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همایون شجریان ،خواننده موسیقی ایرانی ،کنسرت «هوای گریه» را20مهر در لندن برگزار میکند.به گزارش فارس« ،هوای گریه» نام تصنیفی به
آهنگ سازی محمدجواد ضرابیان ،شعر سیمین بهبهانی و صدای همایون شجریان است که در قالب آلبوم «نسیم وصل» منتشر شده است .همایون بعد از
اجرای تور کنسرت هوای گریه در بسیاری از شهرهای ایران ،این بار به انگلستان سفر میکند تا در لندن موسیقی ایرانی اجرا کند.
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ناگهان شعر
ِ
حسین رحمانی

ردیف ذرت ها
همه چیز را لو می داد
فانوسی گردن کج کرده بود
کنار آب
چیز دیگری نبود
جز کوزه ای و قوس اندامت
چیز دیگری نبود
چقدر شعر برای گفتنت دارم
برگشتم
سایه ها صورت داشتند
آسمان،آسمان را می خورد
آب روی آب می مرد
چه مهمانی عجیبی بود
خاکستری به جان جهان افتاده بود.
برگشتم
باران روی صورتم می بارید...
صدای گلوله ها تمام شده بود
ندیدی برادر
که چطور هفت سرباز به جانت افتادند
ساق هایت را شکستند
آینه کوچکت را برداشتند
آسمانت را گرفتند
وتنت را تکه تکه کردند
چقدر شعر دارم برای گفتنت
برگشتم
رود می خندید و دره را می شکافت
اسب زرد را سوار بودم
قاسم می خندید
انگار کن جهان تیله طالیی کوچکی الی انگشتانم بود
گندمزار سر خم می کرد برایم
خیرالنسا افسانه می گفت
برای درختان گردو
برای برادرهایم
صدایش نور بود
چقدر شعر دارم برای گفتنت
برگشتم
پرستار صدایم می زد
مثل سوزنی در دستم فرو می رفتم
برگشتم صورتم را جا گذاشتم
دوباره برگشتم
کالغی از پنجره می گذشت
سیاه پوشیده بود
سیاه راه می رفتم
سیاه می دیدم
درختی دراز کشیده بود
گلویم را گرفتم
کسی ناخنش را در گلویم جا گذاشته بود
تکه ای از کتفم نبود
انگار هیچ چیز نبود
قاسم دراز کشیده بود روی تخت
خدای من چقدر شعر دارم برای گفتنت
برگشتم
بوسیدمش
طعم تازه خاک می داد
دریا دستش را دراز می کرد و پس می گرفت
گفتم
می خواهم آینه کوچکم را به تو بدهم
دستش را روی صورتم گذاشت
بوی تازه خاک می داد
بوی مرگ
برگشتم

...
خبر

انتشار تنها رمان احمد عزیزی
در آینده نزدیک

«شون میلکان» عنوان اولین اثر کردی از احمد عزیزی
است که قرار است در آینده نزدیک منتشر شود .همچنین
قرار است تنها رمان این شاعر نیز به چاپ برسد .به گزارش
مشرق ،زینب عزیزی ،خواهر زندهیاد احمد عزیزی ،با اعالم
این خبر افزود :اولین مجموعه سرودههای کردی احمد
عزیزی قرار است از سوی ناشری در کرمانشاه منتشر شود.
وی به عنوان این اثر اشاره کرد و ادامه داد« :شون میلکان»
به معنای بقایای خاکستر و  ...چادرنشینان اســت که
هنگام کــوچ از آنها باقی میماند و نشان میدهد که
در ایــن منطقه افـــرادی زندگی مـیکــردهانــد .خواندن
این اثر به دلیل استفاده از واژگــان اصیل کــردی ،برای
کردزبانها لذتبخش خواهد بود.عزیزی افــزود :حتی
به خاطر دارم که برادرم سرودههایی از این کتاب را برای
مردم شمیرانات میخواند و آنها نیز از شنیدن آن لذت
میبردند .در مجموع این کتاب حــاوی واژگــان اصیلی
است که موجب عظمت بیشتر زبان کردی میشود.وی
با بیان این که قرار است تنها رمان از این شاعر نیز به چاپ
برسد ،گفت :رمــان «سرزمین سرمه» تنها رمــان عزیزی
است که در دهه  70نوشته است .این اثر با همان زبان
ادبــی کــه مخصوص عــزیــزی اســت ،نوشته شــده اســت.
زندهیاداحمدعزیزیپساز 9سالتحملبیماریدراسفند
سال گذشته چشم از جهان فروبست .از او آثار متعددی به
یادگار مانده است که از این جمله میتوان به «کفشهای
مکاشفه» « ،1367شرجی آواز» « ،1368خوابنامه
و بــاغ تناسخ» « ،1371ترجمه زخــم» « ،1370بــاران
پروانه» « ،1371رودخانه رؤیا» « ،1371ناودان الماس»،
«ترانههای ایلیایی»« ،غزالستان»« ،قوس غزل»« ،ملکوت
تکلم»«،سیلگلسرخ»«،1352روستایفطرت»و«رؤیای
رؤیت» اشاره کرد.

همایون شجریان «هوای گریه»
را در لندن اجرا میکند

ایستاده بر قله شعر

...

موسیقی

تازه ترین اثر محمدباقر کالهی اهری در مشهد رونمایی شد
  محمد بهبودی نیا

literature@khorasannews.com

محمدباقر کالهی اهری در بین تعداد بسیاری از شاعران،
نام شناخته شده ای است .او تا امــروز کتاب های شعر
زیادی را به چاپ رسانده است که آخرین اثر به نام «در
وطن سنجاقک هــا» ،عصر شنبه به همت انجمن شعر
بروسان ،در مشهد رونمایی شد.در این جلسه که تعداد
زیادی از شاعران از شهرهای مختلف استان خراسان گرد
هم آمده بودند ،از این کتاب رونمایی شد.
▪شخصیت کالهی اهری در شعر او متجلی است

حسین صالحی ،شاعر و منتقد ادبی در مراسم رونمایی
از این کتاب گفت« :صحبت کردن درباره استادکالهی
بــرای من و بسیاری از حاضران در جلسه دشــوار است
و ما در مواجهه با شعر کالهی اهــری دچــار حالتی به
نام سکوت سرشار می شویم .به طور معمول در چنین
جلساتی ،رسم بر این است که در مورد شاعری که کتاب
او رونمایی می شــود ،به تعریف و تمجید پرداخته می
شود اما گزینش ویژگی های اخالقی و شعری کالهی و
صحبت کردن درباره آن ،بسیار سخت است چرا که باید
ساعت ها نشست و در این باره صحبت کرد تا شاید گوشه
ای از ویژگی های این بزرگمرد بیان شود و بی شک ،در
نهایت انسان با کمبود کلمه و دایره واژگان مواجه خواهد
شد .استادکالهی بدون هیچ منتی تمام جوانی اش را در
خدمت فرهنگ و ادبیات صرف کرده است ،اما سوال این
جاست که ما برای او چه کرده ایم؟ »
حسینصالحیدربارهشعرکالهیگفت:آنچهدرآثاراین
شاعر متجلی است ،به یقین آینه ای در برابر ویژگی های
شخصیتیوزندگیاینبزرگمرداستواینشاعردرشعرش
سرشار از صداقت و زاللی است.وی افزود :شعر کالهی از
دهه 50با نخستین مجموعه او به نام «بر فراز چهار عناصر»
مطرحشدوسابقهشعریاینشاعربهبیشازچهلسالمی
رسد .همه ما می دانیم که در حضور مداوم چهل ساله این
سرچیزیجزعشق
سرینهفتهاستکهآن ّ
شاعردرادبیاتّ ،
نیستوکمترکسیازاینموهبتالهیبرخورداراست.
▪زبان در شعر کالهی اهری

حسین صالحی درباره زبان در شعر کالهی اهری گفت:
شاعرانیکهشعرهایقابلاحترامیدرادبیاتتولیدکرده
اند ،بی گمان در دو حیطه قدم زده اند؛ اول مسیری که به
توانمندی های زبان انجامیده است و دوم مسیر صحیح
اندیشه در شعر اســت ،که در شعر استادکالهی هر دو
مورد به روشنی به چشم می خورد اما آن چه شعر ایشان را
متفاوت کرده ،صورت شعر است .زبان کالهی تحت تأثیر
زبان دیگران است و در واقع ،شعر کالهی دارای چند زبان
مستقل و مستحکم در طول سابقه ادبی ایشان است .ما
در کتاب «از نو تازه شویم» با یک زبان مستحکم رو به روییم
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که زبان شعری بسیاری از شاعران را تحت تأثیر قرار داده
است و بعد از کتاب «از نو تازه شویم» کالهی به زبان دیگری
از انواع زبان در شعر روی آورد.صالحی خاطرنشان کرد:
یکی از ویژگی های کالهی ،استفاده از ظرفیت های زبانی
است ،به طوری که کالهی به کرات در حال استفاده از
ظرفیت های جدید زبانی در مجموعه های خود است.
این شاعر در شعر خود به سراغ گفتار ،گفت وگو و محاوره
می رود و این بدون شک ،کار هر شاعری نیست اما کالهی
اهری به خوبی از عهده این کار بر آمده است.
▪غافلگیری در شعر

صالحی در ادامــه ،به آشنایی کامل کالهی به عنوان
غافلگیری مخاطب در شعر اشاره کرد و گفت :یکی دیگر
از ویژگی های شعر کالهی اهری ،غافلگیری هایی است
که در شعر ایجاد می کند ،به طوری که مخاطب در مواجهه
با شعر کالهی در قسمت هایی از شعر به ناگاه از خواندن
باز می ایستد و از زیبایی شعر شوکه می شود .این ویژگی
منحصر به فرد شعر کالهی اهــری اســت .شعر کالهی
اهری معموال خواننده را غافلگیر می کند.
نگاه فیلسوفانه شاعر کتاب « در وطن سنجاقک ها» به
زندگی که از نظر بسیاری از ما سرشار از روزمرگی است،
باعث خلق آثاری شگفت آور از لحظاتی می شود که شاید
در طول روز بارها هر یک از ما با آن ها رو به رو شده ایم و
این نوع تفکر در کنار استفاده از ظرفیت های زبان جدید و
عاطفه ای که در رفتار شاعر مشهود است ،باعث می شود
که ما در طول تاریخ سرایش شعر توسط کالهی اهری و با
خوانش کتاب های او که در زمان های مختلف چاپ شده
است ،از لذت سرشار شویم که باید بابت این لذت بردن،
بارها و بارها از محمدباقر کالهی اهری تشکر کنیم.
بعد از صحبت های حسین صالحی ،در ادامــه جلسه،
چند شاعر از نقاط مختلف خراسان به خوانش اشعارشان
پرداختند و سپس مجری جلسه ،علی عربی «رمائیل» را به
عنوان سخنران بعدی به جایگاه دعوت کرد.
▪برای شناخت شعر کالهی باید زمان زیادی بگذرد  

علی عربی صحبت هایش را با این ابیات شروع کرد:
مشکل خویش بر پیر مغان بردم دوش
کو به تأیید نظر حل معما می کرد
دیدمش خرم و خندان قدح باده به دست
و اندر آن آینه صد گونه تماشا می کرد
عربی در ادامه گفت :شاید تنها چیزی که در حین خوانش
کتاب «در وطن سنجاقک ها» به ذهن من رسید ،این بود
که در لحظه خواندن این کتاب دایم در حال تجربه حالت
های روحی مختلف و متضادی بودم .گاهی خوشحال می
شدم ،گاهی ناراحت می شدم و بعضی وقت ها عصبانی
می شدم و کسالت تنها حالتی بود که هیچ وقت به سراغ
من نیامد .این کتاب آن قدر من را به هم ریخت که حال
خودم را نمی دانستم ،یک نوع به هم ریختگی دوست

داشتنی که کمتر اثری می تواند این حس را در خواننده
ایجاد کند.من بارها و بارها در حسرت این مانده ام که
کالهی اهری لب به سخن بگشاید و پرده از اسراری که
در کلمات شعر او موج می زند ،بردارد .برای شناخت شعر
محمدباقر کالهی اهری باید زمان زیادی بگذرد .باید
باستان شناسان به خوانش کتاب های این شاعر بپردازند
و سال ها در البه الی استخوان های کلمات بگردند تا
قلب اژدهایی را پیدا کنند که هنوز زنده است و همچنان
در میان آن کلمات به تپش مشغول است .شاید کاشفان
فروتن اسرار کلمات کالهی اهری نیستیم ،بلکه کاشفان
پرهیاهویی هستیم که بدون این که چیزی از شعر کالهی
بدانیم ،به هیاهو مشغولیم.
▪نگاه شاعر «در وطن سنجاقک ها» به جهان کلمات

علی عربی به نگاه خاص کالهی اهــری در شعر اشاره
کرد و گفت :در کتاب «در وطن سنجاقک ها»« ،بر فراز
چهار عناصر» و دیگر کتاب های این شاعر این نگاه نافذ و
استادانه به جهان کامال مشهود است.
وی افزود :نام کتاب ،خودش جهانی است که به ساعت ها
تحلیل و تفسیر نیاز دارد .یک جهان بینی و راز خاص در
زندگی سنجاقک ها وجود دارد .این کتاب برای من یک
امید است ،یک امید تاریک .چون در بسیاری از سطرها با
واژه سیاه وتاریک رو به رو می شویم .کالهی با کلماتش در
اینکتاببهمامیفهماندکهانتهاینورهمانتاریکیاست
و در آن جاست که می توان نورها و جهان نور را تک تک به
روشنیوبارنگهایجدیدشناختوشعررانیزمیتواندر
همین نقطه شناخت و کلمه را نیز می توان در همین نقطه
شناخت.علی عربی ادامه داد :کلمات این کتاب تا ابد می
مانند و به زندگی خود ادامه می دهند و این معنی واقعی
شعر است .در این کتاب ،سطر به سطر می توان با جهان
کلمه زندگی کرد .در وطن سنجاقک ها مانند زندگی
سنجاقک ها از خشکی کالم می گریزد و شعرهایی که در
آن ها ذات رودخانه را می توان فهمید ،جریان دارد .این
کتاب وطن همیشگی سنجاقک هاست ،وطنی که آن ها

در آن زندگی جاودانه خود را تجربه می کنند.اما افسوس
کهمحمدباقرکالهیاهریهیچگاهمتناسبباجایگاهش
شناخته نشده است ،همان طور که اخوان آن طور که باید
شناخته شده نیست ،شاید این طبع درویشی این شاعر
است .گوشه نشینی کالهی و دوری او از هیاهوی ادبیات
یکی دیگر از دالیل این است که امروز کالهی اهری را تمام
عالقه مندان به ادبیات نمی شناسند.درباره شعر او باید
گفت که شعر کالهی اهری دریاست و ما تنها گاهی در
این دریا غوطه ور می شویم و بعضی دیگر از ما تنها به نظاره
کردن این دریا بسنده می کنیم:
بحری است بحر عشق که هیچش کناره نیست
آن جا جز آن که جان بسپارند چاره نیست
من طی روزهــای اخیر که ایــن کتاب به دستم رسیده
است ،هر لحظه لذت بردم و در این روزها بهترین لحظات
زندگی ام را داشتم که بابت این روزهای خوب از محمدباقر
کالهی اهری تشکر می کنم .علی عربی در پایان ،شعری
را که به تازگی سروده بود ،به محمدباقر کالهی اهری
تقدیم کرد.
▪ایستاده بر قله شعر

رضا یاوری آخرین سخنرانی بود که برای صحبت درباره
این کتاب به جایگاه دعوت شد .یاوری در ابتدا ،از کالهی
اهری به خاطر این که بهانه ای را برای جمع کردن نسلی
از شاعران خراسان که امروز در شهرهای مختلف پراکنده
شده اند ،فراهم کرده بود ،تشکر کرد و گفت :این که من
بیایم و از شعر کالهی اهری که بر قله شعر ایستاده است
بگویم،کاریناممکناستوتنهامیتوانمشبحیازآنچه
را می بینم ،ارائه دهم .کالهی اهری به اندازه تمام سال
هایی که ما زندگی کرده ایم شعر گفته و در سکوت همراه
با متانت خود به ادبیات خدمت کرده است  .کتاب جدید
او ترکیبی از تمامی خوبی ها و زیبایی ها در کالم است که
تنها با خواندن آن می توان به مفهوم واقعی شعر پی برد و
ما هر چقدر از شعر محمدباقر کالهی اهری صحبت کنیم،
بی شک حق مطلب ادا نخواهد شد.

...
گزارش

ادبی «عصر نقد»
«راهبندان» در اولین نشست تخصصی نقد
ِ
در اولین جلسه از نشست «عصر نقد» ،حمیدرضا شکارسری و علی داوودی
به نقد و بررسی تازهترین مجموعه رباعی میالد عرفانپور با عنوان «راهبندان»
پرداختند و جایگاه این کتاب را در میان آثار عرفا نپور ارزیابی کردند.به
گزارش باشگاه خبرنگاران پویا ،عصر روز سهشنبه بیستم تیرماه امسال اولین
جلسه تخصصی نقد ادبی «عصر نقد» به مجموعه شع ِر «راهبندان» تازهترین
اثر «میالد عرفا نپور» شاعر جــوان معاصر اختصاص داشــت که با حضور
منتقدان و صاحب نظرانی چون حمیدرضا شکارسری و علی داوودی برگزار
شد.حمیدرضا شکارسری در ابتدای صحبت های خود تعریف مختصری از
چگونگی نقد ادبی ارائه کرد و سپس به کتاب «راهبندان» پرداخت « :هیچ
ِ
نقدی مگر در موارد بسیار استثنایی نمیتواند و نمیخواهد بگوید که کتابی،
کتاب شع ِر خوب یا بدی است .اگر اثر بسیار با ظرافت باشد یا با شاهکاری روبه
رو باشیم ،در این شرایط حکم از پیش مشخص است و درباره آن حکم صحبت
میکنیم؛ ولی غالب ًا این اتفاق میافتد که منتقد از دو وجه به اثر ادبی نزدیک
می شود ،اول معیارها و شاخص هایی را درنظر می گیرد و متناسب با آنها به
بررسی میپردازد و سپس چنین نتیجه میگیرد که شاعر تا چه میزان موفق
شده است به این معیارها و شاخص ها نزدیک شود .طبیعی است که درنظر
گرفتن این معیارها و شاخص ها ،دقت می خواهد به دلیل اینکه هر معیار و
هر شاخصی مناسب هر اثری نیست ،باید ببینیم آن اثر در چه وادی ای قرار
گرفته است.
به گمان من جریان کوتاهسرایی که در ابتدای انقالب اسالمی ،حول و حوش
سال های  58و  59به وجود آمد و به رباعی سرایی محدود میشد -البته با
پیشینه ای که رباعی های آقای اوجی در سال  55و  56منتشر کرد و شعر
انقالب از آن متاثر بود -و در ادامه پس از پایان جنگ و حدود سال  68متوقف
شد ،در نیمۀ دوم دهۀ هفتاد با حضور چهرههایی مانند بیژن ارژن و زبردست و

جریان کوتاه سرایی ،به گمان من ،هوشمندانه
ایشان هم انتساب خودش را به
ِ
و ِرندانه اعالم کرده است و بنابراین از لیدرهای این گروه محسوب می شود؛
با توجه به حجم و کیفیت کارهایش و وفادار ماندن به ذهنیت خودش که یک
ذهنیت کوتاه سراست».
▪علی داوودی  :شاعر ماندن و شاعرانه دیــدن جهان ،دغدغه اصلی
عرفانپور است

چند نفر دیگر احیا شد و تا به امروز ادامه دارد .به گمان من اگر امروز بخواهیم
از لیدرهای این جریان رباعی سرایی نام ببریم حتم ًا در کنا ِر نام های محترمی
مانند ارژن ،زبردست و صفربیگی ،باید نام جناب عرفان پور را نیز قرار دهیم ،
مدیون کوتاه سرایی در قوالب
یعنی فردی که بخش مهمی از هویت شعری اش
ِ
ِ
ذهنیت جناب عرفان پور وقتی به سمت قوالب مدرن نیز
سنتی است ،البته
حرکت کرده ،به جریان کوتاه سرایی متمایل است .به عنوان مثال در یکی از
نوی نیمایی بود که به
آخرین کتاب هایی که من از ایشان خواندم ،شعرهای ِ
انقالب و شعر انقالب و جریان هنر انقالب تقدیم کرده بودند که همگی در رده
شعرهای کوتاه قرار میگرفت.

ِ
معروف «از آخر مجلس
در ادامه جلسه علی داوودی نیز با اشاره به رباعی
شهدا را چیدند» میالد عرفانپور ،صحبت های خود را در مورد «راهبندان»
چنین آغاز کرد « :چه بگویم درباره شعر شاعری که مقام معظم رهبری در پی
شنیدن آن گریستند.
یک بار در یک جمع دوستانه گفتم ما میالد عرفان پور را به رباعی نمیشناسیم
بلکه سال هاست که رباعی را با میالد عرفان پور میشناسیم که انصاف ًا یکی از
شاخص این جریان طی یک دهه اخیر است .البته رباعی همیشه
های
ِ
چهره ِ
بوده یعنی هرازگاهی بازخوانی هایی شده و تحولی پیدا کرده است ،شاید به
نوعی پرکاربردترین قالب است برای مواجهه با مخاطب و مردم و در انواع و
اقسام محافل و مجالس عام و خاص در خطابهها ،از آن استفاده می شد ،شکل
و قالبش خیلی جای بحث دارد ،چه ظرفیت هایی که این قالب دارد و می توان
سخن را در  4مصرع گفت ،یک ایده و نکته ای را از یک جا شروع و مقدمه سازی
کنیم در ِ
حد دو مصرع و به نتیجه ای برسیم که با مصراع چهارم ،همه آن فهم
شده باشد؛ این است که ما می بینیم بزرگان صوفیه در محافل شان رباعیات
تربیتی و اخالقی داشته اند ،معماو  ...همه به این شکل بیان می شد .این امر
نشان می دهد که واقع ًا قالب تک مضرابی است که می تواند یک تلنگر و یک
معنایی را منتقل و مخاطب را متوجه بحث کند.

به بهانه کنسرت گروه «نقش»

روایتی موسیقایی از هجران ،شوریدگی و رهایی موالنا
در کنسرت گروه «نقش» همه اجزای موسیقی اعم از سازها و
موسیقی
آوازها در خدمت روایت بودند تا به قول خود آهنگ ساز روایتی
فارس
از هجران ،شوریدگی و رهایی را با ابیاتی از مثنوی معنوی
موالنا بیان کنند.
گــروه «نقش» چندی پیش به سرپرستی و آهنگ ســازی امیر شریفی در
تــاالر رودکــی روی صحنه رفــت و ایــن بــار مهدی امامی را به عنوان راوی
ابیات موالنا از مثنوی معنوی به همراه داشــت .روایــت ،نقطه عطف این
اجــرا به حساب می آمــد ،همه اجــزای موسیقی اعــم از سازها و آوازهــا در
خدمت ایــن روایــت بودند تا به قــول خــود آهنگ ســاز روایــتــی از هجران،
شــوریــدگــی و رهــایــی را بــا ابیاتی از مثنوی معنوی مــوالنــا بــیــان کنند.
کنسرت گروه نقش با نام «شرح این هجران» در سه بخش به هم پیوسته در
یک قسمت اجرا شد .در بخش اول پیشرو شوشتری ساخته امیر شریفی در
قالب پیش درآمدی کالسیک اجرا شد و سپس مهدی امامی به مثنوی خوانی
پرداخت و تصنیف قدیمی در شوشتری توسط گروه باز آفرینی شد .تصنیف
مربع شوشتری ساخته امیر شریفی نیز در پایان بخش اول کنسرت اجرا شد.
بیش از همه نکته ای که در ایــن بخش جلوه می نمود ،تنوع ریتم و مایه
گــردانــی بــا مــحــوریــت مــقــام شــوشــتــری بــود کــه اوج تــوانــایــی آهــنــگ ساز
را در تصنیف مربع شوشتری نمایان می ساخت .استفاده از آرایــه ها و

ادوات موسیقایی قدیمی به سبک عبدالقادر مراغه ای ،مایه گردانی
و مــرکــب خـــوانـــی در تــصــانــیــف و ســــاز و آواز و جــمــلــه هــــای متنوع
در دانــگ هــای شوشتری از ویــژگــی هــای ایــن بخش بــه حساب مــی آمــد.
کنسرت گروه نقش را می توان اثری متفکر و کالسیک نامید که شاید بتوان
گفت جایش در میان موسیقی صحنه ای این ایام خالی است .موسیقی که در
عین به همراه داشتن اصالت در پرداخت دارای بدعت و نوآوری در بیان و اجرا
نیز است و مخاطب را غافلگیر و همراه می کند نه آن که به خمودی و خستگی
بکشاند؛ خطری که گاه در اجراهای متعصبانه موسیقی ردیفی احساس می
شود و مخاطب عام اما عالقه مند به موسیقی ایرانی را از رفتن به کنسرت های
موسیقی ایرانی کمتر شناخته شده می ترساند .موسیقی ایرانی امروز در
تضادی نفس گیر به سر می برد که از دو سوی بام افتادن در کمین اوست و در
این میان حفظ تعادل کاری بس دشوار و طاقت فرساست ،تفکری موسیقایی
که در آن هم جانب اندیشه را حفظ کنی ،هم مخاطب و سلیقه را.
و ایـــن مــهــم فــعــلــی اســـت کــه گــــروه نــقــش تــوانــســتــه از پــس آن در حد
بضاعت خــود برآید .بخش دوم کنسرت با تغییر کــوک امــا در همان مایه
با مثنوی خوانی آغــاز و سپس به چهار مضراب شوشتری وصــل شــد .در
ایــن بخش نیز مایه گــردانــی و مرکب خوانی آواز با ورود به شــور ،تــرک و
چهارگاه بدیع و خالقه می نمود و گــوش شنونده کمتر آگــاه را غافلگیر

می کــرد و بــرای آنــان که با ظرایف موسیقی ردیفی آشناتر بودند بسیار
دلنشین ،هــمــراه کننده و ســیــال ب ــود ،بــی آن کــه بــه ورط ــه تــکــرار افتد.
در ریتم ها از ظرفیت ریتم های ایقایی و ادواری استفاده شده بود و نوازنده
تنبک در عین پای بندی به اصالت ادواری ،از تکنیک های جدید تنبک
نوازی بهره می جست .حس و حال نوازنده ها با صحنه و مخاطبان همراه
بــود امــا گــاه و بی گــاه نا هماهنگی در سینک شــدن جمالت به گــوش می
رسید که تا حد معمول در اجــراهــای صحنه ای اجتناب ناپذیر اســت ،به
ویــژه آن کــه درگــیــر ریتم هــا و مایه هــای قدیم و کمتر اجــرا شــده باشد.
امامی با آن لحن افتاده ابیات موالنا را با حال شوریدگی و رهایی موالنا می
خواند و اوج ها را پر طنین و پر تحریر اجرا می کرد؛ اما مشخصا درباره طراحی
آوازها نیز فکر شده و در ادامه تفکر روایی و ساختارمند شریفی خوانده شد.
ناهماهنگی گروه در بخش سوم بیشتر به چشم می خورد و شنیده می شد که
شاید حاصل وقت و فرصت کم تمرین ها بود  .تعدد اجراهای نوازندگان گروه
که از دیگر آسیب های امروز اوضاع موسیقی ماست و نوازندگان حرفه ای برای
گذران زندگی و حفظ طبقه اجتماعی و اقتصادی خود مجبورند همزمان در
چند گروه فعالیت کنندنیز باعث تداخل و پریشانی ذهن و نبود تمرکز کافی در
اجرا و انتقال حس می شود .در کل اجرای گروه نقش را باید اجرایی متفکر و پر
زحمت دانست که در حد و اندازه خوبی ظاهر شد.

نشست «بــررســی مطالبات اهــالــی موسیقی از دولــت
دوازدهم» برگزار شد.
نشست «گفتمان ضــرب اصــول» با محوریت «بررسی
مطالبات اهالی موسیقی از دولت دوازدهــم» با غیبت
سه نفر از چهار مهمان اصلی اعالم شده ،برگزار شد؛ با
این حال اهالی موسیقی به بیان مطالبات خود از رئیس
جمهور منتخب پرداختند و به مــواردی مانند اشتغال
موسیقی ،اعالم واضح خطوط قرمز این حوزه ،انتخاب
مدیران مناسب موسیقی و ...اشاره کردند.
به گزارش ایسنا ،در حالی که اعالم شده بود در نهمین
نشست از سلسله نشستهای «گفتمان ضرب اصول»
حجتا ...ایوبی (رئیس ستاد هنرمندان حسن روحانی
در دوازدهــمــیــن دوره انتخابات ریاست جمهوری)،
حمیدرضا نوربخش (مدیرعامل خانه موسیقی) ،خشایار
اعتمادی (خواننده موسیقی پاپ) ،نگار خارکن (نوازنده
کمانچه و آهنگ ساز) و رضا مهدوی بهعنوان کارشناس
مــجــری حــضــور خواهند داشـــت؛ ایــوبــی ،نوربخش و
اعتمادی به این جلسه نیامدند.
در ابــتــدای ایــن نشست که شامگاه شنبه  24تیر در
فرهنگ ســرای ارســبــاران برگزار شد ،رضا مهدوی –
کــارشــنــاس مــجــری بــرنــامــه -اظــهــار کــرد :جــای خطر
این جاست که با هنرمند مستقل رفتار اداری شود و
هنرمندان اجازه دهند آلت دست مردان دولتی شوند.
سه نفر از مهمانان ما که قرار بر سخنرانیشان بود ،در
این جلسه حضور ندارند .حمیدرضا نوربخش مدیرعامل
خانه موسیقی امروز(دیروز) پاسخ تلفن و پیامک ما را
نداد .خشایار اعتمادی به این نشست نیامد و حجتا...
ایوبی منکر دعوتش به این نشست شده بود ،اما طبق
اعــام قبلی نگار خارکن نوازنده کمانچه در جمع ما
حضور دارد.
در ادامه و با دعوت از نگار خارکن –نوازنده کمانچه -به
روی صحنه ،این نوازنده گفت :از آن جا که قرار بود ما
مطالباتمان را بیان کنیم و پاسخ مدیرانی را بشنویم که
اکنون جایشان در این جلسه خالی است ،جلسه امروز تا
حدودی بیمعنا میشود.
خـــارکـــن در ادامـــــه گــفــت :نــم ـیگــویــم در دوران
ریاستجمهوری آقای احمد ینژاد فضا برای فعالیت
موسیقی باز بود اما به بسته بودن دولت یازدهم هم نبود.
این فضای بسته هم به دلیل دعوای بین جنا حها بوده
است .موسیقی بین دو جناح اعتدا لگرا و محافظهگر
مانند یک توپ در رفت و آمد است.
این نوازنده اظهار کــرد :ما به عنوان موسیقیدان از
خطوط قرمز تا حدود زیادی نمیدانیم .من میخواستم
امروز صحبت کنم تا از آقای نوربخش و ایوبی بخواهم
واضــح توضیح بدهند چه کــاری را نمیتوانیم انجام
بدهیم .ما میدانیم تکخوانی زن در قانون ممنوع است
اما برای آن تبصرههایی نیز وجود دارد که صدای دو خانم
در کنار یک آقا امکانپذیر است.
مسئله آنجا بغرنج میشود که یک آهنگ ساز برای این
قانون آهنگ سازی میکند اما بعد از شش ماه وزارت
ارشــاد از کار او جلوگیری می کند و میگوید صدای
خانم باید خیلی پایین بیاید و اصال شنیده نشود یا در
یک اپرای عروسکی دو خانم همخوان اجرا میکنند اما
در شب دهم اجرا عواملی خارج از ارشاد از اجرای آن ها
جلوگیری میکنند.
در ادامه کیوان فرزین یکی از فعاالن حوزه موسیقی با
اشاره به غیبت مهمانان این نشست ،گفت :این که افراد
حاضر نمی شوند در این جلسات حضور یابند یک ایراد
فرهنگی است نه دولتی .یک بار دیگر نیز این موضوع
پیش آمد و برخی مدیران حاضر نشدند در جلسه حضور
یابند اما این حضور نیافتن در جامعه موسیقی تاثیر
زیادی داشت و موجی را راه انداخت.
فرزین تاکید کرد :ما باید به قانون احترام بگذاریم اما
نمی توانیم آن را به عنوان یک قانون درست بپذیریم و
باید به آن منتقد باشیم و از راه مدنی در پی اصالح آن
برآییم.فرزین اضافه کرد :اگر نهاد صنفی ما قدرتمند
باشد به بهترین نحو ممکن مشکالت ما برطرف خواهد
شد؛ نهاد صنفیای که بتواند وزیر را به چنین جلسهای
بکشاند .حضور نیافتن برخی افراد این سوال را پیش
میآورد که چه موضوعی پشت پرده است که حتی حاضر
نیستند مطالبات را بشنوند.
در ادامه سید مهدی قادری –تهیهکننده و فعال حوزه
موسیقی -نیز در سخنانی اظهار کرد :مهم ترین علت
همه مشکالت موسیقی این است که مخالفان و موافقان
موسیقی به این پدیده به چشم پرکننده اوقات فراغت و
نشا طآور جامعه نگاه میکنند و ارزش آن را از چندین
دلیل وجودش به یکی تقلیل میدهند.
قادری تاکید کرد :نکته مهمی که شخص آقای روحانی
و وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی باید به آن بپردازند ،این
است که موسیقی هنر واال و حتی از نظر من قدسیای
است که شأن آن باالتر از این است که به عنوان یک هنر
نشا طآور به آن بپردازیم.در ادامه این نشست منوچهر
صهبایی –موسیقی دان و رهبر ارکستر -بیان کرد:
در موسیقی و هنر ایــران مشکالتی وجــود دارد که در
هیچجای دنیا نیست .انگار وزارت خانه برای خودش
هم دردسر درست میکند .در خارج از کشور دولت فقط
زمانی دخالت میکند که گروهی استحقاق حمایت
دولتی را داشته باشد .بقیه کارها را بر عهده عالقهمندان
و مخاطبان میگذارند زیرا آن ها هستند که باید ببینند
این هنر به درد جامعه میخورد یا نه.
ایــن رهبر ارکستر اظــهــار کــرد :مــدیــران ،کارمندان
عالیرتبه مملکت هستند که مــردم آن ها را انتخاب
کرده اند و باید به امور مردم رسیدگی کنند .فقط به آنها
صندلی داده نشده است بلکه آنها باید جوابگو باشند.
ما مشکلی بــرای کسی به وجــود نمیآوریم .موسیقی
یک هنر زیباست که اگر کسی به آن توجه نکند بخشی
از جوی را که در آن زندگی میکند از دست میدهد.
در ادامـــــه ایـــن نــشــســت فــایــل صـــوتـــیای کــه فــواد
توحیدی – پژوهشگر موسیقی نــواحــی -بــرای این
نشست فرستاده بود ،پخش شد .توحیدی در این فایل
به فرهنگ وارداتی و تبعات آن ،مشکالت شدید مالی و
نداشتن بیمه هنرمندان و نبود پژوهشگر در این زمینه
اشاره کرد.
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