
  

  

  

  

  

   هرمزگان وده هايدر شناخت بومي سر

  

  دكتراسداهللا نوروزي 

  ت علمي دانشگاه هرمزگان عضو هيئ

  

  

  بومي سروده هاي هرمزگان

 نگارنده حائز  سرفصل هاي زير از نظر،قلمرو شعر  تنها در،انداز ادبي هرمزگان ة چشمبراي ارائ

  : بيشترين اهميت است

 اين ديار - كمترشناخته شده-ه بيشتر نگاهها  بايد به گذشتهك[  دو بيتي و دوبيتي پردازان -الف

   ] .معطوف شود

  ]    اخير و رونق و رواج روزافزون آن ةسد[  تصنيف و ترانه -ب

هاي ادبي   كوشش ها معطوف به حفظ قالب،بخشدراين [  پاسداران شعر سنتي در عصر ما -ج

 با اين ،اخه اي از زيرمجموعه هاي آن دانست كه البته نيمايي را نيز بايد ش،شناخته شده مي شود

هاي امروزي  ة درونمايهارائ تجارب شعري گذشتگان استفاده مي گردد اما سعي در توضيح كه از

   ] .است

  ]  سعي دركشف اقليم هاي نوين ادبي [  راهيان سرزمين هاي بكر -د
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يست كه بررسي قابل  حاضر مدعي پرداختن به هيچ يك از موارد باال نة نوشت،با اين همه  

 ة تصميم به مشاهد.خواهد ة كارشناسي ارشد مي يك رسالةمجالي در حوصلقبول هركدام حداقل 

 به ويژه ، يا معرفي و بررسي سروده هاي شاعران و سرايندگاني خاص، شعريةهاي پراكند شاخه

اره بنشيند و اختصاصي را به نظ  نيز ندارد بلكه درصدد است چند اثر،با معيارهاي دقيق بالغي

براي اين منظور به نظر مي رسد نگاه به بومي سروده ها و  . مخاطب واگذاردةوري هم به عهددا

 زندگي دنيوي ة به ويژه هنرمنداني كه پروند، مناسبترين گزينه باشد،آثار موجود در اين زمينه

سرايان ديگري  مي و اال بوايشان بسته شده و احتمال تحول در كار آنها و تغيير در قضاوت نيست

. مانده دست به كاري زنند كه غصه سرآيد  كارسرايشند و شايد در فرصت باقيهستند كه در نيز

    ....ان شاءا) !وار زبان خود را جاودانه سازند  منظور اينكه فردوسي(

 بدين اميد كه در فرصتي ،اين دراين مجال سه اثر را معرفي و به اجمال بررسي مي كنيمبربنا  

   . بتوان آنها را مقايسه كردديگر

  

   زندگي و ترانه هاي نصرك؛ خاموشانمحلة در -الف

بي  [ ، ناشر مولف،محمد ذوالفقاري:  به كوشش ، زندگي و ترانه هاي نصرك؛ خاموشانةدر محل

   . تومان1500 ، ص101 ،قطع رقعي] تا 

  )  ص واژه نامه 5 ص ودر پايان 6 مقدمه ،ص2فهرست ( 

 بنابراين به . امضاء كرده است84 / 2 / 4 تاريخ ،هدايي خود به دوستيمولف در نسخه ا  

 چه هردوي اين بزرگواران در بندرعباس سكونت ، بوده است84احتمال زياد تاريخ نشر فروردين 

   .دارند

ة ترانه هاي عاشقانه بندر  مجموع»اي سياه زنگي«ضمنا كتاب مشابه ديگري از همين مولف با نام [

 دفتر دوم ة توسط انتشارات زعيم ارائه شده است كه در پيش درآمد آن وعد84در بهار ) دفتر اول(

 لذا تاريخ انتشار اثر مورد بحث نمي . داده شده است» خاموشانةدر محل« جداگانه ةو مجموع

  ) .تواند به قبل از مدت اشاره شده برگردد
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  )خنياگر عامي ( نصرك 

  . نصراهللا بوده استةصغر شد نصرك اسم م، گردآورندهةبنا به نوشت

كسان كه با او محشور و در زمان  ش چندان مشخص نيست اما به نقل از يكي ازتاريخ تولد  

 مرگ نصرك به سبب بيماريي است كه در سفرش به دوبي در سال ،فوت او نزديكترين كس بوده

   .گريبانگيرش شده و او را به بستر انداخته است1328
   )6 ة صفح، خاموشان محلةدر .نك(                                                                     

 ، الغراندام، نصرك بلند بااللف دستگيرمان مي شود اين است كه آنچه از توضيح موةخالص  

 از همه مهمتر اينكه ، بوده»باال بينك«سيه چرده و در بينايي نيز معيوب ولوچ يا به گويش بندري 

  پاره تخته و سيم ابزاري ابتدايي و،وشتن نيز نداشته است اما همين فرد با قوطي روغنيسواد ن

 مي ساخته كه از آن براي آهنگسازي استفاده مي كرده  و »زينگ زينگو« يا »زه زه«موسيقايي به نام 

      .خالق آثاري شده كه امروز پس از چند دهه هنوز زبانزد و شناخته شده است

با اشاره به اين نكته كه مرگ نصرك وده هاي معروفش را مرور مي كنيم ز سرگوشه هايي ا  

 .سراي هرمزگاني است ترين ترانه ابراهيم منصفي سرشناس) ار سالگي چه( همزمان با كودكي 

مردي كه بي ترديد با آهنگهاي نصرك آشنا بوده وفعاليتهاي خود وي در آفرينشهاي فرهنگي 

  1.ندگان هرمزگاني نقشي به سزا داشته استسالهاي اخير و سرآمدي خوان

  

  نمونه هايي از آثار

  اي واي به محمد عيدعلي  

  وختي مهنده موهي نهو شكه 

  منكل و بافور هردو رو شكه 

  داخل اندول چوك نخو شكه 

  ناله و زاري بي كسي شكه 

   ) 13تا  11 صص - بند ديگر با همين ترجيع6..         (.اي واي به محمد عيدعلي  اي واي
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  تازه ماست امواردن 

   نار ة نار برگ گلدنةگلدن

  پيچيده به هم زلف من و چگن يار 

  نارم بفرست جفت نارم بفرست 

  دستمال كتن به ريشه دارم بفرست 

 ...  

  در باز اكني يا با لغد باز اكنم 

   در با بوسه سوراخ اكنم ةچارگوش

 ...  

  دستم الكن پشت دستم الكن 

  شوهرم دالكن يارب چه كنم كه 

 ...  

  دستم ريشن پشت دستم ريشن 

   )   14 و 15صص ..                                            ( .يارب چه كنم كه شوهرم درويشن

  

  اي مال درويش 

  اي مال درويش امگو زن مكن 

  اوالد مردم تو پاش ابند مكن 

  از ترس لشكر تو سنگر ول اتكه 

   ) 16 و 17صص ..                                          ( .اتكهزن به چكت ك تو ممبر ول 
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  زنن بندري بي حجاب 

   بركه اروت اكنن ،زنن مري دامن كشن

   بركه اروت اكنن ،پا منسي رو خيابن

 ...  

   ادست شكر ارو بكش ،نصرك بكن شكر خدا

  ذكر مطلع و مقطع  . ب7  )36 و 37صص ( بركه اروت اكنن              ،نه مم اتسه نه دادا

  

   ويل چاپي مةجو

  علي مايچي دخت خ به گارد سرحدي ايدا 

  دلي نسخت پول اينگه وامفتكي ايدا 

   ويل چاپي چه برخ ازنتن ةجوم

  سرخيابن بندر چه حرف ازنتن 

 ...  

   ) 49 و 50                                             ( .آي زن خجالت بكشي دخت مه دختن

  

  مناره 

   مناره داورن،اي مناره

  2 كه ديريا خواهرن، از خونه در بي

   ايي جهازن،يكي دوتا سه تا

   لنگرشكردي تو خورخواجتا 

   رفتم به بركه، مناره داورن 

   . جعله خ مشكه كه ديريا خواهرن

   ) 51 و 52 صص ...                                                                                (
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   ما گل نو شواردن محلة

  ما گل نو شواردن ةمحل

   سليمن طاك شوز شواردن ةخون

 ...  

  دس پاي حنيري و برمي خطايي 

  ذكر مطلع و مقطع   ) 53 و 54صص ( ايي ماده آهو از گنو شواردن                            

  

  روزي كه تو پيدا بودي 

  پاكدم نحس علي كاسم 

  يفه شبردن به كاسم نظام وظ

 ...  

  هر كاري ايكه مم مدو مرتضا ايكه 

  زنن محله همه از هم سوا ايكه 

 ...  

   صاف نمكو چون پنيرن ةرو سين

   ) 55 و 56صص ..                                         ( .به زير ناف نمكو زعم حريرن

  

   خاموشن ةمحلدر 

   خاموشن شور و شين به پا بو ةدر محل

  صه مخا اي محسين روشن رو سيا بو غ

 ...  

  در موسم نوروزن گل ميون خارن 

   ) 61 و 62صص ..                                        ( .علي ابول آجان رو دلش سوارن
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 بندر عباسي 

  بندر عباسي نعمت گرنن 

   ) 67ص              ( ..                                              .بندر عباسي جاي جاهلنن

  

   اسد طمةفا

 ...  

  اي مم تو چيزي مگه بي زنم 

  زن مه جنن مه خم ادنم 

 فاطمه كوچك باب دلمن 

  مه خودم گلم ايي بلبلمن 

   ) 71ص ...                                                                                          ( 

  

  حوجي كل صفر 

  ل صفر خانم ول ايكه              هل يار دانه حوجي ك

  بيت20 ) 74 و 75صص ..        ( .به عشك موله دا دل يك دل ايكه          هل يار دانه 

  

  ) : پاره هايي از سروده هاي پراكنده ( اضافات 

8  

   يار باال بدو ،اي يار اي يار
  اي نازنين يار همي باال بدو 

   گردن غزالي مه گرفتارتم 

   ) 85ص ( جاي تو خالي همي حاال بدو                                                             
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9   

  كندوك كالهن اي شاه 

  كتل كواهن اي شاه 

  چوك مبري اجباري 

   )  86ص ( كه دخت گناهن اي شاه                                                                   

  

11   

   كهربايي ، كهرباييةبيا سبز

  مكن با چوك بندر دل ربايي  

  كه چوك بندري شو بي تو نابن 

   )  88ص ( تو دخت خشگل يك ناخدايي                                                             

  

12   

  كنيزو حاجي تو دخت ملوسي 

 ...  

  كنيزو حاجي دلم تو دلتن 

  جا منزلتن   بابات بسوزه كةخون

   ) 89ص ...                                                                                             ( 

  

13   

  نگار كله پزن كجا تو منزلتن  

  تمام لذت دنيا ميون پاچكتن 

ا همن كه تمام لذت دني«مصراع دوم بعدها به اين شكل خوانده مي شود : در پاورقي آمده است ( 

   ) 90ص ! )                                                                               ( »اليقتن
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15   

  فضه مشدي هيشت مبارك 

  انار سرحدي هيشت مبارك 

   )93ص ...                                                                                            ( 

  

16   

  اي دتو مسكو چون مم خ نبي

 چون مم خ نبي اي نارلو جو

  دم راه بركه بركت اكنن 

 چون مم خ نبي اي نارلو جو

   )  94ص                                                                                                 ( 

  

   ترانه هاي رامي-ب

 ، به كوشش حسام الدين نقوي  نشر ماه ريز،ابراهيم منصفي ي سروده از بوم106 ؛ترانه هاي رامي

 و علي بابا چاهي و - همسر شاملو-آيدا  با اظهار نظرهايي از، ص166 ، قطع خشتي،1384 ،تهران

   . تومان3500 قيمت ،منوچهرآتشي در پشت و داخل جلد كتاب

 نشانه هاي آوانگاري ، ص3 فهرست شعرها ، حسام الدين نقوي در آغازةيك صفحه نوشت  

 تا در 4 عكس از رامي كه 10 ،82 حسن كرمي در خرداد ة برگرفته از مقالة صفح3 مقدمه ،ص1

پايان كتاب آورده شده است و به نظر مي رسد حداقل عكس هاي پي در پي پاياني به ترتيب 

نامه با  تاب واژهة پاياني ك صفح16 در برابر هر سروده آوانگاري آن درج شده و در .زماني باشد

  متن در ذيل هريك ذكر نشده و كلماتةه چون معني همأسفاناما مت. ( معني فارسي نيز آمده است

 استفاده از آن براي مخاطب غيرهرمزگاني ،نامه نيامده است محلي هم به تمام و كمال در واژه

   ) .خالي از اشكال نخواهد بود
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   زخمي جنوبة حنجر؛رامي

 دوست همدل و همزبان وي  و در ،زاده  ن كرميراينده را كه در نوشته هاي حس اين سةنام زندگي

  :  مي توان چنين خالصه كرد،ابتداي آثارش بازگو شده است

 به ازدواج ،با تولد رامي مادرش مطلقه مي شود اما تا پايان عمر فرزندش را ترك نكرده  

 دوبار فرار ازسربازي و در ،وها زندگي با پدربزرگ در نزديكي معبد هند.مجدد تن نمي دهد

 زندگي ابراهيم منصفي تا رسيدن به سن ةرا بايد مهمترين بخش از كارنامنهايت معافيت روحي 

سفر به اتفاق خواهر و دو تن از دوستان به :  از فراز و فرودهاي ديگرعمرش .جواني دانست

ي رواني ديگر شاعرست كه  درگيري روح، سه بار ازدواج.اسپانيا و برگشتي همچنان مغموم است

 سه دختر و يك پسر به نام بنيامين كه مرگ ؛همسر آخر وي اهل گوده و مادر فرزندان اوست

  ! نابهنگام وي كاري ترين ضربات را برروح رنج كشيده و حساس پدرفرود مي آورد 

  يعني تنها ميراث ارزنده؛هنرهاي رامي جز سرايندگي بايد به صداي خوشش اشاره كرد از  

 شوخ طبعي و ،گويي اش با بذله رغم باطن ماتمزده و مي رسد ضمن اينكه علياي كه از پدر به ا

 سروده هاي شاملو بوده و رفت ةشيفت .اي داشته است  صدا و قدرت بازيگري جذابيت ويژهتقليد

 مصاحبه با شاعران جنوب كه توسط ةو آمدش به تهران براي ديدار او موجب مي شود در جلس

 كوتاه به كارگرداني بازي در چند فيلم ، عالوه بر آن. ترتيب داده شده بود شركت كندطاهباز

 نشرياتي مثل ة در كنار درج اشعارش به وسيل،اش سيد حسن بني هاشمي دوست همشهري

    . شهرت او را فراتر از مرزهاي هرمزگان مي برد، موسيقية تماشا و مجل، آبنوس،خوشه

 مرگ پسر، سبب تلخكامي بيشتر وي و رو آوردن به هر مسكن اندوه او به ويژه بعد از  

 ماهها در گچ ماندن و لنگيدن تا ، دردناك شكستن پا و لگن خاصرهة ضايع.خطرناك مي گردد

پايان عمر، تنگدستي و از دست دادن كار معلمي طوفان هاي ديگري ست كه هستي اش را درهم 

 1376مل نمي كند و مرگش در شب اول تير ماه  سال را تح52 توان ماندني بيش از ؛مي نوردد

  )  با تصرف و تلخيص ، دفتر دوم، گفته هاي ناگفتهةمقدم. نك(  .اتفاق مي افتد

رامي به ترانه هاي بومي حرمت و حيثيت بخشيده «: گرامي دوست شاعرمي گويد .ح  

  :  مي نويسد - به حق-همچنين در مورد او» .است
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صر اين خطه است كه فلسفه و تفكرات عميق انساني را با بياني بسيار او يكي از اولين شاعران معا

  : ساده در ترانه هاي محلي به كار برده است 

  / بعد از دو رو از ياد اري / مثل يه مرد چي چكا / شادن اتاي ناشاد اري / دنيا نه جاي مندنن 

 ...  

و زيورآالت و پوشش و هاي قديمي و محلي و اشياء و لوازم  هايش نام بازي در ترانه  

معماري و اصطالحات و تركيبات ويژه محلي به نحوي هنرمندانه به كار رفته و به اين ترانه ها 

   .اصالت و استحكام و هويتي كامال جنوبي بخشيده است
  3)14 تا 16 صص ، حسن كرمي»ترانه هاي رامي« ةاز مقدم( 

 در حقيقت بسط و تفصيل اين »دتنيا«كاري كه صالح سنگبر با عزم جزم در پي آن بود و   

   .مورد است

  

  نمونه ها اينك

  كوبارن بار

  ] بيان صفا و صميميت در قالب الفاظي زالل و آهنگي دلپذير [ 

 ...  

  وا م بد مك 

  عشقم رد مك 

  بدو واهم بشيم 

  پهلوي هم  واهم  بسازيم 

 ...  

  دريچه واز مك 

  اي همه ناز مك  

  واهمه گپ مزن 

  دم فداي آوازت بگر
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   )    19ص ...                                                                                             ( 

  زك و زندگي 

  ] تهييج احساسات با نقل خاطرات [ 

 ...  

  يه دفه دگه نوبت گشته و اسفندن 

  يه دفه دگه وا دست و پات حنير ابندن 

 ...  

   ) 20ص                                                                            (                      

  

  گريخم نهندن 

 ...  

  ت خيلي خاشي 

  4ة كل هوالخاشتر از سور

  كه آن وخت مارفته مختب 

  ا ت چشن هجي تكرده 

  5م ياد نرفتن كه ما رفته ايسين

   ت جلكو تخارده ،كه تو باغ ليمو

  گردي م پشت درختن م

  اتو فكرنم 

 ...  

  م بي ت مواتن 

  م يك كال مود تو 

  وا صدتا ماشين و خنه عوض ناكنم 

  اگه شاه دنيا بشم 
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   هيچي امني ،ت وختي نبي

  بدو

  نزيكم بدو 

  بدو تا كموتر بشيم و 

  بريم رو كسودنگون كوه بازگرد  

  كلودنگ بسازيم 

  كه آن جا كسي ني 

  كه آن جا ت وا م ابي 

  م وا ت ابم 

   )    22 و 23صص           ( 1345 گريخم نهندن                       بندرعباس ،گريخم نهندن

  

  6يار چغلو

   چغل ايدا بي خ ،يار چغلو

   چغل ايدا بي خ،يار چغلو

  

   ماره زير بارن ،يادت بيار

   واهم پاكنارن ،گازي ماك

   شون زمستن ،يادت بيار

   ماك تو شوستن »هوتابال«

  

  چغل ايدا بي خ ،يار چغلو

   چغل ايدا بي خ،يار چغلو

  

   ماره توي باغن ،يادت بيار
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   دمبال كالغن ،ماكنده دو

   وختي ماره مختب ،چه خاشتره

  7 روي درمن عكرب،ماكنده دل

  

  چغل ايدا بي خ ،يار چغلو

    چغل ايدا بي خ،يار چغلو

  

   چغل ايدا بي خ ،يار چغلو

  تو رفتي با رقيب مه نشتي 

  ا بي مه كه تو زشتي پيغم اتد

  يادم اتا وختي دورم تگشت 

  بي مه تگ حوري بهشتي 

  مواتن مه همي از خدا خو 

  بگنتن داد مه از هر دوتا تن 

  نبيني روز خاشي تو دنيا 

  هر دو تا تن بشي تك و تنها 

   چغل ايدا بي خ          ،يار چغلو

  

  يادمن

  ] حسرت گذشته [ 

  

  يادمن روزن خوب مدرسه 

  ختي دل م بي كسه يادمن و

 ...  
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  اي خدا كاري بك بي م از ياد نبر 

  ا همه خاطره ان يه دفه باد نبر    

             ...  

   ) 28ص                                                                                                ( 

    

  8نهنگ

 ...  

  آدم پوچي مثل م 

  بشت كجا بريت كه جاش 

   وا چه زبني گپ بزنت   

  تا يكي آشناش بشت 

 ...  

  

  ) 30ص (  1350 -بندرعباس

  

  دگم ناوا   

  ] باز هم حسرت [ 

    ...  

  لوت مثل نباتن  خلخال گل نپاتن 

9افسوس كه تم ناواتن افسوس كه تم ناواتن
 

 ...  

   )   32ص                                     (                                                                   

  



 

  

263   هاي هرمزگان در شناخت بومي سروده

  

  دست خالي 

 رنجموره هاي شاعر غمناكي كه دلي بزرگ دارد اما دلبر و ؛مثل دو اثر قبلي لبريز حسرت است[ 

 به عبارت ديگر حرمان موتيف اصلي سروده و همان عامل شناخته شده .زمانه با او همدم نسيت

  ! ] فوران چشمه شعر است 

...   

  دست خالي بي تو سر زدن خبن   

  دل خالي بي خنجر زدن خبن   

  بشتر از ت طاقت امني دور بشم   

  از شو بي خوي نزيكن كور بشم 

  بگه تا كي بايه منتظر بشم 

  اگه ناتي تا وافكر گور بشم 

  دست خالي بي تو سر زدن خبن   

  دل خالي بي خنجر زدن خبن  

 ...  

   )    36ص                                                                           (                           

  

  10لگل وص

  اگه يك شو ت نبنم امرم 

  اگه يك شو ت خيال 

  گل وصل ت نچنم امرم 

  ت بهارش ت بهارش 

  ت گل سرخ انارش 

  ت مچي مش 

   چشمش ت ،دلمش ت
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  ت بيابون غريبي تشمش ت 

  م نزندم ت نبش 

   نبش مچي ت دنيا نخشن ت

  ت شو تار م  وال ت چراغش 

   )   37ص                                 ( 1352 -ت خزون دل م  وال  ت باغش              گوده

  

  قصر خيال 

غم عشق يك قصه بيش نيست اما به زبان هاي متنوع و در شرايط : تاييدي برگفته حافظ كه [

   ] .دگوناگون نامكرر ظاهر مي شو

 ...  

  جلنگ جلنگ جلنگ خلخالت 

  كه جم شك هزارتا دنبالت 

  بدو بنس دستنت تو دستم 

  دورت مره هيچ موقع از خستم 

  همني اي ت اكه مي كشتن 

  نه گفتنت مثل هزارمشتن  

  جلنگ جلنگ جلنگ خلخالت 

  كه جم شك هزارتا دنبالت  

 ...  

   ) 38ص                                                      (                                                 

  

  كفتر 

  ! ] بازتاب حسرت هميشگي و باز هم آرزومندي [ 
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  م كفترم تو دشت لوت          تنها نمردم تو سكوت 

  نه جفت امه نه يار امه         نه بشت انتظار امه     

  ل و پرم    راه وا كلودنگ نابرم          همه رختن با

  گلت هنو تو سينه من          غصت هنو تو چينه من   

  اي عمر رفتم بر بگرد        در ام بيا از دنياي درد   

  ياد عشق ديرين بك           تلخ همه شيرين بك    

   )  39ص        (                                                                                              

   

  ] مسافر[ مرد چي چكا 

   شادن اتاي ناشاد اري ،دنيا نه جاي مندنن

  از ياد اري ] ز[ مثل يه مرد چي چكا  بعد از دو رو

   ا غصه دلخون امك  ،نمك رو زخمنم مريز

   همدرد مجنون امك ،اي مثل ليلي دلفريب

 ...  

   ) 42ص                                                      (                                                 

 ،گيري از تلميحات ادب رسمي أسفانه بهرهمت:  مشاهده مي شود ،در مصرع آخر آنچه آمد[

  ! ]   رمق و كم نمك وحتي متصنع مي سازد  هاي بومي را بي سروده

  

  بلبل 

  ! ] خوان و ناكام  سروده اي از زبان پرنده عاشق آوازه ؛شخصيت بخشي[

  

  دلم شوا بلبل بشم                   يه بلبل بي همزبن 

  وا جير جير و چلي ولي          بيام رو بم خنه تن 

  بگم عزيزم يادتن             يه روزي پيشت استرم  



 

  

  فارس محلي كرانه هاي خليج) نظم و نثر(ادبيات 266

   افسوس كه قدرم ندنست     تير اتزه تو بال و پرم    

      آدم حرفم ناخنن آدم قدرم نادنن                     

   ) 45ص     ( 1355 بهار-آواز خوب و بي ريام          وا يه دفم گوش ناكنن           دهتل

  

  گپ شو 

  !] آرزوهاي كودك بندري [ 

 ...  

  بپ چوك امشو از غراب اتا                 كتي برميتي ايشه وا شتاب اتا   

 ...  

   )    50ص                                                                 (                                     

  

   غم   ةنطف

  ] شعري با لحن فلسفي [ 

 ...  

  دلم از دست دنيا خسته بودن                 دلم  وا نطفه ي غم بسته بودن   

 ...  

   )   53ص                                        (                                                              

  

  ياد ديرين

  ] زبان حال شاعر هميشه عاشق [ 

 ...  

   پر از ياد ت شيرينن ،تمم كوچه ان شهر

   ) 59ص (  هنو تو باغ ايسينن                                                       ،گلن خاطرات ما
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  خسته من

  ] دردمندي بيان حزن آلود [ 

  

  خسته من از دست دنيا خسته من  

  كوه غم روي دل اشكسته من 

  قصه ي دور و دراز ايشه دلم   

  بي گپ گفتن نياز ايشه دلم   

   ) 60ص ...                                                                                                  ( 

  

  گل سفيد مريم  

   م سيا مث پرستو ،سفيد مريمت گل 

   م درخت گيش بدبو   ،ت لطافت بهاري

 ...  

   ت بهار جاودانه ،ت كلم عاشقانه

   11 انو امزدن جونه،م از اي كه يارم اي ت

   ) 65ص ...                                                                                                  ( 

  

  روده    شعر ناس

  ] صراحت و صداقت [ 

  

   كه بي ت وا م چه بودن ،چه بگم بي كه بگم م

   هر چه شعرا شسرودن ،گپ ناگفته نمندن

   ) 66ص ...                                                                                                  ( 
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  چدر سوز   

   مه ت ول ناكنم ،ت يارمش

  ارمش مه ت ول ناكنم نگ

 ...  

 بيت خوش آهنگ شبيه واسونك هايي كه در عروسي  مي خواندند اما متاسفانه عنوان در اين 6[ 

   68ص ! ]     بيت نيست كه به نظر مي رسد حد اقل بيتي شامل عنوان درج نشده است 6

  

  : آهنگ اين سروده ايضا 

  

  يار عزيز 

  .. . چه نتاي تا عغدت ببندم يار عزيز قامت بلندم              بي

 آمده است كه به نطر نگارنده اين تصنيف نيز »گويش بستكي«در پاورقي سروده پيشين عبارت ( 

 الرستان تشخص ةحداقل در آهنگ با آن مشترك و از آهنگ هايي ست كه در تصنيف هاي حوز

   ) 71ص                        (  )                                                           .دارد

  

  : و باز هم اين تصنيف 

  

  غار ازنم 

  سرم وا ديوار ازنم             داد اكنم جار ازنم    

   ) 72ص ..                                        ( .واي اكنم آه اكشم                از ته دل غار ازنم

  

  مم ما 

  ] هاي مادرش  سپاسگزار خوبي ؛حق شناسي [ 
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  ا روزي كه دنيا هندم             تا حاال كه پا واسندم   

   ) 75ص ..                                                          ( .مهربن تر امندي از مم ما          

  

   نا خنده    ةقص

 ...  

   م از پهلو عزيزم رنده بودم         ا دست بي كسي درمنده بودم  

   ) 76ص ..                      ( .مث يه شعر پوچ ناتمومي           مث يه قصه ي ناخنده بودم  

  

  براي بنيامين 

د و  خوره اي كه به جانش افتا؛مرگ فرزند دلبند زخم عميق و كاري بر روح و روان شاعر بود[ 

    ].سراي حساس بندري را از پاي افكند دردناكتر از مواد مخدر ترانه

  

  چه دير هندي چه زود رفتي عزيزم  

  مث گل تو چكر كفتي عزيزم 

   ) 78ص ...                                                                                                   ( 

  

 رامي پسرش را از دست 1365 احتماال حدود سال ،با توجه به تاريخ سروده هاي قبل و بعد[ 

   ] .داده است

  

  بوي گل 

  هنوزم بو گل مريم نهندن                           تو صحرا بارن نم نم نهندن   

   ) 86ص ..       ( . شادي نرختن                       ولي بوي غريب غم نهندن  ،ا سقف آسمن
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  زندگي 

  ] ي سروده اي اجتماع[ 

  

  يه عده زير بارن از  بي پوشني چكو چكو 

   يه عده گرم خو خاش  زير مالفه و پتو 

   يه عده تو همي زمن از گشنگي هالك ابن 

   يه عده از زور خاشي  عاشق سينه چاك ابن 

و اگشنگي هم از گشنگي درج شده !  كرمي جابه جا ست ة در مقدم،مصراع هاي اين بيت( 

  ) .است

   شهه پارتي و آشنا شهه يه مشت ابس طال

  نه لطفي وا خاليق و نه كاري وا خدا شهه 

   ) 87ص ...                                                                                           ( 

  

  مرد جنوبي 

سروده نشان مي دهد كه سراينده از : از حيث شناخت شخصي شاعر بسيار ارزنده است [ 

 ناچار .كه يكي پس از ديگري او را با خياالتش وانهاده اند!  خويش طرفي نبسته ةعشوق دوگانم

  ! ] اش را در وجود سه فرزند به نظاره نشسته است  ة هستيماند  باقي،شاعر شكست خورده

 ...  

   استاد رندي ، كبراي هندي        تو چهره غوغا،ساراي سبزه

   وا چه شتابي ،   از دست ما رفت وا چشم آبي         ،آميس ساده

 ...  

   ايباخت تو گازي      حاال وا ياد انسال راضي ،مرد جنوبي

   هيچ اينهسته  ،دوتا عشق وا روح خسته       تاب ،وا مغز حيرن

 ...  
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   هسه نازنينم  ، شيرين ترينم            سه تا دسته گل،چوكنمحاال 

  

  ته طاقت دوري  سنگ صبوري         هيچ اينهس،مم سادش

   بي مم شواتن    يه جاي امن و آرم شواتن ،هر  چوك اگيني

 ...  

  مرد جنوبي شروند اخندن               اي كار عشقن كه زنده مندن 

   )  91 و 92صص                                                                                             ( 

  

  دت گوده اي 

  ! ] اعتراف به دلدادگي [ 

 ...  

   ا چش مست ت واكت ،ام لحظه اي كه نگاهم

   ازر دست ت واكت   ،هستي و بود و نبودم

   ) 93ص ...                                                                                                 ( 

  

  آواره 

  ]  ورزي  بيان ساده و سالم رسم و راه عشق[

  

   ناتونم بگينم  ، ناتونم  بنينم         ناتونم بگم،ناتونم برم

 ...  

   ) 94ص (  بايه ببازي                          ، بايه بسازي       بردن تو كار ني،بايه بسوزي
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  معني عشق 

 ...  

  بي چه بختم اي طو سياهن       خستم از دست خ خدا گواهن   

   )  98ص ( ير شومم          هميشه كفتن از چاله تو چاهن                        خداوندا چرا تقد

  

رامي  جنوبي ست كه هر ست كه جاي گله دارد يا اينكه تقدير آيا اين تنها تقدير شاعر بندري[ 

  ! ]   زبان بيانش را يافته و ديگران شمع وار بي آنكه بر زبان بياورند سوخته و خاموش شده اند 

                                          

  م و ت 

  ! ]  گاليه از معشوق ؛واسوخت[ 

  

  مگه وا ت چه بد امكه           كه ت وا م ستم اتكه 

  م جهيز ت  دل امدا               ت نصيب م غم اتكه 

   ) 100ص                         ( ...                                                                           

  

  گپ آخر  

  ! ] گويي بانگ رحيل شاعر به گوش مي رسد ؛وصيتنامه شاعر[ 

  

  بس كه اشتباه امك             هستي خ تباه امك 

  زندگيم ا دست امدا             وا خدم گناه امكه       

 ...  

  وختي انتظار اتني             همدلي كنار اتني   

   خزون دلمرده              اميد بهار  اتني     تو

  چه بد و چه خوب امك      رفتم و غروب امك 
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  هر چه گفتني مسته            شروند جنوب امك  

   ) 102ص ...                                                                                              ( 

  

  در بند ت 

  ] و باز هم حسرت! لب پاره پاره يا چارپاره قا[ 

  كي يادم اريت ان همه ياري كه ت متدا  

  وا ان همه مستي و خماري كه ت متدا 

  بي تاب و تون از ت جدا بود چه حاصل 

  كي از سر اتا فصل بهاري كه ت متدا    

   ) 107ص                            ( ...                                                                    

  

  خيال 

  وا خ مگ بهار اتا غصه انم كمتر ابوت 

   يه ذره بي غمتر ابوت ،اي دل غم پرست م

   يه فصل بي نظير اتا ،وا خ مگ بهار ابوت

   تو هر نگاهي گير اتا ،مهر و محبت و صفا

 ...  

   مث دوش و پرير بشت،صبا و پس صبام اگه

  جون نبوده پير بشت   ،آدم تو اوج آرزو

   وختي كه فرجم اتنبو،چه حاصل ايشه زندگي

   12 نشني و نت اتنبو،مث مروك ا بين بري

   )108ص         ( 1371 / 11 / 5 -                                                           ايلود

  

  اگه شبو 
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  ] نيما و صمد بهرنگي : يران اشاره يا رد پايي ازآشنايي شاعر با سرآمدان ادب روز ا[

  اگه شبو بشت صدام واگوش دنيا برس 

   واگوش نيما برس ،اگه شبو شعر غمم

 ...  

  مقصد از زندگي فقط نه خاردن و نه خافتن

   ) 110ص (  بايد وا ديريا برس                                                 ،ماهي سياه كوچولو

  

  گپ شادي 

   ا بود سيرن            تو صدتا فكر بي حاصل اسيرن چه بودن كه دلم

  اگم آيا خمم ؟ آينه مگيت نه            ا كه تو هستري سي سال پيش ره    

 ...  

   ) 114ص (  بي اعتبارن         گپ شادي بزن غم بي شمارن                  ،دو روز زندگي

  

  ! ] تو  يا عالئم سجاوندي / ت :   مثال ؛ندمتاسفانه كتاب رسم الخط واحدي را تعقيب نمي ك[ 

  

  راز دل 

 سالهاي پاياني حيات و پرده براندازي از كار دل با بيان شكوه و شكايات ؛افشاي رازهاي رنج زا[  

  ! ] آخر عمر 

  چه ك غصه چه ك دلتنگي و غم 

  همش درد و همش اندوه و ماتم 

  

  همش فكر نن و چوك و مم و زن 

  ج دمادم  رن،يه ذره دلخاشي
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   نه چوكن ، نه زن راضي،نه مم راضي

  اگه پول اتنبو اتناگن آدم 

  

  نصيب و قسمتم دلدادگي بو 

  دل سادم دگه بي هيچ ك نادم 

  

  لوم وا سوزن و رشمن ادوزم 

  دگ راز دلم وا هيچ ك ناگم 

  

  بي هرك فكر اكنت ايناگن انسن

  بي هر ك حس ايشه ايناگن آدم 

  

   زمن بودنم كوتاه و غمناك

  بدو تا خلوت پيري خ تادم       

   )   115ص             ( 1373 ارديبهشت -                                                    بندرعباس

  

  يادگار

   ! ] طنزحاوي گاليه هايي در قالب [ 

  

  لوم بستن ولي فرياد اكردم           شو و روز از گذشته ياد اكردم 

  لن رفته           دل بي آرزو خ  شاد اكردم وا روياي خاش سا

 ...  

   نه كولر    چه وا روزي درهندن شهر بندر ، نه بلواره،نه اسفالته

   ياد كندر ، دو رو ني، سنگن از رو تك شواگ   يه رو هو هه،سهيلي
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  نه بندر بندر ان روزگارن             نه چشمي منتظر وا راه يارن 

  نه تنها يادگارن     ]و[     دل ديوبودندرخت سنگ و سيمن سوز ا

   ) 117ص                                                                                                   ( 

  

  ]  دوبيتي پيوسته 5   [ شرح دل

  دلم بشت  تون محنت ايني                 فراونن غم و دل طاقت ايني   

  ازل وا غم عجين بو           اگي بلكه عذابم غايت ايني دل از روز 

 ...  

   13 صد نيش خنجر         يه لحظه عشق و صد تا قصه دفتر،يه لخته خون دل

  چه احساس غريب و دلفريبي                 گل صد آرزو نشكفته  پرپر    

   )     120ص                         (  1375ـ مهر-                                          بندرعباس

  

  نمونه هاي پاياني

  ! ]  شامل گاليه هاي پراكنده دفتر اشعار ؛بيان كامل و منسجم دل نهفته ها[ 

  

  ترك ديار  

  از شهر خ  بار امك         ترك  اي  ديار امك 

  زشت و خنما بودم           از خدم فرار امك 

  

   صرف عشق يار امك هرچه زندگيم استه          

  بي اميد و درمنده             رفتن اختيار امك 

  

  هر چه فصله يادم ره        بي خ وا بهار امك  
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  محض خاطر حوا            گوش وا حرف مار امك 

  

  ياد تيغ و رغ  كفتم          فكر بند و دار امك 

  همنشين گل بودم            بي چه خ وا خار امك 

  

  حظه ديدارت        هستي ام نثار امك بي يه ل

  بي ت اختيار امك          بي خ تار و مار امك 

   ) 126ص                                                                                                ( 

  

  ول مينوي 

  ول باال بلند بي مثالم          كه گفتشن ازم خو و خيالم 

  ه يكرو نگينم روي ماهي     خدا سر شاهدن اي جن زوالم اگ

   )   128ص ...                                                                                           ( 

  

  سر پيري 

  هر چه داد امزه و جار امزه و فرياد امك   

  هر چه غار امزه و آه امكشي و داد امك 

  

   خاطره مسته همه از ياد امبرد  هر چه كه

  بي خ از بند غم غير ت آزاد امك 

  

  نه واغير ت كسي همدل و همدردم بو 

  دل خشكيده خ از بارنت آباد امك 
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   ذات م از نوع بشر ،ت پريزاده يري

   بي خ پريزاد امك ،وا اميد ت پري

  

  سر پيري دل ديونه خ از دست امدا 

  مك بي خ وا دست خ دلمرده و ناشاد ا

  

   ) 129ص       ( 1375 / 12 / 22 -                                                   بندرعباس

  

  14دلم گتشن

  دلم گتشن ازي روزگار نامردي 

  يكي ا غصه نمردن يكي ا بي دردي 

  دلم گتشن ازي روزن سيا مث شو 

  نه جرئت امه وا بيداري ته زهره ي خو 

   پر اي گريك و عذاب خوم پر اي گراز و كراسن 

  سرابه هر چه كه ديدم صبه هميشه سراب   

  دلم هماوه كه اي چشمنت تكن ايخا 

  غزل ترين غزلم تخت آسمن ايخا 

  دلم چنن گتشن ازي عمر تلخ  بي حاصل 

  اگم خشا كه نه احساس  ابهه نه جن و نه دل   

  

   ) 133ص                           (            1375 اسفند -                           بندرعباس

  

  گازي بسن 

  هرجا بشم ت وازم اي                                  زمزمه ي نمازم اي    
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  تنها دليل بودنم                                            ت آخرين نيازم اي     

  

   تو دلتم  م  بارت ام    هر جا بشم كنارت  ام                                  

  هر چي بگي قبول امه                              عاشق حس و حالت ام    

  

  ما چو كلك نهيم دگه                               كه غيض بشيم ا همدگه  

  گولم مزن گازي بسن                                 بسن عذاب و غم دگه   

  

                                            ترك م و دلم بك    يا يه دفه ولم بك 

  يا كه هميشه وا م بش                                 خشبختي حاصلم بك    

  

  زندگي وا ت جن ابوت                              هر مشكلي آسن ابوت   

    نگاه  وا زبن ابوت      ا بين اريت                                    دلتنگي

  

  بدو تا اجا پا بشم                                             منتظر صبا بشم   

  ا نابودي درم بيار                                           وا خدم آشنا بشم    

  

   )   136ص                              (                                                                       

  

   صالح سنگبرة بومي سرود؛ يادتن-ج

  .1382 ، چاپة خان، ناشر بندرعباس، صالح سنگبرة بومي سرود؛يادتن

 اصل كتاب را يك . به چاپ دوم رسيده است2000 با تيراژ82 صفحه اي كه در مهر 35جزوه اي 

 ديگر قسمتها شامل پيش .فحه درج شده است ص20 بيتي تشكيل مي دهد كه در 137مثنوي 

 صفحه اي در پايان كه 10 ةنام ة واژهگفتار دو صفحه اي شاعر با چهار دوبيتي بومي ست به اضاف
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لغات مهجور را به فارسي برگردانده است اما از آوانگاري خبري نيست و جز چند بيتي كه در 

   .يامده است فارسي ابيات نيز نة ترجم،پشت جلد اثر درج شده است

      

  رنجديده اي مهربان وشاعري به دنبال احياي فرهنگ بومي: صالح 

) شهر بمپور(پدرش از اهالي بندرلنگه و مادر از تبار بلوچ: گونه كه از خودش نقل شده است آن

 ساله بود كه به همراه خانواده به بندرعباس 3 در خرمشهر پاي به دنيا نهاد، 1327او در سال . بود

  . ..مكان نمودنقل 

 ورزشي نور بندرعباس مي درخشد به ةبنا به همان نوشته ورزشكار قابلي مي شود در دست  

 تيم آموزشگاههاي بامدتها  ؛باشگاه آرش مي رود به كاپيتاني و مربيگري اين باشگاه مي رسد

در مسابقات 1345در سال تا آنكه سرانجام . دمي كنبندرعباس در مسابقات كشوري شركت 

 به گونه اي كه -دوشمي  به مطبوعات كشيده شد نام گردرمان كشوري كه در اهواز برگزار ميقه

  .مي آيندباشگاههاي پايتخت درصدد جذب او بر  -حتي

 ة ادبيات ادامة و در رشتمي نهددر سيكل دوم دبيرستان پاي به دبيرستان ششم بهمن   

به  ،هبه بندرانزلي رفت ،ه رها نمود دبيرستان راودر كالس يازده درس ليكن . دهدمي تحصيل 

 ةكه روحي يياز آنجامي شود اما عضو تيم ثابت ملوان  آنجادر . نددپيومي )  نيروي دريايي (ارتش 

 به سر  و به بندرعباسمي دهد و دوبارهماه از ارتش استعفا   پس از چنديستاو با ارتش سازگار ن

   .گردد درس برميكالس 

 در از اين رو صالح جوان. استشنفكران و دوستداران كتاب  محل تجمع روش پدريةخان  

 سفر به ،مي شود كه موجب ترك تحصيل وي استان مخفي وتشكيالت سياسي جذب  49سال 

    . سعي در اعزام به فلسطين و در نهايت بازگشت به ايران و محكوميت زندان مي شود،دبي و قطر

 به شغل آزاد رو آورد و ،اش دوامي ندارد ادكامية شبعد از انقالب و آزادي نيز دورمتاسفانه   

از بركات  و استدر زندان آموخته  يعني كاري كه ؛زدپردامي مدتي به كار مهرسازي و آرايشگري 

  !دوران اسارت اوست 
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، مريم، ) پسر ( كه حاصل اين ازدواج چهارفرزند بنامهاي نظاممي كند ازدواج 1359در سال   

  .ثمين و صديقه ميباشد

به اعتياد يا بنا به هر توجيه ديگري كارش  مشكالت روحي و جفاي زمانه تاسفانه به دليلم  

 پس از ترك مواد مخدر با انجمن معتادان گمنام آشنا مي كند و بارها مبادرت به ترك و. مي كشد

 انجمن را در ةرساند و اولين هستاستان ب پيام انجمن را به معتادان و همكار مي شود مي كوشد

 در شهر فاو .مي رود پس از ترك اعتياد به جبهه 1365 در سال وي. دنگذاري ك  پايهمزگانهر

ست در همين سالها. مي گيرد ماموريت دفاع از خور عبداهللا را به عهده ، بسيجي90 به اتفاقعراق 

 ابتدا به شعرهاي فارسي مي. دوش مي  و وارد عالم شاعريمي كندكه به سمت عرفان گرايش پيدا 

  .آوردمي  در ادامه به بومي سرايي روي و زدداپر

 عطفي در هنر هرمزگان ةباشد كه نقط  مي»يادتن«نام ه اي ب  هنري او بومي سرودهحاصل كار  

 كه بخشي از ستسرايي هم جزيي از كارهاي او رانه ت.مي گردد و با استقبال عمومي روبرو است

 او با نشريات نداي هرمزگان و ارمغان .خواننده هاي مطرح استان اجرا مي شود توسط آثارش

  .... و دخوانمي در اجتماعات دانشجويي شعر . مي كندبندر همكاري 

 يكاري و بي پولي روح او را شديداًاما كهولت سن، پيري زودرس، ضعف شديد بينايي و ب  

 ةري مزدر ايام پي. تمام معني بوده  بةاز نظر اقتصادي يك ورشكستبه اذعان خودش او . زرد آمي

  . كرد پولي را با تمام وجودش احساس مي ناگوار فقر و بي

كرد به زن و فرزندان خود بسيار ستم نموده است و نتوانسته پدري شايسته  او احساس مي  

 در اواخر عمرش راضي به نظر مي رسيد وليفعاليتهاي اجتماعي و هنري از  شايد. براي آنها باشد

  !متصور نبودش براي خود هيچ توفيقي را گي خانوادزندگي

اما  [ عمري چون پازل بهم ريخته بن بستها را تك به تك سرك كشيده بود« : كهنوشت   

   ».رد خود را در اوج ناتواني احساس مي ك]آخراالمر 

  

  :از ديدگاههاي اوست 
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 ؛ق گردديك جامعه نباشد، بلكه به آن تزري يعيده و مولود طبييسم زاي و مدرني كه تكنولوژيوقت«

 ين تقابل، نابودي ايمنطق ةجينت. ابل خواهد داشتت آن جامعه تقيبا سنت ها، فرهنگ و هو

     .. .». خواهد داشتيفه را در پي آن قوم و طايت مليفرهنگ و زبان و هو

ادتن، ي( ».شه اندي ري بي مردم؛بماند خبريت خود بيخ، فرهنگ و هوينه، تاريشي كه از پيرا ملتيز«

   )2 ةصفح

 منظوم سازد اما بيش از يك ن نگاه بود كه  وي عزم جزم كرد فرهنگ بومي ديارش رابا همي  

    .فت توفيق نيا، منتشر شد»يادتن«يتي و چند دوبيتي كه در  ب137مثنوي 

  

  :  اشعارةنمون

   مغ، مغ هم نغارن ي كغارن                         كه نشتن روي كه نغارن اي مرغيا

  سف                           تموم درد اهجر برارن       ي اسف كاكاينغارن كاكا ا

***                                               

  ادتن   يادتن شعرون نصركيادتن                             يادتن گرگا و پمپرك، ي

  

  ادتن  ي، ادتن                               آسمن غرك ستارهي ،شو گرما رو گفاره

  

  ادتن  يا دل ناشتا، يادتن                          ما ره دريادتن، كفش كن و چارتا ي

  

    يادتن بتكده ابرام منصفي                           يادتن دوچرخه شاگ كم سپي

  

   تو هوا ي رنگيادتن كاغذي ما كه هوتابال                              يادتن گازي

  

  ه ي يايا چربن، غروب رويه                               دري يا چكده مرغابيلو در
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  ادتن       يادتن باشگاه آرش، يادتن                         يادتن روزن خش خش، ي

  

   كه صالح شزه راه دور يم نور                          گلي ما كه تو تيادتن گازي

  

   منه يه كلنگي چوك ي                                   تو منه    يادتن آدم بنگي

  

  م  ي افاده هستريادتن كه بيم                                  يادتن آدم ساده هستري

  

  م يم                             همه واهم خب و دشمن نهريتو كا ما همه پركن نهريا

  

                    يه نفر آدم غمگين منه باشه كه سفره ي رنگين منه          

  

  ت نكنن ي چي چپ و راست دگه كيت نكنن                        ايوا ماشت به تا كه لم چ

  

  م  يم                             و دگه آدم افتاده بشيم ساده بشينن كه بريگپم ا

  

  م ينه ناكس بزنيدس رد بسم                            يم به مالك و دس بزنيبرس

  

   ما جن بگرت                              آتش ا آفتو تابن بگرتييايروح در

  

   معنا بگرت                            لووش ا خنده بو نعنا بگرت يات ا معنيدر ب

  

  شه حرفن نو نو بزنت ي بشت و دو بزنت                             هميليه سهي
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   ولو بشت ي رو لوي گلو بشت                         مهربني غصته تو دلغم و

  

  نشن                                 سجل هر كم ا دن، زبنشنيكوك امبا چتوكا م

  

 **************************************************  

شد با برگردان اهد  سروده ها آوانگاري خو ةاگر توفيق رفيق شود و فرصت دست دهد هم

   .آشنا به زبان فارسي سليس و دوست داشتني روز، ان شاءاهللابخشهاي مهجور و نا

  گر بمانديم زنده مي دوزيم            جامه اي كز فراق چاك شده

  !ور نمانديم  عذر ما بپذير              اي بسا آرزو كه خاك شده 

  

  ها نوشت پي

در كار موسيقي به گفتة خودش تحت تاثير : در اشاره به ناصر عبدالهي مي نويسد ) ويكي پيديا ( دانشنامة آزاد . 1
  . سبك ابراهيم منصفي بود طوري كه در سالهاي آغازين كار هنري ترانه هاي منصفي را بازخواني مي كرد

  : انديشه اي كه در غزل زيباي استاد محمد علي بهمني نيز انعكاس يافته است . 2
  ر و من هم برادرش      شاعرتر از هميشه نشستم برابرش   دريا شدست خواه

    )396جشن نامه محمدعلي بهمني، ص ( 
 موسيقي ابراهيم ، شعر،زندگي« محمد عقيلي با عنوان ةبراي شناخت بيشتر ابراهيم منصفي مي توان به نوشت. 3

از اين : نيز نوشته ) wikipedia(ا  ويكي پيدي.مراجعه كرد) kanoonehonar( به نشاني كانون هنر » رامي،منصفي
 است كه به نظر مي رسد  در سوئد منتشر شده است»ترانه هاي رنج« و »زندگي« دو اثر با عنوان ،سراينده و خواننده

 در ايران به چاپ »ترانه هاي رامي« و »گفته هاي ناگفته« باشد كه به همراه »رنج ترانه ها«اي ديگر از  دومي نسخه
   .رسيده است

  ! ) ترك ادب شرعي ( قياس قداستي . 4
  . روستايي ييالقي در شمال شهر و دامنة گنو كه آب شيرين و گوارايي دارد. 5
( نژاد   ترانه اي با همين نام از سراينده اي ناشناس نقل شده است كه حسين قدسي28ص » اي سياه زنگي«در . 6

در استقبال از آن سروده باشد، چرا كه در همان سالهاي خوانده است و به نظر مي رسد رامي ) معروف به يارچغلو 

  :  پيش از انقالب، خوانندة ديگري نيز بيرون از فضاي هرمزگان آن را بازخواني كرده بود و شهرتي داشت

از تصنيف نوذر پرنگ با صداي » هنوز تو اون كوچه رو اون اقاقي    دلي كه كنده بوديم مونده باقي«يادآور بيت . 7

   ) 501، ص 1نك، جاودانه ها، ج!         (  سخايي است كه زبانزد نسل گذشته بود هوشنگ
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اين ترانه براي فيلمي با همين نام از حسن بني هاشمي، توسط رامي سروده و آهنگ سازي و : در پاورقي آمده كه . 8

  .     اجرا شده است
 ضمن اينكه بايد . دريافت كرد و شنيدculture – musicاين تصنيف از رامي را مي توان از طريق اينترنت در . 9
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