ادبیات وهنر
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ساالر عقیلی برای
استاد شجریان میخواند

ساالر عقیلی خواننده موسیقی ایرانی به مناسبت فرا رسیدن اول مهرماه ،روز تولد محمدرضا شجریان ،استاد آوازه خوان موسیقی
ایرانی« ،بخوان جانان» را خوانده است .این اثر را روزبه بختیاری آهنگ ساز جوان حوزه موسیقی ایرانی روی شعری از مسعود
بختیاری آهنگ سازی کرده است .این قطعه موسیقایی بناست امروز در زادروز شجریان به دو شکل صوتی و تصویری منتشر شود.

...

لذت شعر

...

نگاهی به هنرهای استاد شجریان در هفتاد و هشتمین زادروزش

خسرو شیرین دهنان
اکرم انتصاری -خواهشهازمانیبهرنگآرزودرمیآیندکهمحبوبیتیدرکارباشد.دوستداشتن
باعث می شود آرزوهای مان برای محبوب هایمان واقعی و از صمیم قلب باشد درست مانند آرزوی
سالمتیوهمنوایی«مرغسحر»هیئتیدریزدبرایسالمتیخسروآوازایران.آغازپاییزدلانگیز،آغاز
محمدرضاشجریاناستکهخودحدیثمفصلیدرهنرایرانیبهخصوصآوازاست.اونفسیتازهدر
موسیقیسنتیدمیدوخودخالقسازهاییمانندشهرآشوب،صراحیوکرشمهاست.همیننفس

▪خوش رقصی قلم در دست شجریان

آغازپویشانتخاببهترینهایدفاعمقدس

تازهباعثشد اودوبارنامزدجایزهگرمییکیازبزرگترینجایزه
های صنعت موسیقی و موفق به دریافت نشان شوالیه از کشور
فرانسهشود.باهمهاینهاوقرارگرفتنصدایاودرمیانپنجاهصدای
برتر جهان ،او هنوز همان «خسرو خوبان» آواز ایران است .به مناسبت
زادروزاوهنرهایکمترگفتهشدهاشرامرورمیکنیم.

▪صاحب مقام جهانی در تالوت قرآن

جایینوشتهبود،ادب،آوازوخوشنویسیایرانیهمآغوش
همند .آواز ایرانی تنها هنرشجریان نبود .قلم و مرکب در
دستاومانندتحریرهایشنیدنیاش،دیدنیاست.عالقه
شجریان بهخوشنویسیایرانیباعثشدتااودر 29سالگی
خوشنویسیرابهطورجدیدنبالکند.اوخطشکستهرانزد
ابراهیم بوذری و نستعلیق را نزد حسن و حسین میرجانی
آموختودر 30سالگیصاحبدرجهممتازدرخوشنویسی
شد .پیشرفت او در خوشنویسی مانند آواز چشم گیر بود
و نمونه خط او در دارالکتاب سید حسین میرخانی قرار
گرفت .او پس از انقالب دست به قلم برد و تعدادی از آلبوم
هایشمانندبیداد،آستانجانانوخلوتگزیدهرابهشمایل
خوشنویسیدرآورد.شجریاندرآبان 89نمایشگاهیبرپا
کرد و خوشنویسی های خود را به همراه منتخبی از خوش
نویسان معاصر در تاالر وحدت به نمایش گذاشت.عارف
براتییکیازمدیرانانجمنخوشنویسانایراندربارههنر
خوشنویسیشجریانمیگوید:اویکیازاکابرادبیاتایران
است.ادبیاتبافهم،احساسودرکملتایرانعجیناست
و نمود خود را در چند چیز به زیبایی نشان می دهد که یکی
خطوخوشنویسیودیگریآوازاست.

پیک خبر

▪خالق«ربنا»یی که دست و دل را می لرزاند

پد ِر محمدرضا شجریان ،قاری قرآن بود .او در قرائت قرآن
شاگرد پدر بود و پرورش صدای او از همان روزهای کودکی
اش آغاز شد .او که درپنج سالگی در خلوت کودکانه خود
آواز می خواند در قرائت قــرآن هم پیشتاز بــود .تالوت
شجریان  12ساله ،اولین بار از رادیــو خراسان در سال
ِ
شجریان پدر در ابتدا دوست داشت از
 1331پخش شد.
ِ
محمدرضافقطدرقامتیکقاریقرآنیادشودوبههمین
شجریان پسر تا قبل از دهه  50فعالیت های آوازی
دلیل
ِ
خود را در رادیو با نام سیاوش بیدگانی دنبال می کرد تا
این که پدر اجازه آواز به او داد .او قرائت قرآن را در کنار آواز
دنبال کرد و در سال  56در مسابقه تالوت کشوری خوش
درخشید و رتبه اول تالوت قرآن را به دست آورد .جالب
این که در مسابقات جهانی تالوت قرآن در سال  57که
در مالزی برگزار شد ،محمدرضا شجریان به جای فردی
که قرار بود نماینده ایران باشد و به مشکل خورد بدون
تمرین شرکت کرد و رتبه دوم تالوت قرآن را در جهان به
دست آورد .سوگ ناشی از مرگ پدر باعث شد شجریان در
مراسم ترحیم پدرش قرآن ،تالوت و در بزرگداشت پدر یک
مجموعه تالوت قرآن به نام «به یاد پدر» منتشر کند.

▪هر نفس آ واز عشق می رسد از چپ و راست

چهره محمدرضا شجریان در آواز ایرانی ،درخشان تر از
دیگرشاخههایهنریاوست.شجریانراهبنانرادرتلفیق
موسیقی سنتی و نوآوری ها به اوج می رساند و همزمان با
فعالیت های رادیویی بر گستره کار در کانون چاووش می
افزاید.فعالیتشجریاندررادیوهمزمانبااستعفایجمعی
ازموسیقیدانانپسازحادثه 17شهریورمیدانژالهتهران
تمام می شود .این گروه تالش می کنند تا با زبان موسیقی
انقالب ،مردم را همراهی کنند .شجریان با «شب نورد» و
ماندگارترین شاهکار چاووش یعنی تصنیف «سپیده» با
مطلع«ایرانایسرایامید»زبانموسیقیمردمشدوبرای
مردمخواند .فصلجدیدکاریشجریانبارفتنمحمدرضا
لطفی به ایتالیا آغاز شد و همکاری با موسیقی دانی مانند
پرویز مشکاتیان ،مقدمه روزهای طالیی شجریان در آواز
شد .هرچند که این همکاری در مقطعی تیره و تار و باز از
سر گرفته شد .شجریان در میانه دهه 60و اوایل دهه 70
با گذشتن از کنار رقیبان ،روی قله آواز ایرانی ایستاد تا این
کهدرسالهاینهچنداندورافتادمشکلها....حالچند
سالیاستکهبیخبریمومنتظرکهاورویصحنهبرودوباز
ازامیدوایرانبخواند.

در میانه روزهــای شلوغ انقالب در سال  58محمدرضا
شجریانبرایتولیدیکقطعهآوازیباموضوعمذهبیمورد
مشورت رادیویی ها قرار گرفت .او برای نشان دادن یک
قطعه مطلوب به هنرجویان ،یک قطعه آزمایشی ربنا را که
شاملچهارآیهقرآنبود،دردستگاهسهگاهبههمراهمرکب
خوانی خواند و از آن ها خواست تا این قطعه را تمرین کنند
اماهیچکدامازآثارهنرجوهامقبولرادیوواقعنشدوقطعه
ربنایآزمایشیشجریانازرادیوپخششد.ربنایشجریان
درکناراذانرحیمموذنزادهاردبیلیتاسالهابهبخشیاز
سنتهایعجینشدهبارمضانایرانیهاتبدیلشدهبود تا
این که صدا و سیما در واکنش به اعتراض شجریان مبنی
بر رعایت نشدن حقوق مولف ،از پخش آن خودداری کرد.
نظرها درباره ربنا بسیار تامل برانگیز است .راغب غلوش
قاری بنام مصری بعدها به قصد الگوسازی ربنا ،نسخه ای
از این قطعه را از شجریان می گیرد اما خیلی زود به او پیام
می دهد که خواندن این نوا کار هر کسی نیست .هوشنگ
ابتهاجربنارااثریغیرزمینیمیداندومیگویدهیچکس،
حتی خود شجریان نمیتواند اینطور بخواند .قطعه «ربنا»
دراردیبهشتسال 96بهثبتملیرسید.

رتبه دوم تالوت قرآن در جهان

خوشنویسی به خط استاد شجریان

خوشنویسی به خط استاد شجریان

همدردی محسن چاوشی با «مام وطن»

واکنش علیرضا بدیع به حمله تروریستی اهواز

حادثه تلخ دیروز در اهواز ،اندوه و همدردی
چهره ها
هنرمندان را برانگیخت .محسن چاوشی
خواننده پاپ
که سعی می کند در بزنگاه های تلخ همراه
مردم باشد هم از این قاعده مستثنا نبود .او دیروز قسمتی
از قطعه «مام وطن» را در صفحه شخصی خود به اشتراک
گذاشت و در توضیح این ویدئو به بریده ای از ترانه قناعت
کرد و نوشت «:قلب من خانه من /خانه زخم به تن /خسته
ام از جانی /که گرفتار تن است» .این آهنگ در سال 1391
به مناسبت سالروز آزادی خرمشهر منتشر شده بود .امیر
ارجینی ترانه سرای بسیاری از آلبوم های اولیه چاوشی،
قطعه« مام وطن» را ســروده و آهنگ سازی آن را محسن
چاوشی بر عهده داشته است.

طرح بهرنگ نامداری و روز تلخ اهواز،
چهره ها
دست مایه شعر و شاعری علیرضا بدیع
شاعر
شد .این شاعر و ترانه سرا در واکنش به
اتفاق دیــروز ،یکی از شعرهای خود را باز نشر کرد که
بخشی از آن را در ادامه می خوانید .شاعر «ماه و ماهی»
نوشت «:کفش هایش به سمت در چرخید ،شاید این
آخرین سفر باشد/همسرش آب پشت پایش ریخت،
خواست چشمان کوچه تر باشد /بعد از آن ماهیان یتیم
شدند ،آسمان "پا به ماه" شد در حوض /مادر پیرش آرزو
می کرد :کاش نوزادشان پسر باشد /خاکریز آسمان هفتم
شد ،ماه برداشت کوله بارش را /چکمه ها رو به آسمان
کردند ،شاید این آخرین سفر باشد»

کنسرت استاد شجریان در سال 1386

پاییز میرسد که مرا مبتال کند
با رنگهای تازه مرا آشنا کند
پاییز میرسد که همانند سال پیش
خود را دوباره در دل قالیچه جا کند
او میرسد که از پس نه ماه انتظار
رازِ درخت باغچه را برمال کند
او قول داده است که امسال از سفر
اندوههای تازه بیارد ،خدا کند
او میرسد که باز هم عاشق کند مرا
او قول داده است بـه قولش وفا کند
پاییز عاشق است َو راهی نمانده است
جز این که روز و شب بنشیند دعا کند
شاید اثر کند َو خداوند فصل ها
یک فصل را به خاطر او جا به جا کند
تقویم خواست از تو بگیرد بهار را
تقدیر خواست راه شما را جدا کند
خش خش ،صدای پای خزان است ،یک نفر
در را به روی حضرت پاییز وا کند...
علیرضا بدیع

***
به پرندگان بگو
شاخه هایت را فراموش نکنند
پاییز
ِ
حرف درخت نیست ...
آخرین
بابک زمانی

***
فرق پاییز و تو این است :تو پاییزتری
من غم انگیزترم یا تو غم انگیزتری؟
خوردم اما نشدم مست چنان! منتظرم
که به دستم بدهی کاسه لبریزتری
این همه زخم زدی بر دل من ،باز بزن
منتها با تبر و با قمه تیزتری
تو و چنگیز مغول هر دو به یک اندازه
کشته اید ،آه ولی باز تو خونریزتری
با تو خورشید فقط صبح سخن می گوید
با تو که از همه شهر سحرخیزتری
پرم از خاطره های بد و بد  ،کاش از تو
داشتم خاطره خاطره انگیزتری
به خودت خیره شو در آینه و بعد بگو
من غم انگیزترم یا تو غم انگیزتری؟
مجید بابازاده

***
دارد پاییز می رسد
انار نیستم
های تو
که برسم به دست ِ
برگم !
ُپر از
اضطراب افتادن...
رضا کاظمی

***
تقویم ،روی فصل خزان ایستاده است
گویا پس از تو نبض زمان ایستاده است
حس می کنم که پشت همین چشم های شاد
مردی همیشه دل نگران ایستاده است
در تو هزار بغض َسترون نشسته است
در من هزار درد نهان ایستاده است
در چشم هات ،این دو پریشان و در به در
طرح دوتا پلنگ جوان ایستاده است
تلخ معطل درون من
این واژه های ِ
دیری در انتظار بیان ایستاده است
ذهن من
پشت درچه های شب آلود ِ
شاعران جهان ایستاده است
اندوه
ِ
پاییز در دقایق من مکث کرده است
انگار بی تو نبض زمان ایستاده است
مهدی آخرتی
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پویش مردمی انتخاب بهترینهای دفاع مقدس با معرفی
بهترین کتاب ،بهترین نویسنده مرد و بهترین نویسنده زن
همزمانباهفتهدفاعمقدسآغازشد.بهگزارش مهر ،دراین
پویشمردمیکهازسویانتشاراتسورهمهربرگزارمیشود،
 ۱۵عنوانکتاببرگزیده،پنجنویسندهمردوپنجنویسندهزن
درمعرضآرایمردمیقرارمیگیرندکهدرنهایتیککتاب،
یکنویسندهمردویکنویسندهزنبهعنوانبهترینهایدفاع
مقدس انتخاب می شوند و در مراسمی که همزمان با هفته
کتابوکتابخوانیبرگزارمیشود،ازآنهابااهدایتندیس
ویژه،لوحجشنوارهوجایزهنقدیتقدیرمیشود.درخورذکر
استمیانتمامکسانیکهدراینپویشمردمیشرکتکنند،
قرعهکشیو بهبرگزیدگان هدایاییاهدامیشود.

اجرای«اپرایعاشورا»درتاالرفردوسی
اپــرای عــاشــورا به نویسندگی و
کارگردانی بهروز غریب پور ،اثری
که در فرانسه ،لهستان ،ایتالیا
و در شهرهای تهران و شیراز به
اجرا در آمده است ،دیگر بار پس
از چندین دوره اج ــرا ،در تاالر
فردوسی ،محل دایمی اجرای اپراهای عروسکی از  ۱۱تا
 ۱۳مهرماهبهاجرادرمیآیدُ «.اپرایعاشورا»نخستیناثری
است که بر اساس تئوری احیای اپرای ملی بهروز غریبپور
تولید و توسط خود او نوشته ،طراحی و کارگردانی شده
است و با آهنگ سازی بهزاد عبدی در سال ۱۳۸۷به اجرا
درآمده و تاکنون بیش از  ۹۰بار اجرا شده است.

پیشبینیثبترکوردگرانتریناثر
ازیکهنرمندزنده
یکتابلوینقاشیازدیویدهاکنی،
شــانــس ای ــن را دارد کــه رک ــورد
گــرانتــریــن اثــر هنری متعلق به
هنرمندیراکهدرقیدحیاتاست
از آن خود کند .حراجی کریستیز
اینپیشبینیراانجامدادهواعالم
کرده است که این تابلو میتواند
تا مبلغ  ۸۰میلیون دالر به فروش برسد .این تابلوی نقاشی
با عنوان «استخر» که در سال  ۱۹۷۲توسط دیوید هاکنی
کشیدهشدهاست،درنوامبر ۲۰۱۸بهمزایدهگذاشتهخواهد
شد  .به گزارش ایسنا به نقل از گاردین ،اگر این نقاشی بتواند
حدود  ۸۰میلیون دالر به فروش برسد ،در واقع با قیمتی سه
برابر گرانترین اثر هاکنی که تا به حال فروخته شده است،
رکورددار خواهد بود.بر اساس این گزارش ،در سال ۲۰۱۳
«جف کونز» (نقاش و مجسمهساز معاصر آمریکایی) توانست
بااثر«سگبادکنکی»استیلخودبارقمیمعادل ۵۸میلیون
دالر ،رکــورددار گرانترین اثر هنرمند در قید حیات باشد.
همچنینبعدازاو«،جراردریچر»(هنرمنداهلآلمان)،درسال
 ۲۰۱۵توانستبافروشاثرخودباقیمتیمعادل ۴۶میلیون
دالررکوردداریکیدیگرازگرانترینهنرمندانزندهباشد.
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