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درنگ

مصادره سازهای ایرانی
روی اسکناس آذربایجانی!

استاد صاحب سبک موسیقی ایرانی امروز  70ساله میشود

شهرام ناظری؛ واسطه آشتی موسیقی و موالنا
اکرم انتصاری -صدایش شبیه هیچکس نیست اال خودش .استاد شهرام ناظری ،این اعتبار ساز و آواز ایرانی ،در  70سالگی هنوز بیرقیب است .او و
استاد شجریان همواره شانهبهشانه هم جلو رفتهاند و تا به امروز ،هر کدام به سبک خود جور بیمباالتیهایی را که در حق موسیقی و آواز ایرانی شده
است ،کشیدهاند .به اوج رسیدهها و بهترینها خوب میدانند که احتمال تقلید از آنها زیاد است اما اجرا ،ادای کلمات و رنگ صدای شهرام ناظری ،باعث
شده است بعد از گذشت این همه سال کسی نتواند اجرای خود را به او نزدیک کند ،حتی پسرش حافظ که میتوان او را شاگرد خصوصی خوششانسی
دانست که با موسیقی و زیرنظر استادی چون شهرام ناظری پر و بال گرفته است.

رقابت کشور آذربایجان با ایــران بر سر خودی
کــردن سازهای ایرانی بارها ثابت شده است.
نقش بستن تصویر کمانچه و تار روی اسکناس یک
مناتی (منات :واحد پول آذربایجان) هم شاهد این
ادعاست .دو سال پیش پرونده مهارت ساختن و
نواختن کمانچه به صــورت مشترک بین ایران
و آذربایجان در فهرست میراث یونسکو به ثبت
جهانی رسید .این اتفاق بهانهای شد تا مسئوالن
زودتر به فکر ثبت دوتار در این فهرست باشند و
خوشبختانه آذر ماه امسال ،پرونده مهارتهای
سنتی ساختن و نواختن دوتار ثبت جهانی شد.
چند ماه پیش هم خبر رسید ترکیهای ها برای
ثبت جهانی «تار» دستبهکار شدند ،حال این که
داشتههای فرهنگی ایران ،مصداق یک مثنوی
ِ
بلند تمامنشدنی است که برای حفظ و ثبت آنها
نباید لحظهای غفلت کرد.

هنری

تصویرگرایرانی،نامزدجایزه
«نویسندگانوتصویرگران»آمریکا
محمد حسین ماتک ،تصویرگر کتابهای کودک
و نوجوان ،برنده فصل سوم جایزه بینالمللی
«نویسندگان و تصویرگران» آمریکا و نامزد
مرحله نهایی این جایزه شد .به گزارش ایرنا،
جایزه بینالمللی نویسندگان و تصویرگران
آمریکا ،از مهمترین جایز ههایی است که در
حــوزه نویسندگی و تصویرگری در این کشور
برگزار میشود و شیوه برگزاری و اهمیت آن،
مانند جایزه اسکار است .هر ساله تصویرگران
و نویسندگان ،آثار خود را برای شرکت در این
جایزه ارســال میکنند و از بین آ نهــا ،درهر
فصل یک نویسنده و یک تصویرگر به عنوان
برگزیده جایزه فصلی نویسندگان و تصویرگران
آمریکا انتخاب میشود و  ۵۰۰دالر دریافت
میکند .سپس برند ههای هر فصل که شامل
چهار نویسنده و چهار تصویرگر هستند ،به
مرحله نهایی این جایزه که در ماه آوریل برگزار
میشود ،راه مییابند .در این مرحله هر تصویرگر
منتخب بــایــد داســتــان یکی از نویسندگان
منتخب را تصویرگری کند و از بین آنها ،برنده
نهایی ایــن جــایــزه پنجهزار دالری مشخص
میشود .محمدحسین ماتک در تابستان ۹۸
تصاویر مربوط به کتاب «ماچوچه و کــاغ» را
بــرای شرکت در این جایزه ارســال کرد که به
عنوان برگزیده فصل سوم جایزه بینالمللی
«نویسندگان و تصویرگران» آمریکا و نامزد جایزه
نهایی انتخاب شد.

▪سعدیسوارهبودوموالناپیاده...

شهرامناظریرفاقتشراباموالنااینطورتوصیف
و کار را تمام میکند«:از روزی که چشم باز کردم،
دیدم دوست دارم موالنا بخوانم ».در روزهایی که
تودو ،سه سال بیشتر نداشت،
این خواننده بیس 
سعدی خدای خوانندههای آواز بود و در برابر
موالنا خواندن ،مقاومت زیــادی وجود داشت.
حتی استاد غالمحسین بنان ،خواننده تصنیف
دلنشین «الهه ناز» هم معتقد بود باید از سعدی
خواند و نه موالنا .استاد ناظری در بخشی از
مستند «مشاهیر کرد» ،به اولین مواجههاش با
بنان و مخالفت سرسختانه او با خواندن از موالنا
اشــاره میکند و میگوید«:من در موسیقی دو
بخش را دنبال کردم ،موسیقی کردی که بحثش
بسیار مفصل است و موسیقی سنتی که برای
تحصیل در آن به تهران آمــدم .در آن روزهــا ،آن
چیزیکهبهمادرسدادند،فقطازرویغزلهای
سعدی بود .یعنی  95درصد نگاه تغزلی سعدی
بود که روی موسیقی آوازی سوار بود و ما هر جا
رفتیم همیشه سعدی بــود 5 .درصــد دیگر هم
حافظ و دیگر شاعران .نمیدانم چه نیرویی من
را به سمت موالنا بــرد .دوستی داشتم به اسم
دکتر نظامزاده نائینی ،ایشان دوست استاد بنان
بود .خیلی از من پیش بنان تعریف کرده بود؛ که
جوانی هست هم شاعر است ،هم ساز میزند،
همموسیقیداناستوهمصدایعجیبیدارد.
آنقدرتعریفکردهبودکهاستادبنانخواستمن
راببیند.شبیکهدرمنزلایشان،استادرادیدیم،
شعر «چه دانستم که این سودا مرا زین سان کند
مجنون /دلم را دوزخی سازد دو چشمم را کند
جیحون» موالنا را خواندم .یک دفعه آقای بنان
وسطشگفت:اینهاچیستمیخوانی!باتندی
و پرخاش گفت :خیلی افتضاح بــود .همهاش
تختهپارهوخونودریاونهنگ.اینچیزهاصدای

آدم را خراب میکند و شما باید شعرهای خیلی
مرتب،ت روتمیزوشستهرفتهبخوانید.خیلیتوی
ذوقمخورد».امانهایناتفاقونهمخالفتهایبعد
باعثشدکهشهرامناظریازموالنادستبکشد.
او از موالنا خواند و ورود موفقیتآمیز این شاعر در
آوازایرانیباعثشدتااندکاندکدیگراننیز،به
موالنا ایمان بیاورند و از اشعار او استفاد ه کنند؛
حتی کسانی که معتقد بودند موسیقی سنتی و
موالناباهمجوردرنمیآید.
▪اندکاندکفتحهایپیدرپی

قصه رفاقت ناظری و موالنا یک روی سکه است
و عالقهاش به ادبیات فارسی روی دیگر آن .در
گفتوگویی که پیشتر با او داشتم ،از مادرش
گفت که عاشق ادبیات فارسی بــوده و او را نیز
سر همین سفره نشانده اســت .کمتر جایی به
این موضوع اشــاره می شود که او شاعر ویژهای
نیز هست و حتی شعر تصنیف «شیدا شــدم» او
را به اشتباه از موالنا میدانند؛ در صورتی که او
خود این چنین سروده است که «:من او بدم من
او شدم /با او بدم بی او شدم /در عشق او چون او
شدم /زین رو چنین بی سو شدم» .او همواره در
خدمت شاعران بزرگ فارسی بوده
و سعی کرده است با پادرمیانی
موسیقی و آواز ایرانی چهره
جهانی آنهــا را نیز تقویت
کند .به هر حال بعید است
او با لحن حماسی خود
بــه ســـراغ غ ــول ادبــیــات
حماسی ،یعنی فردوسی
نــرفــتــه بــاشــد .هرچند
اجرای شاهنامهخوانی
تــوســط او ،بیمقدمه
نبوده و او پس از سالها

سر اصل مطلب بروید!
ِ
در حالی که این روزها میانبرنامههایی با موضوع
درستنویسی و پاسداری از زبان و خط فارسی
از شبکههای مختلف تلویزیون پخش میشود
امــا انگار ایــن آمــوزشهــا تنها بــرای مخاطبان
سازان آن! متأسفانه هر از گاهی
تلویزیون است ،نه برنامه
ِ
شاهد غلطنویسیهایی در زیرنویس ِسریالها ،خبرها و ...هستیم که عمده آنها هم از نوع
نکردن قاعده هکسره است .جدیدترین این غلطنویسیها در برنامه توقف ممنوع شبکه
رعایت
ِ
اصل مطلب رفته است»!
سوم سیما رخ داد که به جای این که «س ِر اصل مطلب برود»« ،سره ِ

تحقیق و پژوهش ،شاهنامه را در بستر موسیقی
مقامی،ارکستربزرگکالمیبرمبنایموسیقی
دستگاهی و گروهی بینالمللی روی صحنه
آورده است .با این همه ،او از شاعران شعر نو نیز
رویگرداننبودهوردپای«زمستان»مهدیاخوان
ثالثو«درگلستانه» سهرابسپهریدرآثارشبه
چشممیخورد.تلفیقشنیدنیآوازایرانی،باآثار
شاعرانشعرنونشانمیدهدتالشموفقیتآمیز
او بــرای ورود مــوالنــا بــه عرصه
موسیقی سنتی ،اتفاقی
نبوده و شهرام ناظری
مرد کارزارهایی
اســــــت کـــــه در
چشم دیگران،
نـــاشـــدنـــی و
تخورده
شکس 
به نظر میآید؛ اما
بـــا قـــدمهـــای او
شدنیمیشود.

شهرامناظری
هموارهدرخدمت
شاعرانبزرگ
فارسیبودهو
سعیکردهاستبا
پادرمیانیموسیقی
وآوازایرانیچهره
جهانیآنهارانیز
تقویتکند

۱۱
موسیقی

«کلهر»درباره«پایور»نظرداد

پس از افتتاح مرکز تحقیقی و تخصصی «خانه
پایور» ،کیهان کلهر در فایلی تصویری دربــاره
این هنرمند تاثیرگذار توضیحاتی داده است .به
گزارش ایلنا ،طی هفته گذشته ،مرکز تحقیقی
و تخصصی با عنوان «خانه پایور» همزمان با
زادروز فرامرز پایور (موسیقیدان ،ردیفدان،
آهنگساز ،مدرس و نوازنده سنتور) در سکوت
خبری افتتاح شــد .کلهر دربــاره فرامرز پایور
میگوید :او مرجعی بود که موسیقی ایرانی را
همهجانبه ،پشت و رو بلد بود .وی به تازگی فایل
تصویری صحبتهایش را در صفحه شخصیاش
منتشر کرده است.

انتشارآخرینقطعهفرزادفرزین
در«مانکن»

همزمان با پخش آخرین قسمت سریال نمایش
خانگی «مانکن» ،قطعه «بیانتها» با صدای فرزاد
فرزین منتشر شــد .او در توضیح مشخصات این
قطعهدرصفحهشخصیخودنوشت«:آهنگ:فرزاد
فرزینوعمادطغراییوترانهازحامدرجبیومسعود
محمدی ».این خواننده در این سریال ،هم به عنوان
بازیگر و هم خواننده تیتراژ فعالیت داشت .او تا به
حال هفت آلبوم رسمی منتشر کرده که «شانزلیزه»
کهدراسفندسال96منتشر شد،آخرینآنهاست.
این آلبوم سال گذشته در جشن ساالنه «موسیقی
ما» ،عنوان بهترین آلبوم موسیقی پاپ سال  97به
انتخابمردمرادریافتکرد.

