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موسیقی

سهتارنوازیکیهانکلهر
درکنسرتآنالینجهانی

کیهان کلهر با نواختن سهتار برای مخاطبان خود
در سراسر جهان ،به وعــدهای که به هوادارانش
داده است ،عمل میکند و عالقهمندان موسیقی
میتوانند این اجرا را از طریق دو پلتفرم ،به صورت
همزمان و زنده ،در سراسر جهان تماشا کنند .به
گــزارش ایرنا ،کیهان کلهر ،پنجشنبه شب (اول
خردادماه) ،با تکنوازی سهتار به صورت زنده ،از
طریقفضایمجازی،مهمان خانههایمخاطبان
جهانی خــود خواهد بــود .ایــن اجــرا که احتمال
میرود به صورت بداههنوازی باشد ،همزمان از
اکانتاینستاگرامکیهانکلهرودانشگاهاستنفورد
آمریکاپخشخواهدشد.پیشازاینقراربودکیهان
کلهردرشامگاهدوشنبه ۲۵،فروردین،اجراییبه
صورت زنده با دیگر اعضای گروه جاده ابریشم ،به
صورتمجازیبرگزارکندکهاینکارمیسرنشد.

انتقادتندهمسرفرهادمهراد
ازبنیامینبهادری

گفتوگوی خراسان با دکتر اسماعیل آذر ،ادیب امروز ،ویولنیست دیروز

یرفت!
بنانامروز زندهبود،بلیتهایشفروشنم 
کسانی که به دنبال عربیزدایی از زبان فارسی هستند ،با اشعار سعدی و خاقانی چه میکنند؟

الهه آرانیان -واژه «مشاعره» را که میشنویم،
ناخودآگاهبهیادشمیافتیموتصویرشدرذهنمان
تداعیمیشود.دکتراسماعیلآذرسالهاستکه
با صدای گرمش در تلویزیون ،برنامههای ادبی و
به ویژه مشاعرهها را اجرا میکند .اما شاید برایتان
جالب باشد که بدانید این استاد ادبیات و مدیر
گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه آزاد اسالمی
تهران ،دانشآموخته هنرستان موسیقی است
ویولن اهدایی پدرش ،وارد
و از سیزده سالگی با
ِ
عالم ساز و صدا شد و بعدها سر از ارکستر برنامه
ِ
«گلها» در رادیو درآورد و به عنوان نوازنده ویولن
فعالیتکرد.اسماعیلآذردرکنارموسیقی،شیفته
ادبیات فارسی هم بود و در دانشگاه به سراغ رشته
زبان و ادبیات فارسی رفت .این استاد دانشگاه
هفتهگذشتهدربرنامه«شبگرد»شبکهدومسیما،
بهمناسبت روز بزرگداشت فردوسی ،از کسانی که
میخواهند وامواژههــای عربی را از زبان فارسی
دوران جوانیاش برگردانند،
پاک کنند و آن را به
ِ
انتقاد کرد؛ موضوعی که موجب گفتوگوی ما با
ایشانشد.
هماکنونمشغولچهکاریهستید؟
حدود 200مطلبکوتاهرابرایرادیوآمادهکردهام؛
مطالبیکهمیتوانددرتقویتوتحکیمزبانفارسی
تأثیر داشته باشد؛ همین طور میتواند در اخالق
جامعههمتأثیربگذارد.ضمناینکهقراربودهاست
برای شبکه رادیویی ایران صدا ،گلستان و بوستان
سعدیرابخوانمومعناوتفسیرکنم.گلستانراتمام
کردهام و بخشی از بوستان باقی مانده است که این

کارهمدراینهفتهبهفرجاممیرسد.
پیشنهادتان بــرای ایــن روزهـــای کرونایی
چیست؟
این مصرع حافظ را میگویم و بعد نکتهای را که به
دردهرانسانیمیخورد«:آنچهخودداشتزبیگانه
تمنا میکرد» .انسان باید همه خواهشها را از این
عالم ،از درون خودش مطالبه کند .بیرون هر چه
هست با ما بیگانه است و از جنس ما نیست .حافظ
میگویدازبیگانهچیزیمیخواستکهازجنساو
نیست .در این روزها باید درون خود را تقویت کنیم
با مطالعه در زمینههایی که دوست داریــم .چنین
زمانی برای هر انسانی مثل این است که در مسیر
یک جنگ و مبارزه قرار میگیرد .این مبارزه میان
امیدواریوناامیدیاست.کسانیکهدراینعرصه
شکستمیخورنددیگرچیزیبرایشاننمیماند.
اگردوستانماباکتابرفاقتوشروعبهکتابخوانی
کنند ،جذابیت این عمل آنها را با خودش همراه
خواهد کرد و دیگر نیاز نیست به سراغ کتاب بروند،
بلکه دایم کتاب است که به سراغ آنها میآید و با
کتابچنانمأنوسمیشوندکهبریدنازآنبرایشان
سختمینماید.
در یک برنامه تلویزیونی گفتید ما نباید زبان
فارسی را به دوران جــوانـیاش برگردانیم و
واژههــای عربی را از آن پاک کنیم .در این باره
بیشترتوضیحمیدهید؟
سخن من این است که زبــان کنونی ما ساخته و
پرداخته شده است .یعنی اگر بخواهیم این زبان
را تغییر بدهیم ،باید تمام ادبیات هزارسالهمان

درباره همایون شجریان که امروز  45ساله می شود

ادبی

آگاتاکریستیبهکپیکاری
متهمشد!
شــواهــد تــــازه نشان
میدهد که احتما ًال
آگاتا کریستی طرح
رمـــــان «ق ــت ــل راجـــر
آکـــرویـــد» را از یک
نشده
نویسندهتحسی 
نـــــروژی وام گرفته
اســـــت .بـــه گــــزارش
ایرانآرت،موضوعیکیازمشهورترینآثارمعمایی
آگاتا کریستی به نام «قتل راجر آکروید» همواره
خوانندگان را شــگــفـتزده کـــرده ،امــا اکنون
پیچیدگی تازهای برای آن به وجود آمده است؛ آیا
اینطرحمتعلقبهخودنویسندهاستیاآنراتقلید
کــرده؟ یک مترجم ساکن نــروژ ،مــدارک تازهای
دربارهایناث ِرخالقخانممارپلوهرکولپوآروپیدا
کــرده اســت .لوسی ما ِفت ،مترجم انگلیسی
ساکن نروژ ،رد منبع الهام احتمالی داستان
کریستیرادریکمجلهقدیمیانگلیسیپیداکرده
است .در این مجله قدیمی ،داستانی از استاین
ریورتون با نام «ارابه آهنی» با طرحی مشابه «قتل
راجرآکروید»منتشرشدهاست.مافتمیگویدباید
سؤال کنیم که داستان کریستی دستکم تحت
تأثیرداستانمعماییریورتونقرارگرفتهاستیانه؟
شباهت کلیدی اثر کریستی و داستان نروژی،
وقتیبرایمافتروشنشدکهاوترجمهخودشرا
از اثــر ریــورتــون آغــاز کــرد .ایــن داستان در نــروژ،
اولینباردرسال ۱۹۰۹منتشرشدوازآنزمانبه
بعد ،رمان «ارابه آهنی» ریورتون از طرف انجمن
رماننویسانجنایینروژبهعنوانبزرگتریناثردر
اینژانرشناختهشدهاست.

اکــرم انتصاری  -قــرار اســت روز عید سعید
فطر ،کنسرت آنــایــن همایون شجریان در
تــاالر وحــدت بــرگــزار شــود .کنسرت آنالین
ایــن خواننده به همراه ارکستری با 35
نــوازنــده و رهبری بردیا کیارس فرصت
خوبی بــرای عالقهمندان بــه موسیقی
کالسیکوحتیپاپاست.اگردرموسیقی
به دنبال ژن خوبها بگردیم ،همایون
شجریان یکی از آ نهاست.
همایون ،پسر بزرگ استاد
شجریان ،از کودکی در
خــانـه پــدر کــه مـیتــوان
آن را یــک دانــشــگــاه
خصوصی درجــه یک
دانــســت ،رشـــد کــرد.
حنجره تــوانــای پسر و
اهتمام پــدر ،باعث شد
تا همایون از کودکی قدم
در راه موسیقی بگذارد،
ســاز کــوک کند و در محضر
اســتــادان ســاز کــه همگی از

دوستان و نزدیکان پدر بودند ،بنوازد .او در
جوانی به هنرستان موسیقی رفت و کمانچه را
به عنوان ساز تخصصی خود انتخاب
کرد .در نهایت ،بعد از گذشت چند
سال ،وقت آن شد که همایون به
روی صحنه بیاید ،نغمه آواز سر
دهد و فعالیتهای جدی او آغاز
شود .امروز به بهانه سالروز تولد این
خواننده ،نگاهی به راهی که
او تا به اینجا طی کرده
یاندازیم.
است ،م 
دهه هفتاد ،دهه درس
پس دادن همایون در
محضر پدر بود .او در
این سالها به همراه
اســــتــــاد شــجــریــان
در کــنــســر تهــای
اروپــــا و آمــریــکــا روی
صــحــنــه مــیرف ــت و با
تــنــبــکنــوازی ،عــوامــل
روی صحنه را همراهی

میکرد .شاید اگر سرماخوردگی پدر و تصمیم
او برای لغو کنسرتش نبود ،سرنوشت همایون
جور دیگری رقم میخورد؛ اما این اتفاق باعث
شد تا او روی صحنه در کنار پدر همخوانی کند
و خیلی زود همه آموختههایش را به نمایش
بگذارد .آوازخوانی همایون در دهه هشتاد،
رنگوبوی جدیدی گرفت و او در سال ،82
«نسیم وصل» ،اولین آلبوم رسمی خود را منتشر
کرد .این آلبوم سرآغازی بر اجرای کنسرتها
و انتشار آلبومهای مستقل وی شد .او در دهه
هشتادچندآلبومدرخشان،ازجمله«شوقنامه»
را که بازیابی تصانیف منسوب به عبدالقادر
مراغهای بود ،منتشر کرد که همه این آلبومها،
در چارچوب موسیقی کالسیک قرار میگیرد.

خــوانــنــد ههــای دیــگــر را ،از جمله تصنیف
«د لســـتـــان» عــلــیــرضــا افــتــخــاری ،تجربه
کــرده اســت .او طــی ســا لهــای فعالیتش با
آهنگسازان زیادی برای تولید آلبو مهایش
همکاری کرد ،اما هیچکدام به اندازه همکاری
او با برادران پورناظری( تهمورس و سهراب)
پــر س ـروصــدا نــبــوده اســت .برخی معتقدند
همکاری همایون بــا ایــن آهنگسازها که
به انتشار آلبو مهایی نظیر «نــه فرشتهام نه
شیطان» و «ایران من» منجر شد ،او را از وادی
آواز اصیل ایرانی دور و وارد دنیای موسیقی
تجاری کرده است .البته این نظریه ،مخالفان
سرسختی نیز دارد .بــه هــر حــال همایون
شجریان جــزو خوانندگان محبوب سبک
کالسیک است که با وجــود انتقاداتی که از
آن گفتیم همگی به آینده او چشم دوختهایم؛
خوانندهای که امروز  45ساله میشود.

▪یک همکاری پر سرو صدا

هــمــایــون شــجــریــان آهـــنـــگســـازی بـــرای

و چهچه الکترونیک دارند و در استودیو صدایشان
را با دستگاه میسازند .اگر اینها بدون ساز و در
فضای آزاد بخوانند ،صدایشان سبب آزار گوش
میشود.خوشبختانهباتأکیدهایرهبرعزیزدرباره
زبان فارسی و ترانهها ،حداقل این است که بدتر
نشده ،ولی اگر توصیه ایشان نبود ،معلوم نبود به
کجا میرفتیم .توجه و تذکر بجایی بود درباره زبان
فارسی .چرا؟ چون اگر به زبان بیتوجهی شود،
فرهنگوپیشینهماازبینمیرود.
نــظــرتــان دربــــاره مــعــادلســازیهــای اخیر
فرهنگستان زبـــان و ادب فــارســی بــرای
اصطالحات پزشکی چیست؟ مث ً
ال برای واژه
«تله مدیسین» معادل «دور پزشکی» و برای
واژه «ویدئو کنفرانس» ،معادل «دور سخنی»
ساختهشدهاست.ازنظرشماچقدراینواژهها
کاربردیهستند؟
فرهنگستان زحمت خــودش را میکشد و برای
واژگــان معادل ساختن از وظایف این نهاد است،
ولیواژههاییهستندکهمعادلپذیرنیست.
یکشخصیبیماریایراتشخیصداده
ونامخودشهمبهنامآنبیماریاست.
ما نمیتوانیم این را عوض کنیم .ولی
واژگانی که میتوانند ساختار درست و
مشابهی داشته باشند،
فرهنگستان میسازد
واشکالیهمندارد.

تصویری از همایون شجریان در کودکی

اجــرای زنــده بنیامین بهادری در برنامه نــوروزی
«دورهــمــی» ،پس از گذشت حــدود دو مــاه ،دوبــاره
حاشیهسازشد.بهگزارشموسیقیما،همسرزندهیاد
فرهاد مهراد با انتشار بیانیهای انتقادات تندی را
دربارهبنیامینمطرحکرد.پورانگلفامدراینبیانیه
صحبتهای اخیر بنیامین بهادری را درباره داشتن
اجــازه از همسر زندهیاد فرهاد مهراد بهصراحت
تکذیب کرده است .گلفام در فرازی از بیانیه خود
نوشت« :نــوروز امسال در رسانه ملی آهنگی به نام
«کودکانه» (که بعدتر معلوم شد فقط نامش کودکانه
بــود) پخش شــد .در همان ایــام ،دوستانی تماس
گرفتندوسواالتیرامطرحکردندکهمراشگفتزده
کرد .من تا آن روز حتی نام این خواننده را نشنیده
بــودم .تصور میکردم تلویزیون آهنگ فرهاد را با
همانشعروباصدایشخصدیگریپخشکرده،اما
وقتیمتنکلماتیرا کهبهجایشعراصلیگنجانده
شده بود  ،خواندم و دیدم که شعر و آهنگی چنان
فاخر به چنین ابتذالی کشیده شده است ،سخت
شوکه شدم  ...این یک اهانت نابخشودنی به فرهاد
است ،فرهادی که وســواس بسیار زیــادی در مورد
سوءاستفادهازحقوقمعنویآثارشداشت».

سرآغازخوانندگیبایکسرماخوردگیساده!

را تغییر بدهیم و چنین چیزی مقدور نیست .اگر
بخواهید زبان را عربیزدایی کنید ،سعدی را چه
میکنید؟ خاقانی را چه خواهید کرد؟ اینها همه
با این زبان تلفیق پیدا کردهاند .منتها این زبان را به
طورمستقیماستفادهنکرد هودرزبانوواژگانتغییر
اساسیومفهومیایجادکردهاندوبعدآنهارابهکار
بردهاند .یک مثالش واژه «زحمت» است .ما با این
شیوه مفهومی از آن استفاده میکنیم و میگوییم:
«آدم زحمتکشی است»« ،بیزحمت یک لیوان آب
بده»و،...ولیدرزبانعربی«زحمت»یعنیازدحام،
مفهومفارسیداده
شلوغیوجمعیت.مابهاینواژه
ِ
وبهکاربردهایم.اگراینجابیفتدهیچکساینطور
فکر نمیکند که باید عربی را از زبان برداریم .این
اص ً
العلمینیست.
از طرفی کسانی هــم هستند کــه در متن و
گفتارشان به طور افراطی از واژههــای عربی
استفادهمیکنند.
خودتانمیگوییدافراطمیکنند.کسانیکهدرهر
چیزیافراطمیکنند،جانبتوازنوتعادلرارعایت
نمیکنند و این یک فضای منفی ایجاد میکند .به
قول شیخ محمود شبستری« :جهان چون زلف و
خطوخالوابروست/کههرچیزیبهجایخویش
نیکوست».
به عنوان کسی که در عالم موسیقی هم دستی
دارید ،وضعیت ترانههای پاپ را چطور ارزیابی
میکنید؟
بارها گفتهام که چرا موسیقی پاپ جای موسیقی
اصیلماراگرفت.جزاقلیتیکهدراینحوزهفعالیت

میکنند ،اکثریت از سر بیکاری خواننده پاپ
شدهاند .اگر چند نمونه از این ترانههای پاپ را
بررسی کنید ،شرمنده میشوید .در کشوری
کــه چنین زبــانــی دارد و از نظر ادبــیــات در اوج
هستیم ،تمام شعرها با ایــن مضمون اســت که:
«وقتی تو نیستی پیشم ،میمیرم و زنده میشم!
چشمت قهوهایه و !»...اشعاری که هیچ گرهی را
از گرههای ذهن انسان باز نمیکند .چرا؟ برای
این که موسیقیدانهای اصلی ما میدان را خالی
کردهاند.اگرمامیدانراپرکنیم،جایآنهاخالی
خواهد شد .شاید اگر امروز بنانی باشد ،دیگر
بلیتهایش فــروش نـــرود ،ولــی اگــر فالن
خواننده با آب و رنگی که دارد ،بیاید ،چنان
شلوغ میشود که بلیتها ظرف چند دقیقه
فــروش م ـیرود .کسی با اینها س ِر
غرض ندارد ،مشروط بر
این که آگاهانه
بـــخـــوانـــنـــد،
مـــوســـیـــقـــی
درســـت بــاشــد،
شــــعــــر درســـــت
ب ــاش ــد .نــظــرگــا ِه
تــمــام حــرفهــایــم
دربـــــاره موسیقی
پــاپ ،کسانی است
کــــه مــوســیــقــی را
نــمــیشــنــاســنــد،
صداهایناهماهنگ
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