ادب و هنر

دو شنبه  24مرداد 1401
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هنرحفظمحبوبیت
طی 20سال

ناگهانشعر
سعدی

اینبویروحپرورازآنخویدلبراست
وینآبزندگانیازآنحوضکوثراست
ایبادبوستانمگرتنافهدرمیان
ویمرغآشنامگرتنامهدرپراست

برراهبادعوددرآتشنهادهاند
یاخوددرآنزمینکهتوییخاکعنبراست
بازآوحلقهبردررندانشوقزن
کاصحابرادودیدهچومسماربردراست
بازآکهدرفراقتوچشمامیدوار
چونگوشروزهداربر ا...اکبراست
دانیکهچونهمیگذرانیمروزگار
روزیکهبیتومیگذردروزمحشراست
گفتیمعشقرابهصبوریدواکنیم
هرروزعشقبیشتروصبرکمتراست
صورتزچشمغایبواخالقدرنظر
دیداردرحجابومعانیبرابراست
درنامهنیزچندبگنجدحدیثعشق
کوتهکنمکهقصهماکاردفتراست
همچوندرختبادیهسعدیبهبرقشوق
سوزانومیوه سخنشهمچنانتراست
آریخوشاستوقتحریفانبهبویعود
وزسوزغافلندکهدرجانمجمراست

ملک الشعرا بهار

***

غممخورجانادراینعالمکهعالمهیچنیست
چنیست
یجزدمیناچیزوآندمهی 
نیستهست 

ستاره منوچهری -از  13سالگی با آهنگ
«راز عشق» پا به دنیای موسیقی گذاشت و در
 14سالگی آلبومی غیررسمی به همین نام
منتشر کرد .این آغاز فعالیت رضا صادقی در
عرصه موسیقی بــود .خواننده مشکیپوش و
اهل بندرعباس در سال  82با آلبوم غیررسمی
«مشکی رنگ عشقه» حسابی گل کرد و باالخره
در ســال  84تــوانــســت اولــیــن آلــبــوم مــجــاز و
رسمیاش را به نام «پیرهن مشکی» روانه بازار
موسیقی کند .سال 86یکی از نقطههای عطف
فعالیت رضا صادقی بود .او در این سال آلبوم
«وایسا دنیا» را منتشر کرد؛ آلبومی که بسیار
محبوب شد و هنوز هم خیلیها رضا صادقی را با
این آلبوم میشناسند .صادقی در آلبوم «سالم
آقــا» که با همراهی محسن چاوشی ،مهدی
یغماییومحمدعلیزادهدروصفامامحسین(ع)
منتشر شد ،با دو قطعه «مرثیه» و «امیرکائنات»
حضور داشت؛ قطعههایی که به دلیل ساختار
بدیعشان ،با استقبال مخاطبان روبهرو شدند.
حــاال حــدود  30ســال از شــروع فعالیت رضا
صادقی میگذرد و او با وجود فراز و نشیبها،
همچنان در بــازار موسیقی مخاطب خودش
را دارد و میتوان گفت یکی از محبوبترین
خوانندههایموسیقیپاپایراناست.خواننده
مشکیپوش پاپ ،در  25مردادماه 43 ،ساله
میشود.
▪ او هنوز هم مشکی میپوشد

رضا صادقی ،متولد  25مردادماه  1358در
محلۀ شیر اول بندرعباس است .بعد از انتشار
آلبوم «وایسا دنیا» در سال  86که این خواننده
را به اوج شهرت رساند ،در سال  90آلبوم «دیگه
مشکی نمیپوشم» از او منتشر شد و خیلیها
تصور کردند صادقی دیگر نمیخواهد پیراهن

مشکی به تن کند .اما این تصور نادرستی بود؛
چون مشخص شد او در پنجمین قطعه این آلبوم
میگوید« :واسه رفتن از این دنیا دیگه مشکی
نمیپوشم» .صادقی ترانه 12قطعه از 14قطعه
این آلبوم را خودش سرودهاست .در سال 92
و پس از اختالفاتی که بین صادقی و شرکت
تحت قراردادش پیش آمد ،آلبوم «همین» از این
خواننده به بازار آمد .آلبوم «گوش کن» یکی از
آلبومهای دلنشین این خواننده با  11قطعه
اســت که در ســال  93در دسترس مخاطبان
قرار گرفت« .حواست به من باشه» آخرین آلبوم
رضا صادقی است که در سال  99منتشر شد.
یکی از امتیازهای ویژه رضا صادقی در مقایسه
با دیگر خوانندههای همدور هاش ،توانایی او در
سرودن ترانه است .میتوان گفت مخاطبان آثار
رضا صادقی به خوبی با لحن ،سبک و محتوای
سرودههای او انس گرفتهاند.
▪ آقای خواننده در سریال «یاغی»

طال ،برای جبران رنجی که عاطی به خاطر او
کشیدهاست ،او را به محل تمرین رضا صادقی
میبرد تا در حضور او تست نوازندگی هنگدرام
بدهد .رضا صادقی در چهاردهمین قسمت
سریال «یاغی» به کارگردانی محمد کارت که
روز جمعه گذشته پخش شد ،در نقش خودش
بــازی میکند .حضور رضــا صــادقــی در این
سریال پرمخاطب ،یک غافلگیری ویژه بود که
با استقبال خــوب مخاطبان هم روبــهرو شد.
این خواننده پیش از این هم در فیلم سینمایی
«بیخداحافظی» به کارگردانی احمد امینی
در نقش اول بازی کرده بود .این فیلم داستان
زندگی سه جوان را روایت میکند که هر کدام
برایرسیدنبههدفیازبندرعباسراهیتهران
میشوند .این فیلم طبق آنچه در ابتدای آن

آمده ،روایت واقعی زندگی رضا صادقی نیست.
▪ از «سالم آقا» تا قطعهای برای امام رضا(ع)

سال  88بود که آلبومی به نام «ســام آقــا» به
تهیهکنندگی رامین بصیرتنیا و خوانندگی
محسن چاوشی ،رضا صادقی ،محمد علیزاده
و مهدی یغمایی منتشر شد؛ آلبومی که توانست
با حضور خوانندههای پرطرفدار آن سالهای
موسیقی پــاپ با ساختاری بدیع موردتوجه
مخاطبانیقراربگیردکهدوستداشتندنواهای
عاشورایی را متفاوتتر بشنوند .بصیرتنیا
درب ــاره حضور رضــا صادقی در ایــن آلبوم در
مصاحبهای گفته است« :یک روز بعد از آنکه با
چاوشی به توافق رسیدیم ،از رضا صادقی پاسخ
مثبت گرفتیم .البته او هم مثل چاوشی نگران
بود.میگفت«:میترسمنتوانمحقمطلبراادا
کنم» .حتی خیلی راحت و بیرودربایستی به ما
گفت«:اگرکارهایمآن جوری کهدلممیخواهد
نشوند ،آنها را در اختیارتان نمیگذارم .اما
من مطمئن بودم در این آلبوم همه چیز خوب
پیش خــواهــد رف ــت .اطمینان داشــتــم همه
آهنگها دلنشین خواهد بــود» .قطعههای
«مرثیه» بر اساس یک بحر طویل قدیمی در قالب
مجلس سینهزنی و «امیر کائنات» با شعر ،صدا،
آهنگسازی و تنظیم رضــا صادقی در آلبوم
«سالم آقا» ماندگار شدند .این خواننده قطعه
«پابند» را هم با آهنگسازی خودش و ترانهای از
روزبه بمانی در سالروز شهادت امام رضا(ع) به
ساحت قدسی حضرت تقدیم کرد.
▪ تیتراژخوانیهای دوستداشتنی
رضا صادقی

تیتراژهای محبوبی با صــدای رضــا صادقی
در ذهن مخاطبان ماندگار شدهاست .تیتراژ

درسراپایجهانگربنگریبینیدرست
کاینجهانغیرازاساسنامنظمهیچنیست
چیزیازناچیزراعمروزمانکردندنام
نه مهیچنیست
توآ 
یزناچیزاس 
زندگیچیز 
عمر ،درغمخوردنبیهودهضایعشد«بهار»
یباریکهاصالشادیوغمهیچنیست
شادز 

محمد قهرمان

***

زعجزتکیهبهدیوارآهخودکردیم
شکستهحالیخودراپناهخودکردیم
  بهرویهرچهگشودیمچشم،غیرازدوست
بهجاناوکهستمبرنگاهخودکردیم
  زنورعاریتماهچشمپوشیدیم
نگاهبانیشامسیاهخودکردیم
  زدوستانموافقسفرشودکوتاه
رفیقراهدلسربهراهخودکردیم
دوبارهبرسرپیمانشدیمایساقی!
تورابهتوبهشکستنگواهخودکردیم
اگربهخاکفشاندیمخونمینارا
دوچشممستتوراعذرخواهخودکردیم
زصبحپردهدرافتادبخیهبررخکار
نهانبهپردهشبگرگناهخودکردیم
زکارعشقمکشدستوپندگیرازما
کهعمردرسرایناشتباهخودکردیم

سریال «سرنوشت» که در سال  86از شبکه یک
پخش میشد ،از تیتراژهای خاطرهانگیز رضا
صادقی است .ترانه این تیتراژ به نام «ساده بیا»
از سرودههای زندهیاد افشین یداللهی است:
«ساده بیا دست منو بگیر و ساده نگیر این همه
سادگی رو /ساده نگیر اگه هنوز میتونی پای
همه سادگیات بمونی /خسته نشو اگه تمومه
راهــا پیش تو و سادگیات بسته شــن /خسته
نشو اگه همه آدما از اینکه پا به پات بیان خسته
شن» .از دیگر تیتراژهایی که رضا صادقی در
سالهای اخیر خواندهاست ،میتوان به تیتراژ
برنامه ماه رمضانی «دعوت» در سال  ،99تیتراژ
برنامه «محاکات» با اجرای منصور ضابطیان،
تیتراژ سریال «دودکش»  1و  2و تیتراژ سریال
«چوبخط» اشاره کرد.
▪ حاشیههایی با بوی خوش عطر!

دی ماه  1400بود که رضا صادقی با انتشار
ویدئویی ،از تولید عطری به نام خودش خبر داد
و گفت به زودی این عطر وارد بازار میشود .نام
این عطر حروف التین ابتدای نام و نامخانوادگی
این خواننده است .»RS« :پیش از رضا صادقی،
سلبریتیهایی مانند مــهــران مــدیــری ،نوید
محمدزاده ،لیال حاتمی و هدیه تهرانی از برند
عطر خود رونمایی کــرده بودند .جالب است
بدانیداینعطردروبسایترسمیرضاصادقی
یک میلیون و سیصد هزار تومان قیمت دارد که
با هشت درصد تخفیف ،به قیمت یک میلیون
و دویست هزار تومان به فروش میرسد .رضا
صادقی عــاوه بر این فعالیتهای الکچری،
در کارهای خیریه هم دستی بر آتش دارد که
برای نمونه میتوان به اختصاص عواید حاصل
از فــروش قطعه «شب بارونی» به امــور خیریه
اشاره کرد.

سایهسار«ابتهاج»برادبیات افغانستان

گفتوگو با نجیببارور ،غزلسرای نامدارافغانستانیدربارهتأثیرگذاریشعر«سایه»بر ادبیاتمعاصرافغانستان

درمیاناصلهایعامجزاصلوجود
بنگریاصلیمسلموآنمسلمهیچنیست
دفترهستیوجودواحدبیانتهاست
حشوایندفتراگربیشاستاگرکمهیچنیست

زمینهاجرایاستانی«اپرایعاشورا»
فراهمشود

مختلففعالیتهنری،آثارمذهبیونیز،تیتراژهایبهیادماندنی اونوشتهایم

گربهواقعبنگریبینیکهملکالیزال
ابتداوانتهایهردوعالمهیچنیست
برسریکمشتخاکاندرفضایبیکنار
کروفرآدموفرزندآدمهیچنیست

هنری

رضاصادقی،خوانندهمحبوب جنوبی،فردا 43ساله میشود.بههمینبهانه،ازادوار

بویبهشتمیگذردیانسیمدوست
یاکاروانصبحکهگیتیمنوراست
اینقاصدازکدامزمیناستمشکبوی
ویننامهدرچهداشتکهعنوانمعطرست
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محمد بهبودی نیا

calture@khorasannews.com

بـــامـــداد  19مـــــرداد بــــود کـــه دخــتــر
امیرهوشنگ ابتهاج (سایه) غزلسرای
برجسته کشورمان ،در صفحه شخصی
خــود در اینستاگرام ،خبردرگذشت
پــدرش را داد؛ خبری که کــام بسیاری
از دوســتــداران شعر فارسی را نه تنها
در ایــــران بلکه در دیــگــر کــشــورهــای
فارسیزبان ،تلخ کرد .شعر ابتهاج عالوه
بر نــوآوری و مضمونپردازیهای ناب،
به دلیل مردمی بودن ،همواره در میان
اقشار مختلف جامعه ،رواج چشمگیری
داشــتــه اســـت؛ شــاعــری کــه بــه دلیل
همنشینی با بزرگانی مانند شهریار،
نیما یوشیج ،شفیعی کدکنی و بسیاری از
شاعران دیگر ،در طول عمر  94سالهاش
در سرودن شعر ،به جایگاهی دست یافته
که نمیتوان تأثیرگذاریاش را در شعر
معاصرایران و کشورهای فارسیزبان
نــادیــده گــرفــت .ب ــرای بــررســی میزان
تأثیرگذاری شعر ابتهاج در ادبیات معاصر
افغانستان با نجیب بارور ،از غزلسرایان
جوان این کشور ،گفتوگو کردهایم که در
ادامه میخوانید.
▪شعرهای سایه در حافظه جمعی
مردم افغانستان

نجیب بارور در گفتوگو با خراسان میگوید:
اگر بخواهیم به صورت مختصر ،دربــاره شعر
امیرهوشنگ ابتهاج (سایه) توضیح دهیم،
باید بگوییم در عین حال که شعر او رنگ و بوی
کالسیک شعرفارسی را از دست نداده و هنوز
از غزلهای او بوی شعر سعدی ،حافظ و مشرب
ایرا نگرایی به مشام میرسد ،روابطی هم
بین شعرش و گفتمان معاصر از ادبیات ایجاد
کرده است .ما امیرهوشنگ ابتهاج را تنها یک

کالسیکسرا و غزلسرا نمیدانیم؛ بلکه او را
بهعنوان یک شخصیت فرهنگی بینابین در
شعر کالسیک و نیمایی به شمار میآوریم .اگر
چه ابتهاج ،شعرهای نیمایی گفتمانی بسیار
خوبی دارد اما بنده با غزلهای او بیشتر رابطه
برقرار میکنم .در یک کالم ،این شاعر ،بخش
مهمی از جریان شعری پرورش یافته ادبیات
فارسی است.
وی میافزاید :باید به این نکته اشاره کنیم
که رواج شعر «سایه» در افغانستان،
مربوط به سالهای اخیر نبوده و
نام او از مدتها پیش بهعنوان
یکی از شاعران شناخته شده
ادب فــارســی در کــشــور ما
مطرح بــوده اســت .بهعنوان
مــثــال  ،یکی از آوازخ ــوان ــان
بسیار محبوب افغانستان شعری
از شعرهای سایه خوانده و آن شعر
این است که:
«امشب به قصه دل من گوش میکنی
فردا مرا چو قصه فراموش میکنی»
ایــن شعر تــا امـــروز در حافظه جمعی مــردم
افغانستان بهعنوان یک نوستالژی عاشقانه
تــکــرار میشود .یکی دیگر از خوانندگان
افغانستانی آهنگی میسازد و در آن به زیبایی،
این شعر «سایه» را میخواند :

«درین سرای بیکسی ،کسی به در نمیزند
به دشت پرمالل ما پرنده پر نمیزند»
از دیگر شعرهای امیرهوشنگ ابتهاج که
در بین مــردم افغانستان سینه به سینه نقل
میشود ،این است:
«نشودفاشکسیآنچهمیانمنوتوست
تا اشارات نظر ،نامهرسان من و توست».
با توجه به بررسیها ،ابتهاج با آفریدههای ادبی
قابل لمس برای همه افراد جامعه ،در دل
تعداد زیادی از مردم کشورهای
فارسیزبان جای گرفته است.
همین موضوع باعث شده
ارتباطات فرهنگی و هنری
زیـــادی بین مــردم ایــران،
افغانستان،تاجیکستان و
تمام فارسیزبانان به وجود
آید.
ایـــن شــاعــر نــامــدار افغانستانی
میافزاید :بنده و دوستانم در ایامی که تازه
شروع به شعرگفتن کردیم ،شعر امیرهوشنگ
ابتهاج را با رنگ و بوی خالصانه شاعر ،لمس
کردیم و از آن زمان تا همیشه غزلهای او را در
حافظه داریم.
▪عالقه ابتهاج به ادبیات افغانستان

نجیب بارور در ادامه ،به یکی از دیدارهای خود

با امیرهوشنگ ابتهاج در شش سال قبل اشاره
میکند و میگوید :در یکی از سفرهای رسمی
که به همراه استاد رهنورد زریاب و جمعی از
شاعران افغانستانی به ایران داشتیم ،با استاد
ابتهاج دیــدار کردیم .عالقه استاد ابتهاج به
مردم و ادبیات افغانستان با وجود اینکه در
همان سا لها هم از نظر جسمانی وضعیت
خوبی نداشت ،باعث شد ما را به حضور بپذیرد.
در این دیدار ،متوجه شدم که نگاه او به ادبیات
افغانستان ،نگاه ویــژ های اســت .در البـهالی
سخنان ابتهاج جمله زیبایی شنیدم که هنوز
آن جمله را در خاطر دارم .وقتی من شعر «پل»
را با این مطلع خواندم
«هر کجـــا مـــرز کشیدند ،شمـــا ُپل بزنید
حرف “تهران” و “سمرقند” و “سر ُپل” بزنید
هرکه از جنگ سخن گفت ،بخندید بر او
حرف از پنجـــره رو به تحمــل بزنید»
در همان مجلس ،امیرهوشنگ ابتهاج رو به
ما گفت« :مگر میشود به پرندگان ،درختان
اینطرف مرز و آنطرف مرز را تلقین کرد؟ ما
پرندگان زبان فارسی هستیم و برای ما درختان
هر دو طرف مرز آشیانه است».
نجیب بـــارور خاطرنشان مـیکــنــد :مدتی
قبل نیز ،بنده بعد از سقوط کابل دربــاره
زب ــان فــارســی و افغانستان در یــک برنامه
اینستاگرامی صحبت میکردم که اطالع
دادند ابتهاج از طریق اینستاگرام دخترشان
از آلمان برنامه را تماشا میکنند و درواقع،
این حمایتی غیرمستقیم توسط ایشان از من و
شعر افغانستان بود .استاد ابتهاج با این کارش
نشان داد هنوز میخواهد دست دل ما را در
این روزگار بگیرد؛ زیرا بهعنوان یک شاعر به
مشترکات فرهنگی کشورهای فارسیزبان
اهمیت ویژ های میداد .به همین دالیل بود
که مردم افغانستان امیرهوشنگ ابتهاج را
بسیاردوست داشتند و پس از درگذشتش
عکسها و شعرهای او را در فضای مجازی
منتشر کــردنــد؛ حتی مــعــاون اول ریاست
جمهوری سابق افغانستان و احمد مسعود
پسر احمدشاه مسعود ،درگذشت استاد را
تسلیت گفتند .همه اینها نشانهای از میزان
تأثیرگذاری شعر ابتهاج در افغانستان است.

معاون فرهنگی و توسعه ورزش همگانی وزارت
ورزش و جوانان« ،اپرای عاشورا» را اثری درخشان
و بینظیر دانست و گفت :الزم است زمینه اجرای
استانی آن را بیش از پیش فراهم کرد.
ط عمومی و امور بینالملل
به گزارش ایرنا از رواب 
بــنــیــاد رودکـــی ،مـــعـــاون فــرهــنــگــی و توسعه
ورزش همگانی وزارت ورزش و جوانان پس از
تماشای اپرای عاشورا در تاالر وحدت با اشاره
به اینکه این اثر ،بسیار درخشان و بینظیر است
،اظهار کرد :زبان هنر ،یاریرسانی برای زنده
نگهداشتن واقعه عاشوراست و در این اثر دیدیم
این واقعه ،بسیار عمیق ،هنرمندانه و با ظرافت
بسیار به تصویر کشیده شده است.
وی گفت :شــاعــران و مــداحــان اهـلبــیــت(ع) و
هنرمندان بخشهای مختلف در همه دورههــا،
باعث تداوم جریان عاشورا شدهاند .هنر ،زبانی
جهانیداردوعالیترینزبانبرایانتقالمفاهیم
و مضامین است .زبان هنر ،بهترین انتخاب است
که میتوان به وسیله آن یک رویداد و جریان را در
یک کشور ،یک سنت و فرهنگ تداوم بخشید و به
جهانیانمعرفیکرد.بهاعتقادمنهیچابزاریبهتر
وواالتراززبانهنرنیست.کلهرافزود:ایناثرهنری
به بهترین شکل ،توانسته است اتفاق گفته شده را
رقم بزند و الزم است زمینه اجرای استانی اپرای
عاشورا را بیش از پیش فراهم کرد .معتقدم این اثر
قابلیتداردتابااجراهایبیشتریرویصحنهبیاید
و امیدوارم این دوره اجراها ،آغازی باشد تا تعداد
بیشتری از مردم این امکان را داشته باشند تا از این
اثر بهره ببرند.اپرای عاشورا به همت بنیاد رودکی
و با همکاری گروه تئاتر عروسکی آران با بازآفرینی
و کارگردانی بهروز غریبپور ،آهنگسازی بهزاد
عــبــدی و آواگـــری هنرمندانی همچون محمد
معتمد ی  ،مصطفی محمو د ی و محمد ر ضا
صــادقــی از  ۱۹مــرداد به مــدت سه شب در تاالر
وحــدت روی صحنه رفــت که به دلیل استقبال
مخاطبان ،برای روز چهارشنبه ( ۲۶مــرداد) نیز
تمدید شد و عالقهمندان میتوانند بلیت آن را از
طریقسامانهتیوالتهیهکنند.

موسیقی

روایتیدا...کابلی
از استادقنبریمهر

یدا ...کابلی ،هنرمند خوشنویس و عضو شورای
عالی انجمن خوشنویسان ،در متنی که برای
خبرگزاری دانشجویان ایران ارسال کرده ،ضمن
ارائهتوصیفاتیازابراهیمقنبریمهر،خاطراتیرا
نیزازاینهنرمندیادآورشدهاست.
بهگزارشایسنا،بخشیاز متنارسالیاینهنرمند
خوشنویسبهاینشرح است:
«صبربسیارببایدپدرپیرفلکرا
تادگرمادرگیتیچوتوفرزندبزاید
بــه راســتــی بــــرای انــســانهــای رفــی ـعالــقــدر و
بلندمرتبهای که با اتصال به مبدأ فطرتی پاک
و نیاکانی نیک نفس و پاکدل عمرشان سرشار
از فضیلت و شرف و زندگیشان لبریز از افتخار
و عــزت و بالندگی اســت« ،مــرگ» آغــاز زندگی
ابــدی اســت .خلقت بشر همواره در پرتو رحمت
حق صــورت پذیرفته اســت ولــی انسان در برابر
عمر متناهی خــویــش و مشیت عظیم الهی،
هیچ قدرتی جز تسلیم نــدارد .صبورانه به اراده
حق سر مینهیم و با دریــغ و درد و ناباورانه خبر
رحیل نــادره هنر سازسازی تاریخ معاصرمان،
«استاد ابراهیم قنبری مهر» را با انــدوه و اشک
بر دیدگان دوستداران این پیر پرمایه و اسطوره
جهانی هنر ســازســازی به ســوگ مینشینیم.
استادی که الگوی تمام عیار مهر  ،معرفت  ،اسوه
عشقوپاکیونجابتوشرفبود».
ابراهیمقنبریمهر،سازندهسرشناسساز در۹۴
سالگی دارفانی را وداع گفت .پیکر این هنرمند
که جمعه  ۲۱مردادماه درگذشت ،صبح شنبه ،
 ۲۲مرداد با حضور جمعی از هنرمندان و خانواده
آن مرحوم ،در بهشت سکینه(س) کرج به خاک
سپردهشد.

