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بیست و دومین نواده موالنا
در تلویزیون

برنا -شبکه 4سیما با برنامه «سفر به بهشت اندیشه» که در 10قسمت 30دقیقهای و در قالب ترکیبی تهیه شده است و شنبه تا چهارشنبه ساعت 22از این شبکه پخش میشود ،به
افکار و اندیشههای موالنا سفر میکند .مهدی زینلی ،تهیهکننده و کارگردان این برنامه گفت« :در این برنامه در کنار مقبره شمس تبریزی در شهر خوی با «اسین چلبی» ،فرزند جالل
الدین باقر چلبی که بیست و دومین نواده موالناست ،گفت و گو کردهایم و صحت سندی که نشان میدهد مولوی پارسی زبان است ،با حضور ایشان بازگو میشود».

...
ادبی

«گوژپشتنوتردام»درصدر
کتابهایپرفروشپساز
آتشسوزیاخیر
فردای وقوع آتشسوزی
در کــلــیــســای جــامــع
نــوتــردام کتاب ویکتور
هوگوباعنوان«گوژپشت
نـــــوتـــــردام» بــــه ص ــدر
کتابهای پرفروش آمــازون صعود کرد.به
گــزارش ایبنا ،نسخه فرانسوی این کتاب که
عنوان آن «نوتردام پاریس» است روز سهشنبه
 ۲۷فروردیندرفرانسهبهپرفروشترینکتاب
بدلشدوميزانفروشنسخهانگلیسیآننیز
دربخشرمانهایتاریخیدرصدرقرارگرفت.
همچنین کارتون الهام گرفته از این کتاب که
محصولکمپانیدیزنیاست،بهفهرست10
فیلم پر فروش صعود کرد.وقتی ویکتور هوگو
نگارشاینکتاب 11جلدیرادرسال۱۸۲۹
شروع کرد ،کلیسای جامع نوتردام که آن را
«بنایی باشکوه و اعجابآور» توصیف میکرد،
بهدلیلبیتوجهیدرحالتخریببود.

...
هنری

انتقال آثار کلیسای نوتردام
به موزه لوور
مــجــمــوعــه ای از آث ــار
تاریخی و هنری به جا
مــانــده از آت ـشســوزی
بزرگ کلیسای نوتردام
پاریس به صورت موقت
به موزه لوور انتقال یافت .به گزارش ایسنا،
وزیرفرهنگفرانسهاعالمکردپسازآغازآتش
سوزی بزرگ در کلیسای تاریخی نوتردام،
آتشنشانانموفقبهنجاتبرخیآثارارزشمند
شدند.ازجمله لباسقرنسیزدهمی«سنت
لوئیس» پادشاه فرانسه ،نقاشیها و ...را
از ساختمان کلیسا خــارج و به ساختمان
شهرداری منتقل کردند .این آثار ارزشمند
پس از آن ،برای محافظت بیشتر و آغاز فرایند
مرمتبهموزهلوورپاریسمنتقلشد.اهمیت
این کلیسا در هویت تاریخی ،ادبی و معماری
گوتیکآناستکههرسالهمیزبانبیشاز۱۳
میلیونگردشگراست.

خانهشاملوتخریبنمیشود
بهگفتهدبیرکمیتهپیگیریخانههایتاریخی
تهران ،تا کنون درخواستی مبنی بر تخریب و
نوسازیخانهاحمدشاملوازسویمالکداده
نشدهاست.بهگزارشایسنا،سجادعسکری
که در پی انتشار خبر احتمال تخریب خانه
شاملو در تماس با آیدا سرکیسیان ،همسر
شاملو صحت و سقم این اتفاق را جویا شده
است ،گفت« :احمد شاملو ،مادر و خواهرش
مدتی کوتاه در طبقه دوم این خانه مستاجر
بودند و شعر معروف «آیــدا در آینه» نیز در
همین خانه سروده شده و این شعر روی دیوار
در آن زمان نوشته شده بود .هماکنون وزارت
نیرو مالک این بناست» .عسکری همچنین
با اشاره به اینکه خانه شاملو در فهرست آثار
ملیکشوریابناهایارزشمندبهثبتنرسیده
است ،ادامه داد« :کمیته پیگیری خانههای
تاریخی تهران پیگیر نامهنگاری اداره کل
میراث فرهنگی استان تهران با شهرداری
منطقه  6برای ارزشمند شناخته شدن این
بنا خواهد بود».

...

گزارش جلسه

گفتوگوی یک ساعته خراسان با استاد شهرام ناظری

اکرم انتصاری-استاد شهرام ناظری به جرئت ،نمونه عالی یک اصالت در هم تنیده از ادب و
آواز و عرفان است .او را با همان سیمای همیشگی و لحنی که هنوز اصالت کالم ُکردی در آن
موج میزند ،مالقات کردیم .دیدار با استاد ناظری ظهر روز سهشنبه اتفاق افتاد .وقتی به
هتل محل اقامتش رسیدیم که برای صرف ناهار به رستوران هتل رفته بود و ما ،او را در حالی که
آرام در انتهاییترین قسمت سالن با همراهانش مشغولگفتوگو و صرف ناهار بود به تماشا
نوازی صاحب خانهای گشادهدست از مسئوالن
نشستیم .او مهمان بود اما به شیوه مهمان
ِ
هتل خواسته بود که مهمانش باشیم .در حقیقت ،ویترینی که از استاد ،شهرام ناظری
می بینیم  ،وجود سراسر متواضع و مهربان اوست .با استاد شهرام ناظری که به تازگی در روز
ملی بزرگداشت عطار در نیشابور ،طرحی نو از آواز درانداخته و حدود هفت هزار نفر را مهمان
▪جهان خواستار آواز و عرفان و موسیقی ایرانی است

استاد ناظری یک خواننده پیشرو اســت .او اولین بــار شعر نو
«میتراود مهتاب» نیما یوشیج را در سال  56به صورت آواز ایرانی
روی صحنه برد و این کار را با شعرهای اخوان ثالث و سهراب و دیگر
شاعران شعر نو ادامه داد .او با اشاره به روزهای کودکی خود که
در درجه اول با موسیقی و بعد با ادبیات و صدا در هم آمیخته بود،
میگوید« :حساسیت خاصی به ادبیات و به خصوص تلفیق شعر
با موسیقی و زیبا شناختی تلفیق شعر و موسیقی دارم .موسیقی
طی دو سه قرن گذشته ،مشکالتی را از سر گذرانده و طبیعتا مانند
ادبیات محیط بازتری نداشته است .حضور بزرگان ادبیات از یک
سو و از سوی دیگر ،این که در ادبیات الزم نبوده جمع و گروهی با هم
ی میشود که یک آدم بشری است
کار کنند و ناگهان یک نفر فردوس 
و برای تمام بشریت کافی است از دیگر دالیلی است که موسیقی
نتوانسته همپای ادبیاتمان پیش برود چرا که ادبیات ما نه تنها
نسبت به موسیقیمان که نسبت به شعر جهان نیز پیشتاز است.
ایران کشور عشق و عرفان و ادب است .ما فرهنگ ،ادبیات ،اصالت،
عرفان و معنویت داریم که میتوانیم به جهان بدهیم و جهانیان هم
خواستارش هستند».
▪با استاد شجریان ،معلم آواز کانون چاووش بودیم

شهرام ناظری میگوید نه تنها مشهد که ایــران ،کشور معنویت
است .او با همان لحن آمیخته به اصالت کرمانشاهی خود اضافه
میکند«:دست ما نیست که کی و کجا چه دستگاهی بخوانیم ،هر
کجا حسی هست عشق و آواز خود میتراود ».او با اشاره به این که
زمانی به همراه استاد ناصرپور و استاد شجریان ،معلم آواز کانون
چاووش بوده است ،میگوید« :استادان خوبی در کانون چاووش
داشتیم و از هم پاشیدن این کانون اتفاق بدی برای موسیقی بود.
بعد از آن من چند سالی در دانشکده هنرهای زیبا درس دادم ولی
خب محیط دانشگاه آن قدر محیط دانشجویی نبود ،دانشجوها
انگیزه الزم را نداشتند و حس میکردم آن جا را نمیشناسم.
احساس کردم روحیه خودم هم خوب نیست و همین باعث شد تا
آن جا را رها کنم .حاال طی چند سال گذشته چند شاگرد خصوصی
داشتهام و همین فعالیتهای داخل و خارج از کشورم .هیچ وقت
هم زمینهای حاصل نشد که مراکز فرهنگی یا صداوسیما به من
کمک کنند چون از من چیزهایی میخواستند که از من برنمی
آمد و به همین دلیل به تنهایی همه آثارم را ساختم».

صدای شورانگیز و موسیقی فاخر خود کرده است ،به مدت یک ساعت ،به گفتو گو نشستیم.
او روزنامه خراسان را روزنامه اصیل و استخوانداری دانست که بازگوکننده مشکالت مردم
است .از اصالت گفت و از این که پشت چهره باشکوه او مادری بوده که عاشق فرهنگ و هنر
ایران بوده و همچون آن شعر معروف« ،دستم بگرفت و پا به پابرد» ،در دنیای این روزهایش
قرار داده است .او میگفت مردم و مسئوالن در نیشابور همکاری زیادی با او داشتهاند و از این
که با آواز و موسیقی فاخر ایرانی که بسیار راه گشاست آرامش و شادی را به آنها هدیه داده،
خوشحال است .با او که تا حدود  10روز دیگر شاهد رونمایی از آلبوم خاص و ویژهاش هستیم
توگو کردیم
درباره مسائل مختلفی مانند اوضاع فعلی موسیقی ایرانی و جهانی شدن آن گف 
که در ادامه ،آن را میخوانید.

کرد .باید زمان بگذرد و آنها امتحان
خودشان را پس بدهند .باید دید در
چــه راه ــی ،چطور و چگونه حرکت
میکنند .تنها چیز خوبی که حافظ
داشــت ایــن بــود که حداقل توانست
در یکی از دانشگا ههای آمریکا در
رشته موسیقی تحصیل کند .من
نمیتوانم قضاوت کنم و بعدها باید
تاریخ و مــردم ،نتیجه عملکرد این
جوانها را بدهند ،چون جوانان نسل
امروز مثل ما نیستند و نمیتوان صد
در صد رویشان حساب کرد .امکان
دارد سه سال خوب جلو بروند و بعد
ناگهان شــروع کنند به خرابکاری.
توصیه ای نمیتوانم بکنم چون فکر
نمیکنم توصیه هیچکس به گوش
دیگری فرو رود .هرکس با ژن خود و
درونی که دارد جلو می رود و آدمهایی
در این راه ماندگار میشوند که این
راه را تا آخر خوب میروند .ما نسل
آرمان خواهی بودیم .به قول فرخی
یزدی :دامن محبت را گر ز خون
کنی رنگین ،آن وقت میتوان
گفت تو هنرمندی و ایــن واژه
برازنده توست .به هر حال فقط
یــک صــدای خــوب و دانستن
تکنیک ردیف موسیقی برای
هنرمند کافی نیست و هزار
نکته باریکتر از مو این جاست
که باید آ نهــا را رعایت کــرد و
خــون جگر خـــورد تــا هنرمند
شد».

من آینده خیلی خوبی را برای
موسیقیمتصورنیستم.چون
وقتی هدایت الزم از سوی
مراکز فرهنگی اعمال نمیشود
هرجومرج در موسیقی
به وجود می آید.
یکی از این
هرج و مرج ها
شبیه خواندن
یا تقلید صدای
دیگران است

▪خوانند ههایمان خــودشــان را پیدا
نکردهاند

صــحــبــت از جــــوا نهــــا که
مـیشــود از مشکالت امــروز
موسیقی میگوید .او تقلید
▪منزلم صد اوسیما بود و از خانهام دور ماندهام
موسیقی ایرانی برای داشتن مخاطب بینالمللی استاد ناظری درباره در آواز را آفت موسیقی امروز
میداند و میگوید« :بیشتر
باید تالش کند .این را شهرام ناظری که چهل و چند حال این روزهای
خوانندههای سالهای اخیر،
سال از عمرش را بیوقفه صرف احیای موسیقی استاد شجریان
مقلد هستند .صــدای بیشتر
و آواز ایرانی کــرده اســت ،میگوید .او موسیقی گفت :
آنها با وجود خوب بودن ،به هم
سنتی را شعبه کوچکی از موسیقی مقامی میداند
و میگوید« :چــون در کشور ما موسیقی هدایت همه می دانند
شبیه شده و این ،بسیار خطرناک
است .شبیهخوانی نشان میدهد
جدی نشده و در کل برای مسائل فرهنگی و هنری ،این روزها استاد
محیط طوری بوده که آنها از نظر
خیلی زیاد برنامهریزی نمیشود ،طبیعیاست که شجریانبیمار
فرهنگی ،فکری و حتی موسیقایی
این حوزه عقب بماند .به نظر من ،نه برای موسیقی
مقامی و قومیتهای ایران که در حقیقت موسیقی هستند و حدودسه
خوب پرورش پیدا نکردهاند .شاید
اصیل ماکه شبیه یک اقیانوس چند هزار ساله است سال است که در
هم از طرفی گناهی نداشتند ،از
اوای ــل انــقــاب بیشتر استادهای
و نه موسیقی سنتی که کوچک و در مقام مقایسه خانه شان را بسته
بــزرگ که هر کــدام از ستو نهای
یک استخر از آن اقیانوس عظیم است و هر دو با اند و فعال در این
موسیقی بودند ،بر اثر کهولت سن یا
ارزشاند ،به طور جدی چه در داخل و چه در خارج
تالش جدی نشده است .در گذشته ،منزلم صدا و شرایط هستند که
بیماری فوت کردند و اینها به نسل
سیما بود .حال ،از خانهمان دور ماندهایم که این هم امیدواریم بهتر شوند جدید کــه هیچ راهــی بــرای خوب
آموزش دیدن نداشتند ،ضربههای
به ضرر موسیقی ،هنرمندان و اجتماع است .حال
زیادی زد ».اوآینده موسیقی را این
آهنگهای من بدون اجازه و هیچ قراردادی پخش
طور پیشبینی میکند«:من آینده خیلی خوبی را
میشود و پیگیریهایم برای حق و حقوق خود به جایی نمیرسد».
متصور نیستم .چون وقتی هدایت الزم از سوی مراکز
جومرج به وجود میآید
فرهنگی اعمال نمیشود ،هر 
▪حافظ ناظری را مردم قضاوت میکنند
که االن در موسیقی به وجود آمده است که به یکی از
خانه امن کودکی ،شهرام ناظری را با آواز ،موسیقی و ادبیات هم
آنها مانند شبیه خواندن اشاره کردم .بدتر این که این
سفره کرده است .حال ،خانه او وضعی مشابه دارد و میتوان آن را
خوانندهها وقتی متوجه اشتباهشان در تقلید میشوند
دانشگاه تخصصی موسیقی و آواز ایرانی دانست که در آن میتوان
باز دوباره تقلید از شخص دیگری را شروع میکنند .در
رشد کرد و به بالندگی رسید .او درباره پسر خود حافظ ناظری و
واقع آنها ،شخصیت خودشان را از نظر هنری پیدا
البته همه حافظهای ایران میگوید«:در درجه اول نسبت به نسل
نکردهاند که صاحب سبکی شوند .اصال زیبایی آواز
جدید چه پسر من و چه پسر دیگری باشد ،خیلی نمیتوان قضاوت

ایرانی در همین صاحب سبک بودن است و با روال
فعلی همه چیز به تکرار افتاده است».
▪در خط مقدم حرکت میکنیم

ناظری گذری بر موضوع کنسرت های خیابانی
هم دارد .او معتقد است جامعه قانونگذار و مردم،
هنوز آمادگی پذیرش چنین اتفاقی را ندارند و
به نظرش در مقطع فعلی این کار نشدنی است
وبه قــول حضرت موالنا شــرح ایــن هجران و
این خون جگر /ای زمــان بگذار تا وقت
دگر .او که آرزوی بــرآورده بسیاری در
موسیقی است ،بزرگترین آرزوی خود
را این گونه به زبان میآورد«:روزی که
مشکالت اجتماعی مــردم حل شود
و مــردم روانتــر و راحتتر و با احترام
متقابل زندگی کنند .به هر حــال ما
مانند سرداری هستیم که در خط مقدم
حرکت میکنیم .امکان دارد آدم چند
بار شکست بخورد ولی باز به
ســمــت آن خــطــر و هــدف
میرود .به هر حال چه
خـــوب ،چــه بــد و چه
کــم یــا زیـــاد حاصل
عشق مــن ،تقریبا
حـــدود  50اثــری
اســـت کــه مــن از
چهل و چند سال
پیش تاکنون به
تنهایی ساختم
و تقدیم جامعه
خـــــود کـــــردم.
همه این آثار را در
منزل خودم و بدون
حــمــایــت هــیــچ مرکز
فرهنگی یا صد اوسیما،
با عشق و بودجه شخصی
خـــــودم و بـــه کــمــک بــرخــی
دوستان به وجود آوردم».

به قول فرخی یزدی:
دامن محبت را گر ز
خون کنی رنگین،
آن وقت میتوان
گفت تو هنرمندی
و این واژه برازنده
توست .به هر حال
فقط یک صدای
خوب و دانستن
تکنیکردیف
موسیقی برای
هنرمندکافینیست
و هزار نکته باریکتر
از مو این جاست که
باید آنها را رعایت
کرد و خون جگر
خورد تا هنرمند شد

«در مسیر باد پرسه میزنم»
در بوته نقد

عکس از خراسان

آثارتقلیدیدرکمین
موسیقیایرانی

رمان جدید دولتآبادی
در نمایشگاه کتاب
تازهترین اثــر داستانی
محمود دول ـتآبــادی با
نــام «بیرون در» منتشر
و در نمایشگاه کتاب
تهران عرضه میشود.
به گزارش ایسنا ،در بخشی از این رمان که از
سوینشرچشمهمنتشرمیشود،میخوانیم:
« ...اما چه مدتی از زمان الزم است تا متوجه
بشوی سرانجام نشانهای از حیات در خلوت
مکانجاریخواهدشدیانخواهدشد؟چنین
لحظاتیزماننمیایستد،کندمیشود.شاید
بهطولسالیانباشد،چهمیدانی»!همچنین
این نویسنده معاصر فارسی با انتشار پیامی
خطاب به هموطنان سیلزده با آنــان ابــراز
همدردیکرد.
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محمدبهبودینیا-جلسهنقدکتابشعر«در
مسیربادپرسهمیزنم»درمشهدبرگزارشد.
به گزارش خراسان ،هفتاد و ششمین جلسه
نقد و پژوهش شعر با نقد کتاب «در مسیر باد
پرسهمیزنم»اثر«محبوبهبزمآرا»روزدوشنبه
هفته جاری در حوزه هنری خراسان رضوی
برگزار شد .در این مراسم منتقدانی از جمله
زهرا محدثی خراسانی ،ابوطالب مظفری،
سید مصطفی حسینی راد ،عباس ساعی و
محمد کاظم کاظمی حضورداشتند .زهرا
محدثیبهعنواناولینمنتقدگفت:اغلبآثار
موجوددراینکتابعاشقانهاستواینعشق
میتواندمتعالیترشودوبهشعرعارفانهبرسد.
از این شاعر ،بعضی تصویرسازیهای جالب
دیدم اما تکرار یک کلمه در دو بیت متوالی از
نقصهایکتاببود.
ابوطالب مظفری نیز درباره این کتاب گفت:
در مجموع ،من شعرها را به دو دسته تقسیم
میکنم  .بعضی شاعران تجربیسرا هستند
وشاعرانکمیهستندکهبهنحویبرگزارش
احــــواالت درونــیش ــان متکی باشند .در
مجموع در شعر امروز تجربهگرایی بیشتر از
مفهومگراییاست.شعرهایاینکتاببیشتر
در حیطه شعر تجربی قرار دارد اما در حیطه
تجربههای خاصی که شاعر از سر گذرانده
است.سیدمصطفیحسینیرادنیزبهعنوان
سومینمنتقدحاضردراینمراسمدربارهاین
کتابگفت:بزمآراغزلسرایخوبیاستاما
فکرمیکنمکهاینمجموعهمربوطبهیکبازه
زمانیطوالنیاست.بههمیندلیلیکمقدار
اختالف سطح دارد.عباس ساعی نیز در این
مراسم گفت :بیشتر این غزلها ،غزلهای
عاشقانه است و اینها در مقایسه با غزلهای
امروزیکهمنتشرمیشود،جایگاهومرتبهای
داردوقابلدفاعاست.یکیدیگرازجلوههایی
که در این مجموعه به چشم میخورد ،کاربرد
بعضی واژههایی است که یکدستی زبان را
بههمزدهاست.

...

موسیقی
آهنگ جدید محمد اصفهانی
منتشر شد
مــحــمــد اصــفــهــانــی،
خــوانــنــده پ ــاپ بــعــد از
مــدتهــا کــم ک ــاری در
حـــوزه موسیقی ،تک
آهنگی به نام «بیش از
هوا» را منتشر کرد .به گــزارش ایلنا ،آهنگ
ســاز و تنظیم کننده ایــن قطعه پویا شاهی
اســت و ســراب هاشمی ترانه آن را ســروده
است .خواننده آلبومهای «تنها ماندم»« ،نون
و دلقک»« ،مــاه غریبستان»« ،برکت» و...
چندی قبل هم از کار روی آلبوم تازهاش خبر
دادهوگفتهبودکهبهزودیمنتشرخواهدشد.

برگزاری کنسرت
الکتروآکوستیک علیرضا قربانی
علیرضا قــربــانــی پس
از  20م ــاه در تــهــران
روی صــحــنــه مـــیرود
و طـــی روزهــــــای 17
تــا  19اردیــبــهــشــت با
مخاطبانش در تاالر وحدت دیدار میکند .به
گزارش مهر ،این اولین اجرای پروژه «با من
بخوان»است.پروژهایکهاسفندسالگذشته
با انتشار قطعه «نیست شو» از آن رونمایی شد
و در کنسرت پیشرو هم علیرضا قربانی با
ارکسترالکتروآکوستیکرویصحنهمیرود.
آهنگ سازی و تنظیم قطعات الکترونیک را
حسام ناصری به عهده دارد و همچنین چند
قطعه از سامان صمیمی در این کنسرت اجرا
خواهد شد .انتشار قطعه نیستشو با تنظیم
الکترونیک،بازتابهایزیادیرابرایعلیرضا
قربانی داشت و این خواننده درباره آن گفته
بــود« :صادقانهترین دلیل ،عالقه شخصی
خودمبود.منازدوراننوجوانیعالقهزیادی
به موسیقی الکترونیک و فضای امبینت
داشتم.همچنینهمیشهبرایانجامکارهای
تجربیکهازفرمهایرایجموسیقیفراتربرود
و دست انداختن به نقاطی که کمتر دست
انداختهشدهاست،اشتیاقداشتم».

