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بخارا

مهديبهخيال روشنای	موسیقی	ایران	

شرحی دربارة زندگانی قمرالملوک وزیری

پیشکش به شاعر، تصنیف ساز و موسیقی دان برجسته: 
زنده یاد عبداهلل طالع همدانی

قمر)1(بر آن سرم که نهم چون ستارگاِن فلک آستان  بر  سر  وفا  آسمان  در 
)1(

»نه! من هستم، من با هنرم، با هنري که هیچ گاه دامانش را آلوده نكرده ام 
زنده ام... وقتي اين درد  دل ها را مي خواني، من، يک زِن به  قول تو هنرمند، 
هنرمندي که متعلق به يک قرن بود زير خروارها خاك سرد سیاه خفته ام. 
ديگر از حنجرة من صوتي برنمی خیزد. طنین آواز من دل ها را نمي لرزاند. 
روح  که  خوشحالم  همچنان  اما  است؛  خاموش  است،  تاريک  من  دنیاي 
من عظمت خود را از دست نداده است، و هنري که هرگز در زندگي آن 
را بندة دينار و درهم نكرده ام و به آن خیانت نورزيده ام با من است. من 
ُمرده ام، اما خاطرة من، خاطرة حیات هنري من نمرده است. خاطره اي که 
در آن هیچ گونه کینه، دشمني، گستاخي، حسد، و شايد هم پستي و رذالت، 

و پول  پرستي وجود ندارد))(«. 

1( باستانی پاریزی، محمدابراهیم، یاد و یادبود، تهران: علمی، 1365، ص 224.
2( نامة قمرالملوك وزیري به هنرمندان// من ُمرده ام اما خاطرة حیات هنری من نمرده است، هفته نامة 
پیام هامون، اسفند 1376، ص 11. )منظور از نامه احتماالً همان تقریرات بوده است؛ چراکه قمرالملوك 

از خواندن و نوشتن بهرة چندانی نبرده بود(.
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بايد هزارساله  قرن  زايدصد  قمرالملوك  يک  تا 
هر زن که چنین هنر ندارد)1(ايران که دو صد قمر ندارد

)1(

قمرالملوك در سال 84)1 در »سنگلج))(« تهران به دنیا آمد. وی نام فامیل خود 
را تحت تأثیر شهرت کلنل وزيري و عالقة خاصي که به ايشان داشت در سن )) 
سالگي با کسب اجازة وي برگزيد و صاحب شناسنامه شد. قمر هنگام تولد، پدرش 
سید حسین   خان را از دست داده بود و هشت ماه))( بیشتر نداشت که مادرش طوبي/ 
به  ملقب  مادربزرگش مال خیرالنساء  بود.  درگذشته  به مرض حصبه  فاطمه خانم)4( 

1( بهار )ملک الشعرا(، محمدتقی، دیوان اشعار ملک الشعرای بهار، تهران: نگاه، 1387، ص 829ـ830. 
در توضیح شعر آمده است: »در سال 1307 خورشیدی که در یک حادثة اتومبیل دست قمرالملوك 
وزیری خوانندة شهیر شکست، این اشعار را بهار در تأسف از این حادثه و تجلیل از آن بانوی هنرمند 
ساخته است«. اما حسینعلی مالح این شعر را سهواً به نام پژمان بختیاری ثبت کرده است. )قمرالملوك 

وزیری// وصف قمر، مجلة پیام نوین، دورة هفتم، ش 3، بهمن 1343، ص 19(. 
زاده آفتاب  چو  تو  نهاده؟مام  قمر  رو  چه  ز  نامت 
تو دست آسمان داد به  بادزحمت  آسمان  سرشت  به  لعنت 
دون اگر  ذات  به  نبود  گردونگردون  شکست  چرا  تو  دست 
نکرده جفا  کس  به  که  نکردهدستی  خطا  کسی  عهد  در 
دستگیریدستی که کند ز خوش ضمیری یتیم  اطفال  ز 
دستی که شکستنی ست این نیستای چرخ ترا اگرچه دین نیست
دست دگر این چنین مگر هست؟بشکستی اگر به حیله این دست
بسته ماست  قلب  به  تو  شکستهدست  ما  قلب  نه،  تو  دست 
دم یک  به  آسمان  دست تو شکست و قلب عالم...تیرافکن 

2( در بعضی از نوشته ها زادگاه قمر را کاشان و برخی دیگر همچون حبیب اهلل نصیری فر، جهانشاه 
صارمی و حسینعلی مالح تاکستان )قزوین( ذکر کرده اند، اما زبیده جهانگیری این ابهام را رفع کرده 
و می نویسد: »خاندانی که قمرالملوك وابسته بدان بود اهل کاشان بودند، به عبارت دیگر، هم پدر و هم 
مادر او کاشانی بودند. در همان شهر ازدواج کرده و به توصیة فامیل... به پایتخت آمدند«. )قمری که 
خورشید شد، لس آنجلس: شرکت  کتاب، 1394/ 2015، ص 29(. و احتماالً این که بعضی او را قزوینی 
می دانند شاید از آنجا نشأت می گیرد که قمر چند ماهی را در خانة بحرینی در قزوین گذراند، که در 

ادامه به این ماجرا اشاره می کنیم.
مجلة  می سوزد،  که  )شمعی  میزبان  جالل  ازجمله:  است  شده  ذکر  ماه   18 منابع  از  بعضي  در   )3
روشنفکر، 1335، ش 127، ص 33( و بهروز مبصری )بانوی آواز ایران، مجلة هنر موسیقی، ش 38، 

شهریور 1381، ص 3(. 
4( »در مورد این که نام مادرش طوبی بوده است یا فاطمه نیز اختالف نظر هست«. )مالح، حسینعلی، 
مجلة پیام نوین، ص 2(. اما در بعضی از نوشته ها پژوهشگرانی همچون جهانشاه صارمی )جذابیت صدا 
و صفات قمر، ماهنامة آدینه، مهر 1368، ش 37، ص 38( و زبیده جهانگیری )قمری که خورشید شد، 

ص 29( فقط به نام »طوبی« اشاره می کنند و نامی از »فاطمه« نمی برند.
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افتخارالذاکرين سرپرستي و تربیتش را بر عهده گرفت و دايه ای برای او انتخاب کرد. 
دايه ای که بعدها برای او مزاحمت هايی ايجاد کرد)1(. 

اوقات  بیشتر  بود،  ناصري  حرم  زنانة  روضه خوان  جوانی  در  که  خیرالنساء  مال 
زندگي اش را وقف اين کار کرده بود. از اين رو اغلب مواقع قمر را با خود به مساجد 

مي برد و به او اجازة خواندن مي داد. 
او کودکي هفت ساله بود که جسارت خوانندگي را پیدا کرده بود، و به قول خودش 
»همان پامنبري خواندن ها به من جرئت خوانندگي داد))(«. قمر مرثیه هايي را که شنیده 
بود در تنهايي با خود واگويه مي کرد. نصراهلل زرين پنجه که در کودکی با مادرش به 

1( »دایه که شوهرش مرده بود و چند بچه داشت به سراغ بانو آمد... پیشنهاد کرد اگر ممکن است 
آنجا بماند، و قمر با آغوش باز او را پذیرفت...؛ ماندنی که سال ها بعد به بزرگ ترین مصیبت زندگی قمر 
تبدیل شد...، دایه اما آفتی بود که به جان قمر، زندگی، مال و آبرویش افتاده و زندگی اش را به گند 
می کشید«. )قمری که خورشید شد، ص 93 و 205(. همچنین از ماهیت پلید و ثروت اندوزی دایه 

)نک: همان، ص 207، 208، 219، 225، 228، 288(.
2( خالقی، روح اهلل، سرگذشت موسیقی ایران، ج 3، تهران: مؤسسة فرهنگی هنری ماهور، 1381، ص 
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• مهدی به خیال
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مجالس روضه خوانی می رفت ، صحنه ای از شرکت قمر را که در آن مجلس حضور 
داشته به ياد می آورد و می گويد: »مال خیرالنساء زنی بود که به بیماری فلج مبتال بود 
و به کمک چوب دستی راه می رفت؛ صدای مطلوبی داشت و اغلب برای اين که شور 
و هیجان مجلس را مضاعف کند قمر را که طفل خردسالی بود با خود به مجالس 
روضه خوانی می برد. قمر با صدای لطیف و کودکانة خود و با صحنه هايی که ايجاد 
می کرد از قبیل راه رفتن در میان جمعیت و پاشیدن کاه به سر و روی حاضران و 

خواندن مراثی تأثرآور ولوله ای ايجاد می کرد)1(«.
قمر سال ها بعد، يعنی زمانی که هفده هجده سال داشت با مرتضی خان ني داود آشنا 
شد؛ و همین آشنايي سبب گرديد تا رديف هاي آوازي را نزد او بیاموزد و آهنگ هاي 
بسیاري را از او فراگیرد تا در پیشرفت هنری اش مؤثر واقع گردد. مرتضی خان ني داود 
در همین رابطه آغاز آشنايي اش را با قمر چنین شرح مي دهد: »اولین بار که قمر را ديدم 
سنش خیلي کم بود... اين ديدار در محفلي پیش آمد که من هم به آن دعوت شده بودم؛ 

1( مالح، حسینعلی، قمرالملوك وزیری، مجلة پیام نوین، دورة هفتم، ش 3، بهمن 1343، ص 2ـ3.

• قمر در هیجده سالگی
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يكي از حاضران ساز مي زد ولي من از طرز نواختنش هیچ خوشم نیامد، اما همین که قمر 
شروع به خواندن کرد به واقعیت عجیبي پي بردم که صداي اين خانم جوان، به اندازه ای 
نیرومند و رساست که باورکردنی نیست...، از صاحب خانه ساز خواستم و با صداي 
قمر شروع به نواختن کردم. به او گفتم: صداي فوق العاده اي داريد چیزي که کم داريد 
آموختن گوشه هاي موسیقي ايراني است. مدتي گذشت شايد بیش از دو سال تا اين که 
روزي قمر آمد به کالس من... و به آموختن موسیقي پرداخت. بعدها کمپاني »هیز مسترز 
ويس« مخصوص قمر، دستگاه صفحه پرکن به تهران آورد تا صداي او را ضبط کند؛ 
يعني قمر اين همه اهمیت پیدا کرده بود. بعد از آن کمپاني »پلي فون« هم آمد،  آن  هم 
فقط به خاطر قمر، سپس »بدافون« از آن ها پیروي کرد)1(«. قمر عالوه بر استاد نی داود از 
سید حسین طاهرزاده به صورت غیرمستقیم بیشترين تأثیر را پذيرفت؛ تا آنجا که استاد 

طاهرزاده گفته است: »وقتی صفحه اش را شنیدم خیال کردم خودم می خوانم))(«.
ورنه بهر چه بود اين همه فرياد او را))(بلبل از رشک صداي تو گلو پاره کند

)((

1( ني داود، مرتضي، بدري در کام خسوف، مجلة تماشا، سال پنجم، ش 210، 20 اردیبهشت 1354، 
ص 18؛ و نیز )نک: سپنتا، ساسان، تاریخ تحول ضبط موسیقي در ایران، تهران: ماهور، 1377(.

2( خالقی، روح اهلل، سرگذشت موسیقی ایران، ج 1، تهران: مؤسسة فرهنگی هنری ماهور، 1381، ص 295.
به اهتمام دکتر محمدجعفر محجوب، تهران: نشر  ایرج میرزا،  ایرج میرزا، جالل الممالک، دیوان   )3

اندیشه، 2536، ص 65.
یادش آن گل که نه از کف ببرد باد او راقمر آن نیست که عاشق برد از یاد او را
عزیز خداوند  پیش  قمر  بود  راملکی  او  آزاد  و  خرم  فلک  بود  مرتعی 
راچون خدا خلق جهان کرد به این طرز و مثال او  نیفتاد  پسندیده  و  کرد  دقتی 

رادید چیزی که به دل چنگ زند در وی نیست  او  فرستاد  و  کند  قمر  ز  دل  الجرم 
)همان، ص 65(.

دکتر محمدجعفر محجوب در ارتباط با این غزل می نویسد: »این غزل به افتخار خوانندة بزرگ فقید 
خانم قمرالملوك وزیری سروده شده است. ایرج در قصیدة شرح مهمانی حاج امین التجار نیز بار دیگر 
لب به تحسین این هنرمند بزرگ می گشاید«. )همان، ص 237(. ابیاتی چند از قصیدة شرح مهمانی 

حاج امین التجار:
بود حق  ودایع  از  یکی  که  مگو  بود قمر  چین  بدایع  از  یکی  که  مگو  قمر 
پاچینی داشت  بفت  زر  حلة  ز  پا  چه گویمت که چها در میان پاچین بودبه 
بوداز آن لطافت و آن پودر و پارفم و توالت برلین  و  برن  مادموازل های  شبیه 
بلند نخل  فراز  خرما  خوشة  بودمثال  زرین  گیسوان  سر  به  جمع  نموده 
بودنه شانه بود که آن گیسوان به هم می ریخت مستمندین  دل های  محبس  کلید 
ببوسید و من خجل گشتم به مهر  که پیر بودم و رخسار من پر از چین بودمرا 
مگر به لعل وی آب حیات تضمین بوددلم جوان شد و طبعم روان از آن بوسه

)همان، ص 51(.



565

در اين اوان اتفاقاتي ناخوشايند زندگی قمر را در برگرفت. نخست مادربزرگش که 
زني پیر و مفلوج شده بود درگذشت؛ مع الوصف به طوری که مال خیرالنساء تدارك ديده 
بود قمر نزد خاله اش اشرف الملوك رفت.)1( به تدريج قمر به سن ازدواج نزديک می شد 
و طبیعتاً در خانة اشرف الملوك، سخن از ازدواج فراوان می شد تا آنجا که شازده ملوك 
خانم دختر اشرف الملوك ازدواج کرد و راهی گیالن شد؛ چندان از ازدواج شازده ملوك 
نگذشته بود که قمر را به اصرار به عقد مردی درآوردند که قمر او را دوست نداشت و 
به قول خودش: »نفهمیدم چی شد، يک دفعه چشم واکردم و ديدم شوهردار شده ام))(« 
لیكن اين عقد و ازدواج چندان به طول نیانجامید. قمر در حین مراسم از شلوغی خانه و 

غفلت خانواده استفاده کرد و چادر را به سر انداخت و فرار  کرد. 

1( »اشرف الملوك خانم همسر شاهزاده عبدالعظیم میرزا کاشفی، مردی متمول و سرشناس... شازده 
ملوك خانم و دو فرزند دیگر محصول این ازدواج بودند. در این زمان که قمر به خانة خاله رفت مدتی از 
مرگ شاهزاده گذشته و اشرف الملوك خانم با یکی دیگر از رجال سرشناس آن عهد به نام مجدالصنایع 
ازدواج کرده و زندگی درخور اعتنایی داشت«. )قمری که خورشید شد، ص 30(؛ و نیز )نک: تاریخ 

تحول ضبط موسیقي در ایران، ص 175ـ176(.
2( همان، ص 31.

• قمرالملوك وزيری در روی صحنه )عكس از فتو تهامی(
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و  بزرگ تر  او  از  که  بود  دوستی  خانة  امیدش  فقط  و  بود  شده  تک وتنها  قمر 
صاحب زندگی مستقلی بود. آن دختر مايل بود تا قمر با برادرش ازدواج کند و قمر 
هم عالوه بر آن که بدش نمی آمد او را عاشقانه دوست داشت تا آنجا که تصمیم به 
ازدواج با يكديگر گرفتند؛ اما بر اساس مخالفت هاي خانوادة مقابل اين ازدواج به ثمر 
ننشست. قمر مدت ها خانة دوست مهربانش ماند و در همان حین تعلیم موسیقی را 
افتخاری خوانندگی را در میهمانی ها شروع  به طور  اين زمان  هم فراگرفت. وی در 
کرد، و بدين سبب با بعضی از رجال و متموالن وقت آشنا شد. بحرينی)1( يكی از اين 

اشخاص بود. 
در يكی از همین روزها نگرانی قمر به حقیقت مبدل شد، و آن مردی که به اصرار 
به عقد او درآورده بودند همسرش را پیدا کرده و به اصرار می خواست با خود ببرد. 
قمر به هر ترتیبی که می شود از دست او می گريزد و خود را به آقای بحرينی می رساند 
و از او پناه می خواهد. مخلص کالم آن که قمر مدتی را در خانة بحرينی می ماند، سپس 
به اتفاق خانوادة او راهی قزوين شده و در عمارت اربابی بحرينی ساکن می شود، تا 

آنكه درنهايت با پیگیری و تالش بحرينی طالق قمر گرفته می شود.
ابتدا  ازدواجی که در  ازدواج کرد))(.  با موسیو اصغر  قمر  بعد  به هر حال، سال ها 
عاشقانه بود و قمر به خود می بالید. موسیو اصغر با اين که تحصیل کردة فرانسه بود اما شغل 
درست وحسابی نداشت و از راه امالك پدر، گذران زندگی می کرد. قمر پس از چندی از 
موسیو اصغر باردار شد. ولی از آنجا که موسیو به مرفین اعتیاد داشت، قمر هم تحت تأثیر 
او به مرفین اعتیاد پیدا کرده بود؛ بدين سبب فرزند آنان مرده به دنیا آمد. پزشک معالج که 
اوضاع بیمار را تحت کنترل داشت با حیرت گفت: »متأسفانه مرفین کاماًل خانم را فلج 
کرده و مانع از فعالیت طبیعی بدن شده. بچه خیلی ديرتر از موعد به دنیا آمده و قبل از 
تولد مرده بوده... من تعجب می کنم با مصرف اين همه مرفین چطور خانم توانسته دوام 
بیاورد))(«. دو سه سالی از اين اتفاق نگذشته بود که زندگی موسیو اصغر و قمرالملوك 
رو به بی تفاوتی، سردی و تلخی نهاد و کار به جدايی کشید. ولی هنوز قمر امیدوار بود 

1( »بحرینی )بزرگ خاندان بحرینی( رجلی از خاندان روحانی، صاحب نام و اعتبار، متنعم به اصطالح 
بود.  وسیعی  امالك  قزوین صاحب  در  که  تهران،  در  نه تنها  بحرینی  آقای  باذوق.  بسیار  و  زمان  آن 
خانه  اش در تهران کانون رجال طراز اول و هنرمندان بزرگ عصر، خانه ای که در نوع خود در حکم یک 

قصر بود، با همة لوازم مورد نیاز ایرانی و خارجی... به راستی قصری بود...«. )همان، ص 31(.
2( پرویز خطیبی به نقل از موسی خان نی داود شرح مسلمان شدن موسیو اصغر را به تفصیل نوشته 
است. )نک: خاطراتي از هنرمندان، به کوشش فیروزه خطیبي، تهران: معین، 1373، ص 34(. البته 
زبیده جهانگیری آن خاطره را با عنوان »قضیه ختان جوان مسیحی« مضحک دانسته! )نک: قمری 

که خورشید شد، ص 324(.
3( قمری که خورشید شد، ص 91.
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و خوش بین. او چهار پنج سالی بعد از اين جدايی، با تاجری اصفهانی ازدواج کرد. اما 
شوربختانه که اين ازدواج هم به سبب فشار خانوادة شوهر، مبنی بر اين که قمر دست از 

خوانندگی بردارد، بی حاصل بود و نتیجه ای نداشت جز جدايی)1(.
می شنوم هنوز  را  قمر  ماه  اگرچه دور چو ماه و چو ناله در چاه استصدای 
اگرچه اوج قناری هنوز کوتاه استقمر هزار قناری درون حنجره داشت
پیر صفحة  هزار  و  نوار  هزار  قمر هنوز جوان و صدای او ماه است))(پَِس 

 )((

قمرِ عاشق پیشه عالوه بر آن که ازدواج های ناموفقی را تجربه کرده بود، در عشق بازی هم 
میدان دار شكست بود. او عاشقی ناکام بود با اوصافی تلخ وشیرين و گاه عجیب وغريب. اما 
1( پرویز نقیبی به ازدواجی دیگر اشاره می کند و می نویسد: »بزرگ ترین عشق زندگی قمر مردی از 
اهالی گرجستان بود که شالیکو نام داشت کار این عشق به ازدواج کشید و شالیکو نیز دین اسالم 
پذیرفت. یاد این عشق تا پایان عمر با قمر بود...«. )زندگی شورانگیز قمر نخستین زنی که آواز خواند 
)2(، مجلة روشنفکر، ش 455، 1341، ص 21(؛ اما شبنم جهانگیری در کتاب قمری که خورشید شد 

فقط دو ازدواج )موسیو اصغر و تاجر اصفهانی( را در زندگی قمر تائید می کند.
2( اخوان ثالث، مهدی )م. امید(، ترا ای کهن بوم و بر دوست دارم، قطعة آواز ماه، زمستان، 1391، 

ص 210ـ211. 

• قمر در خانة کلنل وزيری
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حاالت عادی و متعارف را از دست داد، و به همین علت و شايد مصائب ديگر از دست 
عاشق می گريخت. »قمر سال ها بود که خبرهای رضا را از دور می شنید و رنج می برد. دو يا 
سه بار تصادفاً او را در خانة مرتضی خان برادرش ديده بود، اما هرگز موفق نشده بود به وی 
نزديک شود و حتی سالمی کرده و حالش را بپرسد، زيرا رضا به شدت از او می گريخت... 
او غمش را در دل پنهان کرد و در خلوت به سرنوشت شوم و بخت بد خود و آن هنرمند 

بزرگ انديشید و گريست... دردی جگرسوز در سینه داشت. می سوخت و دم نمی زد)1(«.
قمر به کارهاي هنري خود در کنار مشكالت عديدة زندگی با جديت و پشتكار ادامه 
مي داد؛ و با خصايل نیكو و صداي خوشش ُقّله هاي ترقي را يک به يک درمی نورديد، و 
برای مقطعی کوتاه فیلم بازی کرد و تئاتر نیز. وی در سال 0))1 به درخواست دکتر 
اسماعیل کوشان، کارگردان مطرح سینما که از او درخواست کرد تا در فیلم مادر))( 
بازی کند امتناع کرد، اما سپس با اصرار عصمت باقرپور )دلكش( نقش مختصر خود 

1( قمری که خورشید شد، ص 158ـ159.
2( »در سال 1330 از قمر دعوت شد که در فیلم مادر شرکت کرده و در صحنه اي آواز بخواند، با 
وجودي که دستمزد صد هزار توماني پیشنهاد شده بود وي نپذیرفت. سرانجام با اصرار فراوان حاضر 
شاه آباد  مسلولین  بیمارستان  به  نیز  را  دقیقه  پنج  این  دستمزد  که  بخواند  پنج دقیقه ای  آوازي  شد 

بخشید«. )پارسی، تورج، آتشی در سینه دارم جاودانی، تارنمای دکتر تورج پارسی، 1392(.

• قمرالملوك وزيری با فرماندار و عده ای از هنرمندان در رشت )احتماالً سال 07)1(.
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را پذيرفت. اين فیلم که ساختة استوديو پارس فیلم بود خاطر قمر را آزرده کرد و از 
آن با عنوان »خاطرة بسیار تلخ« ياد می کرد. اما برگزاری کنسرت هاي او با رغبت تمام 
بود از اين رو سحرانگیز بود و درخشان؛ و پر بیراه نیست که هوشنگ ابتهاج )سايه( 
بعد از نیم قرن از درگذشت قمرالملوك وزيری از ُشكوه و عظمت صدای او حیرت 
می کند و می گويد: »تا همین حاال که حرف شو می زنیم تو خواننده های ايران، اونهايی 
که صداشونو داريم... هیچ کس به پای قمر نرسیده... بنان)1( می گفت ـ صدا شو رو نوار 
دارم ـ می گفت من وقتی آواز قمرو می شنوم شرم دارم بگم من خواننده ام. اين حرف 
کمی نیست. بنان تنها خواننده ای بود که بالمنازع بود در روزگار ما... اين از معجزاته 
واقعًا چون بنان کسی رو قبول نداشت))(«. و به خوبی و به بیانی ديگر صديق تعريف 

می گويد: »قمر حد سنجش ما برای موسیقی آوازی است))(«. 
اشاره اي  گذرا  به صورت  قمر  مهم  و  مشهور  کنسرت های  از  بعضي  به  ادامه  در 

مي شود: 
ـ در سال )0)1 نخستین کنسرت خود را در سالن گراند هتل ) خیابان الله زار( همراه با 
تارِ مرتضي ني داود برگزار کرد؛ آن روز مهم ترين اتفاقي بود که براي قمر و بسیاري از مردم 
1( غالمحسین بنان در جای دیگر گفته است: »قمر ملکة آواز ایران و در واقع پل ارتباطی میان قدمای قبل از 
خود و آیندگان بعد از خود بود. او موسیقی ِدلیِ ِدلی گذشته را با تحریرهای بی نظیرش سروسامانی بخشید«. 

)مشکین قلم، سعید، تصنیف ها، ترانه ها، و سرودهای ایران زمین، تهران: نقش هستی، 1389، ص 75(.
2( ابتهاج، هوشنگ )سایه(، پیر پرنیان اندیش، ج 1، میالد عظیمی و عاطفه طیه در صحبت سایه، 

تهران: سخن، 1393، ص 551.
3( تعریف، صدیق، ماه تابان آسمان آواز ایران، ماهنامة آدینه، شهریور 1371، ش 73ـ74، ص 74.

• پوستر فیلم مادر
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پايتخت رخ مي داد. شور و هیجان خیلي ها را فراگرفته بود. قمرالملوك با کالسكه اي روانة 
گراند هتل شد. ازدحام خیلی زياد بود، تشويق ها بیشتر از آن، بانوي هنرمند با لباس حرير 
و نیم  تاج گلي که بر سر داشت   در برابر چشم مردمان که به نظاره ايستاده بودند در روي 

ِسن ظاهر شد و طولي نكشید که با تارِ ني داود شروع به خواندن کرد)1(.
ـ در سال 06)1 به افتخار شكراهلل خان قهرماني ))( کنسرتي ترتیب داد.

ـ در سال 08)1 به نفع جمعیت شیروخورشید سرخ کنسرتي ديگر برپا کرد و 
درآمد آن را براي بچه های يتیم در نظر گرفت.

1( در مورد نخستین کنسرت بانو وزیری همچون دیگر قضایای زندگی او، حرف وحدیث های فراوان 
و مسعود  میزبان، حسینعلي مالح  از جمله ساسان سپنتا، جالل  است.  گفته  شده  متناقضي  گاه  و 
بهنود که هر کدام به شکلي و بخشي از مراسم آن شب را روایت مي کنند. در ادامه به چند مورد آن 

خالصه وار اشاره مي شود:
ـ »در اولین کنسرتي که داد به کالنتري جلب شد...«. )ملکي، توکا، زنان موسیقي ایران، تهران: کتاب 

خورشید، 1380، ص 182؛ به نقل از ساسان سپنتا(. 
ـ »با آن که آن شب عده اي قصد کشتن مرا داشتند انتظار به پایان رسید... به روي صحنه آمدم«. 
)میزبان، جالل، شمعي که مي سوزد، مجلة روشنفکر، 1335، ش 127، ص 19؛ به نقل از قمرالملوك 

وزیري(.
ـ »تیمورتاش... در پایان کنسرت سیني طال پر از اشرفي را به قمر داد«. )بهنود، مسعود، از سّید ضیاء 

تا بختیار، تهران: جاویدان، 1366، ص 138(.
2( یوسفي، نیکو، قمرالملوك وزیري، ماهنامة بایا، ش 4ـ5، تیر مرداد 1378، ص 49ـ50.

• بروشور کنسرت قمرالملوك وزيری
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ـ در سال 09)1 همراه با حبیب سماعي به مشهد سفر کرد و کنسرتي به  جهت 
منفعت ساختن آرامگاه فردوسي برگزار کرد. 

ـ در سال 10)1 برگزاري سه شب کنسرت در همدان به جهت افتتاح سینما الوند، 
همراه با مرتضي ني داود.

ـ در سال )1)1 در گراند هتل با همراهي مرتضي  ني داود يكي ديگر از برنامه هاي 
خود را اجرا کرد.

نیست افشار  نالة  از  سوزنده تر  ويژه افشاری که آن را جز قمر گفتار نیستناله ای 
نشنود، هرگز ز فیض نغمه برخوردار نیست)4(

)1(

1( عبداهلل طالع همداني در توضیح این غزل می گوید: »سال 1314 که به قصد دیدار قمر از همدان 
به تهران می رفتم... ساختم. یادم هست روی پاکت فقط نوشتم ”تهران قمر“ دو روز دیگر دیدم با یک 
ماشین بوئیک روباز آمد در منزل بنده، که در خیابان شیخ هادی بود. ساعت ده ونیم یا یازده صبح بود. 
در را که باز کردم گفت من با طالع کار دارم. گفتم منم، من طالع هستم. چون دوران آشنایی ما در 
همدان ساعتی بیش به طول نینجامیده بود و از آن زمان هم چهار سال می گذشت مرا نشناخت. پس 
از آن که شناخت صمیمانه مرا بوسید. خواهرم هر چه اصرار کرد تو نیامد. گفت امروز طالع مهمان من 
است. رفتیم زرگنده. باغی بود به نام باغ آقای بهبهانی. قمر قباًل تهیه دیده بود. خیال کرده بود من 

شخصیت مهمی هستم. آن زمان من بیست ویک سالم بود... این غزل را بالبداهه ساختم«.
امروز امروز بتی شیرین زبان دارم من  من  دارم  آسمان  مـاه  چو 
عجب بختی جوان دارم من امروزقمـر را سـال هـا دل آرزو داشت
اگـر شب تابـد  آسمـان  در  ببین بهتـر از آن دارم من امروزقمر 

)بدری در کام خسوف، مجلة تماشا، ص 82(. 

• تبلیغ کنسرت قمرالملوك وزيری در کافه رستوران شمشاد

کسي  تا  را  قمر  آواز  و  ني داود  تار 
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عالوه بر کنسرت های ياد شده، قمر به ياد ايرج میرزا و درويش خان نیز کنسرتی 
برگزار کرد. او در رشت، بندر پهلوی، کرمانشاه)1(، خوزستان و جای جای نقاط ايران 
سفرهای مختلفی کرد، اما در اين میان خاطرات همدان، رشت و بندر پهلوی برايش 
شیرين تر، و سفر به خوزستان از جنس ديگری بود. او همیشه سفر به همدان را جزو 
»خاطرات به ياد ماندنی« زندگی اش می دانست و خاطره ها از اين سفر برای دوستانش 
تعريف می کرد. اما سفر به خوزستان قدری متفاوت بود؛ چون يكی دو هفته بعد از 
دستور سردار  به  را  پسرش  دو  و  ارديبهشت 04)1 شیخ خزعل  دوم  در  بازگشت، 
سپه )رئیس الوزراء و وزير جنگ( توسط سرتیپ فضل اهلل خان زاهدی )حاکم نظامی 
خوزستان( در حین طرب و خوش گذرانی در کشتی بازداشت و به تهران اعزام کردند. 
قمر هم با زيرکی تمام مصلحت ديده بود سكوت پیشه کند، و از پرداختن به آن سفر 
چشم پوشی می کرد. اما با اين اوصاف او يكی دو باری داستان سفر به خوزستان را 
برای مرتضی خان نی داود و ديگر نزديكانش تعريف کرده بود، که نقل اين خاطرة 

ناهمگون در اينجا بی مورد نیست. 

»دعوت شیخ خزعل را قبول کردم و با اين که مرتضی خان مخالف بود 
با همان ماشین به اهواز رفتم و بعدش خرمشهر. راه خیلی دور بود... وقتی 
ديدم  کردم  نگاه  من  کرديم...  توقف  دروازه ای  جلوی  ما  رسیديم،  گفتند 
عمارت قصر، آری قصر تا آنجا فاصله زيادی دارد و من دارم از خستگی 
می میرم. گفتم پیاده نمی شوم. چطوری می توانم اين همه راه را پیاده بیايم! 
و به قصر اشاره کردم که پر از آدم بود. گفت دستور حضرت شیخ است. 
باالخره پیاده شدم و به سه نوازنده ای که در ماشین عقبی بودند گفتم پیاده 
شده دنبال من بیايند. با آن حال زاری که داشتم از دروازه رد شدم. يک دفعه 
ديدم زير پاهايم نرم شد. نگاه کردم ديدم زمین را با کاغذ و کتابچه فرش 
کرده اند تا بخواهم سؤال کنم آن آقا که همه کاره بود گفت خانم قمرالملوك 
به دستور حضرت شیخ به افتخار شما راه را با اسناد مالكیت اين زمین ها 

فرش کرده اند، تا نشان بدهند که از آمدن شما چقدر خوشحال اند... 
قمر سه شب در قصر خزعل می ماند و مورد تجلیل بسیار قرار می گیرد. 
يكی از اين شب ها در کشتی باشكوه خزعل برگزار می شود و چنان عظیم 

بوده، که می گفت آن شب برايم به اندازه هزار شب ارزش داشت))(«. 

1( »در کرمانشاه مسئوالن حاضر نشدند، سالن را در اختیار قمر و گروهش قرار دهند، او که در اتاقی 
آواز  برای مردم  از همان جا  ایستاد و  به خیابان  بالکن مشرف  بر  بود  از هتل ها ساکن شده  در یکی 

خواند«. )یغمایی، پیرایه، یادی از قمرالملوك وزیری، تارنمای نصور، 1372(.
2( قمری که خورشید شد، ص 54ـ56.
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دی ماه  در  شد  ـ  اشارت  چنان که  ـ   همدان  به  قمر  دعوت  نخستین  ماجرای  اما 
10)1 به جهت افتتاح سینما الوند و برپايي کنسرت بود. قمر همراه با مرتضي ني داود 
ـ و استقبالی ديدندـ که  و ديگر همكارانش راهی همدان شدند و شوری به پا کردند 
ابوالقاسم عارف قزويني )شاعر  میرزا  بود. در آن دوران  نقل مجالس  بعد  تا سال ها 
مّلی ايران( همراه با جیران خدمتكار مهربانش که ديگر از ظاهر خدمتكاری خارج و 
شريک زندگانی او شده بود همراه با سگ هايش در گوشه ای از همدان در خاموشی 
و تنهايی، با فقر و بیماری، که روزبه روز برشدت آن افزوده می شد دست وپنجه نرم 
می کرد)1(. قمر به محض ورود ترتیب ديداري با او را مي دهد؛ وی در خاطرات شفاهی 
خود دربارة اين ديدار مي گويد: »شبي که من کنسرت در همدان داشتم به منزل عارف 
رفتم. به هر ترتیبي بود او را مالقات کردم؛ من عارف را نديده بودم و تنها اسمًا او را 
مي شناختم اما با ديدن او مهرش در دلم جاي گرفت و فهمیدم مرد بزرگ و آزادمنشي 

1( به خیال، مهدی، گفته ها و ناگفته ها )از شش سال اقامت عارف در همدان(، فصلنامة فرهنگ مردم ، 
ش 41، بهار 1391، ص 111ـ122. 

• قمرالملوك وزيری و خسرو ايرج در همدان
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• قمرالملوك وزيری در همدان
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رفته  به سراغ عارف  باشد)1(«.  پس،  فرداي آن شب  داشته  مانند  است و شايد کمتر 
و از او با نهايت خضوع و فروتني دعوت می کند تا با شرکت وي، او را در مراسم 
سرافراز نمايد. عارف با آن که مدت ها بود از اجتماع فاصله گرفته و گوشة عزلت را 
بر هم نشینی ترجیح داده بود، و به قول بانو وزيري »شب ها زود مي خوابد))(« اما با 

احترامي که براي اين هنرمند قائل بود با احترام در مراسم حاضر مي شود. 
عبداهلل طالع همدانی که در آن شب در کنسرت قمر حضور داشت، شرح آن شب 
را چنین روايت می کند: »شب دوم که مرحوم عارف در کنسرت حضور يافت، در 
تمام مدتي که قمر مي خواند، عارف گريه مي کرد. همة مردم تحت تأثیر صداي قمر و 
وضع روحي عارف به هیجان آمده بودند بعد تمام گل ها و گلدان نقره اي که از طرف 
فرماندار و بزرگان شهر تهیه  شده بود به پیشنهاد قمر به عارف تقديم شد، ولي عارف 

قبول نكرد و تمام آن ها را به خود قمر داد و قمر آن ها را به ديگران بخشید))(«.
در شب  پايانی کنسرت، بانوي آواز ايران غزلي را از دانش بزرگ نیا)4( در دستگاه 
سه گاه مي خواند، که بعضي اين غزل را )به اشتباه( از عارف قزويني مي دانند ، دو بیت 

اول آن چنین است:
بیا که جلوه ازين بیشتر نخواهد شدبه پیش روي تو مه جلوه گر نخواهد شد
آزادي بـاغ  غزل خوان  بلبـالن  ز صد هزار يكي چون قمر نخواهد شد)5(ز 

)5(

بدون   ،1((4 خرداد   17 در  بعد  سال ها  وزيری  قمرالملوك  که  است  شايان ذکر 
همراهی با يار نازنینش مرتضی خان نی داود همراه با اسماعیل کمالی )نوازندة تار( و 
نوريان )نوازندة ويولن( مجدداً به همدان سفر کرد. سفری که حدوداً دو هفته ای به 
طول  انجامید. او که در اين مدت در هتل دوفرانس همدان اقامت  کرده بود، عالوه بر 
برپايی کنسرت و شرکت در عروسِی جوان روستايی، دو شبی را نیز ))) و 8) خرداد 

1( بهروزي، شاپور، چهره هاي موسیقي ایران، تهران: کتاب سرا، 1372، ص 512.
2( »مرحوم عارف عادت داشت همیشه شب ها ساعت 8 بخوابد و هیچ وقت این عادت او ترك نمی شد«. 

)عاصمی، محمد، قمر هنرمند مردم، مجلة امید ایران، ش 74، 29 مرداد 1338، ص 59(.
3( طالع همداني، عبداهلل، بدري در کام خسوف، مجلة تماشا، سال پنجم، ش 210، 20 اردیبهشت 
بوعلی سینا هدیه  موزة  به  را  آن ها  دیگر مي گوید: »درنهایت  در مصاحبه اي  1354، ص 19؛ طالع 
اما  بود؛  نیز هدیه کرده  او  قزوینی که جیران خدمتکار  انفیه دان عارف  و  انگشتر  کردند«. )همچون 

سرنوشت این هدایا نامعلوم است(.
4( محمد بزرگ نیا )1271ـ 1347( مشهور به دانش؛ شاعر، روزنامه نگار و نمایندة مجلس شورای ملی.
معزالدین  مهدوي،  64ـ65؛  ص   ،1344 امیرکبیر،  تهران:  دانش،  راز  )دانش(،  محمد  بزرگ نیا،   )5
وحید، 1348،  چاپخانة  تهران:  سال،  پنجاه  از  داستان هایي  اخیر//  نیم قرن  اجتماعي  اوضاع  )سید(، 
ص 102ـ103؛ طالع همداني، عبداهلل، بدری در کام خسوف، مجلة تماشا، ص 19؛ بهروزی، شاپور، 

چهره هاي موسیقي ایران، ص 512.



576 4))1( به دعوت انجمن ادبی »اتحاد/ دانش« در خانة اعیانی اکبر شريفی امینا)1( در 
جوالن شرکت کرد. در آن شب قمر تصنیفی از آزاد همدانی با مطلع: 

ای مالک بی انصاف اين شرط مسلمانی ست؟
گندم ز تو کاه از من، خرمن ز تو آه از من، گنج از تو و رنج از من

همراه با ويولن طالع همدانی برای مهمانانی که در مجلس حضور داشتند خواند. 
در اين مراسم اکثر اعضای برجستة انجمن ادبی »اتحاد/ دانش« ازجمله: ناهید همدانی 
)رئیس انجمن(، اکبر شريفی امینا )مینا(، جعفر پیدا، مفتون همدانی )میرآقا کبريايی( و 
تنی چند ديگر از شعرا حضور داشتند؛ هرکدام از شعرا قطعه شعری را که در وصف 
هنرمند نامی ايران ساخته بودند به ايشان تقديم کردند. در ادامه چند بیتی از اين اشعار 

نقل می شود:

1( »قمر بعد از تاریک شدن هوا آمد خانة ما، در آن زمان من هفت ساله بودم. دقیقاً به یاد دارم که تب داشتم. 
مادرم مرا سپرد به مستخدممان که مرا ببرد دکتر. او برد مرا مطب دکتر محمود منصور خدابیامرز. قمر در 
هتل دوفرانس بود که بعداً اسمش شد ایران. مطابق عرف زمان تنها زن آن مراسم فقط خود قمر بود. مادر 
من مذهبی و محجبه بود و در مراسم مختلط شرکت نمی کرد. آقای طالع ویولن می زد«. )در گفت وگو با 

سرکار خانم ناهید شریفی امینا، فرزند »اکبر شریفی امینا« که در دی 1398 صورت گرفته است(.

• قمرالملوك وزيری در اوج شهرت
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اکبر شریفی امینا
نه در کلبة ويرانة ماستامشب است آن شب قدری که قمر خانة ماست اين گنج  جای 
ادب و  علم  انجمن  دل  شمع  قمر  ماستشد  پروانة  جانبازی  شب  آری،  آری 
ماست)1(در ره عشق تو کس جان ندهد چون »مینا« مردانة  همت  هنر  عشق بازی 

)1(

جعفر پیدا
ماستفاش می گويم که چون امشب قمر مهمان ماست ايوان  کف  نقش  آسمان  آفتاب 
ماستجای آن دارد که چون جان در بدن جايش دهیم جان  از  بسی  گرامی تر  ما  میهمان 
گر بگويم شاه انجم حاجب دربان ماست))(تا قمر شد زيب بخش انجمن اغراق نیست

)((

1( قمری که خورشید شد، ص 116ـ117.
2( همان، ص 115. )این غزل در دیوان اشعار جعفر پیدا که توسط انتشارات فرمنش در سال 1391 

طبع گردیده، منتشر نشده است(.

• حسین کمالی و دوستداران هنر در منزل قمرالملوك وزيری
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ناهید همدانی
گرديدجهان به چشم من امشب چه جلوه گر گرديد قمر  دانشوران  محفل  شمع  که 
سر آفتابی  برآورده  زغرب  که امشب انجمن اين گونه جلوه گر گرديدمگر 
تو سرفرازی  دماوند  کوه  به  گذشت و نوبت الوند خوش سیر گرديد)1(بگو 

)1(

مفتون همدانی
آواز شعلة  شعله  خواهد،  آتشین  سازآه  پرده های  پرده  دارد،  حزين  نالة 
آواززنگ می برد از دل، عیش می کند حاصل با  ساز  بانگ  گردند،  هم  قرين  گر 

يار می شود »طالع«، بخت می شود همراز))(يار می شود خوش خو، کارها  شود نیكو
)((

1( ناهید همدانی، میرزا یعقوب الستی، دیوان اشعار ناهید همدانی، بی نا، 1371، ص 265ـ266.
2( مفتون همدانی، میرآقا کبریایی، دیوان اشعار مفتون همدانی )با مقدمة سعید نفیسی(، به کوشش 
رضا مفتون، تهران: کتاب فروشی زوار، 1364، ص 583ـ584. این غزل با تغییراتی در کتاب زبیده 

جهانگیری آمده است که فقط به یک بیت آن اشاره می شود: 
گر مدد کند »طالع«، خواند از »قمر« آوازیار می شود خوش خو، کارها می شود نیکو

)قمری که خورشید شد، ص 111(
البته شعری که مفتون همدانی تقدیم قمر می کند با این مطلع شروع می شود:

که به رخ خلد و به لب چشمة کوثر دارممن بهشتی  صنمم، حالت دیگر دارم
)دیوان اشعار مفتون همدانی، 638ـ639(.

• از راست: منوچهر همايون پور، پرويز ياحقی، قمرالملوك وزيری، حسن کسايی و فريدون حافظی
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به هرحال قمرالملوك وزيری به سبب هنر، شخصیت و منش وااليی که دارا بود 
با بسیاری از رجال، شعرا، هنرمندان و ديگر شخصیت های برجسته حشرونشر فراوان 
داشت. بعضی از آن دوستان جانی عبارت اند از: اکبر مشكین، پروين غفاری، شاپور 
نیاکان، درويش خان، حسین قوامی )فاخته(، فیروز میرزا نصرت الدوله، جعفر قلی خان 
)جالل الممالک(،  میرزا  ايرج  تیمورتاش،  عبدالحسین  سوم(،  اسعد  )سردار  بختیاری 
محمدرضا  )سید  عشقي  میرزادة  و  ايرانی  هوشنگ  )ملک الشعرا(،  بهار  محمدتقی 
کردستانی(؛ اما در اين میان خاطرة ديدار او با میرزادة عشقي رنگ وبويی ديگر دارد. 

دکتر ساسان سپنتا که خود اين خاطره را از قمر شنیده بود روايت می کند که: 
»قمر... با عشقي آشنا بوده و گاه گاهي به ديدار او مي رفته است. در يكي 
بوده  اتاق عشقي  مندرسي کف پوش  زيلوي  که  حالي  در  ديدارها  اين  از 
است، شاعر از قمر معذرت می خواهد که وسیلة پذيرايي از خوانندة مشهور 
را ندارد و از روزگار و تنگي اوضاع که بر او حاصل شده بود لب به ِشكوه 
است  گرفته  تنگ  من  بر  آن قدر  روزگار  قمر می گويد:  به  گشود. عشقي 
که قوطي سیگار خود را نزد عطار سِر کوچه گذاشته و سیگار و کبريت 
گرفته ام... ديري نگذشت، حدود )1 تیرماه )0)1 که در منزل نشسته بودم، 
خبر کشته شدن عشقي را شنیدم و بی اختیار آخرين جلسة مالقات من و 

عشقی و حزن و اندوه قیافه و چشمان او در نظرم مجسم شد)1(«. 

باری، از قمر خاطرات))( بسیاری نقل می شود. خاطراتی از خصايل انسانی او، از 

1( سپنتا، ساسان، تاریخ تحول ضبط موسیقي در ایران، تهران: ماهور، 1377، ص 221ـ222.
2( برای خاطراتی از قمر نک: مالح، حسینعلی، قمرالملوك وزیری// انسان واقعی، مجلة پیام نوین، دورة 
هفتم، ش 3، بهمن 1343، ص 12ـ19؛ شهری، جعفر، طهران قدیم، ج 1، تهران: معین، 1371، ص 
301ـ320؛ خطیبی، پرویز، خاطراتي از هنرمندان، ص 32ـ36( . خالی از لطف نیست که در اینجا خاطره ای 
به نقل از قمر روایت شود: »کنسرت هاي من آن چنان مورد استقبال قرار مي گرفت که مردم از درودیوار باال 
مي رفتند و بلیت ها را به ده برابر قیمت مي خریدند،  اما من وقتي برنامه ام تمام مي شد آنچه گرفته بودم یکجا 

به یک مؤسسة ملي، یا خیریه، یا دارالمجانین و داراالیتام تقدیم مي کردم. 
یک شب که به خانه باز می گشتم نزدیک خانه ام مردي را دیدم که به دیوار تکیه داده و آوازي محزون زمزمه 
مي کرد و چهره اش از اشک خیس بود. گفتم: مرا مي شناسي؟ نگاهم کرد و اشک ها را مخفیانه با آستین 
سترد و گفت: آري. با زحمت زیاد و اصرار وادارش کردم درد  دلش را بگوید و دانستم زنش دوقلو زاییده، 
یکي از آن ها مرده و حاال پس از به خاك سپردن بچه به خاطر بي پولي روي خانه رفتن ندارد. با هر سماجتي 
بود او را راضي کردم مرا به خانه اش ببرد، و رفتیم. اتاقی بود نمناك که به یک زیلو پاره و رختخواب پاره تر 
و نور چراغي که پِت پِت مي کرد تزئینات آن بود. زن بي حال دراز کشیده و کودك معصوم از گرسنگي سینة 
خشک مادر را مي مکید. اول پول دادم و مرد را فرستادم تا از هر جا بشود چلوکباب و تخم مرغ تهیه کند، 
بعد بچه را گرفتم تروخشک کردم. قنداق پاره و کثیفش را عوض کردم و تمام پنج  هزار تومان دستمزد آن 
شبم را الي قنداق بچه گذاشتم... من صدها از این گونه خاطره ها دارم، آن شب که آن خدمت ناچیز را به 
آن زن ومرد بیچاره کردم، احساس عظمت مي کردم«. )نامة قمرالملوك وزیري به هنرمندان، هفته نامة پیام 
هامون، اسفند 1376، ص 11(؛ »قیمت بلیت آن در بازار سیاه تا سي و حتي چهل  تومان رسید... یک کارمند 

عالي رتبه، حقوقش در ماه پنجاه یا شصت تومان بود«. )خطیبی، پرویز، خاطراتي از هنرمندان، ص 32( .
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بخشش های بی حساب  او، از خدمات بی ريای او. انبوهی از اين يادبودها به تفصیل در 
نشريات و کتاب های موسیقِی نیم قرن اخیر منتشر شده است. خاطراتی که انسان در 
مقابل اين همه وارستگی و فداکاری حیرت می کند؛ به شگفت می آيد. او به حقیقت 
انسان دوستی را به کمال رسانده بود. تنها می شود به برخی از اين خاطرات فهرست وار 
اشاره کرد وال غیر. او بسیاري از دختران سرراهی را به خانة بخت فرستاد. به تهیدستان 
نخستین  عوايد  کرد.  پیدا  حضور  عوام الناس  عروسی  مجالس  در  کرد.  رسیدگی 
کنسرتش را بین نوازندگانش تقسیم کرد. به نفع زردشتیان بی بضاعت کنسرت داد)1(. 

1( »ارباب کیخسرو از طریق بدیع زاده از قمر دعوت می کند تا در جشنی که به نفع زرتشتیان نادار 
بر پا می شود شرکت کند. قمر دعوت را می پذیرد و در این جشن کنسرت می دهد. در این شب مبلغ 
زیادی گردآوری شد، اما هرچه کردند که قمر مزدی قبول کند، نپذیرفت و به همان حلقه گلی که بر 
گردنش آویختند بسنده کرد. ارباب کیخسرو به پاس کردار نیک و انسانی قمر خواست به گونه ای دیگر 
ارج بگزارد از این رو به سرفرازی این بانوی نیک کردار هنر در خانه اش میهمانی بسیار بزرگی برپا کرد. 
قمر در این مجلس آواز خواند، در پایان ارباب مبلغ پانصد تومان پیشکش کرد قمر پول را گرفت و 
میان مستخدمین و کارکنان جشن پخش کرد و دیناری برای خود برنداشت«. )خالقی، زهره، آوای 

مهربانی، تهران: دنیای مادر، 1373، ص 153(.

• قمرالملوك وزيری و حسین کمالی
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نگهداری  يتیم  بچه های  از  تا  داد  اختصاص  خیرية شهرداري  به  را  سود صفحاتش 
و  درآورد  سر  نظمیه  از  بست.  همت  کمر  ناشنوايان  انجمن  به  کمک  برای  کنند)1(. 
قهوه چی را آزاد کرد. به نفع سیل زدگان، قحطی                 زدگان و حريق زدگان کنسرت داد. در 
کودکي کیف مادربزرگش را به سائلي بخشید. بی گمان همین  صمیمیت و صفای دل، 

و شجاعت و بی پروايی او بود که قمر آسمانی را خورشید عالم تاب کرد. 
شبان تیره عشاق روشن از قمر است))(ستارگان هنر بس دمیده اند و هنوز

)((

در سال 19)1 ايستگاه فرستندة راديو تهران به کار افتاد و قمر اولین خوانندة اين 
ابوالحسن صبا )ويولن(،  اساتیدي چون: حبیب سماعي )سنتور(،  با  دستگاه شد که 
مرتضي  )تار(،  کمالي  اسماعیل  )پیانو(،  محجوبي  مرتضي  )ويولن(،  ياحقي  حسین 
آهنگ سازان  ديگر  و  )ويولن(  معارفي  مسعود  )تار(  معارفي  منصور  )تار( ،  ني داود 
شروع به کار کرد. قمر »در مواقعي که با ارکسترهاي فوق همكاري مي کرد راديو قدر 

1( اما چون آن مقدار پول کفاف چنین امری را نمی داد شهرداری قبول نکرد و قمر با همان پول، هفتاد 
تختخواب خریداری  کرد و همراه با مبلغی پول در اختیار شهرداری گذاشت.

2( . شعر از جالل الدین همایی )سنا(، قمری که خورشید شد، ص 304.

• قمر در اواخر عمر
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او را  به اندازه ای بود که  ناماليمات  اين دستگاه دل خونی داشت.  از  او را نشناخت. 
آزرده مي کرد و مجبور بود براي امرارمعاش در کافه ها نیز بخواند)1(«. اما سال ها زود 
سپري شد و خوانندة جوان آن دوران، به سن )5 سالگي رسید، همراه با فشارخون و 
صدايي شكسته، از آن رو تصمیم گرفت ارتباط خود را با برنامة راديو قطع و گوشة 

انزوا اختیار کند. 
قمر ناخواسته بازنشسته شد و با اندك حقوقی که راديو برای او در نظر گرفت 
ادامة حیات داد. در ارتباط با بازنشستگی قمر و حقوق دريافتی او دکتر باستانی پاريزی 

به دفاع استاد فروزانفر در مجلس سنا اشاره می کند و می نويسد: 

»در مجلس سنای ايران )قبل از مرداد )))1( قرار بود به علت فقر و 
بینوايی آخر عمر بانو قمرالملوك وزيری مبلغی )شايد حدود هزار تومان( 
مستمری برای او برقرار شود، ولی به علت کسر بودجه و اشكاالت مادی، 
همه  تعجب  با  روز  يک  می افتاد.  تعويق  عهدة  به  پیشنهاد  اين  تصويب 

1( زنان موسیقي ایران، ص 185.

• قمرالملوك وزيری و شبنم )زبیده( جهانگیری در مراسم چهلمین روز درگذشت استاد ابوالحسن 
صبا در ظهیرالدوله )بهمن 6))1(.



الهیات( 583 دانشكدة  رئیس  و  )سناتور  فروزانفر  بديع الزمان  استاد  که  ديدند 
از اين مادة پیشنهادی با حرارت تمام حمايت کرد و تصويب شد. در سر 
او را در تصويب حقوق قمر  پافشاری  استاد علت  از  کالس، دانشجويان 
پرسیده بودند، استاد گفته بود: روزی که مرحوم اديب پیشاوری استاد من، 
درگذشت )09)1( بر فراز گور او، برخالف انتظار، يک زن سیاه پوش هم 
بود ـ  و ما می دانستیم که اديب زن و فرزند نداشت. بعدها فهمیدم که بانو 
قمرالملوك وزيری بوده است و او در آن روزگار در اوج اشتهار بود و 
کمترين مجلس او مجلس بزم تیمورتاش بود. معلوم شد قمر به اين علت 
او  وارستگی  و  به شعر  که  کرده  اديب شرکت  تجلیل جنازة  و  تشییع  در 
اعتقاد داشت و عالوه بر آن شهرت خود را همیشه بعد از آن می دانست که 

اين غزل معروف اديب را در ابوعطا خوانده و صفحه پر کرده بود:
اگر امان دهد امشب فراق تا سحرم...سحر به بوی نسیمت به مژده جان سپرم

بديع الزمان می گفت اين حق شناسی که در حق استاد من از قمر روی داده 
بود مرا مكلف کرد که در مجلس از حقوق اين زن در سر پیری دفاع کنم...)1(«. 

1( باستانی پاریزی، محمدابراهیم، خود مشت مالی، تهران: علم، 1385، ص 155ـ156.

• قمر در سال های پايانی عمر 
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قمر خود را بازنشسته کرد با حقوق ماهیانة دويست تومان، که آن هم سر موعد پرداخت 
نمی شد. او در خلوت با خود انديشه می کرد و می گفت: »اين يكی را، آوازم را فكر نمی کردم 
از دست بدهم. پول هايم را با رضا و رغبت می دادم ولی خداوند، آوازم را چرا گرفت؟)1(« 
اما اين  همة ماجرا نبود و روزگار هنوز با او ستیزه ها داشت و برايش نقش و نگار مي کشید. 
»يک روز در خانة محقرش))( در تهران نو )قاسم آباد( در بستر افتاده بود... به او خبر دادند 
مردي مي خواهد به مالقاتش بیايید... دو مرد که زير بازوي پیرمرد سالخورده اي را گرفته 
بودند او را داخل اتاق قمر آوردند... وقتي اول شب همراهان مرد پیر، او را از خانة قمر 
بیرون بردند. قمر پس از يک ساعت دچار هیجان و اضطراب عجیبي شد و ساعت 10 

همان شب دچار سكته گشت... بر اثر همان سكته الل شده بود))(«.
پرويز خطیبي در مورد روزهاي آخر عمر او مي نويسد: »بسیار نحیف و ضعیف شده 
بود. آخرين بار که او را ديدم در خانة کوچكش روي يک تشک نشسته بود. خانمي که 
همدم و هم خانة او بود اظهار نگراني مي کرد و مي گفت: اصاًل چیزي نمي خورد، اعتیاد 
کاري با او کرده که گفتني نیست؛ و بعد اضافه کرد که با اين بگیروببند خدا پدر وزير 
بهداري را بیامرزد که براي خانم قمرالملوك سهمیة مرفین معلوم کرده است و هر دو 

1( نقیبی، پرویز، قمر نخستین زنی که آواز خواند )1(، مجلة روشنفکر، ش 454، 1341، ص 24.
2( ایرج طبیبی گیالنی خبرنگار مجلة آشفته از دیدار و گفت وگویش با قمر به نوعی دیگر از شرایط 
مطلوب هنرمند در اواخر عمر می نویسد: »برخالف آنچه می گفتند و من تصور می کردم وضع زندگی 
او به هیچ وجه تأسف آور نبود، اتاق پذیرائی اش نسبتاً بزرگ بود، آن را چند مبل و صندلی و تعدادی 
از عکس های صاحب خانه تزئین می کرد«. سپس به نقل از قمر ادامه می دهد: »آن آقای روزنامه نویس 
در مجلة خود نوشت که قمر اکنون روزگار سیاهی را می گذراند و چند نفر از تجار خیر در تهران نو 
برای او خانه خریده اند، در صورتی که حتی روح من هم از این عمل تجار خیر بی خبر است«. )افتخار 
موسیقي ایران، مجلة آشفته، دورة نهم، ش 12، 10 فروردین 1334، ص 39(. اما چنان که بسیاری از 
منابع نوشته اند قمر در سال های پایانی عمر از شرایط مالی مطلوبی برخوردار نبود؛ تا آنجا که ملوك 
ضرابی در گفت وگو با خبرنگار اطالعات هفتگی اظهار می دارد: »قمرخانم نه تنها در صدا بی نظیر بود، 
بلکه از نظر اخالق و نیک رفتاری نیز بی نظیر بود... آدم هایی که دور او بودند آدم های خوبی نبودند. 
قمر شمعی بود که به پای دیگران می سوخت و روشنایی می داد. او یک ماشین چاپ اسکناس بود، اما 
از این همه درآمد خودش بهره ای نگرفت و عاقبت دیدیم که چگونه در تنگدستی مرد«. )ش 1685، 
اردیبهشت 1353، ص 4(. و نیز به تفصیل مرتضی نی داود دربارة اواخر عمر و روزگار تنگدستی قمر 
در گفت وگو با طالع همدانی و منوچهر آتشی، زیرنظر کاوه دهگان سخن می گوید. )نک: بدري در کام 
خسوف، مجلة تماشا، ص 19(. اما با این اوصاف زبیده جهانگیری معتقد است این شرایط را دایه برای 
قمر به وجود آورده بود و می نویسد: »در اغلب مطالب نوشته شده... او زندگی نامناسبی داشته، فقیر 
و بینوا بوده... بی تردید منشأ آن متأسفانه خانه قمر است... زخمی که دایه بر پیکر حیثیت قمر وارد 
ساخت... او عاشق پول بود«. )قمری که خورشید شد، ص 206 و 228(. همچنین از رفتار و اعمال غیر 

انسانی دایه )نک: همان، 205ـ208، 225، 228، 288(.
3( نقیبي، پرویز، زندگي پرشور قمر نخستین زنی که آواز خواند )3(، مجلة روشنفکر، ش 456، 24 

خرداد 1341، ص 41.
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هفته يک بار من مي روم و سهمیه اش را مي گیرم)1(«   و از طرفي سیگار کشیدن او زياد شده 
بود تا آنجا که همدم او مي گفت: »روزي 60 دانه سیگار هما   مي کشد))(«.

قمرالملوك از همة هنرمندان به نیكي ياد مي کند و در پاسخ به خبرنگاري که از او 
مي پرسد: »نسبت به موسیقي ايران و موزيسین ها و خوانندگان ايران چه نظري داريد؟« 
در پاسخ مي گويد: »من اعتقاد کامل به موسیقي ايران دارم و طبعًا نمي توانم با هر نوع 
انحراف از اين مسیر موافق باشم، اما در مورد موزيسین ها استاد صبا را مي پسندم و به 
تار حافظي عالقه دارم. برادران معارفي نیز از نظر موسیقي مورد احترام من هستند و 
خالصه بايد بگويم که نسبت به همة موزيسین ها احترام مي گذارم و براي آن ها ارزش 
قائل هستم. اما در مورد خوانندگان بايد بگويم که به کلیة خوانندگان احترام مي گذارم 
و از میان آن ها: بنان، روح انگیز، ملوك ضرابي، روح بخش و دلكش را دوست دارم))(«.  
به نوعی ديگر  با قمرالملوك وزيری  اما ملوك ضرابی در مورد نخستین ديدار خود 

1( خطیبي، پرویز، خاطراتي از هنرمندان، به کوشش فیروزه خطیبي، تهران: معین، 1373، ص 35. 
2( نقیبي، پرویز، زندگي پرشور قمر نخستین زنی که آواز خواند )3(، مجلة روشنفکر، ص 41.

3( طبیبی گیالنی، ایرج، افتخار موسیقي ایران، مجلة آشفته، دورة نهم، ش 12، 10 فروردین 1334، 
ص 39ـ40.

• از آخرين تصاوير قمر
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سخن می گويد و اظهار می دارد: »من برای اولین بار قمرخانم را در منزل عین السلطنه 
زيارت کردم، وقتی مرا به او معرفی کردند. حتی جواب سالم مرا هم نداد؛ مثل اين که 
را  را ماچ کردم و حتی دستش  او  اين که می خواهم خواننده بشوم.  از  بود  ناراحت 
بوسیدم)1(«. سخنی که بنا به ديگر نوشته ها که در ادامه می آيد چندان مورد قبول به 
نظر نمی رسد. در بارة ارتباط اين دو هنرمند سخن ربیع مشفق همدانی بسیار عجیب 
است ايشان در گفت وگو با بیژن اسدی پور می گويد: »وقتی خانم ضرابی محبوبیت 
قمر و استقبال مردم از او را می بیند، جمعی از اوباش و اراذل را به زور پول به قصر 
شیرين))( می فرستد و آن ها با به هم ريختن رستوران، برنامة قمر را تعطیل می کنند 

1( گفت وگو با ملوك ضرابی، نرمک نرمک از لب چشمه...، اطالعات هفتگی، ش 1685، اردیبهشت 
1353، ص 4.

2( »فقر تا جایی او را از پا درآورد که ناچار، آخر عمری، در یکی از کاباره های تهران می خواند. این 
نادری است.  بود و حاال هتل  به قصر شیرین معروف  بود[ آن روزها  برادر مشفق  به  کاباره ]متعلق 
اسماعیل کمالی در این دوره با او ساز می زد«. )نی داود، مرتضی، بدري در کام خسوف، مجلة تماشا، 

ص 19(.

• علی اصغر حق پرست راد )درويش بهلول( و قمرالملوك وزيری
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و بانوی هنرمند پس از سه سال، به ناگزير آنجا را ترك می کند«.)1( و باز برای بهتر 
روشن شدن دوستی  خانم ضرابی می توان به خاطرة موسی خان نی داود از کنسرت 
ايشان می نويسد: »ملوك خانم که وضع مالی خوبی داشت همیشه  قمر اشاره کرد؛ 
در مقام رقابت با قمرالملوك وزيری دست به کارهای عجیبی می زد، مثاًل به روايت 
موسی خان نی داود که به اتفاق برادرش مرتضی خان با قمر کار می کرد، يک شب که 
قمرالملوك در کافه رستوران قصر شیرين واقع در خیابان نادری آواز می خواند، ملوك 
اولین میز نزديک به صحنه را می گیرد و هنگامی که قمر روی صحنه ظاهر می شود، 
يک اسكناس پنج تومانی در بشقاب می گذارد و برای قمرالملوك می فرستد، قمر هم 
همان جا روی صحنه پنج تومانی را به پیشخدمتی که آورندة پول بوده می بخشد))(«. 
از تصاوير نشريات وقت می توان استنباط کرد نشان از  از اين روايت ها آنچه  فارغ 
نزديک شدن ملوك ضرابی به قمرالملوك وزيری در اواخر عمر او بوده است؛ اگرچه 
از  به تفصیل  و  داشت  از ضرابی  دل خونی  قمر  دختر خواندة  اوصاف  اين  تمامی  با 

جفاهايی می گويد که ملوك خانم در حق »مامان قمر))(« کرده بود.
***

اولین صفحه اي که از صداي قمر ضبط شد تصنیف »مارش جمهوري«، از ساخته هاي 
عارف قزويني در دستگاه ماهور بود. کم کم صفحات ضبط شدة او به بیش از 00) عنوان 

1( قمری که خورشید شد، ص 310. )به نقل از: گفت وگوی مشفق همدانی با بیژن اسدی پور در دفتر 
هنر ویژه قمرالملوك وزیری(.

2( خطیبی، پرویز، خاطراتي از هنرمندان، ص 572ـ573. 
3( زبیده جهانگیری به سبب وابستگی ژرفی که از کودکی به قمرالملوك وزیری پیدا کرده بود، از 
این رو در کنار مادر خود »سیما« قمر را مادر معنوی خود می دانست و »مامان قمر« خطاب می کرد. 

)برای این جفاها نک: قمری که خورشید شد، ص 222ـ223، 309ـ310، 334ـ340(.

• از راست: دايه، قمر و همسايگان
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رسید؛ اما از آن آثار قدري بیشتر برجاي نماند. به جز چند صفحه، بقیة صفحه ها در 
کارخانه اي که ساخته  مي شد در جنگ جهاني دوم از بین رفت و آوازهايي که از وي 
توسط راديو روي نوار ضبط شده بود »بر اثر حسادت و تنگ نظري و تحريک برخي از 
آواز خوانان نوپاي بي مايه، راديو اين نوارها را پاك کرد)1(«. قمر خود در اين باره می گويد: 
»همة چیزهای مربوط به مرا نابود کردند))(« و تلخ تر آنكه همان صفحه های ضبط شده 
هم پراکنده شدند. طالع همدانی در سال 54)1 در اين باره می گويد: »به موجب وصیت و 
سفارشی که قمر به من کرده بود، با زحمات طاقت فرسا، از تمام صفحات او نوار تهیه 
کردم و به پسرش دادم. نسخة ديگری از تمام اين نوارها نزد خود من است))(«. اما سال ها 
بعد زمانی که ديگر طالع فوت کرده بود زبیده جهانگیری نوشت: »يک روز عبداهلل 
طالع همدانی، به ديدنش آمد. نشستند و گفتند و با هم تجديد خاطره کردند و وقت 
رفتن ناگهان طالع از او تقاضا کرد صفحه ها را به وی بدهد تا از آن نوار بگیرد. مامان به 
شاهرخ گفت و او صفحه ها را به وی داد... صفحه هايی که ديگر به آنجا بازنگشتند. در 
سال 78)1 شبی که فردايش گرامیداشت چهلمین سالگرد قمر در ظهیرالدوله برگزار... 
طالع اعالم کرد که نه تنها همة مطالب مربوط به خانم قمر بلكه کلیة صفحات او را دارد. 

هنگام  به  این باره  در  سپنتا  ساسان  دکتر  همچنین  141؛  3، ص  ج  ایران،  موسیقي  سرگذشت   )1
تصحیح این اثر می نویسد: »در سال های پیرامون 1331 چند نوار از برنامه های رادیویی آواز قمر و 
همنوازی تار و ویولن برادران معارفی )منصور و مسعود( در رادیو ضبط شد که بعدها شنیدم آن ها را 
پاك کرده اند. اتفاقاً آن دوران، زمان پختگی آواز قمر بود... در زمان مشیر همایون ]شهردار[ به ریاست 

موسیقی رادیو ایران... «. )همان، ص 134(.
2( قمری که خورشید شد، ص 268.

3( طالع همداني، عبداهلل، مجلة تماشا، ص 83.

• قمر در بستر بیماری



589

من فرياد زدم طالع عزيز! آن صفحه ها امانت است و به شما تعلق ندارد. و او درنهايت 
طالع  عبداهلل  در سال )8)1  است.  امانت  آن ها  است.  درست  بله  داد  پاسخ  اخالص 

درگذشت... اثری از حتی يک صفحه هم در خانة او نیافتند...)1(«. 
***

ساعت يازده و نیِم پنج شنبه شب))(، چهاردهم مرداد 8))1 ه.ش. رسیده بود. قمر در 
شمیرانات خانة شازده ملوك خانم )دختر اشرف  الملوك( در بستر بیماری افتاده بود 

1( قمری که خورشید شد، ص 213ـ214. )در گفت وگویی که با پژوهشگران موسیقی در این ارتباط 
داشتم سخن طالع همدانی را در باب این که او به عهد خود وفا کرده و کپی نسخه ای از صفحات قمر 

را به منوچهر وزیری تحویل داده است، تائید کردند(.
2( عبداهلل طالع همداني می گوید: »ساعت یازده ونیم پنج شنبه شب پانزدهم مرداد 1338«. )بدري در کام 
خسوف، مجلة تماشا، ص 82(؛ و در بعضی از نوشته ها »ساعت ده ونیم شب... چهاردهم مرداد« )تجدید 
میان  این  در  است؛ که  وزیری، مجلة رستاخیز جوان، 1355، ص 42(. ذکرشده  قمرالملوك  دیدار// 
تاریخ 14 مرداد 1338 صحیح است. اما در این میان اسماعیل نواب صفا به تصویری از آخرین دیدارش 
با قمرالملوك وزیری اشاره می کند و می نویسد: »تابستان سال 1338 بود. سه شنبه 12 مرداد. هنگام 
خروج از رادیو دیدم خانم قمر با چادر سیاه که تقریباً بعد از چهل وچند سالگی همیشه بر سر داشت، 
کنار نرده ها ایستاده است. دو روز بعد، یعنی پنجشنبه چهاردهم مرداد، خبر شدیم که ستارة عمر قمر فرو 

مرد«. )قصة شمع// خاطرات هنری پنجاه سال موسیقی معاصر، تهران: پیکان، 1388، ص 332ـ333(.

• از آخرين تصاوير قمر
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که ناقوس مرگش به صدا درآمد و طولي نكشید قمر را با خود برد. آري! چنین شبي 
بود که قمر بر اثر سكتة قلبی)1( درگذشت و حنجره اش براي همیشه خاموش شد و 

صداي آسمانی اش که »صاف و شفاف«، و »گرم و قوی« بود))( در دل ها باقي ماند.

صدا، صدا، تنها صدا
صداي خواهش شفاف آب به جاري شدن

صداي ريزش نور ستاره بر جدار مادگي خاك
صداي انعقاد نطفة معني

و بسط ذهن مشترك عشق
صدا، صدا، صدا، تنها صداست که مي ماند))( 

بعد از درگذشت قمر مساجد محل از آنجا که او را زنی خواننده و يا شايد مطرب 
به حساب می آوردند از پذيرش او امتناع کردند، لذا با پیگیری های همسر منوچهر)4( / 
شاهرخ وزيری زاده )پسر خواندة قمر( خانم علی آبادی و دکتر فريدون فرزين )شوهر 
پوران تیمورتاش( ـ  که از مقامات طراز اول بیمارستان بودند ـ او را به بیمارستان اعلم 
برده و در سردخانة آنجا به امانت سپردند. روز جمعه خانة شازده ملوك خانم که 
قمر او را خاله جان خطاب می کرد عزاخانه شده بود، تا اين که زبیده/ شبنم جهانگیری 
از میگون رسید و مقدمات تشییع و هماهنگی با اهالی موسیقی را بر عهده گرفت؛ 
ايشان »مرتضی  به نوشتة  برنداشت.  نتیجه ای در  اهالی موسیقی چندان  با  اما تماس 
خان نی داود در سفر کاری بود و تلفن استاد روح اهلل خالقی را نداشتم و به عموجان 
مرتضی خان محجوبی هم به جهت دشواری هايی که داشت تلفن نكردم؛ ولی به هفتاد 
درصد آن ها، از استادان، نوازندگاِن معروف و خوانندگان زنگ زدم و جواب ها عجیب 

1( بعضی از پژوهشگران موسیقی همچون محمود خوشنام علت درگذشت را »سکتة مغزی« می دانند. 
اما به نوشتة حسینعلی مالح »قمر شب پنجشنبه از بیماری قلب بیش از همیشه می نالید«. )مجلة 
پیام نوین، ص 28( و نیز زبیده جهانگیری به »سکتة قلبی سوم« )قمری که خورشید شد، ص 342( 

اشاره می کند.
قمر،  تحلیل صدای  نک: سپنتا، ساسان،  وزیری  قمرالملوك  و سبک صدای  نوع  از  آگاهی  برای   )2
قمرالملوك  مالح، حسینعلی، چگونگی  4، شهریور 1338؛  سال هشتم، ش  ایران،  موزیک  ماهنامة 
وزیری// صدای قمر، مجلة پیام نوین، دورة هفتم، ش 3، بهمن 1343، ص 23ـ24؛ تعریف، صدیق، 

ماه تابان آسمان آواز ایران، ماهنامة آدینه، شهریور 1371، ش 73ـ74، ص 74ـ78.
3( فرخزاد، فروغ، شعر زمان ما )4(، به کوشش محمد حقوقي، تهران: نگاه، 1379، ص 295ـ296. 

4( »کودکی را به فرزندی گرفت و به یاد بچه ای که از دست داده بود پسر را به خانه برد و برای او 
شناسنامه گرفت... برای او نام منوچهر را برگزید، به یاد دوستش ایرج میرزا که داستان زیبای زهره و 
منوچهر را خلق کرده و در آن او را ستوده بود. آرزو داشت که دختری نیز بیاورد و زهره اش نام دهد 
ایران یا جای دیگر؟...«. )قمری که  که نشد... شاهرخ االن کجاست؟ نمی دانم آمریکا و شیکاگو؟ یا 

خورشید شد، ص 93، 176(؛ و نیز )نک: 177، 204ـ205(. 
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بود! حضرات يا نبودند، يا در سفر بودند، يا بیمار و بستری، يا خواب و... گريه ام 
گرفته بود. در اين میان دو نفر استثنا بودند؛ علی تجويدی و عموجان حسین تهرانی)1(«. 
بدين شكل روز شنبه 16 مرداد، ساعت 10 صبح با آمبوالنس وزارت دادگستری ابتدا 
به منزل او در تهران نو، سپس راهي گورستان ظهیرالدوله شدند تا جسد بزرگ بانوی 
آواز ايران را در گوری که درويش رضا صفايی))( دستور کنده بودن آن را داده بود به 
خاك بسپارند. اما در ابتدا مأموران شهرداری به جد مخالف دفن کردن قمر برآمدند و 
با اين حكم که »طبق دستور شهرداری دفن اموات ممنوع است« مانع از خاك شدن 
اين کالبد بي جان گشتند. چهار پنج ساعت  دوستداران و کسان مرحوم را در بالتكلیفي 
نگه داشتند تا اين که با تالش ها  و پیگیری های منوچهر وزيری زاده و زبیده جهانگیری 
درنهايت جواز دفن را به واسطة تیمسار سپهبد بختیار صادر کردند. عاقبت اين هنرمند 
بي بديل با حضور عبداهلل طالع همدانی، جواد بديع زاده، شاپور نیاکان، اکبر مشكین، سید 

1( قمری که خورشید شد، ص 275ـ276.
2( درویش رضا صفایی آخرین بازماندة انجمن اخوت و قطب دراویش نعمت الهی بود. وی همچنین تا 

سال 1364 تصدی گورستان و خانقاه ظهیرالدوله را بر عهده داشت.

• خبر درگذشت قمر در روزنامة اطالعات
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انتهاي گورستان در کنار ديگر دوستانش   ابوالحسن صبا و رضا محجوبي آرام گرفت. 
سپس به رسم آن روزگار، دو روز بعد، در روز دوشنبه مجلس ختمی از طرف منوچهر 

وزيری زاده در مسجد مجد )مردانه( و منزل شخصی )زنانه( برگزار شد)1(.
رفت جهان  ازين  قمر  که  رفت دردا  آسمان  سوی  و  شد  آهی 
نوری شد و سوی المكان رفتتن رفت به خاك و جان پاکش
روانكاه آتشی  در  سوخت  چون شمع و سحرگه از جهان رفتشب 
چون اشک ز چشم دوستان رفتچون ديد که دوستان دورنگ اند
داشت دهان  در  ترانه  گونه  آن گل که خموش و بی زبان رفت))(صد 

)((

1( علی اکبر سعیدی سیرجانی در مجلس بزرگداشت حبیب یغمایی، در اردیبهشت 1372، با اظهار 
تأسف از کم لطفی ها یادی هم از مراسم درگذشت قمرالملوك وزیری می کند و می گوید: »نمی دانم 
چگونه است که وقتي ام کلثوم مي میرد، مصر عزادار مي شود. همة مردم حتی جمال  عبدالناصر در 
تشییع جنازة او شرکت مي کنند، خانة او را بعد از مرگش به موزه تبدیل مي نمایند، اما هنگامي که قمر 
آزاده و مهربان بعد از آن همه سختي ها از میان مي رود، آب از آب تکان نمي خورد، هیچ کس خبردار 

نمي شود«. )یغمایی، پیرایه، یادی از قمرالملوك وزیری(.
2( بختیاری، پژمان، کویر اندیشه، تهران: ابن سینا، 1349، ص 219ـ220. بسیاری از شعرای دیگر نیز 
مرثیه هایی برای درگذشت قمرالملوك وزیری سروده اند که در اینجا فقط به مطلع غزل طالع همدانی 

و محمدحسین شهریار اشاره می شود:

جوان  )دختر  جهانگیری  شبنم  جلويی(،  )پیرزن  دايه  ظهیرالدوله؛  گورستان  در  قمر  پیكر  تشییع   •
چادربسر(، امیر طاهری )خبرنگار(.



593

نفر دوم  و  اول همسايه  نفر  قمر در گورستان ظهیرالدوله؛  پیكر  تشییع  مراسم  از  ديگر  گوشه ای   •
منوچهر وزيری )پسر خواندة قمر(.
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آري سخن در مورد بانوي آواز ايران بسیار است. بانويي که در اواخر عمر طريقت 
خاکساری پیش گرفت، و مريد حاجی حسن مراغه ای تبريزی شد. گفتار در مورد 
او که هنر و موسیقي را از اندروني ها به داخل جامعه کشاند، و همین امر ايشان را 
اين ها ذره اي از سخاوت،  با تهديدات و مشكالت فراواني روبه رو ساخت؛ و تمام 
کرامت و مردم داری اين ماه آسماني هنر، که دل هاي روي زمین را اسیر و شیفتة هنر 
و شخصیت واالي خود نمود بیش نیست. تنها يادي است از آن بانويي که در اواخر 
عمر از طالع همداني خواهشي کرد و به او گفت: »خواهشي از تو دارم، مي دانم که 
به زودی مي میرم . اگر پس از مرگ من زنده بودي و در جلساتي اسم من به میان آمد 
و يادي از من شد  چشمت را »هم« بگذار و بگو: »قمر روحت شاد« و شما هم شاد 

باشید و بدانید که من نمرده ام)1(«.

یک شب با قمر)))

آري قمر امشب به خدا تا سحر اينجاستاز کوري چشم فلک امشب قمر اينجاست
بگويید بنده  از  فلک  گوش  به  چشمت ندود اين همه يک شب قمر اينجاستآهسته 
اينجاستآري قمر آن قمري خوش خوان طبیعت هنر  باغ  بلبل  نغمه  سرا  آن 
اينجاستشمعي که به سويش من جان سوخته از شوق بال وپر  بازکنم  پروانه صفت 
نشناسم پا  از  سر  شوق  از  من  نه  يک دسته چو من عاشق بی پاوسر اينجاستتنها 
شیدا عاشق  اي  بكن  داري  که  ناله  اينجاستهر  اثر  عاشق  نالة  کند  که  جايي 
رويش ديدن  پي  که  عزيزي  همسايه همه سرکشد از بام و در اينجاستمهمان 
آي بي خبر آخر چه نشستي خبر اينجاستساز خوش و آواز خوش و بادة دلكش
اما دردسر  شده  امروزه  امشب دگر آسايش بي دردسر اينجاستآسايش 

رفتچون مرغ سبک  پر جهان تا که قمر رفت هنر  گلزار  بلبل  خوش نغمه ترین 
)جهانپور، علی، زنده یاد عبداهلل طالع همدانی، ماهنامة چیستا، تیر 1384، ش 220، ص 742(.

چه آفتابی و با وی چه آب وتابی بودقمر برفت که یک وقت آفتابی بود
)کلیات دیوان شهریار، ج 1، تهران: نگاه )و( زرین، 1371، ص 684(.

1( طالع همداني، عبداهلل، مجلة تماشا، ص 69.
2( بدون تردید در مدح و ثنای قمرالملوك وزیری »بزرگ بانوی آواز ایران« بیش از تمامی هنرمندان 
دیگر شعر گفته شده است؛ که این  موضوع خود می تواند شامل رساله ای دیگر شود. اما در این مقاله تا 
حد وافر سعی بر این بود تا این اشعار استخراج شده و به فراخور موضوع در البه الی مقاله اشاره شود 

که این امر تا حدی به نتیجه رسید.
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ناکام ايرج  اي  قمر  روي  عاشق  اينجاستاي  بیدادگر  باز آن بت  برخیز که 
اينجاستآن زلف که چون هاله به رخسار قمر بود قمر  دور  فتنة  چون  بازآمده 

ای کاش سحر نايد و خورشید نزايد)1(
کامشب قمر اينجا قمر اينجا قمر اينجاست

1( شهریار، محمدحسین، کلیات دیوان شهریار، ج 1، تهران: نگاه )و( زرین، 1371، ص 211. محمد 
را شاید  این شعر شهریار  این شعر شهریار می گوید: »من  دربارة  ایران  امید  مجلة  عاصمی سردبیر 
بیش از ده بار برای قمر خوانده بودم. هر وقت به زیارتش می رفتم، اولین حرفش این بود که: »پسرم 
این چیزهایی را که آوردی، بی خود کردی که این همه زحمت کشیدی! بگذار آن گوشه و بیا بنشین 
زده،  حرف  شما  دربارة  هم  میرزا  ایرج  خانم جان  می گفتم  بخوان«.  من  برای  را  شهریار  حرف های 
خیلی های دیگر هم حرف زده اند، چرا همه اش شهریار؟ خنده ای که نمی دانم و نمی توانستم بدانم چه 
معنا و پیامی دارد سر می داد و می گفت: »آن شازده خیلی رند و ناقال بود، ولی این یکی مثل آیینه صاف 
است و بی غبار؛ مثل خودمان است و از خودمان««. )خوشنام، الهه، یادی از قمر غزل خوان باغ آزادی، 
تارنمای دویچه  وله فارسی، 2009(. باری، برای شأن نزول این غزل شهریار می توان به کتاب های در 
خلوت شهریار )نیک اندیش، بیوك، ج 1، تبریز: آذران، 1377، ص 123ـ126( و پیر پرنیان اندیش 

)میالد عظیمی و عاطفه طیه در صحبت سایه، ج ا، ص 551ـ557( مراجعه کرد.

• سنگ قبر قمرالملوك وزيری
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