كم نكردند از فرهنگ اروپايي هم چيزي بياموزند كه بدانند 
هنرمند اوالً، زبان به ناسزا نمي گشايد، در ثاني، كساني پرخاش مي كنند كه جواب 
را  كار  اين  به خاطر شهرت  آقاجان! من  بگويد  او  به  نيست  باشند. كسي  نداشته 
منطقهاي  با  بلكه حضرتشان  برشمرده اند.  مرا خود  هنري  كارنامه  نكرده ام چون 
ناصحيح و پر از ناسزا خواستند بگويند كه بله، ما هم هستيم و تمام فريادشان اين 
بود كه دارم كتاب مي نويسم. كسي نيست از او بپرسد فعاًل جاي شما در جمع 
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هنري در كجاست؟ اگر من با پايور و حسين تهراني كار كرده ام، خود بهتر مي داند 
كه پايور راهي براي ايشان و امثال او نگذاشته و از مهره هاي مسلّم موسيقي است 
و خودشان كه سنتور مي زنند اين تشخيص را مي توانند بدهند. ديگر اين كه براي 
حسين تهراني جاي سخني نمانده پس من افتخارم در اين است كه با آنها كار 
كرده ام و اگر ُسرنا را از سر گشاد مي زدم، به جمعشان راهم نبود و يا مثل اين كه 
فراموش كرده اند كه چقدر گوش مباركشان را به ساز بنده معطوف داشته و تا آخر 

به آن گوش داده و لذت برده اند!
اگر من مرد هزار چهره بوده ام 
در سازمان خود كه فرهنگ و هنر 
مگر  ثاني  در  كرده ام،  رشد  است 
و  شريف  فرهنگ  بديعي،  حبيب 

ديگران مازندراني نبوده اند؟
شهر  در  مازندراني  همه  اين 
شما  تهران  در  اصطالح  به  شما، 
به خودتان  متعلق  فقط  گويا  كه 
و  فرهنگ  و  ادب  و  علم  در  است 
هنر، مقام وااليي دارند... پس من 
هم مي توانستم يكي از مازندرانيها 
خود  كار  در  كنون  تا  كه  باشم 
اساتيد  را  كارنامه ام  و  بي رقيبم 
هنر  و  فرهنگ  وزارت  در  بزرگي 
امضا كرده اند. اما در مورد اركسترم 
بايد بگويم كه اگر شناختي داشته 
موسيقي  اشاعه  و  حفظ  باشند 

محلي بوده كه اهميتش بيش از آن است كه در حّد آن حضرت باشد ولي من 
محلي ام و به خوبي مي توانم ترانه هاي محلي خود را دست كم بشناسم...

تازه با آن همه مقامي كه ايشان درمورد من برشمردند بايد بگويم من ديناري 
تحصيل مال نكرده ام و هنوز هم مستٌاجرم چون هدف من خدمت به هنر و فرهنگ 
ديده ام البد  از جناب دكتر  كه  تَبخُتري  با  مسلّم  قدر  و بس.  است  بوده  كشورم 
اين كتاب را نخواند  در كتابشان هم در مقدمه يي مرقوم خواهند فرمود هركس 

به عقوبت عظيمي مبتالگردد، چون من نوشتم.
من آخرين بار سؤالم را مطرح مي كنم و جواب مستدّل مي خواهم. درغير اين صورت، 
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بدانيد كه امروز هر جواني مي تواند در مورد هنر عرض اندام كند و قضاوت واقعي 
آن وقت است كه اگر جوابم را ندهيد كار بيخ پيدا مي كند. به هر حال از اساتيد 
خواهش خواهم كرد يا در ميزگرد اطالعات قدم رنجه فرمايند يا در تلويزيون ملي. 

كاره ام  هيچ  خودشان  به قول  كه  من  با 
دور  جامعه  افراد  از  عضوي  به عنوان 
حضور  بدون  حتي  و  بنشينند  ميز  يك 
كه  سؤالي  بدهند؛  را  سؤالم  جواب  من، 
كشوري  هنر  و  فرهنگ  به  است  مربوط 

كه فرهنگ 2500 ساله دارد. 
آنقدر  موسيقي  اساتيد  مي گويم  من 
كه  بوده اند  كشور  موسيقي  به  بي اعتنا 
نيست  استاندارد  كمانچه  دسته  هنوز 
داشته  احوال  يك  انگشت گذاري  در  كه 
گاه،  سه  وقتي  كه  آن  ديگر  باشد... 
گاه  يك  داريم،  پنجگاه  راست  چهارگاه، 
بايد  نداشتيم  اگر  داريم،  هم  گاه  دو  و 
داشته باشيم. اگر اين مسأله روشن شود، 
پس موسيقي ما تازه ضابطه پيدا مي كند. 

وقتي هم هر چيزي ضابطه پيداكند، ساماني دارد، شناخته شده كه مي توان بعدها 
كه  انشاءاهلل  پيداكرد...  آن  براي  ربطي  و  خط  تحصيل كرده  انسانهاي  زحمات  با 

اربابان هنر به عرايضم توجه خواهند فرمود و به جاي ناسزا جوابم خواهند داد.
و اما... من در مصاحبه قبلي خود با اطالعات گفتم كه استادان موسيقي ما همه 
خانه نشين شده اند و از اين بابت، دلسوزي و تأسف عميق خود را ابراز كرده بودم. 
حاال، اجازه بدهيد حرفم را در اين زمينه پس بگيرم و اعتراف كنم كه اشتباه كرده 
بودم. بعد از چاپ آن مصاحبه، هم »اساتيد فن« كه معلوم نيست قباي استادي را 
چه كسي به تنشان دوخته، از خانه بيرون آمده اند، حاال مي فهمم كه خير استادان 
موسيقي ملي، جملگي چاق و قبراق و شنگول هستند، اما از دستشان كاري ساخته 
نيست. راستي كه بنده بي مقدار، در اين مورد چه اشتباه بزرگي مرتكب شده بودم.

* * * * * *
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هنرنمايی عماد رام
در جشن بزرگ همبستگی ملی

در شب 30 تيرماه 1373، در آغاز سلسله تظاهرات و گردهماييهای 30 تير، 
سالروز قيام مقدس ملی  حمايت از دكتر مصدق، پيشوای فقيد نهضت ملی ايران 
و سالروز تأسيس شورای ملی مقاومت، كه همزمان با برپايي هفته همبستگي ملي 
برگزيده  رئيس جمهور  از  حمايت  و  مقاومت  با  همبستگي  براي  كشور  داخل  در 
شورا، خانم مريم رجوي، در 15 كشور جهان برگزار شد،  گردهمايي بزرگي در كاخ 
كنگره  هاي پاريس )پله ِدكنگره( كه يكي از مشهورترين و بزرگترين مراكز تشكيل 
اجتماعات هنري در اروپاست، برپا شد كه در آن 3000 تن از هموطنان ايراني در 
آن شركت داشتند. رهبری اركستر سمفونيك 60 نفره اين جشن، برعهده استاد 
محمد شمس بود و چند تن از خوانندگان و نوازندگان معروف ميهنمان، ازجمله 

استاد عماد رام، آثار ارزنده يی را عرضه كردند.
اين كنسرت فراموشی ناپذير، خانم مريم رجوی، در ميان  از آغاز  ساعتی پس 
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گل  شاخه های  اهدای  از  »پس  گفتند.  سخن  حاضران،  پرشور  احساسات  ابراز 
به هنرمندان توسط خانم رجوی، كه در تمام مدت با كف زدنهای پرشور جمعيت 
همراه بود، رئيس جمهور برگزيده مقاومت به ابراز احساسات حاضران پاسخ گفت و 

خود در ميان آنان نشست تا نظاره گر ادامه برنامه جشن همبستگی باشد. 
هنرمندان  نوبت  حاال 
هيجان  بر  بتوانند  كه  بود 
خود  ميهنی  احساسات  و 
هنرنمايی  به  و  كنند  غلبه 
رام  عماد  ابتدا  بپردازند... 
معروفش.  فلوت  با  و  آمد 
را  جاويدان«  »فروغ  ترانه 
گلچين  برای  كه  خواند 
را  فلوتش  و  ساخته 
از  و  نواخته  خودش 
محبوبترين ترانه های مورد 
ارتش  رزمندگان  عالقه 

آزاديبخش است. 
اجرای  از  قبل  عماد  اما 
»رقص  زيبايش  قطعه 
پروانه« با فلوت و همراهی 

اركستر، حرفهايی تازه برای گفتن دارد: »اين روز را به همه هموطنان خودم تبريك 
است  روزی  روز  اين  زيرا  می گويم. 
تاريخ  به  زّرينی  برگ  آن  در  كه 
عضو  كه  بنده  شد.  اضافه  وطنمان 
ايران  عزيزمان  بسيار كوچك وطن 
هستم در برابر آن كسی كه قلبش 
به خاطر وطنش می تپد، سر تعظيم 
شعر  اين  او سپس  می آورم«.  فرود 
تورج نگهبان را خطاب به هموطنان 

خواند:



89

زندگينامه عماد رام

»هموطن، بيش از اين، بر شكِن موج حوادث منشين  
به سالمت بسپار اين شب توفانی را  

تا كه با دست شقاوت ننويسد تاريخ  
نام يك ملت آواره ايرانی را«.  

آقای عماد رام پس از اجرای ترانه »شاهد غم« قطعه زيبای »رقص پروانه« را 
كه برای فلوت و اركستر بزرگ نوشته شده، با مهارت و آرامش مخصوص به خودش 
نواخت. تلفيق يك ملودی ايرانی با سازهای موسيقی كالسيك بر شكوهمندی و 

غنای اين قطعه می افزود. 

)مجله »شير و خورشيد«، مرداد 1373 ـ  ماهنامه شورا، دوره دوم، شماره 
12، مرداد 1373، صفحه187(.

* * * * * *
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شورا، نويددهنده آينده يي تابناك    
عماد	رام 	 	 	 	 	 	
)ویژه	نامه	هفدهمین	سالگرد	تأسیس	شورا	تیرماه	1377(

نبرد  يك  براي  را  خود  ملي  آزاديبخش  ارتش  سرنوشت ساز،  روزهاي  اين  در 
بي امان آماده مي سازد و اين اقدام بي سابقة تاريخي لرزه بر پيكر سران جمهوري 
خود  پيشاني  بر  دست  رژيم  سردمداران  كه  نيست  روزي  است.  افكنده  اسالمي 
نكوبند و با ريختن اشك تمساح فرياد وامصيبتا سرندهند: )دشمن در پشت مرزها 
ايستاده و ديري نخواهد پاييد با پيروزي آنها در اين جنگ نابرابر حتي نامي هم 
از ما برسنگ نوشتة مزار ما باقي نماند(. آنها خوب مي دانند منطق امروز با افسانه 
و خرافات جور در نمي آيد. دانش و جهل نمي توانند در كنار هم باشند. پس بايد 
هرچه زودتر بساط مارگيري هزار و پانصد ساله خود را جمع و جور كنند زيرا ديگر 
اين لباس برازندة قامت كسي نيست. پيشرفت شگفت آور وسائل ارتباطي، جهان 
ناپيداكران ديروز را گويي به دهكده يي تبديل كرده است. رابطة انسانها آن چنان 
به هم نزديك شده كه پنداري انسان در هر گوشة گيتي كه فرود آيد سراي اوست. 
از اين رو، حاكميت آخوندي بايد بداند كه ديگر بازار زور و تزوير كساد است و راه 
رستگاري در هر دو جهان همان راهي است كه بزرگان ادب ما همواره خاليق را 

به سوي آن فراخوانده اند:  
عبادت به جز خدمت خلق نيست     به تسبيح و سجاده و دلق نيست
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به خاطر دارم يكي دو هفته پيش از پيروزي انقالب 57، خميني پس از سالها 
چه  لحظه  آن  در  كه  پرسيد  او  از  خبرنگاري  بود.  ايران  عازم  هواپيما  با  دوري 

احساسي دارد. او در جوابش گفت: »هيچ«.
من از همان لحظه فهميدم كه وطن من درگير مشتي عمامه به سر شده كه ساليان 
دراز براي دست يافتن به چنين فرصتي خوابهاي طاليي مي ديده اند. از اين رو، بايد 
بدون هيچ درنگي دست به كار شد و تا آخرين لحظه حيات براي ريشه كن كردن 
تشنه  زالوهاي  اين 
مبارزه يي  از هيچ  به خون 

روي گردان نبود.
تهيه  به  دست  ابتدا، 
زدم  نوارهايي  تكثير  و 
يا  »شبانه«  نام  به 
كه  »شب زنده داران« 
وطنخواهي  جز  محتوايي 
نداشت  مردم ساالري  و 
به نام  ترانه هايي  و 
ايران«  ايران   »هموطن، 
نيشدار  سخناني  با  كه 
به آخوندها همراه بود و خوشايند ذائقة عوامل حكومت نبود. لذا در سال1360 
دستگير و روانة زندانم كردند كه روزنامة مردم ارگان رسمي حزب توده، كه در آن 
زمان در نماز جمعه هم پخش مي شد، اولين روزنامه  يي بود كه نوشت »عماد رام«، 

»ُجرثومه فساد دستگير و زنداني شد«.
ـ  كه خود را به ظاهر  بعد از دو ماه اسارت با پادرمياني دوستي به نام كاشاني، 
طرفدار رژيم نشان داده بود  ـ با ضبط آهنگهاي مبتذل بر روي كلية نوارهاي وطني 
من، و تحمل هشتاد ضربه شالق، از زندان آزاد شدم. پس از آزادي از زندان به اين 
فكر افتادم كه در برابر چنين حكومتي نبايد لب فروبست و آرام نشست، لذا به تهيه 
و  مولوي(  )درباره  آفتاب  حافظ،   همتاي  به نامهاي  زدم  دست  نوارهايي  پخش  و 
قصه هاي كودكان. تمام سعيم بر آن بود كه ضمن اشاعة فرهنگ غني ايران، از اين 
راه رابطه ام با خانواده ها قطع نگردد. اما، متأسفانه بازهم حكومت مانع انجام اين 
كارم شد. ضمناً در اين گيرودار از مزاحمتهاي مأموران رژيم در امان نبودم. آنها هر 
وقت دلشان مي خواست بدون اطالع قبلي در ساعات مختلف، آرامش زندگي من 
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و خانواده ام را در هم مي ريختند. 
آزاديخواهي  به جرم  را  ما  رشيد  جوانان  كه  مي شنيدم  سياه  روزهاي  اين  در 
گرفتم  تصميم  به ناچار  مي سپردند.  دار  به چوبه  يا  مي كردند  تيرباران  گروه  گروه 
تا ديرنشده و اقدام به دستگيريم نكردند، برخالف تمايلم، ايران را ترك كنم و با 
همسر و فرزندانم در آلمان رحِل اقامت افكنم. آمدنم به خارج خود داستاني دارد 
كه در موقع مقتضي به شرح آن خواهم پرداخت. با ورودم به آلمان سعي كردم 
تا حد ممكن در اغلب اجتماعات هموطنانم براي تظاهرات ضدرژيم شركت كنم. 
كمااين كه در اغلب تظاهرات حضور داشتم. اما ديري نپاييد كه همين اجتماعات ازهم 

اين گونه  ديگر  و  شد  پاشيده 
مي شد  برپا  به ندرت  تظاهرات 
سالي  دو  شدم  مجبور  من  و 
برداشته  دست  مبارزه  از 
در  كنم.  اختيار  ُعزلت  كنج 
هميشه  سال  دو  فاصلة  اين 
مي گشتم  گمشده يي  به دنبال 
باشد  وطن  و  ملت  عاشق  كه 
او  حمايت  شعاع  در  من  كه 
ادامه  خود  مبارزة  به  بتوانم 

دهم و همين طور هم شد.   
عضو  كه  داشتم  دوستي 
او  بود.  مقاومت  ملي  شوراي 
من،  با  گفتگو  و  بحث  ضمن 
كتابها و فيلمهايي از مجاهدين 
خلق و شوراي ملي مقاومت را 
رفته  مي داد.  قرار  اختيارم  در 
رفته پي بردم كه گمشدة خود 

را باز خواهم يافت لذا، به مبارزة سي سالة سازمان مجاهدين خلق و اعضاي شوراي 
ملي مقاومت پي بردم. به خصوص، در فيلمهاي اوايل انقالب ـ   كه حاوي سخنان 
آقاي رجوي در امجديه، تبريز و شمال ايران بود  ـ آتش حقيقت مردم خواهي و 
ايران دوستي را در وجود ايشان شعله ور ديدم و يقينم شد ايشان رهبر جنبشي 

است كه منشأ مبارزه اش همان صداقت و فداكاري به خاطر مردم ايران مي باشد. 
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  اين روشن بيني همزمان بود با آمدن خانم رجوي به پاريس براي هبستگي ملي 
كه از تمام اقشار مردم دعوت كرده اند كه در اين همبستگي ملي و ميهني شركت 
نمايند. در اين دعوت عده يي از هنرمندان هم جواب مثبت به اين همبستگي دادند 
كه يكي از آنها من بودم. قبل از برنامه سي ام تير در پاريس در يكي دو جلسه با 
ديگر هنرمندان نشستي با خانم رجوي داشتم كه ضمن آن از فعاليتهاي ايشان 
براي تبديل ارتش آزاديبخش از پياده به زرهي، ارتقاي خانمها تا درجة فرماندهي و 
جانشيني فرمانده كل ارتش آزاديبخش، هم چنين دفاع ايشان از مقام زن در جامعه 
ايران، مطلع شدم و فهميدم كه ايشان يكي از برجسته ترين شخصيتهاي انساني 
و بانويي مترقي و سياسي هستند كه در سخنراني ايشان در گردهمايي لندن و 
دورتموند آلمان، در برابر بيست و پنچ هزار ايراني و شخصيتهاي بين المللي، قدر 

مسلّم شخصيت بارز ايشان براي كليه اقشار مردم واضح و روشن است. 
هم چنين، ديدارهايي با اعضاي شوراي ملي مقاومت داشتم. اين ديدارها به دفعات 
برگزار شد. البته، قباًل هم از مبارزه آنها تا اندازه يي آگاهي داشتم و مي دانستم كه 
هريك از آنها ساليان دراز با مبارزة بدون وقفه براي آزادي چه از خودگذشتگيهايي 
ادامه  براندازي حكومت  براي  يكديگر  كنار  در  را  مبارزه  هم  امروز  و  نكردند  كه 
باوركنم كه هركدام  نمي توانستم  آنها گفتگو مي كردم  يكايك  با  وقتي  مي دهند. 
شخصيتهاي  باپرنسيپ ترين  از  مجموعه يي  برخوردارند؛  وااليي  شخصيت  چه  از 

سياسي، با دانشي پربار. 

از آن گذشته، با سفرهايي كه براي اجراي برنامه به منظور همبستگي به اقصي 
برادران  و  بين خواهران  را  به يكديگر  احترام نسبت  و  تفاهم  نقاط دنيا مي كردم، 
مجاهد )با آن همه كار و كوشش شبانه روزي و فعاليتهاي بين المللي( و هواداران 
آنها و اعضاي شوراي ملي مقاومت ـ  كه هركدام كاري بس مهم دارند  ـ را مي ديدم، 
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برايم غيرقابل تصور بود. هرگز چنين روابطي را در طول تمام فعاليت هنريم، چه 
و  فقط  آنها،  است كه هدف همة  اين  دليلش  نديده ام.  در خارج  و چه  ايران  در 
فقط، در مبارزه براي آزادي خالصه شده است. به همين دليل، برايم افتخاري بود 
كه به عضويت شورا درآيم تا در كنار همين همرزمانم به مبارزه براي آزادي مردم 
بپردازم و درضمن با رهبري پرارزش اين جنبش، آقاي مسعود رجوي آشنا شوم. 

اين بود انگيزه پيوستنم به شوراي ملي مقاومت.
  دو سال پيش وقتي اين فرصت به من داده شد براي اجالس شورا با آقاي رجوي 
روبه رو شوم و با ايشان به گفتگو بنشينم تازه دريافتم اين همه عشق مجاهدين و 

هواداران آنها براي آزادي از كجا سرچشمه مي گيرد.  

بايد به  تأكيد بگويم انسانيت، مهرباني، يگانگي، شجاعت و قاطعيت و تيزهوشي 
سال  از سي  متجاوز  پشتوانه يي  و  مردم ساالري  حكومت  يك  به  راسخ  اعتقاد  با 
مبارزه براي ايران و مردم آن، خالصه يي است از اين رادمرد تاريخ، كه تا كنون 

نظير آن كمتر ديده شده است. 
من به آن چه مي خواستم رسيده بودم و براي مبارزه براي آزادي ملت ايران به 
شوراي ملي مقاومت پيوستم. اكنون هم بعد از چهار سال با همة وجودم همكاريم 
را با اين شورا ادامه خواهم داد چون معتقدم شوراي ملي مقاومت به لحاظ بافت 
و هويت نيروهاي تشكيل دهنده و مشي مبارزاتي و رسم سياسيش ادامه تاريخي 
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مبارزة مشروطه ايران است و نويددهندة آينده يي است روشن و تابناك براي ملت 
به وجود  اخيراً  كه  اثرهايي  در  واقعيت،  اين  ما.  پرافتخار  سرزمين  و  ايران  نجيب 

آورده ام به خوبي نمايان است؛ اثرهايي چون طليعه اميد، راهيان عشق و آزادي. 

من معتقد هستم يك هنرمند بايد صداي رساي مردمش باشد، به خصوص، در 
اين بُرهه از زمان كه بايد مثل چشمه جوشيد و مثل رود روان شد، به هم پيوست 
تا سيلي خروشان به وجود آورد و استبداد را ريشه كن كرد. بي تفاوت بودن يا چون 
قطره آبي، آن هم گه گاهي بر خاك چكيدن چه دردي را دوا مي كند؟ دشمن دارد 
همه چيز را چون گردبادي مهيب نابود مي كند و ما نظاره گر نابودي آنيم، بدون 
آن كه خود بدانيم چه بر سرما آمده است. هنوز عده يي از مردم ما اين حقيقت را 
باور ندارند كه اين گردباد ويرانگر چه با مملكت و مردم ما كرده است؛ متجاوز از 
صد و بيست هزار شهيد از رزم آورترين جوانان ما، خفقان، سنگسار، فساد و اعتياد، 
دزديهاي سران رژيم، ورشكستگي اقتصادي، ترور شخصيتهاي سياسي، ارثيه يي 
است كه از جانب اين رژيم شيطاني به ما رسيده است. امروز هم رژيم براي حفظ 
پايه هاي لرزان خود به خاطر ماندن چند صباحي بيشتر، آخوند مرتجع ديگري را 
به عنوان رئيس جمهور به جامعه تحميل كرده است كه همه آگاهي دارند در زمان 
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وزارتش در ارشاد چه قلمهايي كه شكسته نشد و چه نويسندگان و هنرمنداني كه 
با بازيهاي پشت پرده او خانه نشين نشده اند. 

جالب اين جاست كه نمايش ريختن رأيهاي قالبي در صندوقهاي انتخاباتي يا 
نمايش دستگيري شهردار تهران يا نمايشهاي ديگر از نظر مردم رنگ تازه يي ندارد. 
راديوهاي  از  كامپيوتري، روي خط يكي  بودم، مهندس  آمريكا  قبل كه در  سال 
فارسي زبان براي گوينده آن واقعيتي را برمال كرد كه باعث حيرت همگان گرديد. 
مهندس ناشناس پس از اعالم بيست ميليون رأي قالبي براي خاتمي، گوينده را 
مورد پرسش قرار داد كه با توجه به تعداد صندوقهاي رأي در سراسر كشور، براي 
هر نفر يك دقيقه يا يك دقيقه و نيم وقت الزم است كه رأي خود را به صندوق 
از سن  آنها كمتر  از  نيمي  از  بيش  ـ  كه  ايران  در نظر گرفتن جمعيت  با  بيندازد. 
قانوني براي رأي دادن هستند  ـ با سي مليوني كه اعالم كرده اند بايد در هر دقيقه 
يا هر يك و نيم دقيقه شانزده رأي در صندوقها ريخته باشند. پس مي بينيم كه 
به اصطالح، در  براي پيشبرد مقاصد شومشان ممكن ساخته اند كه،  از غيرممكن 

قوطي هيچ عطاري يافت نمي شود. 

در ديدار با رزمندگان آزادی، به همراه زنده ياد 
خليل اهلل رضايی و خانم فلور صدودی
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در اين گيرودار عده يي از نويسندگان و هنرمندان از شوربختي حمايت خود را 
از رئيس جمهور برگزيده! رژيم اعالم كردند. بايد گفت آنها با اين اقدام ندانسته يا 
دانسته از رژيمي حمايت كرده اند كه دشمن هنر و هنرمند و بيگانه از هرچه ايراني 

و مردم كشور ماست. 

ارزشها،  گردة  بر  كه  هستند  اين  اليق  اينها  آيا  مي پرسم  شما  از  من  اكنون 
دستاوردها و سرمايه هاي ملي و فرهنگي ما حكمراني كنند و ايران زمين را عرصه 
تاخت و تاز و پامال سّم ستوران خود نمايند؟ مگر اينها همان كساني نيستند كه 

سازمان ملل متحد به خاطر جناياتشان چهل ونه بار آنها را محكوم كرده است؟ 
امروز در هفدهمين سالگرد تشكيل شوراي ملي مقاومت مي گويم كه در مسير 
مهمترين روزهاي تاريخي قرار داريم و مردم به بندكشيده ما كه امروز با اعتصابات 
و اعتراضات صداي خود را به گوش مردم آزادة جهان مي رسانند، بايد با پشتيباني از 
ارتش آزاديبخش، بازوي پرتوان شوراي ملي مقاومت، براي هميشه اين رژيم سراپا 
ـ  كه دشمن ايران و ايراني است  ـ از ميان برداريم. اين، يگانه راه  ننگ و تزويز را 
نجات است. با درود به ارتش آزاديبخش و به اميد اين كه روزي با تمام هموطنانم 

در ايران در ميدان آزادي سرود آزادي بخوانم. به اميد آن روز«.

* * * * * *
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گفتگو با عماد رام

)هفته	نامه	ایران	زمین،	شماره	156،	مهر	1376(

 	آقاي	عماد	رام،	این	دومین	بار	بود	كه	شما	در	اجالس	بزرگ	شوراي	
ملي	مقاومت	شركت	كردید.	این	اجالس	براي	شما	چه	دستاورد	و	تجربه	یي	

به	همراه	داشت؟
برگزيدة  رئيس جمهور  و  شورا  مسئول  حضور  با  كه  كنوني  اجالس  اهميت  ـ 
مقاومت برگزار شد، در اين بود كه اين اجالس بعد از انتخابات رياست جمهوري 
درصد   16 از  بيشتر  انتخابات  اين  در  شد.  تشكيل  خاتمي  روي كار آمدن  و  رژيم 
مردم ايران پاي صندوقهاي رأي نرفتند، كه از اين رقم هم، سه چهارمشان مخالفان 
واليت فقيه بودند. درحالي كه رژيم اعالم كرده بود 86 درصد مردم به پاي صندوقهاي 

رأي رفته اند.
در اين اجالس شرايط سياسي بعد از اين نمايش انتخابات بررسي شد و خيلي 

از مسائل مهم ديگر هم مورد رسيدگي قرار گرفت.

گفته	 و	 براي	خاتمي	مي	شود	 كه	 بازارگرمیهایي	 و	 تبلیغات	 مورد	 در	  
او	 از	 »هنرمندان	 این	كه	 یا	 دارد«	 توجه	 هنرمندان	 و	 هنر	 »به	 او	 مي	شود	

حمایت	مي	كنند«،	چه	نظري	دارید؟
ـ چنين چيزي صّحت ندارد. براي اين كه خاتمي در سالهاي قبل وزير ارشاد بوده 
و در همان زمان هم اعدامها انجام مي شد و بساط سركوب وجود داشت و مهمتر 
اين كه او معتقد به واليت فقيه است. ضمن اين كه در جريان به اصطالح انتخابات، از 
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بين بيش از دويست نفري كه خودشان را نامزد رياست جمهوري كرده بودند، تنها 4 
نفر كانديدا شدند. خوب اين چه جور انتخاباتي است! اگر آزادي است چنين چيزي 
امكانپذير نيست. ااّل اين كه اين چهار نفر كاماًل از صافي گذشته باشند. بنابراين اين 
بازارگرميها فقط به اين خاطر است كه يك نوع بذر فريب و دروغ در جامعه بپاشند 

و هيچ معني ديگري نمي تواند داشته باشد.

رژیم	 اصالح	 یا	 تغییر	 استحاله،	 از	 این	وجود،	دم	 با	 كه	 	پس	كساني	 	
مي	زنند،	دلیلشان	چیست؟

رژيم  حفظ  براي  را  حرفها  اين  نيست.  امكانپذير  رژيم  اين  تغيير  و  اصالح  ـ 
ـ  آن هم  ببرد  پيش  را  مقاصد خودش  بخواهد  كه  است كسي  مي زنند. مشخص 
چنين رژيم ضدبشري كه بعد از بيست سال ثابت شده د روغ روي دروغ مي گويد 
 ـ به چنين حربه هايي متوسل مي شود و يك چيز ساختگي به خورد مردم مي دهد.

در	 پاریس،	 كنگره	هاي	 كاخ	 در	 برنامه	تان	 اولین	 اجراي	 زمان	 از	 	شما	
سال	1372،	روز	به	روز	به	مقاومت	ایران	نزدیكتر	شدید	تا	به	عضویت	شوراي	

ملي	مقاومت	درآمدید.	دلیل	پیوستن	شما	به	مقاومت	چیست؟
ـ من همين طوري از ايران خارج نشدم، چون وطنم را دوست داشتم، مردمم 
را دوست داشتم و دلم مي خواست با همان فرهنگ و در ميان همان مردم زندگي 
را  مبارزه ام  نيست،  مردمي  اين حكومت  ديدم  وقتي  اما  دهم.  ادامه  را  گذشته ام 
شروع كردم. پخش نوارهاي »شبانه« و »شب زنده داران« سرآغاز مبارزة من بود. 
كه  هم  بعد  در سال61 دستگير شدم.  آن  مشابه  نوارهاي  و  نوار  به خاطر همين 
به خارج آمدم، دنبال اپوزيسيوني مي گشتم كه بتوانم در كنار آن بايستم و مبارزه 

كنم.
من براي مردمم و براي آزادي ميهنم مبارزه مي كنم. در هر  برهه يي از زمان، 
هنرمند وظيفه اش اين است كه در كنار مردمش بايستد. اين شورا تنها اپوزيسيوني 
آلترناتيوي است كه  اين كه تنها  بود كه توانست مرا به خود جلب كند، به خاطر 
سالهاست به طور جدي با رژيم مبارزه مي كند. يك مبارزة درست با يك رهبري 
صحيح. من هم كه مي خواهم براي آزادي مردمم مبارزه كنم، در كنار چه كساني 
بهتر از اينها بايستم؟ شورا بهترين آلترناتيو است و من اپوزيسيون ديگري را قبول 

ندارم. به همين دليل افتخار مي كنم كه عضو اين شورا هستم.
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		اصلیترین	ویژگي	این	مقاومت	در	چیست؟
مقاومت  اين  بارز  خصوصيات  از  وفا،  و  حقيقت  مردم دوستي،  مردم خواهي،  ـ 
است. اينها خالصند، مثل طال مي مانند، طالي خالص! من با كلمات بازي نمي كنم 
احساس  ديدنشان  با  آدم  و  هستند  ناب  طالي  مثل  اينها  مي كنم.  عرض  جدي 
مي كند كه بايد با آنها باشد چون واقعيت و حقيقت را در آنها مي بيند. حتي ادعا 
مي كنم كه خيلي چيزها را آدم از اينها ياد مي گيرد. چون انسان گمشده هايي دارد 

كه بايد آن را پيدا بكند. 

 آقاي	رام	شما	از	سال1372	به	بعد	در	كنسرتها	و	گردهماییهاي	متعددي	
شركت	كرده	اید،	مي	خواستم	یكي	از	بهترین	خاطرات	خود	از	این	برنامه	ها	

را	براي	خوانندگان	ما	تعریف	كنید.
ـ ديدار خانم مريم رجوي، رئيس جمهور برگزيدة مقاومت، در جريان كنسرت 
30 تير در پاريس، كه به همراه ساير هنرمندان در كاخ كنگره هاي پاريس صورت 
گرفت، بهترين خاطره من است كه هرگز آن  را فراموش نمي كنم. ضمن اين كه در 
اين كنسرتها بنده بسيار مورد محبت هموطنانم قرار گرفتم كه در همين جا از آنها 

تشكر مي كنم. 

 آقاي	رام،	در	جریان	اجالس	اخیر،	رژیم	به	حملة	هوایي	به	دو	قرارگاه	
ارتش	آزادیبخش	دست	زد.	علت	این	اقدام	رژیم	چه	بود	و	چه	نتیجه	یي	از	

این	كار	به	دست	آورد؟
ـ ترس از ارتش آزاديبخش رژيم را وادار مي كند كه به چنين كاري دست بزند. 
جامعة بين المللي هم او را محكوم كرد و ديگر برايش آبرويي باقي نمانده است. اين 

آخرين دست وپازدنهاي اين غريق است .

* * * * * *
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سخنان عماد رام
در میزگرد سیاسي نیويورك

)نشریه	مجاهد،	شماره	409،	مهر1377(

يك  در  مقاومت  هواداران  و  ايرانيان  از  هزار تن   10 از  بيش  شهريور،   30 روز 
تظاهرات بزرگ و پر شكوه در نيويورك در مقابل مقر سازمان ملل متحد، عليه آخوند 
خاتمي دست به اعتراض زده و حضور او در سازمان ملل متحد را محكوم كردند. از 
ميان چهره ها و شخصيتهاي سياسي كه در اين تظاهرات عظيم شركت كرده بودند، 
آقايان پرويز خزايي، نمايندة شورا در كشورهاي اسكانديناوي و عماد رام، هنرمند 
برجسته و گرانقدر ايران، در يك ميزگرد راديو  و  تلويزيوني شركت كردند. سخنان 

عماد رام در اين ميزگرد سياسي را در زير مي خوانيد:

 آقاي	عماد	رام!	شما	هنرمند	محبوب	مردم	ایران	و	یكي	از	اعضاي	شوراي	
ملي	مقاومت	هستید.	به	نظر	شما	این	موفقیت	و	پیروزي	در	صحنة	سیاسي،	

چه	تأثیري	در	روحیة	ایرانیان	خارج	كشور	و	فعالیتهاي	آنان	مي	گذارد؟
آخوند  ديد.  ديروز  تظاهرات  در  مي شد  را  مقاومت  پيروزيهاي  تأثير  رام:  عماد 
خاتمي آمده بود به سازمان ملل متحد، كه به نظر من نمي بايست مي آمد، چون اين 
كرسي متعلق به شوراي ملي مقاومت است. او آمده بود كه رنگ و روغني به رژيم 

آخوندي بزند.
اما باالترين نتيجه يي كه اين فعاليتها و موفقيتها دارد بر روي جوانان داخل كشور 
است. اينها بچه هاي زمان انقالب هستند و حاال عليه اين دولت سر درآوردند. با تمام 
تالشي كه خاتمي كرد و با تمام فريبكاريهايي كه آنها مي كنند، خوشبختانه مي بينيم 
جوانان داخل كشور عليه آنها قد علم مي كنند. به همين دليل آنها را چنان وحشت 
گرفته كه مثل گرگهايي كه در بيابان گير مي كنند، يكديگر را مي درند و مي خورند. 
خاتمي آخرين تيري است كه آخوندها در تركش داشتند كه آن را در تاريكي رها 
كرده اند. يادم مي آيد زماني كه خاتمي وزير ارشاد بود، چه قلمهايي شكسته و چه 
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صداهايي كه خفه نشد. چه بالهايي سر مردم نياوردند. اينها به دروغ گفتند كه در 
انتخابات 20 ميليون رأي آوردند و منجي مردم خواهند بود، اما بعدش معلوم شد كه 
آخوند آخوند است. خيلي از حرفهايي هم كه اينها مي زنند از مقاومت و مجاهدين 
ياد گرفته اند. چون در سازمان مجاهدين و مقاومت ايران زنان نقش رهبري كننده 
دارند اينها هم مي خواهند اداي آن را درآورند. اين نشانة استيصال و ذلت آنهاست. 
آقاي  درايت  با  مي پيوندند.  آزاديبخش  به ارتش  گروه گروه  جوانان  االن  بر عكس 
و  رشد  آن چنان  ايران  مقاومت  و  مجاهدين  سازمان  رجوي،  مريم  خانم  و  رجوي 
توسعه پيدا كرده  و در جهان خود را نشان داده اند كه من فكر نمي كنم كس ديگري 
بتواند ادعاي اپوزيسيون بكند. آنها ورشكسته به تقصير شدند و اين سازمان 34 سال 
است مشغول مبارزه است و اين خودش يك انقالب واقعي است. يعني آقاي رجوي 

و خانم رجوي پاسخ مسألة ايران هستند.

* * * * * *
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مصاحبه خبرنگار نشريه مجاهد
با عماد رام

	)نشریه	مجاهد،	شماره	433،	8	فروردین	1378(

ملت	ایران	فریاد	آزادیخواهي	هنرمندان	واقعیش	را	
هرگز	از	یاد	نخواهد	برد

		در	آستانة	آغاز	بیستمین	سالي	كه	از	مقاومت	مردم	ایران	در		برابر	رژیم	
این	 و	 ایران	 مردم	 مقاومت	 بین	 رویارویي	 از	 ارزیابي	شما	 آخوندها	مي	گذرد،	

رژیم	چیست؟
الزم مي دانم كه در آغاز سال  نو، عيد نوروز را به همة هموطنان عزيزم تبريك بگويم. 
امروز بيش  از  بوده ام،  تمام احساس و عواطفم در كنار هموطنانم  با  من كه هميشه 
با ارتشي نيرومند اين  اميد به آينده مي نگرم، زيرا مي بينم مقاومتي همراه  با  گذشته 
است.  در حركت  آزادي  به سوي  چنين 
مقاومتي كه دست در دست هموطنانم 
در ايران، تالش خود را با تمام قوا اعم از 
نظامي و سياسي، با كوششي شبانه روزي 
پيش  بيش از  هر روز  و  مي برد  پيش 
به اثبات مي رساند كه هدفي جز آزادي 
و استقالل مردم و ميهن اسيرمان ندارد.

ارزيابي از اين رويارويي را مي توان از 
وقتي  دريافت.  نيز  رژيم  خود  حرفهاي 
در  و  هر روز  ددمنش  اين چنين  رژيمي 
اعالم مي كند كه دشمن در  هر فرصتي 
دشمن  كدام  منظورش  است!  كمين 
ثروت  و  ذخاير  تمام  آنان كه  است؟ 
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مملكت را به حراج گذاشته اند تا رضايت غربيان را در حمايت از حكومت منفور خود جلب 
كنند؛ در حاكميتند و نمي توانند از نظر خودشان دشمن تلقي شوند. پس منظورشان 
ايران است و بس. همين  از دشمن، همين ارتش آزاديبخش و شوراي ملي مقاومت 
مقاومتي كه ديگر خواب و آرام را از آنها گرفته است. مردم ايران ديگر به چه زباني بايد 

بگويند كه: آخوند بساط خود 
را جمع كن و برو! آيا مسخره 
گير و دار  اين  در  كه  نيست 
قداره بند  و  نوكرصفت  عده يي 
در خارج و داخل كشور دم از 
خاتمي  آخوند  مدني  جامعة 
مي دانند  خوب  آنها  مي زنند؟ 
شيادي  و  چه فريبكار  از  كه 
حمايت مي كنند و در اين ميان 
مردم ايران خوب مي دانند كه 
راه گريزي براي اين دشمنان 
قسم خوردة مردم نيست و دير 
يا زود، فاتحة دولتشان خوانده 
است. اكنون من از آنها سؤالي 
كه  كسي  از  شما  آيا  دارم. 
واليت فقيه!  مقابل  در   هر روز 
او  و  مي آورد  فرود  سر تعظيم 
مي داند،  نظام  اصلي  محور  را 

جامعه مدني انتظار داريد؟ 
آن چه براي من به عنوان يك هنرمند مردم دوست و وطنخواه بسيار حائز اهميت است 
و بايد آگاهانه با آن برخورد كرد، اين است: در زماني بسيار حساس و سرنوشت ساز 
به سر مي بريم، چون با بدترين ديكتاتوري زمان روبه رو هستيم كه با هر شگرد و ترفندي 
فقط مي خواهد بماند و در اين راه از هيچ جنايتي رويگردان نيست.  اين ديكتاتوري 
هم  ما  لذا  رفت،  خواهد  فرو  نيستي  به گنداب  آزاديبخش  ارتش  به نيروي  خواه ناخواه 
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با  ببخشيم.  آخوندها سرعت  به نابودي  يكديگر گذاشتن  در دست  با دست  مي توانيم 
تجارب چندين و چندساله به خوبي آگاهي دارم كه مردم كشور ما نسبت به هنرمندان 
در  را  آنها  و شاد ي  غم  شرايط  در  خاطر  به همين  دارند.  خوبي  بسيار  احساس  واقعي 
كنار خود مي خواهند، اكنون آن  روز فرارسيده است. هنرمندان واقعی بايد با پيوستن 
به صفوف مقاومت گردهم جمع شوند تا صدايشان را هرچه قوی تر به گوش جهانيان 

برسانند؛ صدايی كه هرگز ملت ما آن را از ياد نخواهد برد. 
از هنرمندان مي پرسم كه آيا در اين شرايط بايد خاموش بود و ُمهر سكوت بر لب 

زد؟!
تا آن جا كه به مقاومت مربوط مي شود، چه از آقاي مسعود رجوي، رهبر مقاومت 
و خانم مريم رجوي، رئيس جمهور برگزيده مقاومت كه تمام وجود خود را در راستاي 
تحقق آزادي براي مردم اسيرمان گذاشته اند و شوراي ملي مقاومت و همة هواداران آن 
در همه جاي دنيا چه در ايران و چه در خارج، همه توان خود را براي براندازي تام و 

تمام اين رژيم گذاشته اند و تا حاصل مقصود از پاي نخواهند و نخواهيم نشست.
در خاتمه بايد بگويم با ديداري كه سال گذشته از ياران ارتش آزاديبخش داشتم 
روحيه شان برايم غيرقابل تصور بود. آنها با كار نظامي سنگيني كه دارند و با اين كه 
با  كه  بودند  برخوردار  روحية شادي  از چنان  آماده باش هستند،  در حال  اوقات  اغلب 
آنها  مي پرداختند.  پايكوبي  و  به شادي  مقاومت  هنرمندان  از  شاد  آهنگهاي  شنيدن 
هر كدام كوله باري از خاطرات خود را برايم تعريف كردند. خاطره هاي پربار از رشادت 
و از خودگذشتگي، تو گويي همگان تنديسهايي بودند كه از خاك وطن سرشته بودند. 

همگي آخرين كالمشان اين بود كه ما آزادي را به ايران برمي گردانيم.
در اين سال جديد براي مقاومت ايران آرزوي پيروزي و توفيق بيشتر از سال گذشته 
دارم. هم چنين براي فرد فرد رزمندگان ارتش دلير آزاديبخش و مجاهدين خلق و همه 

هموطنانم در داخل و خارج كشور آرزوي بهروزي و موفقيت هرچه بيشتر را دارم.

  شاد باشيد، به اميد آزادي

* * * * * *
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مصاحبه با عماد رام
هنرمند برجسته موسیقي

»به آنها كه عظمت و شكوه ملت ما هستند«
)نشریه	مجاهد،	شماره	498،	7تیرماه	1379(
		آقاي	رام،	با	تشّكر	از	این	كه	دعوت	ما	را	براي	این	مصاحبه	پذیرفتید،	
مي	خواستم	 داشتید،	 شركت	 مقاومت	 ملي	 شوراي	 اخیر	 اجالس	 در	 شما	

بپرسم	كه	در	این	اجالس	چه	نكاتي	بیشتر	توجه	شما	را	جلب	كرد؟
در جواب اين سؤال بايد بگويم، از اولين باري كه من در اجالس شورا شركت كردم، 
تا اين آخرين جلسه، چيزي كه هميشه توجه مرا به خود جلب كرده است،  احساس 
با  ايشان  است؛  جلسات  اين  در  رجوي  مسعود  آقاي  شورا،  مسئول  خود  مسئوليت 
برخورد فوق العاده دموكراتيك خود و با روحية قوي، آن چنان كه حتي به لحاظ فيزيكي 
هم ذره يي خستگي در طول ساعتها بحث و گفتگو، از ايشان، ديده نمي شود و بدون 
دقيقه يي استراحت، بحثها را پيش مي برند و همه را به اقناع كامل مي رسانند. آن هم با 
عواطفي سرشار، با مهرباني و صميميت و گذشت، هم چنين بايد از تبادل نظر صميمانه 
بين خود اعضاي شورا ياد كنم كه همگي با احترام و صميميت نسبت به يكديگر برخورد 

مي كنند و اين واقعاً شايسته احترام است. 
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ايشان به همه مسائلي  نكتة جالب توجه در مورد مسئول شورا، اشرافي است كه 
كه در ايران اتفاق افتاده، و همه تحوالتي كه در جامعة بين المللي رخ مي دهد، دارند 
و به همين جهت، تحليل و پيش بيني ايشان از آينده، هميشه درست است و مو به مو 
اتفاق مي افتد. هم چنين برخورد جامع ايشان با مسائل است كه آنها را در شورا به بحث 

و گفتگو مي گذارند. 

يكي ديگر از نكاتي كه به نظرم خيلي مهم و جالب توجه است، اين اتفاق نظر و همدلي 
بي نظير اعضاي شوراست، آن هم با اين پراكندگي جغرافيايي فوق العاده!

من معتقدم كه اتفاق نظر اين تعداد اعضاي شورا، آن هم با اين درجه از پراكندگي 
جغرافيايي جز نتيجة درايت شخص آقاي مسعود رجوي و اعتقاد اعضاي شورا به منافع 

مردم نيست.

ارزشمند	شما	 و	 زیبا	 هنري	 آثار	 انتشار	 شاهد	 اخیراً	 رام	 عماد	 آقاي	 	 	
بودیم،	مي	خواستیم	لطف	كنید	و	در	مورد	كارهاي	هنري	اخیرتان	وانگیزة	
ساختن	این	آثار	توضیحاتي	در	اختیار	هموطنان	و	دوستدارانتان	قرار	بدهید.
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در مورد كارهاي هنريم، همان طور كه قباًل هم عرض كرده ام، از 5 سال پيش كه 
و  گرفته ام  آزادي ستان  مبارزه  اين  از  كه  انگيزه يي  با  ايران همراه شده ام،  مقاومت  با 
مي گيرم، تم آهنگهايم به كلي با گذشته متفاوت شده است. اكثر هموطنانم كه آهنگهاي 
مرا شنيده اند و مي شناسند، البد با اين پديده آشنا هستند. به خصوص در يك سالة اخير 
كه مرحلة سرنگوني اعالم شده، آثار من تماماً از ارتش آزاديبخش و مجاهدان راه آزادي 
در داخل كشور الهام مي گيرد. در اين مدت دو آهنگ جديد ساخته ام به نام »طاليه داران 
راه آزادي« كه از رشادتهاي رزمندگان ارتش آزاديبخش و قيام دانشجويان الهام گرفته 
به نام »سربداران« كه به مناسبت سي خرداد 1360 كه در عين حال  و آهنگ ديگري 
روز شهيدان و زندانيان سياسي و سالروز تأسيس ارتش آزاديبخش مي باشد،  ساخته ام. 

اين آهنگها با اركستر بزرگ سمفونيك ضبط شده و تكنوازي فلوت آن را هم خودم 
به عهده داشته ام. عالوه بر اينها دو آهنگ هم در دست تهيه دارم يكي به نام »رهروان 
عشق و آزادي« كه به شهيدان مرحلة كنوني مقاومت، مرحله سرنگوني تقديم كرده ام و 
آهنگ ديگري به نام »ستارگان درخشان« كه آن را به شهيدان قتل عام سي هزار زنداني 

سياسي درسال 67 تقديم كرده ام كه آمادة ضبط است و به زودي ضبط خواهد شد.
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براي من افتخار بزرگي است كه در اين دوران سرنوشت ساز بتوانم در كنار مردم و 
مقاومت سرفراز ميهنم ايران، با  كار هنريم، دينم را نسبت به اين حركت عظيمي كه 

براي آزادي ايران جريان دارد، ادا كنم. 

		آقاي	رام	همان	طور	كه	مي	دانید	بعد	از	سه	ماه	كشمكش	میان	باندهاي	
شد،	 تشكیل	 مجلس	 این	 باالخره	 ارتجاع،	 مجلس	 انتخابات	 سر	 بر	 رژیم	
مجلس	 كنوني	 وضعیت	 و	 انتخابات	 این	 باره	 در	 را	 شما	 نظر	 مي	خواستیم	

آخوندي	بدانیم.
 درباره انتخابات بايد عرض كنم كه غير از اين هم انتظار نمي رفت كه اين انتخابات 
مجاهد  نشريه  كه  همان طور  انتخابات،  اين  نباشد.  مفتضح  شعبده بازي  يك  از  بيش 
به طور مرتب اخبار و گزارشهاي مربوط به آن را درج مي كرد، چيزي بيش از جنگ دو 
جناح رژيم بر سر قدرت و براي تقسيم قدرت نبود. خامنه اي اين نقشه را در سر داشت 
را  رژيم  اوضاع  به خيال خودش  مجلس،  رئيس  به عنوان  رفسنجاني  قالب كردن  با  كه 
اين  اين منظور آنچه در چنته داشت روي  از دو خرداد برگرداند، به  به وضعيت قبل 
شعبده بازي گذاشت، اما ديديم كه با همة حقه بازيها و به رغم شمارش مجدد و مجدد 
آرا، كه سه ماه به طول انجاميد، خامنه اي نتوانست مطابق دلخواه خود كار را پيش ببرد. 
از طرف ديگر خاتمي هم سعي داشت كه با به دست آوردن اكثريت كرسيهاي مجلس، به 

تحكيم پايه هاي رياست جمهوری خود بپردازد. 
اما می بينيم با وجود اين كه اكثريت اعضای مجلس از جبهه دو خرداد هستند، اين 
امر به محكم شدن جا پاي خاتمي نينجاميده است.  خالصه هركدام براي به دست آوردن 
سهم بيشتري از قدرت از هيچ كوششي فروگذار نكردند و در اين راستا چه افتضاحاتي 
از تقلب و خيانت كه به بار نياوردند. از يك طرف خامنه اي به ترور حجاريان كه عامل 
با  و  اقدام كرد  بود  رياست جمهوري  برنامه هاي  و هماهنگ كنندة  شمارة يك خاتمي 
 توقيف روزنامه ها و زنداني كردن مديران مسئول آنها، سعي كرد دوباره كنترل مجلس 
را به دست بگيرد و به همين منظور كروبي را به رياست مجلس گماشت. از طرف ديگر 
خاتمي هم ضمن كرنش در مقابل خامنه اي قسمت عمدة مجلس را مي خواهد كنترل 
كند. به اين ترتيب ما در جريان اين انتخابات يك بار ديگر شاهد بوديم كه اوالً اوضاع 
همان طور كه مقاومت ايران همواره تأكيد كرده، به شرايط قبل از دو خرداد برنگشت، 
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ثانياً بحران با شدت بيشتری بين دو جناح حاكم ادامه پيدا خواهد كرد و جنگ قدرت 
شديدتر از قبل خواهد شد.

و	 حامیان	 از	 بسیاري	 اخیر،	 تحوالت	 از	 پس	 مي	دانید	 كه	 همان	طور	 	
او	را	به	عنوان	اصالح	طلب	 مبلغان	خاتمي	در	داخل	و	خارج	كشور	كه	قباًل	
خیلي	حلوا	حلوا	مي	كردند،	از	او	ناامید	شده	اند	و	اعتراف	مي	كنند	كه	از	او	
آبي	گرم	نخواهد	شد،		شما	به	این	ترتیب	سرانجام	خاتمي	و	جناح	خاتمي	را	

چگونه	مي	بینید؟	
تازه  يا  نمي شناختند  را  او  كه  نيست  خاطر  اين  به  خاتمي  از  آنها  شدن  نااميد   
شناخته اند، چون خاتمي آدم ناشناخته يي نبود، ده سال وزير خميني بود، اسم او پاي 
همه جنايتهاي خميني، از جمله قتل عام سي هزار نفر از جوانان آزاده ايران و فرستادن 

نوجوانان 12 ـ 13 ساله به جبهه هاي جنگ هست. 
اعالم  اولين كارش  به عنوان رياست جمهوري هم ديديم كه  از روي كارآمدن  پس 
واليت فقيه.  ديكتاتوري  همان  يعني  قانون  كه  اين  و  بود  به واليت فقيه  سرسپردگي 
مشخص است كه وقتي چنين آدمي صحبت از جامعة مدني، تشنج زدايي و گفتگوي 
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تمدنها مي كند به چه معني است. و كاماًل مشخص است عده يي كه دنبال او مي افتند 
و  نمي شناسند  را  او  كه  نيست  خاطر  اين  به  مي كنند،  حلوا حلوا  را  او  شما  به قول  و 
مثاًل گول خورده اند، خير! كاماًل مشخص است كه آنها دنبال منافع خودشان هستند. 
منافعشان را در اين مي بينند كه همين رژيم با اين همه جنايت و خيانت باقی بماند و به 
همين جهت به نفع خاتمي تبليغات مي كنند؛ در حالي كه ما مي دانيم و همة مردم آگاه 
مي دانند كه روي كارآمدن خاتمي و شعارهايي كه مي دهد به خاطر مقابله با مقاومتي 
است كه بيش از دو  دهه براي آزادي مبارزه كرده است؛ مقاومتي كه رئيس جمهورش 
خانم مريم رجوي است كه خيلي پيش از خاتمي، رو در روي ديكتاتوري واليت فقيه، 

مشخصات جامعه آزاد و جامعه مدني را خيلي روشن بيان كرده اند. 

براي نمونه در گردهمايي دورتموند در جمع بيش از پانزده هزار تن از ايرانيان خانم 
آزادي  به نام  را در سخنراني مشروحي كه  اين جامعه  رجوي مشخصات و ويژگيهاي 
داشتند،  بيان كردند. حاال بعد از سه سال آخوند خاتمي با پروندة قطوري از فقر بيشتر،  
اعتياد بيشتر، فساد بيشتر، قتلهاي بيشتر و سنگسار و چشم درآوردن بيشتر كه به عنوان 
كارنامة اين مدت زير بغل دارد، مشخصات جامعة مدني خودش را مشخص كرده است. 
سه سال پيش حاميان رژيم تبليغ مي كردند كه با آمدن خاتمي رژيم تضمين پيدا كرد، 
اما در همان  اين حرفها فريب خوردند،   با  قبيل... و خيليها هم  اين  از  و  تثبيت شد 
زمان و از همان روز اول روي كار آمدن آخوند خاتمي، اين تنها شوراي ملي مقاومت 
و به خصوص آقاي مسعود رجوي بودند كه گفتند خاتمي نه جرعة حيات رژيم، بلكه 
جام زهر براي اين رژيم است. آيا االن پس از سه  سال معلوم شد كه چه كسي راست 
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مي گفت و چه كسي دروغ مي گفت يا فريب خورده بود؟ 
هم چنين چه بسيار كساني بودند كه فريب تبليغات رژيم را در مورد آراء خاتمي و 
اين كه گويا مردم به او رأي داده اند، خورده بودند، باز هم اين فقط شوراي ملي مقاومت 
و مسئول آن بودند كه مي گفتند گول اين تبليغات را نخوريد،  اينها همه دروغ است، آيا 
معلوم شد كه حق با چه كسي بوده است؟ آخر وقتي كسي مدعي داشتن 20ميليون 
رأي مردم، به خصوص جوانان است، حركت و قيام دانشجويان را كه خواستار آزادي 
هستند، از وحشت سركوب مي كند؟ آيا اين خود نشانگر دروغ بودن ادعاي 20ميليون 

رأي نيست؟ 
من به اين مبلغان خاتمي مي گويم مردم خودشان آگاه هستند و همه چيز را مي بينند 
و جوانان و دانشجويان و كارگران شريف، خود در هر فرصتي صداي اعتراض خود را 
به گوش جهانيان مي رسانند و شعار مرگ بر خامنه اي و مرگ بر خاتمي يعني هر دو 
از همين جوانان در  از 10هزار نفر  جناح رژيم مي دهند. كه نمونه اش تظاهرات بيش 

مشهد در مقابل خاتمي و عليه او بود.
از طرف ديگر رزمندگان مجاهد خلق در داخل كشور مراكز اطالعاتي و مراكز سپاه 
پاسداران را چه در تهران و چه در شهرهاي ديگر خمپاره باران مي كنند و به مردم در 
بند ما مي گويند كه مجاهدين، با قدرت تمام دنبال سرنگوني اين رژيم هستند و به اين 
ترتيب عماًل به مردم نشان مي دهند كه چه كار بايد بكنند.  من خودم شكي ندارم كه 
با ورود ارتش آزاديبخش سر اين هيوالي وحشت و اين رژيم خونخوار زده  به زودي 
خواهد شد. و با تمام وجودم و به عنوان يك ايراني مي گويم درود براين مجاهدان، اين 
آنها  مي كنند.  هموار  را  به آزادي  رسيدن  راه  خودشان  جان  با فداكردن  كه  قهرمانان، 

عظمت و شكوه ملت ما هستند.

* * * * * *
  





فصل	چهارم

وداع با 
عماد رام 
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بدرود با عماد رام
استاد نامدار موسیقي ايران

)نشریه	مجاهد،	شماره	624،	فوق	العاده،	بهار	1382(

	مراسم تشييع و خاكسپاري، شادروان عماد رام، هنرمند و استاد نامدار موسيقي  
ايران و عضو شوراي ملي مقاومت، صبح روز 9 خرداد با حضور خانوادة رام و صدها تن 
از ياران و همرزمان و دوستداران اين هنرمند بزرگ در گورستان نورد فريد هوف شهر 

دوسلُدرف آلمان برگزار شد.
پيام  ايران«،  »اي  سرود  جمعي  اجراي  و  خاكسپاري  آيين  برگزاري  از  پس 
رئيس جمهور برگزيده مقاومت در تسليت به  هموطنان، جامعة هنري كشور و خانواده و 

همسر ارجمندش، خانم فلور صدودي عضو شوراي ملي مقاومت، خوانده شد.
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پیام رئیس جمهور برگزيده مقاومت
به مناسبت درگذشت هنرمند بزرگ مقاومت و ملت، شادروان عماد رام

»درگذشت عماد رام، استاد نامدار موسيقي، هنرمند محبوب مردم و عضو شوراي 
ملي مقاومت ايران را به هموطنان، به جامعه هنري كشور و به خانواده محترم رام به ويژه 
همسر ارجمندش خانم فلور صدودي عضو شوراي ملي مقاومت و هم چنين به همه 

ياران شورايي و اعضاي خانوادة بزرگ مقاومت تسليت مي گويم.

ايرانياني كه  قدر و منزلت هنري عماد رام براي جامعة هنري كشور و براي همة 
با  اين همه،  نياز به وصف ندارد.  او آشناست،  با ساز و صداي  عواطف و احساساتشان 
قرار  ارزشهايش  صدر  در  ملي  هنر  رادمرد  اين  انساني  خصائل  كه  نيست  ترديدي 
مي گيرد؛ ارزشهايي هم چون وفا و بزرگمنشي و فروتني كه او را در قلب هموطنان و 
دوستدارانش جاي داده است. همان ارزشهاي وااليي كه او را با مقاومت پيوند داد و 
به يار و غمخوار صميمي رزم آوران آزادي تبديل كرد. آن قدر كه برخي آثار ارزندة هنري 
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خود را به تجليل از مجاهدان و رزم آوران آزادي اختصاص داد و به آنها هديه نمود. 
اگر فقدان عماد رام ضايعه يي بزرگ و پراندوه براي مقاومت و براي جامعة هنري 
ايران به شمار مي رود، اما ره آوردها و نوآوريهايش در هنر ملي و همراهي صميمانه و 
پرصفايش با ارتش آزادي، گنجينه و ميراثي فناناپذير و الگويي براي هنرمندان مردمي 

است.
براي روح پرفتوحش شادي و رحمت ايزدي و براي همسر و فرزندان و همة عزيزانش 

صبر و سالمتي آرزو مي كنم.
مريم رجوی 5   خرداد  1382«

 
سپس پيام مسئول شورای ملی مقاومت به مراسم خاكسپاری شادوران عماد رام 

قرائت گرديد.
* * *

پیام تسلیت مسئول شورای ملی مقاومت
در فقدان استاد نامدار موسیقی و هنر ايران عماد رام

دو ديده ام درياست  » لبم چو گل خندان        
دل از درون گريد       لب از برون خندد  

   ز برق چشمانم نشانه يی پيداست
   ز برق چشمانم نشانه يی پيداست

با  راستي كه اين وصف حال خود عماد هم هست. سرخوش و شاداب و سبكبار، 
روحي لطيف و قلبي شّفاف و صدايي گرم كه با  ني  و از  ني  حكايتها داشت...

درگذشت استاد نامدار موسيقي و هنر ايران، برادرم عماد رام را به هموطنان، به همه 
دوستداران هنر ايران، به كلية همسنگرانش در شورا، به همسر ارجمندش خانم فلور 
صدودي عضو شوراي ملي مقاومت ايران و به رئيس جمهور برگزيدة مقاومت، تسليت 

مي گويم.
اهل فن و اصحاب هنر، بهتر از همگي ما مي دانند كه جامعة هنري ايران چه گوهر 
ذيقيمتي را از دست داده است. به راستي كه او به عنوان يكي از رادمردان ادب و هنر 
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ايران زمين، هم جامع ارزشها و اصالتهاي هنر ملي بود و هم واضع نوآوريهاي ماندني و 
هم در شمار درختان پرثمري كه هرچه بيشتر گل و ميوه مي دهند، بيشتر سر فروتني 
در  برابر آب و خاك و تبار تاريخي خود فرود مي آورند. عالوه براين، عماد رام از هنرش 
و  مشتاقانه  عطوفت  و  مهر  و  ساخت  ضدبشر  و  ضدهنر  رژيم  دربرابر  برنده  سالحي 

بزرگوارانه اش را هميشه نثار رزم آوران و مجاهدان آزادي مي كرد.

خواهران و برادران و رفيقان و عزيزاني كه جسم او را در غربت و تبعيد، به امانت 
ترانه هاي  در  را  شيدايش  روح  رهايي  رزم آوران  كه  باشد  يادتان  مي سپاريد،  به خاك 
آزادي بازمي يابند. آن جا كه در  محفل عاشقان، با ياد بارانهاي شمال، طرب و ترنّم به پا 

مي كرد: 
بوي باروت مي ده دستم آره من شمالي هستم   

و  و همسنگرانش، شكيبايي  ياران  و همة  رام  به خانواده محترم  تسليت مجدد  با 
سالمتي و توفيق همة شما را در ادامة راه آن فقيد سعيد آرزو مي كنم. 

مسعود رجوي       
7 خرداد 1382«       

* * *
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در ادامة مراسم، دكتر حميد طاهرزاده، به اختصار فرازهايي از زندگي اين هنرمند 
بزرگ مقاومت و مردم ايران را مورد اشاره قرار داد. 

به  رام  عماد  استاد  آشنايان  و  دوستان  و  شورايي  همسنگران  از  چند  تني  آن گاه 
تجليل و گراميداشت ياد اين هنرمند بزرگ پرداختند.

اولين سخنران برنامه، دكتر منوچهر هزارخاني بود. وي گفت: »...مرگ تنها قانون 
بي استثناي جهان است كه كسي را از آن گريزي نيست. اما مرگ در تبعيد ناخواسته، 
ديگر قانون طبيعت نيست بلكه هدية انسان ستيزان و زندگي گريزاني است كه جامعة 
زندة ما را به گورستان بدل كرده اند. البته در حكومت پاسداران مرگ و سكوت، عماد 
رام اگر در زادگاهش هم در مي گذشت، بازهم در تبعيد درگذشته بود. چون در ايران 
تحت حاكميت آخوندها نفس هنر است كه به جرم توطئه براي شور و نشاط زندگي 
از  و عماد يكي  تبعيد شده است  بر آن حكومت مي كنند،  قبرستاني كه آخوندها  از 
ارزنده ترين حامالن هنر زندگي بخش در جامعة ما بود. او فقط موسيقيدان، آهنگساز، 
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نوازنده و خواننده نبود، شاعر ظريف و پراحساس و نويسنده و طنزپرداز قابل و سرشار 
از استعدادي هم بود. اما باالتر از همة اينها انسانيت، پاكباختگي و صداقت او بود كه 
انسان را اسير و مفتونش مي كرد. درگذشت عماد رام ضايعه يي سنگين و توانفرساست. 

براي همسر و فرزندان و ياران گراميش صبر و تحمل آرزو مي كنم«.

سپس پهلوان مسلم اسكندر فيالبي رشتة سخن را به دست گرفت. او گفت: »...براي 
بيان ويژگيهاي انساني عماد و ديگر شخصيتهاي خوب اين دوران بايد فرهنگ جديدي 
خلق كرد؛ فرهنگي كه با آن بتوان عظمت فكر و شجاعت روح و ديگر ويژگيهاي انساني 
الگو و چراغ راه هنرمندان  عماد را توصيف كرد. هنرمندي كه زندگي و شخصيتش 

خواهد بود«.  
آقاي فيالبي با بيان پهلوانيهاي اساطيري ايران افزود: »عماد هم پهلوان بود؛ پهلواني 
كه در  مقابل حكومت ظلم و جور آخوندها استوار از حقوق مردم ايران دفاع كرد. او ماية 

افتخار مردم ايران است و من نيز به همسنگري عماد رام افتخار مي كنم«.
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سپس منوچهر سخايي، به عنوان يك دوست و يار و همكار و همراه عماد رام به تجليل 
از اين هنرمند فقيد مقاومت پرداخت. وي گفت: »...عماد از معدود موسيقيدانان معاصر 
ايران بود كه هنرهاي آهنگسازي، شاعري، نوازندگي و خوانندگي را يكجا داشت و از 
اين جهت يادآور بزرگاني چون عارف و شيدا بود. در آهنگسازي نوآور و در نوازندگي 
بدعت گذار بود. به گونه يي كه در به خدمت گرفتن فلوت براي اجراي ملوديهاي ايراني 

شيوه يي خاص و شايستة پيگيري برجاي نهاد«.
منوچهر سخايي در ادامه، فرازهاي برخي از ترانه هاي عماد رام را به  ياد و به  شيوة 
خود او خواند و اضافه كرد: »عماد رام را عالوه بر نقش برجسته اش در معرفي موسيقي 
انساني،  ويژگيهاي  به خاطر  بايد  و هنر سرشارش،  مازندران و ذوق سليم  فولكلوريك 
دوستانش  و  به خانواده  بي دريغ  محبت  و  مهر  و  خوش  مشرب  ماليم،  خوي  و  خلق 
او  انسان ستيزان حاكم بر وطنمان ارج بگذاريم.  با  او در رويارويي  پايداري  و ثبات و 
اين  از هنرمند متعهد و راستين  با مجموعة زندگي خود نمونه يي  هنرمندي بود كه 

زمانه را ارائه داد«.
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را بخش  ارزندة عماد رام  نيز طي سخناني هنر واال و خدمات  آقاي پرويز خزايي 
ارزشمندي از فرهنگ و موسيقي ايراني و ميراث فرهنگي ايران زمين خواند و گفت 
موسيقي  گرانقدر  استاد  اين  ارزشمند  يادآور خاطرات  فلوت سحرآميز  آن  »نواي  كه 
ايراني است«. پرويز خزايي اضافه كرد: »ارزشمندترين كار اين هنرمند بزرگ پيوستن 
او به مبارزات يكصد سالة اخير مردم ايران براي استقالل و آزادي است. حضور او در 
مبارزات سهمگين و سرنوشت سازي كه مردم ايران به پيش مي برند، به همة همرزمان 
و همراهان او شوق و انرژي و توان مبارزه مي داد. ايران زمين به فرزندي چون او كه 

به وظيفة تاريخي خود مسئوالنه پاسخ داد، افتخار مي كند«.
او  از  رام  عماد  زنده ياد  گراميداشت خاطرة  در  سپس محمد شمس طي سخناني 
به عنوان يكي از پيشتازان موسيقي ايران كه خدمات ارزنده يي به فرهنگ و موسيقي 
ايران كرد، نام برد. استاد بزرگي كه در دوران رژيم سابق سالها سرپرستي اركسترهاي 
مختلف را در وزارت فرهنگ و هنر به عهده داشت و اين اركسترها را با جديت هدايت 
و رهبري مي كرد. او با سختكوشي بسيار در موسيقي نوين ايران خدمات ارزنده يي از 
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خود به  جاي گذاشت.
رضا اوليا نيز در مراسم خاكسپاري عماد رام طي سخناني گفت : »او هنرمندي بود 
كه با هنرش درس انسانيت و عشق را به همه آموخت و دلهاي خستة تبعيديان ايراني 
را در سرزمينهاي دور تسلي بخشيد. او پس از تحمل درد و رنجهاي بسيار در حكومت 
فعاليتهاي  براي عرضة  را بستري مناسب  برسر، شوراي ملي مقاومت  جالدان عمامه 
ايران را جهت سرنگوني حكومت  انقالبي  هنري يافت؛ مقاومتي كه نيروهاي آزاده و 

آخوندها گردهم آورده است«. 
محمد عاصمي از دوستان ديرين عماد رام نيز ازجمله با بيان خاطرات شيريني از 
ساليان دور، ياد اين استاد ارجمند موسيقي ايراني را گرامي داشت. او گفت: »عماد 
با ني دست ساز خويش آهنگهاي تازه يي را كه خود ساخته بود،  در سالهاي كودكي 
در  و  آمده  بيرون  از خانه ها  عماد، كودكان  ني سحرآميز  نواي  با شنيدن  مي نواخت. 
خيابانها و تاكستانها و نارنجستانها به دنبال او روانه مي شدند. نواهايي كه بارقه هايي از 

درخشش اين استعداد كم نظير در آيندة او بود«. 
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و  رام  »عماد  گفت:  مرگ  مورد  در  مختلف  انديشه هاي  بيان  در  عاصمي  محمد 
همفكران و همسنگران او ازجمله كساني هستند كه حل معضل زندگي را در روند كار 
و پيكار، در مبارزه و جهش به سوي پيشرفت و تعالي مي بينند«. وي افزود: »اكنون، 
اگرچه صداي عماد خاموش شده، اما هم چنان كه فروغ گفته است: “تنها صداست كه 
مي ماند”  و راستي كه عماد رام در وجود همة آنهايي كه هنر را دوست دارند و آن را 

حربه يي عليه جهل و ستم و ناداني مي دانند، زنده است«.
مسعود عطايي از دوستان زنده ياد عماد رام نيز به ياد او شعري را خواند:

»شادي ز كوي و خانه و مستي ز جام رفت  
   شور ترانه، شوق نوا ناتمام رفت

   آرام روح، روشني جان، صفاي دل
   همراه آن عزيز هنرمند، رام، رفت«

امير آرام با خواندن اشعاري از موالنا ياد شادروان عماد رام را زنده كرد. امير آرام 
اضافه كرد: »عماد سالها پيش جهان ظاهر را ترك كرده و به جهان واالي عشق، به 
جهان مقاومت پيوسته بود. آثار و فعاليتهاي او نشانگر ارزشهاي انساني اين مرد بزرگ 
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بود«.
سخنران بعدي آقاي رحمان كريمي بود كه سخنان خود را با ياد شهيدان راه آزادي 
آغاز كرد و به دنبال آن شعري زيبا درباره عماد خواند كه در بخشي از آن چنين آمده 

است:
»زنده دل مردا، عماد جان  

   تو رام خلق بودي
   و نارام شدة دشمنان خلق                                                  

   زخمآهنگ صداي غريب تو
   نامردمان اين روزگار روسپي صفت را برنمي تابيد                                            

   شورآهنگ طنين آواي محزون تو
   از آن دلهاي عاشق و رهروان طريقت بود«.

مراسم خاكسپاري شادروان عماد رام با سخنان آقاي فتحعليان فربد، از بستگان وي 
ادامه يافت. آقاي فربد در سخنان خود ازجمله گفت: »عماد رام در نقطة اوج خود پايان 
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گرفت. نه در اوج جواني، كه در اوج جوانمردي و مهرباني. نه در اوج سالمت فيزيكي و 
جسمي كه در اوج سالمت فكري و روحي. در اوج خالقيت«. 

آقاي فربد با يادآوري دستگيري شادروان عماد رام در سال60، كه توسط كميتة 
رنجور  و  نحيف  پيكر  آخوندها  »دژخيمان  گفت:  گرفت،  صورت  آخوندها  ضدمردمي 
عماد را با شالق، سياه و كبود كرده بودند. جرم عماد هنرش و گناهش مهر و عشق 
ورزيدن بود. او به گناه روح لطيف و به جرم دفاع از شادي و زندگي بود كه در رژيم 
آخوندها شالق مي خورد«. آقاي فربد با يادآوري اين كه عماد رام در زندگي ميليونها 

انسان امروز و فردا تداوم خواهد يافت، به سخنان خود پايان داد.

 آخرين سخنران مراسم، همسر گرامي شادروان عماد رام، خانم فلور صدودي، عضو 
شوراي ملي مقاومت ايران بود. وي ابتدا از دوستان و ياران و همرزمان شادروان عماد 
رام كه به شيوه هاي مختلف به همدردي و همياري با آنها پرداخته اند و هم چنين براي 

آخرين وداع از راههاي دور و نزديك برسر مزار وي گردآمده اند، سپاسگزاري كرد.
 خانم صدودي سپس گفت: »از رهبري به خاطر توجه و احترامي كه براي هنر و 
هنرمند قائل هستند، تشّكر مي كنم. عمادجان كه براي آزادي مردم ايران با مقاومت 
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همراه شد، تحت تأثير اين توجه توانست آثارش را در بزرگترين صحنه هاي بين المللي 
و با بزرگترين اركسترهاي جهاني اجرا كند. چون همواره هم خانم رجوي و هم آقاي 
مسعود رجوي تأكيد كرده اند كه هنرمند جايش در كافه و كاباره نيست و آثار هنرمندان 
اصيل ايراني كه سرشار از عشق و مهر است، بايد در مراكز فرهنگي و در صحنه هاي 

بزرگ بين المللي اجرا گردد«. 

خانم فلور صدودي در پايان سخنان خود گفت: »من از عماد نيز متشكرم. چرا كه 
او با هنر و مبارزه اش، ماية غرور و سرفرازي من و فرزندانش است و من به ادامة راه او 

و ارزشهايي كه او براي آنها زندگي و مبارزه كرد، متعهد هستم«.
بزرگ  موسيقيدان  مقاومت،  برجستة  هنرمند  پيكر  خاكسپاري  و  تشييع  مراسم 

ايراني، استاد عماد رام با گلباران مزار او پايان يافت.

* * * * * *
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به ياد عماد
گزارشي از مراسم سالروز درگذشت استاد نامدار موسیقي ايران

)نشریه	مجاهد،	شماره	661،	12خرداد1382(

روز يكشنبه 3 خرداد 1383 در سالروز در گذشت شادروان عماد رام، استاد نامدار 
موسيقي ايراني، خانواده، ياران و همرزمانش به همراه دوستان و حاميان مقاومت،  بر 
مزار او گردهم آمدند تا با گراميداشت و تجليل از او بگويند: »عماد نمرده و در قلبهاي 
تك تك مشتاقان آزادي ايران زمين زنده و جاودانه شده و در صحنه ميدانهاي مقاومت 

براي آزادي وطن از چنگال جنايتكاران حاكم، حي و حاضر است«.

مراسم با سخنان دكتر حميد رضا طاهرزاده درباره  زندگي، ويژگيها و آثار اين هنرمند 
امروز در نخستين سالگرد  ملي و مردمي آغاز شدكه در وصف عماد چنين گفت: » 
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فقدان مردي از تبار عشق و هنر و انسانيت گردهم آمده ايم، كه همه عمرش سرشار از 
آفرينش زيباترين نغمه هاو نوازهايي بود كه با سلولهاي ميليونها ايراني عجين و آميخته 
گرديده است. استاد عماد رام، با ني سحرآميزش و با صداي گرم و سوخته انسانيش 
سالها نوازشگر گوش جان همه ما بود، همه ما كه عاشقانه هنرش را دوست مي داشتيم 
و انسانيتش را با ان همه معصوميت و پاكي كه در بطن ملوديهاي روانش جاري مي كرد 
مي ستوديم. راستي اگر مهمترين ويژگي يك هنرمند اثرگذاري و ماندگاري اوست، راز 
ماندگاري و جاودانگي عماد نيز صرفاً در اصالت احساس و انديشه و پاكي درون و روح 
بزرگ و تعهد هنري و انساني اوست. عماد در گذرگاههاي پرسنگالخ زندگي پر فروغش 
در كار هنري هرگز به بيراهه نرفت و از معيار و خطوط اعتقاديش نسبت به هنر گرانقدر 

موسيقي و ارتباط آن با انسانها و جامعه هرگز عدول نكرد...«
تنديس  از  سپس 
هنرمندانه و بسيار ارزندة 
توسط  كه  رام  عماد 
رضا  چيره دست  هنرمند 
پرداخته  و  ساخته  اولياء 
آقای  توسط  بود،  شده 
دكتر  و  رام  خانم  اوليا، 
هزارخاني  منوچهر 
اين  شد.  پرده برداري 
از  نمادي  كه   ارزنده  اثر 
مهر  و  شرافت  نجابت، 
بود  رام  عماد  دوستي  و 
تقدير  و  تشويق  با  و 
در  شركت كنندگان 

مراسم روبه رو گرديد. 
اولياء  رضا  آقاي  آنگاه 
مجسمه ساز  و  نقاش 
در  ميهنمان  برجسته 
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و  شخصيت  به خاطر  رام  عماد  تنديس  ساختن  در  من  »تصميم  گفت:  عماد  وصف 
خصايل ارزنده اين هنرمند اصيل بود. عماد رام از جمله هنرمنداني بود كه آلودگي 
با هنر فرمايشي در رژيم شاه را نداشت. او يك هنرمند مترقي بود و با هنر موسيقي 
فعاليت اجتماعي داشت. او نوآوري هنر موسيقي را دنبال مي كرد. به هنر سنتي احترام 

مي گذاشت ولي هر هنر مبتذلي را هنر سنتي نمي دانست.
اين خصوصيات عماد بود كه او را از 
دستگاه پر عرض و طول هنر فرمايشي 
موسيقيدانان  و  هنرمندان  و  كرده  جدا 
واقعي را به او نزديك مي كرد. عماد بعد 
مترقي  فرهنگ  اين  به خاطر  انقالب  از 
چند  ساختن  به خاطر  و  آزاديخواهانه  و 
اثر جديد مورد غضب رژيم خميني قرار 
شكنجه  مي افتد  زندان  به  او  مي گيرد. 
مي شود و بعد از آزادي از زندان مخفيانه 
قرون  فرهنگ  با  كه  مي سازد  اثر  چند 
تضاد  در  آخوندها  ارتجاعي  و  وسطايي 
مهاجرت  به  عماد مجبور  قرار مي گيرد. 
مقاومت  به  مهاجرت  در  عماد  مي شود. 
سياسي  و  هنري  فعاليت  و  مي پيوندد 
خودش را در مقاومت ادامه مي دهد...«.

در ادامه برنامة خانم فلور صدودي )رام( با سخنان بسيار گرم و پربار خود، ياد و 
را  عماد  آزاديخواهانه  و  مبارزه جويانه  انساني،  ويژگيهاي  و  كرد  زنده  را  عماد  خاطرة 
برشمرد و از عشق و عالقه او به رزمندگان آزادي تا آخرين لحظات زندگيش سخن 
گفت. او تأكيد كرد كه بهترين سالهاي زندگي عماد عزيز حضور او در سنگر شوراي 
ملي مقاومت ايران و در كنار مجاهدان و رزمندگان آزادي بوده است و با خواندن يكي 
از شعر هاي بسيار زيباي اين استاد بزرگ هنر و موسيقي ايران كه در دفتر خاطراتش 
بود، شركت كنندگان در مراسم را با بزرگي و بزرگواري اين هنرمند سرفراز مقاومت 
ايران، بيشترآشنا نمود. خانم رام با تأكيد خطاب به عماد گفت: »گرچه در ظاهر طي 
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كشورهاي  در  ايران،  مقاومت  مراسم  همه  در  ولي  نبودي  ما  ميان  در  گذشته  سال 
از هميشه حضور داشتي و  آزاديبخش، بيش  ارتش  قرارگاههاي  مختلف جهان و در 
ياد و خاطرة تو و نام و آوازه و هنر تو توسط 
همه يارانت در مقاومت ايران و به ويژه توسط 
مريم  خانم  مقاومت،  برگزيده  رئيس جمهور 

رجوي گرامي داشته مي شد«. 
سپس دكتر منوچهر هزارخاني، سخناني 
ايراد كرد و با تشبيه بسيار زيبا و هنرمندانه اش 
گفت: »رضا اولياء تصميم گرفت كه تنديس 
و مجسمه شرافت، نجابت، انسانيت، عشق و 
محبت را بسازد، اما وقتي ساخت و پرداخت 
و اين تنديس را به پايان رساند  در انتها ديد 

كه تنديس عماد رام شده است«.
سخنراني  به  خزايي،  پرويز  آقاي  سپس 
پرداخت و در قسمتي از سخنان خود گفت: 
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»يكسال پيش وقتي خبر جانگداز درگذشت اورا شنيديم من در آن روز فكر مي كردم ما 
او را از دست داديم و او از ميان ما رخت بربسته و به جاودانگي پيوسته و ديگر نيست. 
اما هرچه كه پيش رفتم ديدم نه تنها از ميان ما نرفته كه وجود نازنين فكر و روح و 

روان و آن انرژي مثبتش در ميان ما جاري و ساري است«. 
را  عماد  و  گفت  سخن  عماد  ويژگيهاي  از  عاصمي  محمد  آقاي  برنامه  ادامه  در 
مبشر شور و شادي در زندگي ناميد: 
آينه سان  و  صاف  و  بي غبار  »قلبش 
بود درست زندگي كرد و درست به بار 
به بار  بايد  كه  را  چيزهايي  آن  آورد 
بياورد.  آهنگهايش و زندگيش آهنگ 
نشانه هنر عماد  ملوديش كه گويا  و 
هستند. ببينيد چقدر اسمها را خوب 
انتخاب كرده است؟ و فلور همسرش 

كه بانوي استقامت و ايثار است«.
مبارز  نويسندة  و  شاعر  آنگاه 
با خواندن  ميهنمان، رحمان كريمي 
عماد   گراميداشت  در  سروده يي 

به مراسم جلوه ديگري داد.
آخرين سخنران محمد علي توحيدي بود كه در قسمتي از سخنان خود گفت: »همه 
ازارزشهاي عماد و حضور و زندگيش دراين يك سال سخن گفتند. به راستي كه او در 
يكسال پس از درگذشتش، نه كمتر ازگذشته، بلكه بيشتر از گذشته، حضور داشت و 
در ميان يارانش بود. هم چنان كه فلور گفت، در همه مراسم، در ميان رزم آوران آزادي 
كه پدرانه به آنها عشق مي ورزيد و در هرجا كه هنر مقاومت زنده بود و مي درخشيد، 
عماد هم بود. هنري كه بخشي زنده و سرشار از مقاومت براي آزادي وطن از چنگال 

استبداد ضد انساني و هنركش مذهبي است.
همه به خانواده محترم رام تسليت گفتند و صبر و استقامت آنها را ستودند. به راستي 
اعضاي  همه  و  فرزندانش  و  صدودي  فلور  خانم  او  همسرگرامي  پايداري  به  بايد  كه 
خانواده محترم رام درود فرستاد كه جاي خالي عماد را پركردند و نامش و راهش را در 
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مقاومت پايدار مردم ما براي آزادي زنده نگهداشتند.
درپايان مراسم، سرود »اي ايران اي مرز پرگهر« با همراهي حاضران خوانده شد و 
آن گاه دسته گلهاي زيبايي ازسوي خانواده رام، رئيس جمهور برگزيده مقاومت، شوراي 

ملي مقاومت ايران و ياران و همسنگران عماد نثار مزار او گرديد.

* * * * * *
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بزرگداشت دومین سالگرد درگذشت
استاد موسیقي ايران، زنده ياد عمادرام

	)نشریه	مجاهد،	شماره	747،	10	خرداد	1384(

روز يكشنبه اول خرداد مصادف با دومين سالگرد درگذشت استاد موسيقي ايران، 
شادروان عماد رام بود.

بدين منظور و براي گراميداشت ياد آن هنرمند بزرگ مراسمي در گورستان شمالي 
شهر دوسلدورف آلمان برگزارگرديد. در 
اين مراسم خانواده رام، و نيز تعدادي از 
شوراي  كميسيونهاي  مسئوالن  و  اعضا 
هواداران  و  ياران  نيز  و  مقاومت  ملي 
مقاومت ايران و دوستان آن فقيد شركت 
داشتند و ياد اين هنرمند بزرگ و عضو 

فقيد شورا را گرامي داشتند.
از  يكي  پروانه«،  »رقص  قطعه  ابتدا 
زيباترين آهنگهاي آن استاد فقيد پخش 
شد و سپس خانم فلور صدودي )رام( به 

ايراد سخنراني پرداخت.
برنامه آقايان سامع، خزايي،  ادامه  در 
كردند.  سخنراني  شمس  محمد  اوليا، 
از  جنبه يي  به  هركدام  سخنرانان 

ويژگيهاي برجسته انساني و هنري عماد رام اشاره كردند.
سپس آقاي رحمان كريمي، شاعر و نويسنده مبارز، شعر زيبايي را كه به ياد شادروان 

استاد عماد رام سروده بود، خواند.
پس ازآن، يك نوازنده جوان آلماني قطعاتي را به يادآن زنده ياد با ساكسيفون به نحو 

زيبايي اجراكرد.
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در پايان سرود »ايران، اي مرزپرگهر« پخش گرديد و سپس حاضران با نثار شاخه 
گلهايي برمزار آن فقيد نسبت به اين هنرمند محبوب و عضودخانواده بزرگ مقاومت 

اداي احترام كردند.
تنديس شادروان عماد رام كه به نحو هنرمندانه يي توسط مجسمه ساز ارزنده ميهنمان 
آقاي رضا اوليا از اعضاي شوراي ملي مقاومت ايران ساخته شده، در مزار آن فقيد جلب 
نظر مي كرد. در زير توجه شما را به قسمتهايي از سخنرانيهاي انجام شده در اين مراسم 

جلب مي كنيم:

فلور	صدودي:	
ناهموار	 و	 دره	هاي	سخت	 از	 فروزان	 با	مشعل	 ما	 مقاومت	 دو	سال	 این	 در	

گذشت
»عماد	جان،	بدون	یاد	تو	روزي	سپري	نمي	شود

است. هنوز  باقي  به همان صورت گذشته  اتاق كارت  ما  دو سال گذشت. در خانه 
آهنگهاي نيمه تمامت در حافظه ارگ اتاق تو حفظ شده است. هنوز نتهاي آهنگهاي 
نيمه تمامت در روي ميز كارت باقيست. هر روز دقايقي را در اين اتاق مي گذرانم. آن گاه 
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نواي سازت در گوش جان من با همان آهنگهاي زيبايت شنيده مي شود. هنوز صدايت 
در گوشم طنين مي افكند كه مي گفتي: 

“آزادگي را من نديدم اين زمان غير از كالمي”  
آهنگهاي نيمه تمامت براي ايران هميشه نيمه تمام خواهد ماند اما مهمترين كار تو 
كه در جهت همان آزادگي مردمت بود و ساليان سال به آن پرداختي به بهترين صورت 
در  ملوديها  زيباترين  با  به آزادي  رسيدن  آهنگ  اما  و  است.  كرده  پيدا  ادامه  ممكن 
مقاومت ايران در حال ساختن است. اين آهنگ با مبارزه و استقامت راهيان عشق در 
شهر شرف، با جوانان و مردم دربند ما در ايران، و با مبارزان راه آزادي در ديار غربت 

در دست تهيه است.
و چه سخت اما باشكوه.

عماد جان، يادم نمي رود در روزهاي آخرين خود نگران رزمندگان راه آزادي بودي، 
امروز نيز آنان استوارتر از هميشه با غرور و آزادگي و شرف انساني ايستاده اند. آنها شهر 
اشرف را يكپارچه مبدل به استقامت و نور و شور و شعف و موسيقي كرده اند و با عشق 
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به آزادي منتظر روز موعود هستند. هنوز آهنگي را كه با نام “راهيان عشق” به آنها هديه 
كردي در گوشم طنين انداز است.

عماد جان، در اين دو سال، مقاومت ما با مشعل فروزان از دره هاي سخت و ناهموار 
گذشت و با سرافرازي در راه رسيدن به قله آزادگي است. جايت بسيار خاليست در 

تظاهرات باشكوه، در كنوانسيونهاي پر ابهت آزادي و در جمع يارانت.
عماد جان، هرچند به عقيدة من تفاوت تو و من در صحنة سياسي بسيار است اما 
احساس مسئوليت مرا بر آن داشت تا ذره يي از اين وظيفه را به عهده بگيرم و در صحنة 

سياسي حضوري فعالتر داشته باشم.
در ايران هنوز اعدامها، سنگسارها، شكنجه ها ادامه دارد. بيشترين مردم ما در زير 
خط فقر به سر مي برند. اما دولتمردان ايران از ثروتمندترين مردم دنيا هستند. در ايران 
ما امروز 12 ميليون بيكار، هشت ميليون معتاد، چهار ميليون از خانه گريخته وجود دارد 

و فقر به اندازه يي است كه كليه هاي انسانها هم براي فروش، ديگر بازاري ندارد.



148

زندگينامه عماد رام

است.  دوم  جهاني  جنگ  پايان  سال  شصتمين  با  مصادف  اين  روزها  جان،  عماد 
دولتمردان اروپايي هركدام مشعلي را به مناسبت بزرگداشت آن روز روشن كردند اما 
باعث تعجب است كه همانها امروز دست حمايت بر گردن فاشيستهاي زمان ما دارند. 

اميدوارم به خود آيند تا دگربار تاريخ تكرار نشود.
عماد جان، تو هميشه مي گفتي و تأكيد داشتي مردم ما خودشان بايد براي آزادي 
در ايران تالش كنند. تو مي گفتي هنرمندان متعّهد به شرف انساني، هنرمنداني هستند 

كه صداي مردم خود را به گوش جهانيان برسانند. و تو نيز چنين كردي.
با آهنگهايت كه همراه با مبارزة هموطنانت بود و با ايستادن در صف مبارزان اين را 
نيز به اثبات رساندي. يكي از با ارزشترين آهنگهايي كه ساختي به ياد زندانيان قتل عام 
شده در زندان اوين در سال 67  بود. چقدر با ابهت اين روز غمگين را با موسيقي بيان 
كردي. كساني را كه در مقابل رژيم خونخوار آخوندي مانند سروي استوار ايستاده جان 

باختند.
امروز  است.  ايران  تاريخ  در  نشدني  فراموش  روز  اين  با  مصادف  ديگر  روز  چند 
زندانيان شروع  پاي  در  زنجير  با صداي  موزيك  اين  را مي شنويم.  آهنگ  اين  اين جا 
از صداي رگبار گلوله ها  مي شود. آن گاه موزيك رفتن به قتلگاه به گوش مي رسد، بعد 
صداي خوانندگان كر كه نمايانگر برخاستن هزاران هزار جوان مبارز ديگر است، شنيده 

مي شود.
نامش  كه  را  آهنگ  اين  به خون خفته،  مبارز  هزار ستاره  و 30   تو  ياد  با  ما  اكنون 
“ستارگان” است گوش مي كنيم و دگربار مي گوييم راهشان ادامه دارد و تا روز آزادي 

مردم ايران دمي از مبارزه باز نخواهيم ايستاد.
و مطمئن هستيم كه اين روز نزديك است. به اميد اين كه دگر بار اين آهنگ را با 
ياد همان ستارگان در ايران عزيز بشنويم و مشعل آزادي را به  ياد هزاران هزار شهداي 

راه آزادي بر قلة كوههاي ايران بيفروزيم«.

مهدي	سامع:	
قلبي	كه	براي	آزادي	انسانها	مي	تپید

»خانمها و آقايان سالم. خدمت خانم رام و خانواده رام عرض سالم و احترام و ادب 
دارم... روزي كه استاد، به رژيم مذهبي و تروريستي حاكم بر ايران “نه” گفت و ايران 
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را پشت سر گذاشت و به اين جا آمد، انتخاب خودش را كرده بود و در نيمه راه به هم 
رسيديم و اين راه را طي كرديم.

استاد  در  شخصاً  خودم  من  كه  چيزي  آن   و  است  روشن  همه  براي  انتخاب  اين 
يك  واقعاً  نديده ام.  آن را  نمونه  بود كه من  انساني  بسيار عميق  روحية  مي ديدم يك 

روحيه بسيار انساني عميقي كه به سادگي بيان مي شد.

مورد  در  مي كرديم  صحبت  هم  با  و  مي ديدم  را  استاد  جلسات  در  كه  زماني  در 
كوچكترين چيزها آقاي رام آن روحيه انساني و واالي خودش را نشان مي داد... آقاي 
انساني  نجابت  نمونه كامل  رام  “آقاي عماد  رام گفتند كه  آقاي  مورد  هزار خاني در 
هستند”. من فكر مي كنم كه آقاي عماد رام براي آزادي انسانها، مستقل از اين كه چه 
رنگي داشته باشند، چه نژادي و مليتي و از چه جنسي كه چگونه بنوشند و بپوشند 
و چگونه اعتقاداتي داشته باشند، او براي آزادي انسانها دلش مي تپيد. او واقعاً آزاده يي 
بود كه بدون ادعا دوست داشت كه انسانها آزاد باشند و اين براي من خيلي چيز با 

ارزشي بود. 
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...استاد عماد رام بدون شك يكي از برجسته ترين استادان هنر كشور ماست ولي اين 
تواضع و روحية انساني ايشان را نشان مي دهد. شاد باشيد«.

پرویز	خزایي:	
یكبار	هم	احساس	نكردم	كه	عماد	ما	رفته	است

 »مي خواستم به عنوان يك شاهد دو نكته را خدمتان عرض كنم. من هم اين افتخار 
را دارم كه عضوي از اين خانوادة بي شمار و از اين خانواده سرفراز مقاومت هستم و 
پرافتخار  و  اين خانوادة سرفراز  از دوستان خانوادگي  يكي  دارم كه  افتخار  هم چنين 
هستم. شهادت اول من اين است كه در اين مدت 2سال هر وقتي كه آمدم در جمع 
اين خانواده و در جلسات شورا حتي يكبار هم احساس نكردم كه عماد ما رفته است و 
هميشه احساس كردم و به خصوص وقتي به خانه شان مي روم احساس مي كنم همان جا 
روي مبل نشسته و همان جا دارد با ما حرف مي زند، با آن كالم شيرين و آن طنز واال 

و با آن صفا و صميميت كه هميشه حّي و حاضر بوده و هست و خواهد بود .

شهادت ديگر كه مي خواستم بدهم اين هست كه در اين كارواني كه خطوط آن 
را ترسيم كرديد، در 100 سال اخير در دو جبهة مختلف، جبهه آزادي، دموكراسي و 
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حقوق  بشر و در مقابل آن جبهه ظلم و جور و حكومت رستاخيزي و تك حزبي و حزب 
اللّهي و واليت فقيه. خيلي از سرفرازان ايران زمين همگام و همپا و همراه بودند و در اين 
راه كه با هم آمديم و حدود يك قرن است كه ادامه دارد كساني به خاك افتاده اند، و 
كساني درگذشتند، اما فرزندان اين خيل بيشماران در اين راه پر فراز و نشيب مي توانند 
با صداقت سرشان را باال بگيرند و با سينة فراخ بگويند كه ذره يي براي آن اهداف و آن 
آرمانهاي اين خانواده كوتاهي نكرده اند و با دادن باالترين فديه ها و با صرف باالترين 
انرژي و تواني كه داشته. اين مقاومت در مقابل خيلي از گروهها و جبهه هاي ناحق قرار 
گرفته و توانسته كه محكم و پا برجا و استوار بايستند تا اين راه طي شود و آرزوي 
استقرار دموكراسي و آزادي و حقوق بشر در ايران تحّقق پيدا كند.  من نيز مي توانم 
يك آرزو بكنم كه ما روزي بتوانيم يك گزارش ديگري به عماد بدهيم و روزي ديگر 

پايكوبان بيابيم در اين جا آهنگهايش را گوش كنيم و به او گزارش كنيم كه: 
عماد جان ايرانت آزاد شد و ملتت بعد از يك قرن به آزادي و حقوق بشر رسيد و 
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آن گاه در سراسر ايران از ايالم، مازندان، كرمان، بلوچستان و آذربايجان آهنگهايش را 
پراكنده كنيم و همان كاري كه با خاك گاندي كردند كه بر فراز هند پخش كردند ما 

هم نتها و ترانه هاي عماد را در سراسر ايران پراكنده كنيم.

	رضا	اولیا:	
مبارزة	عماد	در	راه	یك	ایران	آزاد،	راه	مردم	ایران	است

»با عرض احترام به خانم فلور و خانواده محترم رام،
در  دليل  همين  به  عماد  و  بود  ايران  در  دموكراسي  براي  او  مبارزة  عماد  ...هنر 
مهاجرت به مقاومت پيوست چون ادامة مبارزة خود را در مقاومت مي دانست. در اين جا 
دوستان راجع به شخصيت عماد، راه عماد، هنر عماد صحبت كردند. دوستي من با 
عماد بسيار كوتاه ولي عميق بود. من عماد را در طول ساختن تنديسش شناختم و با 
او در حال ساختن تنديسش صحبت مي كردم و امروز افتخار مي كنم كه اين تنديس 

را ساخته ام و به خانوادة مقاومت تقديم كرده ام.
دوستان، بدون شك مبارزه عماد در راه يك ايران آزاد، راه نهايي مردم ايران است«.
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محمدشمس:
	امیدوارم	روزي	بتوانیم	ارزشهاي	

عماد	را	در	ایران	گرامي	بداریم
آن  روح  به  مي فرستيم  درود   ...«
بزرگوار و آرزو مي كنيم كه هر چه زودتر 
در ميهن عزيزمان، در ايران آزاد به زودي 
ارزش  كه  باشيم  آن  شاهد  بتوانيم  زود 
واقعي اين بزرگوار و اين هنرمند گرامي 
واقعي  طور  به  گردهمايي  يك  در  را 

گرامي بداريم«.
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رحمان	كریمي
دگرباره	با	استاد	عماد	رام

»عماد جان!
اي تن داده به خاك و جان بر افالك جاودانگي خويش!

بي تو دو سال گذشت و ما هم چنان
با »فلور« و »آهنگ« و »ملودي« و »گويا«

با مريم و مسعود و شهر شريف اشرف
با مجاهدين خلق و دردمندان ميهنم، ايران

براي آن كيمياي به تاراج رفته، آن ميوة ممنوع!
براي آزادي، آن محبوب گريزپاي ديرين

جهان را گام مي زنيم.
عماد جان!/ يادت به خير و جاي ويژه ات خالي!

ما،/ روح موسيقايي تو را؛
به  هرجاي اين سيارة بي سردار مي بريم

به  برلين، واشينگتن، وين
به  بروكسل، الهه و رم و استكهلم.

اگر شراره بركشد اين جان خسته ام
يك شب به دور باغ تو طواف خواهم كرد

تا پاره هاي آتش جان نغمه هايت
گرماي يك تابستان شاداب و سوزان، 

در عشق و اميد و اشك را / به من ارمغان دهد.
عماد جان!/ جان جانان ياران هنوزت در راه!

تو را ميان پاكبازان و بر سرير عشق نشستگان مي بينم.
مي بينمت كه با شعر و آهنگ و آواي زخم آگين روح نوازت

به ديدار طبيعت مي آيي، به ديدار انسان پاي در زنجير.
بغل بغل گل و لبخند و اشك و لطيفه هاي خوش

به پاي جراحتهاي روح عاصي از شقاوت روزگار مي ريزي



155

زندگينامه عماد رام

و به باغهاي از ياد رفته زخم/ميوه هاي سالمت و اميد مي دهي.
عماد جان!/ سياستمداران از زير سايه هاي تاريك درختان حنظل

با ما سخن مي گويند.
ملولم از هواي سرد نفسهايشان

آزرده ام هم از نيش و هم از نوشهايشان.
عمادجان!/ ما امروز،

با سنگها سخن مي گوييم، با گاوصندوقهاي هميشه باردار.
از آنان كه بي عاري خويشتن را فلسفه مي كنند بيزارم

دلدادة دلباختگاني هستم كه از غيرت آزادگي
هستي شان را به قمار نشسته اند.

عماد جان!/ ما دگرباره به ديدار تو آمده ايم
با كوله باري از رنج روزگار

با اندوه دل شكستگاني كه غمگساريشان نيست.
اين سان كه خاك تو را به سينه و ما را به خاطره گرفته است

اين سايه هاي عابر در مه آلودگي صبح و شام عمر
گر بي پيامي و هاي و هويي بگذرند

چه تنگاب معبري مي شود جهان
كه ش به ديداري هم نمي ارزد.

هنگام كه ساز، طنين جان مي آغازد
من تو را به ياد مي آوردم، عماد جان!

كه چه سان شور و اشتياق حس و عشق را
ترانه مي كردي.

وقتي تو مي تواني در عذاب نامردميهاي كژدمي
جهان و صفايي ديگر به بي نامترين شاعر ارزاني كني

پس تو، / هرگز نمرده يي/ هرگز!«.

* * * * * *
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خنیاگر »شهر عشق«
دكتر	حمیدرضا	طاهرزاده

	)نشریه	مجاهد،	شماره	773	ضمیمه	»ندا«،	17آبان	1384(

عماد رام يكي از برجسته ترين موسيقيدانان معاصر ايران است كه در چهار دهه 
گذشته نقش منحصربه فردي در ارائه و ارتقاي موسيقي سالم در جامعه ايران به عهده 
داشت. ويژگيهاي درخشان كار عماد رام را مي توان در آفرينش انواع مختلف موسيقي 
بدون كالم، آوازي و نوازندگي مالحظه نمود. در مورد زندگي افتخارآفرين عماد رام، كه 
در واقع از زندگي هنري او جدا نمي تواند باشد، در گذشته مطالبي خدمت هم ميهنان 
هنرمند  اين  پرفروغ  سيماي  برآنم  كوتاه  نوشتة  اين  در  اما  كرده ام.  ارائه  هنردوست 
او،  آفرين  نشاط  و  سرسبز  آثار  انساني  و  صميمي  ملوديهاي  البه الي  در  را  وارسته 

به اختصار، بيان كنم.
بسياري بر اين باورند كه خالقيت، طراوت و روح زندگيبخش كه در كليه كارهاي 
عماد به گوش مي خورد، اصل پايه يي و راز و رمز ماندگاري و جاودانگي اوست. عماد با 
اتّكا به همين سرچشمه پايان ناپذير خالقيت و ابتكار كه در روح او موج مي زد، توانست 
ويژگي يگانه خويش را در قالب زيباترين نغمه هاي روان در موسيقي خود به گوش جان 

دوستداران موسيقي برساند. 
با  آن  تلفيق  و  ايران  سنتي  موسيقي  از  عميق  شناخت  و  دانش  بر  تكيه  با  عماد 
موسيقي فولكلوريك نواحي شمال ايران، سرزميني كه از آن برخاسته بود و با آن انس 
و خوي وصف ناپذيري هم گرفته بود، ترانه هاي بسيار زييايي در همين فرم از خود به ياد 
بگذارد. ترانه هايي كه با گذشت زمان هيچ گاه رايحة دل انگيز خود را از دست نداده و 
هم چنان بر جان مي نشيند. امتزاج موسيقي محلي با موسيقي ايراني هميشه موردنظر 
هنرمندان بزرگ در موسيقي كالسيك جهان بوده و بسياري از بزرگترين آثاري كه 
بوده اند.  نواحي خود  فولكلر  وامدار موسيقي  آفريده شده  در پهنه موسيقي كالسيك 
در ايران هم اين امر موردنظر موسيقيدانان نامدار بوده است. بزرگاني هم چون پرويز 
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محمود، مرتضي حّنانه، حسين دهلوي و برخي ديگر در اين زمينه دستاوردهاي بزرگي 
داشته اند. عماد به خوبي توانست با دميدن روح سرسبز و زندگي بخش اين موسيقي در 
كالبد موسيقي سنتي ايران، موسيقي زيباي ايراني را غناي دلپذيري ببخشد. بر همين 
منوال عماد با ابتكارات خاص خود موسيقي عامه پسند را هم سرو سامان داد و با مهارت 
و ذوق سرشارش توانست با ابتذال اين نوع خاص موسيقي عوام پسند مقابله كند و در 
عوض با خلق ترانه هايي در اين حال و هوا خدمت شاياني به رشد و ارائه موسيقي سالم 

به جامعه ايران بنمايد. 

دوران  فاسد  فرهنگ  زيانبار  و  شوم  پديده هاي  از  آگاهند،  همگان  كه  هم چنان 
رژيم گذشته، ترويج موسيقي كاباره يي و عدم حمايت از موسيقي سالم ايراني بود كه 
مي رفت به نيستي و نابودي كشيده شود. در اين مسير اهتمام و تالش خستگي ناپذير 
موسيقيداناني چون عماد كه هم سراينده و هم اجراگر آثار خويش بود براي مبارزه 
با آن تفكر و شكل منحط حاكم بر روح موسيقي ايراني آن روزگاران در خور ستايش 

است. 
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اداره كل فعاليتهاي هنري وزارت فرهنگ و هنر آن دوران و در جايگاه  عماد در 
سرپرست و رهبر يكي از اركسترهاي خوب آن وزارتخانه خدمات درخشاني ارائه كرده 
در  ايران  اول  تراز  موسيقيدان  يك  مقام  در  را  عماد  همواره  امروزه  آن  كارنامه  كه 

قرار  ايران  موسيقي  تارك 
مي دهد. سالهاي سال مردم 
و  آن چهره صميمي  ايران 
در  را  عماد  مهربان  و  گرم 
سفيد  و  سياه  تلويزيونهاي 
با  و  كرده  مشاهده  خود 
به همين  زيسته اند.  او  آثار 
چهره  به عنوان  عماد  دليل 
و  مردمي  هنرمند  يك 
متعهد، هميشه فاتح قلوب 
بوده  آثارش  شنوندگان 
مردم  ويژگي  اين  است. 
همه  در  مهر  و  دوستي 
جاري  و  ساري  او  كارهاي 
است. ساروي خونگرمي كه 
بي خويش و با مهر مي سرود 
صداي  با  و  مي نواخت  و 
روان  و  روح  بر  يگانه اش 
بي آاليشي  و  پاك  دلهاي 
زيباترين  خود  هم چون 

نغمه هاي هستي را ترنّم مي كرد. عالوه بر قدرت سرايش و پرداختن در امر نغمه سرايي 
و ملودي پردازي، عماد يك استاد مسلّم و بي همتا در قلمرو نوازندگي فلوت بود. 

بي اغراق هنر نوازندگي خارق العاده عماد در نواختن اين ساز غربي موجب تحسين 
انواع  از  يكي  اتفاقاً  كه  ساز  اين  با  بود  قادر  عماد  است.  ايراني  هنرمند  هر  غرور  و 
موسيقي  خاص  پيچيدگيهاي  و  ظرائف  مي باشد،  هم  اروپا  در  مهجور  بادي  سازهاي 
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هنري ايران را به بهترين شكل ممكن اجرا كند. او همه حاالت و تمهيدات موسيقي 
با  است  ايراني  موسيقي  كه مخصوص  پرده  ربع  فواصل  اجراي  نيازمند  كه  را  سنتي 
مهارت وصف ناپذيري بيان مي كرد. اين تبّحر و تسلّط چشمگير در نوازندگي فلوت و 
خدمتي كه عماد براي ايراني سازي اين ساز غربي انجام داد را بدون ترديد مي توان در 
شمار و كنار تالشهايي كه بزرگاني چون صبا و وزيري براي اجراي آثار اصيل ايراني بر 

روي ويلن كرده اند متواضعانه ستود.  
با بزرگاني چون استاد بي بديل تنبك، شادروان حسين  سالها عماد در اين زمينه 
تهراني و يگانه قلمرو سنتور، استاد بزرگ موسيقي فرامرز بايور- كه متأسفانه در بستر 
بيماري جانكاهي است و از خداوند شفاي عاجلش را خواهانيم- همكاري درخشاني 
جنبش  درون  در  و  غربت  در  عماد  دستاوردهاي  ارزنده ترين  ازجمله  است.  داشته 
آنها  در  كه  است  بزرگ  اركستر  با  فلوت  همنوازيهاي  از  مجموعه يي  ايران،  مقاومت 
عماد اين بخش از شايستگي خود را به زيبايي سروده و اجرا كرده است. هم ميهنان 
ما هميشه در طول بيش از يك دهه گذشته شاهد هنرنمايي اين هنرمند ارزنده در 
صحنه ها و كارزارهاي مختلف در اقصي نقاط جهان بوده كه عماد چگونه تا واپسين دم 
حيات برفروغش هنر و انسانيتش را در طبق اخالص نهاده بود و بي چشمداشت نثار 
مي كرد. خنياگر پير ما صداي منحصر به فردي هم داشت كه گرما و محبت هميشگيش 
الهامبخش بسياري از خوانندگان موسيقي مدرن ايران است و به تصديق همگان خيليها 
در اين زمينه وامدار اويند. تناليته بم و نرم و بسيار گرم و پرحس عماد ، آميخته با 
ملوديهاي روان و انساني او كه گاه با نغمة ساز آسمانيش همراهي مي شد تركيب بديع 
و شگفت انگيزي در موسيقي ايران ايجاد كرده كه بدون ترديد عماد را در زمره يكي 
از برجسته ترين فرهنگسازان اين مرز و بوم در اعماق روح و جان مردم فرهنگ پرور 

ايران جاوادنه كرده است. 
 خنياگر نيك نهاد و بهشت طينت ما آزاده يي از ديار انسانيت، معرفت و پاكي بود كه 
به حق دكتر منوچهر هزارخاني در مراسم بزرگداشتش از او به عنوان سمبل »نجابت« و 

انساني كه به قاموس اين كلمه معني مي بخشد ياد كرد. يادش گرامي باد.

* * * * * *  
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رام، آرام و ناآرام
كاظم	مصطفوي

)نشریه	مجاهد،	شماره	773	ضمیمه	»ندا«،	17	آبان	1384(
 

نامش رام بود، اما يك لحظه هم آرام نبود. حتي در لحظاتي كه با آرامش در ني اش 
جاودانه  نوايي  سحرانگيزش  ني  در  هرنفس  دميدن  با  بود.  ناآرام  وجداني  مي دميد. 
برمي آمد. و آدمي ياد پرنده يي مي افتاد بال گشاده در صبحگاهي سرد و آسماني زالل. 
پرنده يي كه وقتي در ابرهاي سفيد گم مي شود آسمان را پر از پژواك بال بال خود 
مي كند. استادي او را با شاخص »نجابت« توصيف كرده است. مي توان افزود كه عماد 
نجابتش را مي نواخت. در ني و فلوتش نجابت مي دميد و آدمي با هر نوايش نجيب مي شد 
و اميدوار. نواي فلوتش انسان را به بقاي اصالتها در جهاني نانجيب اميدوار مي كرد. و 
بارآوري  قلة  در  را  هنرمندي  مي شد  ضرب  او  خالقيت  در  ويژگي  اين  كه  هنگامي 
مي يافتي. كار عماد، در طول زندگي هنريش خالقيت بود. او هيچ گاه. نه تنها، از روي 
دست ديگران كه حتي از نغمه هاي خود نيز رونويسي نكرد. بيگانه با تكرار، هرآهنگش 
ملودي جديدي بود از زندگي. انگاري كه تكرار را نمي شناسد و رمز بقايش را در خلق 
و كشف يافته است. هر اثرش مهر عماد را داشت بي آن كه در گوشه هاي پنهان و آشكار 
نواهايش مردي خسته و تهيدست را ببيني كه از قبل گذشته مي خورد و راهي به آينده 
ندارد. و اگر همين نكته را معيار بگيريم بي گمان بايسته است كه نامش را در رديف 
هنرمندان اصيل، با نام و بي نام، قرار دهيم. كه البته او از نوع سرشناس و صاحب سبك 
و هويت دارش بود. هويتي كه هرگز نخواست بفروشدش و در عمل هم بدان وفادار ماند. 
چه آن گاه كه ابتذال موسيقي شاهانه گرد و خاك مي كرد و چه آن گاه كه در زندان 
شيخ افتاد و چه زماني كه دوران تلخ تبعيد را سپري كرد. همة اينها براي او آزمايش 
نويد دهندة  مقالة »شورا،  بي اختيار  ياد عماد مي افتم  بود. من هرگاه كه  عزت نفس 
آينديي تابناك« در خاطرم زنده مي شود. در نوشته يي كوتاه عماد همة حرفهايش را 
زده  است. گويي كه خالصه يي از زندگي خود اوست. با همان صميميت و يكرنگي. اما 



161

زندگينامه عماد رام

چيزي كه عالوه بر همة اينها در عماد ديده مي شد هوشياري سياسي او بود. البته او 
اصاًل تعمدي نداشت اين هوشياري را به رخ بكشد ولي هركس كه با او حضوري داشت 
مي فهميد كه با يك انسان بسيار پختة سياسي مواجه است. از آن گونه »سياسيوني« 
با يك  با يك غوره سرديشان مي شود و نه  كه مهمترين ويژگيشان اين است كه نه 
اين مقاله را نقل  از  اين حرف دريغم مي آيد كه قسمتي  مويز گرميشان. در مصداق 
نكنم. آن جا كه نوشته است: 
هفته  دو  يكي  دارم  به خاطر 
انقالب 57،  پيروزي  از  پيش 
دوري  سالها  از  پس  خميني 
بود.  ايران  عازم  هواپيما  با 
خبرنگاري از او پرسيد كه در 
دارد.  احساسي  چه  لحظه  آن 
»هيچ«.  گفت:  جوابش  در  او 
فهميدم  لحظه  همان  از  من 
مشتي  درگير  من  وطن  كه 
ساليان  كه  شده  عمامه به سر 
دراز براي دست يافتن به چنين 
طاليي  خوابهاي  فرصتي 
بايد  اين رو،  از  مي ديده اند. 
بدون هيچ درنگي دست به كار 
تا آخرين لحظه حيات  و  شد 
اين  ريشه كن كردن  براي 
زالوهاي تشنه به خون از هيچ 
مبارزه يي روي گردان نبود. ابتدا، دست به تهيه و تكثير نوارهايي زدم به نام »شبانه« 
ترانه هايي  و  نداشت  يا »شب زنده داران« كه محتوايي جز وطنخواهي و مردم ساالري 
به نام »هموطن، ايران ـ  ايران« كه با سخناني نيشدار به آخوندها همراه بود و خوشايند 
ذائقه عوامل حكومت نبود. لذا درسال1360 دستگير و روانه زندانم كردم كه روزنامة 
مردم ارگان رسمي حزب توده، كه در آن زمان در نماز جمعه هم پخش مي شد اولين 
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روزنامه يي بود كه نوشت »عماد رام«، »ُجرثومة فساد دستگير و زنداني شد«. بعد از دو 
ـ كه خود را به ظاهر طرفدار رژيم نشان  ماه اسارت با پادرمياني دوستي به نام كاشاني، 
داده بود ـ با ضبط آهنگهاي مبتذل بر روي كلية نوارهاي وطني من، و تحمل هشتاد 
ضربه شالق، از زندان آزاد شدم. پس از آزادي از زندان به اين فكر افتادم كه در برابر 
چنين حكومتي نبايد لب فروبست و آرام نشست، لذا به تهيه و پخش نوارهايي دست 
زدم به نامهاي حافظ،   همتاي آفتاب )درباره مولوي( و قصه هاي كودكان. تمام سعي ام بر 
آن بود كه ضمن اشاعة فرهنگ غني ايران، از اين راه رابطه ام با خانواده ها قطع نگردد.

* * * * * *







فصل	پنجم

مقاالت و اشعار
عماد رام



دستخط عماد رام و نت دو آهنگ ساخته او
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مردان پاك باخته
عماد	رام 	 	 	 	 	

	)اولین	داستان:	استاد	مهرتاش(

)»ایران	زمین«،	شماره	17،	24شهریور	1373(

حديث عشق ز حافظ شنو نه از واعظ
اگر چه صنعت بسيار در عبادت كرد

وقتي به گذشته نه چندان دور نگاه مي كنم هميشه ساعات و دقايقي را در پيش رو 
دارم كه در محضر اساتيد بزرگ واقعي موسيقي ملّي سپري كرده ام. اين بزرگان هنر تا 
واپسين دم حيات در حفظ و اشاعه فرهنگ و هنر ميهن عزيزمان ايران از پاي ننشسته 
و براي واگذاري اين ارثيه گرانبها به شاگردان خويش از هيچ كوششي روي گردان نبوده 
اند. آنان در عالم هنر به جايي رسيده بودند كه گاه انسان را بر اين انديشه وامي داشتند 
كه خداوند آنها را آفريده تا ساكنان كره خاكي بدانند فرشتگان چگونه همراه نغمه ساز 

خويش سرود عشق مي خوانند:
الفباي تدريسشان اخالق بود و رازداري. كالمشان در اين تدريس و تربيت جذبه 

خاص خودش را داشت تو گويي ادبيات بي بديل ما با خونشان عجين شده بود:
عارفان هم باده نوشي مي كنند  

باده نوشان پرده پوشي مي كنند   
رازگويي از لب مستان مجوي  

سخت اين رندان خموشي مي كنند   
زيرا  است  بوده  برخوردار  چنين  اين  اعتباري  از  آهنگهايشان  براي  كالم  انتخاب 
مي دانستند كه هنرمندان سفير دوستيها و نماينده شخصيت فرهنگي و تمدن جامعه 

خويشند كه امروزه اين مهم بر كسي پوشيده نيست.
از سخني چند و  بودم پس  رفته  استاد مهرتاش  به سراغ  دارم روزي كه  به خاطر 
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رد و بدل كلمات متعارف، از ايشان خواستم تا خاطراتي از گذشته خويش را برايم بازگو 
كند، تا حديث عشق به هنرش چراغ راه من باشد. ايشان كه دوران كهولت خود را سپري 
مي نمود دقايقي چند چشمان نافذش را به چشمانم دوخت و گفت: فرزندم، داستان من 
و دل بسيار است... دنيا، دنياي ديگري شده، همه رشته ها دارد پنبه مي شود. هركس 
ساز خودش را مي زند. موسيقي ملّي ما با آن همه سابقه تاريخي دستخوش حوادث 
غرب زدگي شده. امروز موسيقي بيگانه هم چون عربي و هندي برادرخوانده موسيقي 
ملّي است. دزدي از ملوديهاي فرنگي به نام موسيقي اصيل ما دارد ريشه موسيقي ما را 
مي سوزاند. نمي دانم فرهنگ و هنر كشور ما كه هنوز كه هنوز است آبشخور فرهنگ 
و هنر جهان است و قرنهاي متمادي با همه تاخت و تاز بيگانگان به خاطر ريشة ُكهني 
كه داشته چون كوهي استور مانده است داراي چه معايبي است كه با دست خود داريم 
تيشه به ريشه آن مي زنيم؟... شايد اين مسأله به خاطر آن است كه دلسوزي نداريم. اين 
موسيقي دستمايه قرنهاي متمادي تاريخي است كه به ما واگذار شده. بايست به تكامل 
آن بپردازيم نه آن كه به بهانه تمدن به گدايي بيگانه برويم و از اصل خويش دور بمانيم. 
يادم مي آيد روزي كه مي خواستم افتخار شاگردي درويش خان، استاد تار، را داشته 
باشم همه تالش من بي ثمر مانده بود زيرا درويش خان مردي كم حرف و چندان خلق 
و خوي خوشي نداشت. به ناچار دست به دامن خانم كهنسالي زدم كه مناسبت بسيار 
با درويش خان داشت. روزي كه همراه اين خانم به منزل درويش خان  دوستانه يي 
رفتيم، او داشت گلهاي گلدان را سيراب مي كرد. باالخره با توصيه و سماجت اين خانم 
من به شاگردي درويش خان درآمدم. درميان همه شاگردان درويش خان حاجي علي 
اكبر شهنازي كه بعدها خود در ُزمره اساتيد تار قرارگرفت، از وضع مالي بسيار خوبي 
برخوردار بود. يكي از اين روزها كه به فراگيري ساز مشغول بوديم، مأموري از طرف 
انجمن روابط فرهنگي ايران و فرانسه به استاد مراجعه و پاكتي به دست او داد. نگاه 
كنجكاو ما به دست استاد بود تا بدانيم داستان پاكت در چيست و از مطلب نامه تا حد 
امكان مّطلع گرديم. با بازشدن پاكت معلوم شد نامه تشّكرآميزي همراه با صد تومان 
پول رايج آن زمان از طرف انجمن روابط فرهنگي ايران و فرانسه براي استاد ارسال شده 
است. ضمناً بايد يادآور شوم كه در آن زمان مقدار اين پول چشمگير بود به گونه يي كه 
در محله عربها در تهران كوچه يي قرار دارد كه هنوز هم معروف به كوچه صد توماني 
است و دليل آن هم اين است كه در آن كوچه ريالمنداني زندگي مي كردند كه در 
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حدود صد تومان سرمايه داشته كه به ندرت كسي مي توانست به چنين ريالي دست 
يابد. به اين خاطر اين كوچه معروف به كوچه صد توماني شده بود.

با اين همه قدرداني مادي و معنوي  بگذريم. ما به اين اميد كه قدر مسلّم استاد 
بسيار خوشحال خواهد شد، سر از پا نمي شناختيم كه ناگهان درويش خان مجدداً نامه 
و پول را در پاكت قرارداده، رو به حامل اين وديعه كرد و گفت: براي من پاداشي بهتر از 
اين نمي شود كه در انجمن روابط فرهنگي ايران و فرانسه ساز زدم زيرا ضمن آن كه به 
اشاعه فرهنگ و هنر كشورم در اين انجمن پرداخته ام، از محبت بي شائبه ملت فرانسه 
كه در اين انجمن حضور داشته اند، بي بهره نماندم، لذا گمان نمي كنم پاداش ديگري 
براي من معنايي داشته باشد. پس از آن كالمي چند بر روي پاكت يادداشت كرد كه 
مسلّماً جز كالم تشّكر چيز ديگري نبود. آن وقت پول و نامه را به دست مأمور سفارت 
داد و مجدداً يادآور شد خدمت به فرهنگ و هنر وظيفه هر ملتي است. وقتي وظيفه 

پادرمياني مي كند، پاداش معني خود را از دست مي دهد.
لذتي كه دربرابر اين گذشت استاد، به همه ما دست داده بود، ناگفتني است. درواقع 
براي ما جاي مباهات بود كه در محضر چنين مرد بزرگواري به تعليم تربيت و هنر 
پرداخته بوديم. اما دقايقي چند از اين مسأله نگذشته بود كه ناگهان استاد رو به ما 
كرد و گفت: بچه ها كدامين از شما پول به همراه داريد كه شهريه ماه ديگر را پرداخت 
نماييد؟ اين پرسش درويش خان ضمن آن كه شور و شوق دقايق پيش را به سكوتي 
سنگين تبديل كرده بود، همه ما را به زير سؤال كشانده، كه خدايا چگونه استاد چنان 
نيازي دارد كه شهريه ماه ديگر را طلب مي كند و آن همه پول اهدايي انجمن را بازپس 

مي فرستد؟
در ميان اين درگيريهاي ذهني حاجي علي اكبر شهنازي كه ريالمندزاده بود، دست 
خود را بلند كرد و گفت: ما... كه در ميان حيرت و ناباوري همه ما استاد شهريه ماه 
ديگر را از حاجي علي اكبر شهنازي دريافت كرد و در حالي كه خود مقداري سكه هم 
بدان اضافه كرد، مستخدم خود را صدازد و گفت: شنيدم ديشب زن همسايه ارمني ما 
چشم از جهان فروبسته، شايد شوهر او مخارج خاكسپاري زن خود را نداشته باشد، اين 
پول را بدون آن كه كسي متوجه آن گردد به او بسپار و از قول من به او بگو اگر چيز 

ديگري الزم باشد مرا در جريان قرار بده تا رفع مشكل شود. 
  استاد مهرتاش دقايقي چند ساكت شد. مجدداً رشته كالم را در دست گرفت و 
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گفت: ببينيد ما كجا بوديم و حاال در كجاي كار ايستاده ايم. از ما گذشت. آرزو دارم 
هنرمندان جوان ما متوجه اين مسئوليت خطير خويش باشند و بدانند آنجا كه مردم 

هستند جاي آنها همان جاست.
او ديگر چيزي نگفت، اما من در اين انديشه بودم مرداني چون درويش خان عالوه 
بر اين كه به فرهنگ و هنر ايران عزيز عشق مي ورزيدند مي توانم ادعاكنم با ساز خود 
عبادت مي كردند. مگر نه آن است كه رسالت حضرت داوود در صداي خوش او بوده 

است؟
آموخته ام:  خان  درويش  چون  اساتيدي  از  من  كه  آنجا  تا  است  اين  سخن  پايان 
هنرمند به كّل جامعه تعلّق دارد و به اين خاطر جز آزادگي راه ديگري را نبايد پيشه 
كند. در غير اين صورت، هنر جنبه فرمايشي به خود مي گيرد و هنر فرمايشي به پشيزي 
نمي ارزد و علت عقب ماندگي هنر ما با همه سابقه تاريخيش، كه هنوز رونقي در بازار 
جهاني ندارد، همين است و بس. وقتي استاد دستهايش را به عنوان وداع به سوي من 

دراز كرد، در دل گفتم: دست مردي را مي فشارم كه با هنر خود حاكم بر دلهاست.

 20 اوت 1994 دوسلدورف آلمان, عماد رام

* * * * * *
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مردان پاك باخته

)دومین	داستان:	استاد	حسین	تهراني(

	)»ایران	زمین«،	شماره	22،	28مهر	1373(

نه تو من شوي نه من تو، به همين هميشه شادم   
كه به كارگاه هستی، تو همان و من همينم      

حسين تهرانی عماد رام
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آري، استاد حسين تهراني خودش بود و تالي نداشت. داستاني بود بي همتا. گويي 
ضرب همزاد او بود. با او زاده شد و به همراه او در دل خاك جاي گرفت. من ساليان 
دراز در محضرش بودم و تا حد توانم چيزها آموخته ام. او انسان آزاده يي بود كه اعتنايي 
به ظواهر هستي نداشت. همه چيز زندگي برايش يكسان بود. هرگز مغرور نشد و از 
از  اما آن چنان  بود خودساخته،  با آن كه مردي  تنفر عجيبي داشت.  دورنگي و دروغ 
خامي به پختگي رسيد كه هرگاه لب به سخن باز مي كرد، هر چند ساده و بي ريا، انسان 
را بر آن مي داشت كه نكند هفت شهر عشق را پا زده است. او به خوبي مي دانست كه 
فرق هوس و عشق در چيست؛ لذا به معني كلمه، عاشق هنرش بود. عشقي كه در اين 

راه او را تا مقام استادي رساند:
گر مريد راه عشقي فكر بدنامي مكن  

شيخ صنعان خرقه رهن خانة خمار كرد   
حسين، استاد صبا را مرشد خود مي دانست و هميشه مي گفت آن چه دارد از اوست 
بود. دوست مي داشت صبا را آقا خطاب كند و  پابرجا  اين عقيده  بر  تا آخرين دم  و 
اين قدرشناسيش زبانزد خاص و عام بود. وقتي صحبت صبا را به ميان مي كشيد، انگار 
عاشقي از معشوق خود حرف مي زند. از عاريتهاي زندگي گريزان بود و هيچ گاه لب به 
شكوه باز نكرد. شاگردان زيادي داشت، اما در ميان همه، محمد اسماعيلي را بهترين 
شاگرد خود مي دانست. استاد تهراني با آن كه در همة محافل صدرنشين بود، مسلك 
صوفيانه اش را از ياد نمي برد و هميشه با بياني شيرين مي گفت: »اگر كسي نداند كجاي 
كارم لنگي دارد، خودم مي دانم«، لذا هرگز غّره نشد و از حريم خود پا فراتر نگذاشت. 
او هنر را در يك كالم خالصه مي كرد: خودشناسي. زيرا معتقد بر اين بود وقتي خود 
طريق  طي  است.  هنرمندشدن  گام  اولين  اين  شناخت.  خواهي  را  خدا  شناختي،  را 
مي خواهد تا بر سرير آن بنشيني. آن وقت خواهي دانست آن چه را كه خلق مي كني از 
مظاهر اوست. هنر آموختني است، ولي مرتبت هنرمند چيز ديگري است. اين مقام، راه 

رستگاري مي خواهد كه دشواري پايانش ناگفتني است، به مصداق آن كه:
در ديده ديده، ديده يي مي بايد /  از خويش طمع بريده يي مي بايد
تو ديده نداري كه ببيني او را /  ورنه همه اوست ديده يي مي بايد

به خاطر دارم ماركس روچ ، بزرگترين طبال جهان، وقتي ضرب حسين را شنيد، 
با ضرب  مرد  اين  كه  را  كاري  من،  برآورد: خداي  بانگ  از جمعيت  انبوهي  برابر  در 
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سادة خود انجام مي دهد، من با تمام ادوات ضربيم از اجراي آن عاجزم. حسين شغل 
پدرش ماست بندي بود و در ميان مردم محل ُحرمتي داشت؛ او، به دور از چشم پدر، 
در حالي كه روي ُگلدانهاي ِگلي پوست مي كشيد، در واگن اسبيهاي آن  زمان، كه خود 
سرآغاز  اين  مي گرفت.  مسافران ضرب  براي  زنانه  واگنهاي  در  دارد،  مفصلي  داستان 
كار هنريش بود، تا بدان جا رسيد كه سالهاي طوالني، با پشت سرگذاشتن شماتتها و 
پوزخندها با قدرت سرانگشتانش، همرديف كم نظيران شد. او هرگز تن به قيد ازدواج 
نداد و در كنار برادر و زن برادرش »ناري«، كه آنها هم از داشتن فرزند محروم بودند، 
زندگي آرامي را سپري مي كرد. وقتي حسين برادرش را از دست داد، هرگز »ناري« را 

تنها نگذاشت و تا پايان حيات سرپرستيش را به عهده داشت. 
حسين خانه يي در محله نارمك براي خود دست و پا كرده بود، خانه يي كوچك ولي 
پر از گلهاي زيبا و بسيار تميز. طوري كه، به قول مرحوم حسن گلنراقي خواننده مشهور 
»مرا ببوس«، كه بسيار هم بذله گو بود، انسان مي توانست موهاي خود را در كاشيهاي 

منزل حسين شانه كند. 
حسين هر روز در چهارراه سيدعلي به مغازة محقري مي رفت كه صاحب آن خانم 
اين  اساتيد آن زمان همه شب در  اغلب  بود عيسوي. حسين و مرحوم صبا و  ُمسني 
مغازه به گرد هم جمع مي شدند. اما ديري نپاييد كه مطابق رسم زمانه، جمع مشتاقان 

پريشان شد و بدبختانه شوهر صاحب مغازه هم چشم از جهان فروبست.
آسمان چون جمع مشتاقان پريشان مي كند  

در شگفتم من، نمي پاشد زهم دنيا چرا   
از آن به بعد، حسين اين مغازه را پاتوق خود كرده بود تا يارانش به بهانه ديدنش به 
آن جا مراجعه كنند و بر اين روال، كسب اين زن، كه سرپرستي چند كودك را به عهده 

داشت، از رونق هميشه اش باز نماند. 
خالصه آن كه استاد تهراني عالوه بر اقتدارش در وادي هنر، در عالم انساني نيز به 
اخالق خورشيد رسيده بود. او گفتنيهاي بسيار داشت. از هر دري كه سخن مي گفت 
مثل آن بود كه دو بار پا به عرصة وجود گذاشته است. او يكي از خاطرات گذشته اش 

را برايم چنين گفت كه بسيار شنيدني است:
آن موقع من در خيابان شهباز، روبه روي ورزشگاه، در يك خانه نسبتاً قديمي زندگي 
مي كردم. يك روز بسيار سرد زمستاني كه براي انجام كاري از خانه به در آمدم، اتومبيل 
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بسيار شيكي را در حريم خانه ديدم. اتومبيلي كه از شماره اش دانستم، مخصوص وكال 
و وزراي آن زمان بود. راننده اتومبيل كه لباس مخصوص و كاله كاسكت به سر داشت،  
به محض ديدن من از ماشين پياده شد و به نشانة احترام كالهش را از سر برداشت و 
پس از خضوع و سالم گرم مرا به اسم فراخواند. باورم نشد كه او با من كار دارد،  زيرا 
مرا با چنين تشريفاتي چه كار... در دل گفتم شايد رانندة اتومبيل با شخص ديگري 
با شما؛  با كي كار داريد؟ گفت  آمده است.  پرسيدم  اشتباه  سراغ من  به  و  كار دارد 
مگر شما آقاي حسين تهراني نيستيد؟ گفتم چرا، اما با من چه كار داريد؟ گفت آقا 
امشب ميهماني مفصلي دارد و مرا به سراغ شما فرستاده كه امروز هر كاري داريد در 
خدمت شما باشم تا شب به ويالي آقا... برويم. معلومم شد كه ميهماني امشب مربوط 
به يكي از زعماي قوم است كه وجود من براي گرمي محفل آنان الزم است و داستان 
فرستادن اتومبيل، آن هم از صبح تا به غروب، اين معنا را داشت كه سالم روستايي 
بي توقع نيست. من كه هميشه به خاطر نداشتن وسيله مجبور بودم هر روز به خريد 
مايحتاج خانه بپردازم اما به قدري كه توان حمل آن را داشته باشم، از فرصت استفاده 
كردم و  با اين وسيلة ناخواسته به تدارك نيازهاي چند ماهه خانگي پرداختم و آن چه 
را مي خواستم تهيه و در گوشه و كنار منزل انبار كردم. ديري نپاييد كه وقت رفتن 
فرا رسيد. با سماجت راننده، برخالف ميلم، در صندلي عقب ماشين، كه معموالً جاي 
بزرگان است، نشستم و به سوي محل موعود به حركت درآمديم. راننده، كه ظاهراً مرد 
تا بخاري  بگوييد  اگر گرمتان شده است  اصرار مي كرد  به نظر مي آمد، مرتباً  مهرباني 
ماشين را مطابق ميل شما تنظيم كنم، يا در يخچال اتومبيل همه چيز وجود دارد كه 
بدون تعارف مي توانيد از نوشابه هاي آن لبي تر كنيد، زيرا آقا... اين ماشين سفارشي 
را با قيمتي گزاف خريداري كرد كه در سفرها به ميهمانان ايشان بد نگذرد. اما بيچاره 

نمي دانست كه اهل خرابات را به اين كارها چه كار.
اهل خرابات را خوار مبين، كاين گروه  

مالك آب حيات، صاحب جام جمند   
تهران را پشت سر گذاشتيم. از جاده قديم به سوي كرج حركت مي كرديم. تهران 
هنوز اين چنين بزرگ نشده بود و كسي جمعيت امروز را به خواب هم نمي ديد. لذا 
اغلب ريالمندان و صاحب منصبان آن موقع در اطراف اين جاده كه تقريباً خالي از سكنه 
تا تعطيالت  بنا مي كردند  براي خود  بود ويالهاي مدرني در زمينهاي بسيار وسيعي 
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هفته را با دوستان اهل صفا در آن محل به سر برند. و امشب هم يكي از آن شبها بود. 
به هر تقدير ديري نپاييد كه به مقصد رسيديم. در بزرگ آهني باغ براي بازشدن بر 
روي پاشنه چرخيد و دربان باغ از اتاقكش بيرون پريد و تا كمر خم شد. انگار وظيفه 
داشت به هر كس كه درون اين وسيلة نقلية سياهرنگ نشسته است،  حتي اگر آدمكي 

از چوب باشد،  به حرمت ولي نعمت خويش، سجده كند. 

مدتي از خيابان بنديهاي باغ گذشتيم تا به در ساختمان رسيديم. در اين هنگام چند 
بازكردن  در  تازه وارد،   ميهمان  پياده شدن  براي  تا  دويدند  ما  اتومبيل  به سوي  نفري 
درب ماشين از هم پيشي بگيرند. يكي از آنها ضرب مرا كه در جعبة مخصوصش قرار 
داشت از من گرفت و ديگري مرا به سالن بزرگي كه جمعيت در آن موج مي زد، هدايت 
نمود.  به محض ورود،  به احترام من زن و مرد از جا بلند شدند و صاحبخانه، به عنوان 
خوش آمد، مرا در آغوش كشيد. هر كس به نوبة خود ثناخوان من شد و مورد محبتم 

عماد رام و حسين تهرانی
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قرار داد. آن چه كردم تا در جايگاه دلخواهم قرار گيرم، نشد كه نشد. خانم صاحبخانه 
با شور و شعفي وصف نشدني، در حالي كه با صداي بلند مي گفت هنرمند هر جا كه رود 
قدر بيند و بر صدر نشيند، در ميان كف زدنهاي حضار، مرا به باالي محضر رهنمون 
شد. با نشستنم در جايگاه تعيين شده، همگي، كه هنوز سرپا ايستاده بودند، در جاي 
خود قرار گرفتند. جامها پر از ُشرب مدام، و در اين سرمستي بوسه هاي مهر و محبتي 
نبود كه همگان از راه دور و نزديك، با اشارت لب و دست حوالت من نكنند. با آن كه 
از عاقبت اين گونه ميهمانيها خاطره چندان خوشي نداشتم،  اما گاه انسان براي آن كه 
همة دريچه هاي اميد را به روي خود نبندد، دست به خودفريبي مي زند، و همين اشتباه 

مكرر باعث حضور من در اين محضر شد. 
به هر حال، پس از گذشت زماني چند ساعته در ميان قيل و قال بي معني، نوبت 
شام فرارسيد. در اين موقع صاحبخانه رو به من كرد و گفت: استاد اجازه مي فرماييد 
شام را حاضر كنيم؟ من كه از اين پرسش غافلگير شده بودم، با قدري تأمل گفتم: 
اميدوارم مرا ببخشيد، من صاحب اختيار اين همه ياران شما نيستم، بهتر آن كه اين 
سؤال را با آنها در ميان بگذاريد. ناگهان خانم صاحبخانه، كه گرم گفتگو با ديگران بود، 
چرخي زد و گفت: استاد، احترام شما بر همه واجب است و اين شما هستيد كه بايد 
اجازه بفرماييد شام را حاضر كنند يا خير. گفتم سپاسگزارم، حداقل اين اجازه را به 
من بدهيد كه عرض كنم هر وقت الزم شد، اين كار را انجام دهيد. خانم دستهايش را 
بر ديدگان گذاشت و گفت: بر روي چشم. طولي نكشيد آن چنان ميزي از شام چيده 
شد كه اين گونه اشربه و اطمعه را فقط در افسانه عالءالدين و چهل دزد بغداد مي توان 

جستجو كرد. 
حسين، كه با همه خصايلش، در وقت شناسي نيز شهرة آفاق بود، عقيده داشت كه 
زيرا در  نبود،  باب طبعش  اين گونه مجالس  لذا هرگز  زندگي در دقيقه هاست.  ارزش 
اين همنشينيها به دقايق هدررفتة عمرش غبطه مي خورد. ترجيح مي داد تنها باشد تا 
ثانيه يي را در جماعتي به سر برد كه همزبانش نباشند. مي گفت آن شب به قدري كالفه 
شده بودم كه دلم مي خواست فرياد بزنم، اما با خود مي گفتم فرياد بي حاصل را چه 

فايده...
در پيش بي دردان چرا فرياد بي حاصل كنم  

من ناله يي گر داشتم با يار صاحبدل كنم   
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بگذريم. طولي نكشيد كه بساط شام هم برچيده شد. حاال همگي منتظر آن شدند 
كه من با عرضه هنرم شور و حالي به جمع حاضران بخشم. چاره يي نبود جز انجام اين 
 كار. زيرا به خوبي مي دانستم دعوت از من به خاطر همين بود و بس. در غير اين صورت 
من اين جا نبودم. بر خالف تمايلم همراه ضرب چندين ترانة قديمي و چند بيتي هم از 

مشاهير ادب برايشان خواندم كه در نتيجه قال قضيه كنده شد. 
ياران  كنار  در  كه  گاه  داشت.  دلنشين  زمزمه يي  ولي  نبود،  آوازه خوان  حسين 
شب زنده دار مي نشست، اگر حال و هوايي به او دست مي داد،  ضرب را چون كودكي در 
آغوش مي گرفت و با همان صداي گرم و خسته، با كمك ضرب، به خواندن ترانه ها و 

اشعار بزرگان مي پرداخت.
منم كه رو بنهادم به قبله گاه محبت  

منم فتاده چو يوسف درون چاه محبت   
امير ملك وجود و اسير درگه عشقم  

منم كه گوشه گرفتم به خانقاه محبت   
 حسين كه دقايقي ساكت مانده بود، گفت بهتر است سخن كوتاه كنم. زيرا آن چه 
را كه بايد بداني آخر اين واقعيت است كه به افسانه يي غم انگيز مي ماند. از من گذشته، 
ايران، مثل همة هنرمندان ملل  اميد آن دارم كه روزي فرا رسد كه هنرمندان  ولي 
مترقي، بر جاي خود تكيه كنند يقين بدار كه چنين روزي، روز شكوفايي هنر و هنرمند 
خواهد بود. رفته رفته ميهماني به پايان خود نزديك مي شد. همه با تشكر از صاحبخانه 
و تمجيد از شام و پذيرايي گرم خانم و ظاهراً تجليل از هنرم كه: »استاد شب بسيار 
خوب و فراموش نشدني را در خدمت شما داشتيم«، رهسپار ديار خود شدند. حتي يك 
يا خانه ام كجاست كه شايد در  بازگشت دارم  براي  آيا وسيله يي  نپرسيد كه  نفر هم 
مسيرشان مرا به مقصدم برسانند. ولي ترديدي نداشتم كه صاحبخانه، با آن همه حرمتي 
كه از صبح تا به شب به من روا داشته بود، فكري به حالم خواهد كرد و در اين نيمه 
شب سرد مرا تنها نخواهد گذاشت. درگير و دار چنين افكاري بودم كه ناگهان خانم 
صاحبخانه، كه به بدرقة آخرين ميهمانانش رفته بود، وارد سالن شد و رو به شوهرش 
كرد و گفت: مگر چند بار بايد بگويم كه اين راننده به درد ما نمي خورد و بايد گورش 
را گم كند. اينها لياقت نوكري ما را ندارند. جوابش كن آقا، جوابش كن. شوهر گفت 
مگر چه شده كه اين همه جوش مي زني؟! خانم جواب داد: ديگر چه مي خواستي بشود،  
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رانندة سركار بدون اجازه رفته خوابيده. حاال كي بايد حسين را در اين نيمه شب سرد 
به منزلش برساند؟! شوهرش گفت راست گفتي، حال چه بايد كرد؟! بالفاصله دست 
در جيبش كرد، مقداري اسكناس مچاله شده را در آورد و به من گفت: حسين جان اين 
پولها را... نگذاشتم حرفش تمام شود. گفتم: آقا، من احتياجي به هيچ چيز ندارم. من 
شعور آن  را دارم كه آخر شب، آن هم در اين هواي سرد، مزاحم كسي نشوم. خودم 
مي روم. خانم باقيافه يي قهرآميز، بدون خداحافظي، ما را ترك كرد و صاحبخانه، كه 
منتظر چنين فرصتي بود، از جا پريد تا هرچه زودتر مرا از سر خود باز كند. هر دو ما 
به طرف در خروجي باغ به راه افتاديم و آقا... در حالي كه دست محبت به بازوانم گذاشته 
بود، مرتباً تكرار مي كرد: حسين جان مي بيني چه مشكالت و دردسرهايي دارم؟ ترا 
به خدا اگر راننده يي سراغ داري كه اهل هيچ چيز نباشد و از نظر خانواده و خلق و خوي 

خودت ضمانت او را بكني، به من معرفي كن كه بسيار از تو ممنون خواهم شد. 
با  تنها گذاشت و من  بهانه سرما، مرا  به  آقا  نرفته بودم كه  چند قدمي هم پيش 
پيمودن راه درازي، در حالي كه از سرما مي لرزيدم، با خداحافظي از دربان باغ قدم به 
جادة اصلي گذاشتم. حال مجسم كن. در آن هواي سرد،  با نبودن هيچ گونه وسيله در 
اين وقت شب و خيابانهاي تاريك و سوت و  كور، من چه بايد مي كردم؟ با خود فكر 
اين  تا غروب، چه شب غم انگيزي به خود گرفته است و  مي كردم آن همه غرور صبح 
چه ّسري است اين همه شوربختي نصيب هنرمندان اصيل و واقعي مي شود؟  عقلم به 
جايي نمي رسيد. نمي دانستم چه بايد بكنم. فقط در انتظار معجزه پيش بيني نشده يي 
بودم تا از اين مهلكه جان سالم بدر برم. در اين هنگام صداي رعب انگيزي افكار مرا 
درهم ريخت: »ايست!« در جا خشكم زد. دو مأمور ژاندارمري پرسيدند: كي هستي؟! 
من، حسين تهراني هستم. اين جا چه كار داري؟ ميهمان آقا... بودم. يكي از آنها گفت: 
آدمي  خودشان  براي  كدام  هر  آقا...  ميهمانان  مي كني؟  مسخره  را  ما  آقا...  ميهمان 
هستند، اتومبيل دارند، راننده دارند. اين جعبه چيست؟ گفتم ضرب من است. از خنده 
ريسه رفت. ضرب؟ باز كن ببينيم. به چشم قربان! اوه... اين ضرب قيمتي است! نكند 
آن  را از جايي... گفتم سركار، خواهش مي كنم متوجة حرف زدنتان باشيد: من ميهمان 
آقا... بوده ام؛ باور نداري مي تواني بپرسي هر دو مأمور و من به در باغ رسيديم. مدتي 
طول كشيد تا در باغ به روي ما گشوده شد.  گويي همگي در اثر خستگي به خواب 
سنگيني فرو رفته بودند. باغبان، در حالي كه زير لب غرولند مي كرد، در ميانه در ظاهر 
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شد. مأموران با ديدن او ضمن اداي احترام پرسيدند. اين آقا را مي شناسيد؟ باغبان 
گفت: آري،  ارباب هر وقت ميهمان دارند از اين جور آدمها دعوت مي كنند كه ميهمانان 
از  با پوزش  افتخار را به اين ضرب گير داده اند. مأموران،  اين  را سرگرم كنند. امشب 
باغبان كه مزاحم خوابش شده اند، محل را ترك و بدون هيچ سخني مرا رها كردند.  باز 
سرگردان و تنها. سعيم بر اين بود كه شكيبايي را از دست ندهم تا چاره يي جستجو 
اتومبيلي  از دور مرا متوجة خود كرد. فهميدم  كنم. خوشبختانه سوسو زدن چراغي 
ايست  به عالمت  را  و دستها  ايستادم  ميان جاده  در  مي رود.  تهران  به سوي  كه  است 
حركت دادم. با اين اعمال راننده متوجة من شد و اتومبيل در چند متري من از حركت 
بار آجر داشت. راننده  پرسيد: چه مي خواهي؟ گفتم: رفيق،  بازماند. كاميوني بود كه 
من مطرب دوره گرد هستم، امروز هرچه كردم، به خاطر هواي سرد پنجره يي باز نشد 
تا كمكي به من كنند؛ لطف كن و مرا تا ميدان بيست و چهار اسفند برسان. پرسيد: 
چي مي زني؟ گفتم ضرب. گفت: بزن ببينم. به ناچار با آن دستهاي سرد و يخ بسته ضرب 
گرفتم و راننده همراه آن با صدايي چندش آور شروع به خواندن كرد تا ميدان بيست 
و چهار اسفند. با تشكر از او جدا شدم و در حالي كه 10ريال بيشتر نداشتم ، با تاكسي 
روانة خانه شدم. حسين، بغض خود را در ميان تك سرفه ها پنهان كرد و ديگر حرفي 

نزد و در آخر كار زمزمه اش اين بود:
ساده لوحي بين كه خواهم بر سر خاكم نهد پا  

آن كه هم چون خاك ره، كرد از تغافل پايمالم   
دستهايش را فشردم و اين بزرگ مرد هنر ايران را ترك كردم، در حالي كه در دل 

مي گريستم.

* * * * * *
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مردان پاك باخته

)داستان	سوم:	استاد	ادیب	خوانساري(

	)ایران	زمین	شماره	33،	15	دیماه	1373(
  

»داني كه چيست دولت ديدار يار ديدن
در كوي او گدايي بر خسروي گزيدن«

تهراني  استاد  به همراه  شتافتم،  به ديدارش  تهران  تابستان  داغ  يك روز  ظهر  بعداز 
برجسته ترين  از  يكي  مي توان  را  قباد  بي ترديد  رفتيم.  ظفر  قباد  منزل  به  به نياوران، 
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نوازندگان سنتور به حساب آورد. اما قباد، به خاطر خان زادگي و مشاغل مهم مملكتي، 
نمي كرد.  عرضه  ديگري  جاي  هيچ  در  محرمانه،  بسيار  مجالس  از  غير  را  خود  هنر 
گويي دريافته بود كه هنر و هنرمند، با همه هياهوي ساختگي، از چه اعتبار نابه جايي 
درجامعة ما برخوردار است و عواقب بد هنرمندان بزرگ ما خود دليل روشني است 
بر اين ادعا. استاد اديب خوانساري، در حالي كه به چند متكاي مخملي تكيه كرده بود، 
به اتفاق قباد با ورود ما از جايش نيم خيز شد. استاد تهراني بالفاصله در گوشه يي نشست 
تا بيش از اين مزاحم حال و هواي آنها نشود. من كه با ديدن اين هنرمند واالمقام از 
شدت هيجان به اصطالح دل و دين از كف داده بودم، گيج و حيرت زده نمي دانستم 
چه كنم كه در اولين ديدار نزد استاد بي مقدار نشوم. دقايقي گذشت تا بر خود مسلط 
شدم و روبه روي استاد در مكاني جاي گرفتم، استادي كه من از كودكي با صفحات سي 
 و سه دور گرامافون كوكي، كه كمپاني »هيزماسترزويس« دست به تهيه و تكثير آن 
مي زد، با صداي داووديش آشنا بودم و هرگز باورم نمي شد چنين فرصتي دست دهد 
تا در كنارش باشم. استاد خوانساري پس از آن كه با استاد تهراني از هر دري سخن 
گفت، ناگهان پرسيد: اين جوانك كيست؟! چه مي كند؟! آيا شاگرد خوب شماست يا 
آن كه خصوصيات ديگري دارد كه من از آن بي خبرم! استاد تهراني، در برابر اين پرسش 
او اهل شمال و نوازنده يي  از آشنايي ما مي گذرد.  گفت: چند ماهي بيش نيست كه 
است دردآشنا، كه انگار همة حكايتهاي درونش در نفير فلوتش نهفته است. امروز او را 

به همراه آوردم تا نظر شما را در مورد او بدانم. 
چند صباحي بيش نبود كه زادگاهم را ترك مي كردم، »ساري« را مي گويم، جايي كه 
از قيل و قال كودكي تا شور و حال ميانسالي در آن جا پا گرفته بودم. به خاطر دارم 
درآخرين دقايق وداع، وقتي چشم به طاق نماي خانه دوختم، هركدام از آجرهاي آن 
برايم به قطر يك كتاب بود. كتابي كه يادآور گذشته و حالم بود و انگار دقايق از دست 
رفته آن خوابي بود و خيالي. اما من چاره يي نداشتم جز ترك ديارم، زيرا همة اميدها 
و آرزوها در چارديواري تهران خالصه مي شد. گويي شهرستانيها سهمي در وطن ما 
نداشته و ندارند. به اين خاطر قبول گفتة استاد تهراني برايشان مشكل به نظر مي رسيد. 
مشكل از اين نظر كه يك نوجوان شهرستاني، آن هم محروم از همة امكانات، چگونه 
ممكن بود با چنتة خالي، حتي به خود اجازه دهد كه لب به دانستن الفباي هنر باز كند! 
از طرفي استاداني چون اديب را عقيده بر اين بود كه فرهنگ و هنر غني ما در مقام 
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و منزلتي قرار دارد كه »عمر دو بايست در اين روزگار« تا كسي بتواند به جايگاه رفيع 
آن دست يابد:

نه هركه چهره برافروخت دلبري داند  
نه هركه آينه سازد سكندري داند   
نه هركه َطرف كله كج نهاد و تند نشست  
كالهداري و آيين سروري داند   

ايستادگي  كه  تهراني  استاد  بود.  نكته ها  اين  همة  گوياي  اديب  استاد  لبخند 
مي دانست،  شرايطي  هر  در  پيروزي  عوامل  از  يكي  واقعيتها  برابر  در  را  و سرسختي 
دست بردار نبود. ازاين رو با كالمي كه جنبة رخصت از حاضران را داشت مرا تشويق به 
اجراي قطعه يي در ماية شور نمود. تصوير حالتم در آن دقايق بسيار مشكل است، چون 
در برابر غولهايي در هنر قرار گرفته بودم كه كوچكترين اشتباه گناهي كبيره محسوب 
مي شد. نفسم سنگين و سنگين تر مي شد و بي حسي سر انگشتانم آزاردهنده بود. حالت 
مريضي را داشتم كه با مرض خويش دست و پنجه نرم مي كند تا زنده بماند. در اين 
گيرودار، من چشم به سيماي استاد دوخته بودم تا از حركتهاي چهرة او بدانم معدل 
آزمونم تا به كجاست. استاد اديب سر به جيب كشيده با چشماني بسته به آواي ساز 
من گوش مي كرد؛ با گذر دقايقي چند،  ناگهان استاد طلب ديوان حافظ كرد و مانند 

كسي كه بخواهد از لسان الغيب فالي بزند، اين اشعار در برابر ديدگانش قرار گرفت:
»من كه از آتش دل چون ُخم مي در جوشم  
  ُمهر بر لب زده خون مي خورم و خاموشم«

استاد اديب كه شگردش در مايه شور بود، همراه اين غزل، مانند ساحري آن چنان 
جمع كوچك ما را مسحور صداي استخوان سوزش كرده بود كه كسي را ياراي سخن 
با  آفرين پسرم،  آمد:  به زبان  ادامه داشت كه خود  زبان بندي آن قدر  اين  نبود.  گفتن 
همين زمان كوتاه دانستم با اين همه احساس، مي داني كه ميراث دار چه فرهنگ و هنري 
هستي كه هيبت و عظمتش لرزه بر اندام نامردان روزگار افكنده است. زمان مي خواهد 
كه گفتنيها را برايت بازگو كنم. ولي مطمئن باش چنين فرصتي دست خواهد داد، زيرا 
من هرگز ترا تنها نخواهم گذاشت و آن چه كه بر ما گذشت، برايت خواهم گفت. اما 
فراموش مكن هنر درياي بي كرانه يي است آرام و فريبنده، ولي هوشياري بسيار بايد تا 

اسير »حادثات« آن نشوي فقط همين:
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»تا موج حادثات چه بازي كند كه ما  
با زورق شكسته به دريا نشسته ايم«   

نام اصلي استاد اديب، اسماعيل است. او در سال 1280شمسی )1318 هجري قمري( 
در خوانسار پا به عرصة وجود گذاشت. پدر و پدربزرگش در كسوت روحاني، به خاطر 
تقوي و پاكدامني، در ميان مردم شهر از حرمت زيادي برخوردار بودند. منابع زندگي 
باغداري،  و  زراعت  از  با مختصر درآمد  و  نبود  مادي چندان خوب  نظر  از  اديب  پدر 
و  سازد  پيشه  پرهيزكاري  پسرش  فرزند  تنها  كه  داشت  آرزو  پدر  مي گذراند.  روزگار 
به دنياي روحانيت قدم گذارد.  لذا استاد اديب تا سنين چهارده سالگي به آموختن زبان 
بار سفر به نجف اشرف بندد. حتي به خاطر  تا  فارسي، عربي و مباني ديني پرداخت 
به عهده گرفت. در  را  به توصية پدر مؤّذني مسجد شهر  صداي دلنشيني كه داشت، 
اين زمان بود كه آتش عشق به مولوي، سعدي و حافظ در دل او زبانه كشيد و شور و 
شوق موسيقي سنتي نيز همة تار و پود او را فرا گرفت. از بيداربختيش آمدن عندليب 
كرد.  دوچندان  سرنوشت  به  را  اعتقادش  خوانسار،  به  تواليي(  به  )معروف  گلپايگاني 
 اديب مخفيانه در نزد او به تعليم آواز پرداخت تا بدان جا كه اين استاد ديگر چيزي 

نداشت به او بياموزد. 
در اين ايام اديب هيجده ساله شده بود.  او برخالف تمايل پدر، راهي اصفهان شد و در 
آن جا رحل اقامت افكند. در اصفهان با بودن استاداني هم چون ميرزا حسين ساعتساز 
)مشهور به خضوعي( حبيب شاطرحاجي و آسيد رحيم و ديگران، كه هريك به نوبه خود 
استادي بي نظير و صاحب سبك بود، براي اديب مانند آن بود كه در بهشت به رويش 
گشوده شود! نزديك به دو سال اديب هرروز در محضر آسيدرحيم به فراگيري رديفها 
و گوشه هاي موسيقي سنتي پرداخت. پس از آن نيز به محضر استاد نايب اسداهلل، استاد 
مسلم ني، راه يافت. در اين هنگام اديب با رسيدن به سرحد كمال، ديگر خود استادي 
بي همتا بود. با اين همه او مي خواست كه از مكتب حبيب شاطر هم دانشي كسب كند 
كه متأسفانه حبيب صدايش گرفته بود. اين بدبياري تا بدان جا مي رسد كه استاد اديب، 
با آن  همه زحمات و اندوخته پربار، به دنبال تالش معاش، مجبور مي شود اصفهان را به 

قصد شيراز ترك كند و در آن جا دكان پيراهن دوزي باز نمايد. لذا بايد گفت:
»اين چه سّري است كه سوداگر عشق   

عوض سود، زيان دارد دوست«!   
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او در سال 1303شمسي به  تهران آمد و در كنار چند تن از هنرمندان، از جمله 
ـ كه از آن جا كه فاصلة  استاد ابوالحسن صبا و رضا محجوبي، برادر مرتضي خان محجوبيـ 
بود ــ  به مكتب حسين خان  ديوانه  به رضا  نيست معروف  بيش  و جنون قدمي  نبوغ 
با حبيب سماعي،  اديب،  استاد  بود كه  اين محضر روزانه  يافت. در  راه  اسماعيل زاده 
مرتضي  و  درويش خان  شهنازي،  عبدالحسين  برادرش  و  شهنازي  حاجي علي اكبر 
ني داوود آشنا شد. اديب عالوه بر اين كه نواختن سه تار را به نحو شايسته يي مي دانست، 
با  گرفت.  فرا  بود،  او  بسيار صميمي  ياران  از  كه  محجوبي،  مرتضي خان  نزد  را  پيانو 
تأسيس راديو، اديب خواننده ثابت راديو شد و هر هفته در كنار هنرمندان بزرگ به طور 
زنده به اجراي برنامه مي پرداخت. در همين سالها بود كه اديب به ضبط آوازش بر روي 
صفحات گرامافون و اجراي كنسرت همت گماشت و فكر داشتن سالني جهت اشاعة 
فرهنگ و هنر، او و استاد مهرتاش را به هم نزديك و نزديكتر نمود. اين دوستي عميق 
باعث بنياد جامعة باربد شد و اديب، بنا به تقاضاي دوستان هنرشناسش، در نمايشنامه 
عباسه )اثر شهرزاد( در اين مكان هنري بر روي صحنه آمد كه در آن  زمان مورد اقبال 

همگان قرار گرفت.
اين  در  زيادي  شاگردان  و  بود  پابرجا  مهرتاش  استاد  پايان حيات  تا  مؤسسه  اين 
استادي  به درجة  آنان خود  از  امروزه عده يي  كه  تربيت شدند  ايشان  زيرنظر  هنرسرا 

رسيده اند:
زان مي عشق كزو پخته شود هر خامي  

گر چه ماه رمضان است بياور جامي   
عادت بر اين شده بود كه در يك روز هفته اغلب هنرمندان صاحب نام در منزل احمد 
به دلخواه  هنرمندان،  از  هريك  گردهمايي،  اين  در  به گرد هم جمع مي شدند.  مهران 
خودش، هنر خود را در جمع حاضران عرضه مي كرد. خود احمد مهران شغل نسبتاً 
مهمي در شركت نفت به عهده داشت. او، به خاطر عالقة سرشارش به هنر موسيقي، از 
دوران جواني آن چنان به جمع آوري صفحه و نوار هنرمندان موسيقي همت گماشت 
كه بي ترديد مجموعة آثارش پربارتر از آرشيو سازمان هنري راديو ايران بوده و يكي 
اوايل  در  او  مرگ  با  متأسفانه  مي آيد.  به شمار  ايران  هنر  تاريخي  آثار  نفيس ترين  از 
انقالب، معلوم نيست چه باليي بر سر اين آثار گرانبها آمده است. واي اگر چنين تاريخ 
ازميان رفته باشد،  زيرا اين گونه اسناد به جا مانده در اين چنبر زمانه، بعدها  گويايي 
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مانع تحريف سرنوشت واقعي هنر ايران براي بازماندگان ما خواهد شد. باري، وقتي وارد 
منزل احمد مهران شدم، استاداني چون بنان، اديب، قوامي )فاخته(، مرتضي  محجوبي 
و سعيد هرمزي، استاد سه تار، را كنار هم ديدم. همگي به صداي ظلّي، كه در مخالف 
سه گاه بر روي صفحه ضبط شده بود، گوش مي كردند.  ظلي سالها بود به سبب ابتال به 
مرض سل، به درود حيات گفته بود و متأسفانه آثار چنداني از او باقي نمانده است. ظلي 
پديده يي در موسيقي ملي ما بود كه هنوز خوانندگان صاحب نام امروزي سعي دارند 
از مكتب و سبك هنر او پيروي كنند. ولي بر اين اميد، هنوز توفيق چندان چشمگيري 
نصيب كسي نگشته است. پس از فراغت از اين كار و تأسف از مرگ اين مرد بزرگ، 
باربد به سوي منزل  استاد اديب رو به حاضران كرد و گفت چندي قبل كه از جامعه 
گلو  در  صدايي شكسته  با  و  داد  به دستم  دردآوري  نامة  نسبتاً جواني  خانم  مي رفتم، 
اظهار داشت: تمنا دارم آن  را به دقت بخوانيد، چنان  چه حكايت مرا باور كرديد، پاسخ 
آن  را چند شب ديگر كه در همين مكان به سراغتان خواهم آمد، به من بدهيد. از من 
نپرسيد چرا شما را در ميان همه مردم براي خواست خود انتخاب كرده ام، زيرا احساس 
هنرمندي هم چون شما را درك مي كنم و به خوبي واقفم اگر چنين نبود، شما همچو 
شمعي نمي سوختيد تا محفل ديگران را گرم كنيد. همين امتياز شما بر ديگران كافي 
است كه به خود اجازه دهم دل خود را كنار دل شما بگذارم و اين سياه نامه را تحرير و 
در اختيارتان قرار دهم. او ديگر چيزي نگفت، اما من به فكرم رسيد شايد قطعه شعري 
سروده كه او را بر آن داشت از جمع هنرمندان مرا انتخاب كند تا به صورت ترانه يا آواز، 

با صداي خود آن را اجرا نمايم،  به مصداق آن كه:
اگر شراب خوري جرعه يي فشان بر خاك  

از آن گناه كه نفعش رسد به غير چه باك   
نامه را دريافت كردم و به او گفتم اميدوارم آن چه ترا خوشحال مي كند من بتوانم 
از عهده اش برآيم. او خداحافظي كرد و رفت و مرا با افكاري درهم تنها گذاشت. چون 
امروز، مانند هميشه، روز ديدار ما بود، نامه را با خود آوردم تا با پي بردن به اصل ماجرا، 
 در صورت امكان گرهي از كار فروبستة اين زن باز كنيم. من سراپا گوش بودم  تا بدانم 
داستان نامة اين زن چيست كه اين همه خاطر استاد را مشوش كرده است.  مهمتر از 
همه، از اين پيش كسوتان بياموزم كه چگونه مي توان از راه هنر به مرتبت واالي انساني 
و انسان دوستي رسيد. ديري نپاييد كه استاد باصداي نافذش به سرآغاز نامه پرداخت. 
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آن چه كه، به اختصار، از محتواي نامه به خاطر دارم، اين است كه صاحب نامه، ضمن 
شكوه از بازي روزگار، افسانه زندگيش حكايت از آن مي كرد كه در خانواده يي بزرگ 
شده كه پدرش مختصر الفتي با شعر و موسيقي داشته و از اين رو او نيز نسبت به هنر 
و هنرمند وابستگي بسياري احساس مي كرده است. اين اشتياق و عالقه به هنر، آن قدر 
با وجودش عجين شده كه به قول خودش با عشق! با همه مخالفت پدر و مادرش، تن 
به ازدواج با بازيگر نمايشي مي دهد كه چند سال بيش نبود در يكي از تماشاخانه هاي 
تهران به كار بازيگري اشتغال داشت. پس از اين وصال، او با فداكاري چشمگيري سعي 
بر آن كرد تا شوهر گمنام خويش را كه آهي در بساط نداشت، به درجة نيمه اشتهار 
هنري برساند. وقتي شوهرش با ازخودگذشتگي و استقامت اين زن پا به عالم شهرت 
نسبي مي گذارد، رقيب تازه يي بر سر راه اين بانوي فداكار قرار مي گيرد و نتيجه آن 
مي شود كه عشق نورسيده، كانون پر از محبت و وفاي او را درهم مي ريزد. اكنون او 
مانده و دو فرزند خردسالش، خواهش او تنها يك دستگاه چرخ خياطي است تا بتواند 
از راه دوخت و دوز، كمر همت به تربيت فرزندان خود بندد تا در اثر نياز مالي به ورطه 
نيستي سقوط نكنند. اديب وقتي به پايان نامه رسيد، گويي كوهي كنده باشد، چهره يي 
بس دردناك و خسته داشت و در اين احوال زير لب زمزمه كرد. نمي دانم شرط هستي 
در چيست؟! در اين موقع حاضران هم كه حالتي ماللت بار داشتند، بنا به ُعرف و عادت 
هنرمندان قديمي، سرشار از عواطف و شرف انساني بودند. جمع ياران هريك مبلغي به 
سهم خود، به استاد اديب سپرد تا مقصودش كه فقط كمك به همنوعش بود، عملي 

گردد:
»عبادت به جز خدمت خلق نيست

به تسبيح و سجاده و دلق نيست«  
استاد اديب كه مانند همه هنرمندان عصر خويش در كسوت درويشان بود، در اين 
باز نكرد. تنها گله اش اين بود كه  مقام وارستگي تا پايان حياتش هرگز لب به شكوه 
بهترين آثارش به دست افرادي مغرض از ميان رفته است، كه جبرانش، بنا به مقتضيات 
سني، هرگز برايش ميسر نشد. اين رويداد تأسف بار در زماني به وقوع پيوست كه مشير 
اداره موسيقي راديو منصوب  همايون شهردار، »نوازندة پيانو«، در كهولت به رياست 
شد. در اين هنگام حدود پانزده برنامه از صداي اين مرد بزرگ، كه به همراه ويولن استاد 
مهدي خالدي هر كدام به مدت يك ربع ساعت بر روي نوار ضبط شده بود، بدون هيچ 
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دليلي پاك و اين اثرهاي جاودانه از ميان رفت.
استاد با اين ضربه روحي رفته رفته به كنج عزلت پناه برد و بعد از انقالب نيز براي 

آن كه ايستاده بميرد، چند سالي نفت فروشي پيشه كرد.
در اين جاست كه بايد گفت: در دنياي هنر ما، هميشه روشني مقهور تاريكي شده 
و به اين خاطر ما، مانند ديگر ممالك پيشرفته، تا به ارزش هنر و هنرمند پي نبريم، 

ستاره يي در جهان هنر نداشته و نخواهيم داشت.

* * * * * *
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)اشعار عماد رام(
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به	یاد	زادگاهم	»ساري«

ياد باد آن كودكي، آن روزگاران، ياد باد
شهر من ساري و آن فصل بهاران، يادباد  

نوجواني و جواني، روي فرش سبزه ها
آن نشستنها كنار چشمه ساران، ياد باد  

بوسه هاي ماه بر آب تََجن آن رود پير
روز و شب اين بوسه ها بيش از هزاران، ياد باد  

آن غبار كاروانها در ميان كوره راه
آن دو بيتيها به آواي سواران، ياد باد  

عطر نارنج از نسيم آكنده در هر برزني
كوه و دشت و دره ها در باد و باران، يادباد  

ابرهاي تيره گويي ساقي ميخانه هاست
الله چون ساغر ميان الله زاران، ياد باد  

آن حريفان ِ جدا از رنگ و تزوير و ريا
ياد آن ساغركشان و ميگساران، يادباد  
آن سراپا آتش عشقي كه چشمانش نخفت

اشگهاي گرم آن شب زنده داران، يادباد  

مرد ماهيگير روي موج درياي خزر
آن به جامانده ز تاريخ دليران، يادباد  

چرخش دامن از آن گيسوبلند ماهرخ
با نگاه آتشين در جمع ياران، يادباد  

دختران با رقص خود چون خوشه ها در پيچ و تاب
بانگ طالب از دوتار بيقراران، يادباد  

زير سقف آسمان ِ آبي ِ آبي ترين
فرش گلها در گذار رهگذاران، يادباد  
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دسته هاي گلرخان ِ روستاي هر ديار
در ِوجين و آن سرود پنبه زاران، يادباد  

مرد شاليكار آن تنديس پاكي و صفا
آرميدن در نِفار، آن سايه ساران، يادباد  

همره بانگ َجَرس آيد صداي آشنا
ناله ني در ميان كوهساران، يادباد   

زادگاهم، شهر من، اي بهترين، اي خاطره
تا ابد نامت به نام نام ايران، ياد باد   

توضیح:
ـ تجن نام رودخانه يي است كه در كنار شهر ساري قراردارد.

ـ آهنگ طالب، سينه به سينه در ميان كليه روستاهاي مازندران زمزمه مي شود كه 
آهنگ خاصي است بر روي اشعار طالب آملي.

ـ نِفار سايه باني است كه در شاليزارها قراردارد و روستاييان براي حفظ شالي از گزند 
جانوران سراسر تابستان را در آن به سر مي برند.

ـ ِوجين به زبان محلي كندن علفهاي هرز از پنبه زار را معني مي دهد كه گاه همراه 
با آوازهاي محلي و جمعي است.

* * * * * *
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»مرتبت	فقر«

دنبال چه مي گردي در كسوت روحاني
پيدانكني او را زين رسم مسلماني   

يكشب اگر از مسجد در ميكده بازآيي
من با خبرت سازم از عالم ربّاني   

فرصت شمر اي زاهد زين مژده كه من دارم
گر ُمعتكف ديري گر در پي جاناني   

آنجا نه منم ني تو او مقصد و مقصود است
مردان خدا بيني بر تارك انساني   

از مرحمت ساقي پيران همه مدهوشند
در ساحت ميخانه با حالت عرفاني   

اين مرتبت واال چون از فقرا ديدي
هرگز نكني يادي از تخت سليماني   

تو شرط عبادت را در فايده مي داني
تعليم تو اين باشد از آنچه كه مي خواني   

هر بي سر و پايي را عارف نتوان گفتن
اشكال تو در اين است كين نكته نمي داني   

جزئي اگر از عرفان من با تو سخن گويم
تكبيرزنان زاهد سّجاده بسوزاني   

گفتي كه ننوشيدي مي را ]و[بنوش آن دم
سر پاي خم اندازي از فرط پشيماني   



195

زندگينامه عماد رام

اين مذهب و آيين است جز اين به تو بايد گفت
آن روضه رضوانت باشد به تو ارزاني   

آخر به چه تفسيري خون خواهي و خون ريزي
پاسخ چه دهي ما را با اين همه قرباني   

ملك عدم ار خواهي صافي شو و صوفي شو
از حافظه بيرون كن انديشه شيطاني   

اين سان منگر ما را صوفي شدن آسان نيست
بايد كه برون آيي زين خصلت حيواني   

بس كن تو هم اي واعظ از موعظه ات بگذر
زيرا نه سخنداني ني آن كه سخن داني   

اين فلسفه را عاقل باور نكند از تو
عيسي كه خودش مرده بر مرده دهد جاني   

موسي بتر از عيسي گر معجزه يي مي داشت
اعجاز بر اين مي كرد تا خود نشود فاني   

فرق من و تو اين است با علم يقين گويم
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بينا نشده يعقوب از يوسف كنعاني   
رندي اگرت گويد فالي بزن از حافظ 

با خواجه چه خواهي كرد گر حافظ قرآني   
الفاظ دگرگويي فرهنگ دگر جويي

بيگانه گرت خوانم بيگانه تر از آني   

اين گفته تاريخ است بيگانه تويي چون ما
از دست تو بنشينم اين گونه به ويراني   

از مسلك و آيينت داني كه چه فهميدم
ني چشم برون داري ني ديده پنهاني   

پايان سخن اين است »اي مرده پرست، اي شيخ«!
هم دشمن ايران و هم دشمن ايراني   

* * * * * *
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»آتش	بي	زبانه«

همسفر غريب من  رهرو بي نشانه ام  تو از كجا آمده اي
من به كجا روانه ام   

گر پي جانانه تويي اي به طريقت آشنا من به طريق عاشقي
قصه جاودانه ام   

در غم عشق عاقبت سوختم و فنا شدم نگه به دود من مكن
آتش بي زبانه ام   

من به تمّناي دلم  بنده ميخانه شدم  پيچد اگر زبان من
مست مي شبانه ام   

دوش كنار ميكده مستي شيخ ديده ام از اين خطا به حكم او
رانده ز شهر و خانه ام   
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گمشده پيش چشم من جهان از اين دربدري مات و پريشان شده از
بازي اين زمانه ام   

مگو خراب باده ام اگر كه گريه مي كنم  به حق كه در پي حقم
ِهق ِهق من بهانه ام   

در طلب مراد خود  با همه نامراديم  چو مرغ پر شكسته يي
در پي آب و دانه ام   

مي شكنم آينه را  كه بشكند وجود من قصه غصه هاي من
          ساز من و ترانه ام

                          )سن خوزه آمريكا(

* * * * * *
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ـ از آلمان عازم آمريكا بودم، يك حزب اللهي همسفر من بود. او با بي اعتنايي از 
كنارم گذشت مانند آن بود كه من دشمن قسم خورده او هستم. اين چند بيت به خاطر 

آن است كه چرا آن همه دوستي مبّدل به اين همه كينه شد.

»هو،	حق«  

فكر مرا نخوانده كس  با همه سخاوتم 
زنده به گور زندگي ز فطرت نجابتم   

ني ز خداشناسيم حقيقتم عيان شده 
ني ز اصول كافري شد آشكار حقيقتم   

بستم اگر زبان خود  ساز من و زبان من
نفير او بيان كند  شرح دل و حكايتم   

طعنه به ساز من مزن  خنده به سوز من مكن
صافي صوفيان منم  دليل راه وحدتم   

زاهد اگر روانه شد به كعبه از ره ريا 
من به نواي ناي خود  هميشه در عبادتم   

گر به سماع درآمده  خواجه ز چنگ و عود من
كي به ترنّمي زند  همچو مني به بربطم   

حافظ اگر پياله زد  با ملكان كبريا 
چو بنگرد به مستيم غبطه خورد به حالتم   
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آن كه به آواي جلي رسيده تا پيامبري
كي به مراد خود رسد تا نكند زيارتم   

بي خبري ز اصل من  اي كه اصيل و خالصي
سلسله در سلسله ام همين بود اصالتم    

اين همه هاي و هوي من از كرم هوي من است
بانگ اَن الحقم شنو شب همه شب به خلوتم   

هر كه به ظن خود مرا  دشمن و يار خود كند
پي نبرد ز فقر من به ثروت قناعتم   

آتش غم بسوزدم گريه امانم ندهد
ميان آب و آتشم بيا ببين شهامتم   

خسته و درمانده شدم  ز قيد و بند زندگي
به هر كجا پا زده ام كه بگسلم اسارتم   

باور كس نمي شود اين نه من و نه ]من[ منم 
مرگ من اين بود من است مردن من والدتم   
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مرتبت فقر مرا آن كه به خاطر آورد 
ُمهر نماز خود كند سنگ مزار تربتم   

گر همگان بريده اند از من ديوانه ولي 
يار من آمد از صفا  به ياري و عيادتم   

جود و سجود من نگر تا كه تو از وجود من 
خاضع و خودشكن شوي سجده كني به حرمتم   

من چه كنم كه اين شدم گر تو هم آن شدي بشو
صاحب ميخانه بدان منم كه در قيامتم    

از تن خود گذشته ام تا كه ز تنها گذرم
حاصل تنها شدنم ذكر من و رياضتم   

بس كه به خود آمده ام من به خدا خدا شدم 
گذشته آب از سر من همين بود قضاوتم    

مصلحت و صالي من همين حقيقت است و بس
به يُمن اين حقيقتم رسيده ام به حاجتم   

حّق مرا ببين كه من  بر َحق َحقيان شدم
سروش غيبيم دهد ز حّق من بشارتم   

* * * * * * 
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»زندگي«
چه اندك زماني است اين زندگي عجب داستاني است اين زندگي  

برايم خزاني است اين زندگي  بهاري اگر بود يادش ... به خير  
چنين ارمغاني است اين زندگي همه درد و ِحرمان و رنج و اَلم  
مشو َغّره آني است اين زندگي به جاه و به منصب به مالي و نام  
بدان دار فاني است اين زندگي قدم بر سراي فقيران بنه   

كه خصم جواني است اين زندگي مشو غافل از عمر كوتاه خويش  
چو آب رواني است اين زندگي ببين بر لب جوي اي بي خبر  
چنين باغباني است اين زندگي مگو باني مرگ گلها كجاست  

اين زندگي كه خود امتحاني است  ز صافي گذر تا به صوفي رسي  
اين زندگي كسي را مكاني است  تو هر گز ز مردان حق نشنوي  
اين زندگي چه شيرين زباني است  چه افسانه هايي شنيدم از او  

همان به كه كوته كنم اين سخن   
كه اندك زماني است اين زندگي   

)تهران،  در سوگ ياران از دست رفته(  

 

* * * * * *
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»پشیمان« 	
سالها چون شمع از رنج درونم سوختم

تا كه با اين شعله هاي غم هنر آموختم   
خون دل خوردم بسي اّما نيامد بر لبم

ز آن همه درد نهان و زين همه تاب و تبم   
چون كه اين غمها درون ساز و آوازم فتاد

جمله گفتند مرحبا استاد و جانت زنده باد   

بعد اين شهرت كنار من هزاران يار بود
چشم من از شوق آنان تا سحر بيدار بود   

كس نمي پرسيد اين خاّلق اشعار و نوا 
از چه رو مي نالد از ياران بي صدق و صفا   

يار بود و باده بود و مستي و عشق ]و[ اميد
وه چه دلهايي براي ديدن من مي تپيد   

ناگهان در جّو ايران حركتي آغاز شد
اين گمان آمد كه درهاي بهشتي باز شد   

زين تغافل هستي اين مملكت برباد رفت
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اين ميان نام هنرمند و هنر از ياد رفت   
للعجب ميخانه مسجد گشت و رندان شيخ شهر

چشم بد هرگز نبيند اين چنين شيخي به دهر   

يار ميخواره به يكباره به مسجد روگرفت
گوييا او از ازل با اهل مذهب خو گرفت   

تا مرا مي ديد مي گفت اي لعين نابكار
تا به كي لهو و لَعب تا كي هواي روزگار   

بس كن اي مطرب حرامت باد اين نان حرام
زندگي خواب است و خوردن، مردن است و الّسالم     

 
الغرض آن افتخار و شهرت و نام هنر

بهر ياران شبانه شد بتر از هر بتر   
يادم آمد در كنار من هزاران يار بود

چشم من از شوق آنان تا سحر بيدار بود   
كس نمي پرسيد اين خاّلق اشعار و نوا

از چه رو مي نالد از ياران بي صدق و صفا   

عاقبت من كه شمعي ساختم يا سوختم   
راست مي گويم پشيمانم هنر آموختم  

 )تهران(

* * * * * *
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»پاییز	در	بهار«

چه سكوت مرگباري چه بهار غم فزايي
كه به تهنيت پيامي نرسد ز آشنايي   

نه خبر ز بغض ابري نه به غمزه غنچه خندد
نه ُگلي به شاخساري نه ز بلبالن نوايي   

به خيال ساغر مي به سراغ الله رفتم
به چمن هر آن چه ديدم  همه زرد و كهربايي   

به هواي رسم ديرين زده ام به ساز چنگي
كه ز پرده ها برآمد چه طنين نابه جايي   

به حريم پارسايان ز قضا قدم نهادم
به جز از فريبكاران نشنيده ام دعايي   

گذري به سوي ياران ز سر وفا نمودم
چو نظر به هرچه كردم همه رنگ بي وفايي   

به نياز مهرجويي به طواف كعبه رفتم
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ز خدا نديدم آنجا نه اثر نه رّد پايي   
به خود آمدم در آن َدم كه چه فرق بت پرستي

چو به سنگ تيره گويم كه تو خانه خدايي   

به ارادتي گذشتم ز ديار باده نوشان 
نه به سر كاله و شالي نه به دوششان ردايي   

نه كسي چو شيخ و شابي به طريق خودپرستي
نه خبر ز اشك زاهد به بهانه گدايي   

چو به حيرت آزمودم روش پياله نوشان 
ز درون جمله خواندم همه سّر كبريايي   

به چنين حقيقتي من دل و دين ز دست دادم       
كه سحرگهان شنيدم ز مراد خود ندايي   

چه شود اگر كه زاهد به عدم شود روانه  
كه كند خاليقي را ز وجود خود رهايي  

* * * * * *
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ـ اولين عيد، پس از فتنه خميني در انتظار ديدار ياران بودم؛ آن همه ياراني كه به 
 گرد من جمع مي شدند. در اين عيد حتي توفيق ديدار يكي از آنها نصيبم نشد. اين 

قطعه به همين مناسبت سروده شد. تهران.

»ِگِره« 	

ما به مجنون صفتي شهره و حاشا نكنيم
صد گره پشت گره بسته يكي وانكنيم   

آن چنان جمع حريفان همه بيگانه شدند
همزباني كه گشايد گره پيدا نكنيم   

تا كه فرق هوس و عشق معّين نشود
چاره اين دل ديوانه رسوا نكنيم   

چون كه از عاقبت كار جهان باخبريم
خوشتر آن است كه ما صحبت فردا نكنيم   

دل به دريازدگانيم عجب نيست اگر 
ياد افسانه چشمان چو دريا نكنيم   

صحبت پير مغانم ز ازل در گوش است
پس چرا جام مي و باده مهّيا نكنيم   

مگرم شيوه چشمان تو يادم بدهد
به جز اين مستي عّشاق تماشا نكنيم   

ما بدان مقصد عالي نرسيديم هنوز 
ورنه با عاقل و فرزانه مدارا نكنيم   
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رونق عهد شباب است بهاران برخيز 
حيف باشد هوس ساقي و مينا نكنيم   

منعم از مي مكن اي خفته در آغوش خيال
حاجتي گر بودم از تو تمّنا نكنم   

به حقارت منگر دولت درويشان را   
كه نظر بر مه و پروين و ثريّا نكنيم  

            )تهران(
  

* * * * * *
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»نقش	هستي« 	
در سراپاي وجودم نقش هستي نيست نيست

رّد پايي از نشاط و شور مستي نيست نيست   
كودكي  رفت و جواني طي شد  و پيري گذشت

حاصلم شد جاي عيش و خودپرستي نيست نيست   
بس كن اي چشمان خونبارم  در اين پيرانه سر

آخر امشب آن شب گريان نشستن نيست نيست   
ساقي ار دعوت كند ما  را  به مي عيبش مكن

گرچه حالي گيرد آن ساغر ز دستي نيست نيست   
گفتمش  وصلت  ميّسر  كي  شود  پيمان شكن

گفت اين دل سالها آن را شكستي نيست نيست   
طعنه بر موي سپيدش الجرم آيينه زد  

بنگر، اين، آن رشته يي كز هم گسستي نيست نيست   
چشم تا برهم زدم پايان بودن بود و هيچ  

زندگي اين رسم آن عهدي كه بستي نيست نيست    

* * * * * *
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»در	سوگ	دهخدا«
حيف ديگر بر نيايد آن صدا

از الف تا يا نمودستم جدا   

شد خموش آن نور دانش دهخدا
نور بر تاريكي او ده، خدا   

* * * * * *
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»قبله	گاه	محبت«  

منم كه رو بنهادم به قبله گاه محبت
منم فتاده چو يوسف درون چاه محبت   

امير ملك و جود و اسير درگه عشقم 
منم كه گوشه گرفتم به خانقاه محبت   

  
* * * * * *
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