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معاون حقوقي رئيسجمهور مسئول پيگيري سهم
30درصدي زنان از پستهاي مدیریتي شد
7
یادداشت

شبحكرونا
پشتباجهبانكها

دیدگاه

طيبه سياووشي؛ مشاور معاونت زنان ریاستجمهوري

مجيد محمودينيا؛ کارشناس ایمني سازمان آتشنشاني

ورود معاونت حقوقي
رياستجمهوري به لغو يك مصوبه

اخطارهايايمني شنيده نميشود

ابطــال مصوبــه ســهميه
30درصــدي انتصاب زنان در
پســتهاي مدیریتي از سوي
دیوان عدالــت اداري بازتاب
بسياري در بين جامعه زنان و
فعاالن حوزه زنان داشته است؛
بازتابي که دستاوردش ارائه اعتراضات بسيار ازسوي زنان
به معاونت زنان ریاستجمهوري بوده است ،اعتراضاتي با
درخواست مکرر ورود ریاستجمهوري به ماجرا و پيگيري
امر .اعتراضات زنان در این عرصه و ابــراز نارضایتي آنها از
لغو مصوبه مذکور که به نوعــي تبعيض مثبت در برقراري
عدالت جنســيتي در عرصههاي مدیریتــي و اجرایي بود
سبب شــد تا این موضوع از جانب معصومه ابتکار ،معاونت
زنان ریاستجمهوري در نشست هيأت دولت مطرح شود .با
طرح این اعتراضات و شکایتهاي مردمي و اتفاقنظر هيأت
دولت ،قرار بــر پيگيري حقوقي موضوع از ســوي معاونت
حقوقي ریاستجمهوري شده است.
اگرچه دولت به تجدید نظر دیوان عدالت اداري بهخاطر ورود
معاونت حقوقي ریاستجمهوري اميدوار است و در این زمينه
به جد پيگير مطالبه زنان که نيمي از جامعه را تشکيل ميدهند
خواهد بود ،امــا به باور من ماحصل این اقــدام دیوان عدالت
اداري جز القاي سرخوردگي به جامعه زنان و بهویژه فعاالن زن
حوزههاي سياسي اجتماعي ،دستاورد دیگر نخواهد داشت،
مگر ميشود شما در کشوري زندگي کنيد ادامه در
که بيش از 60درصــد فارغالتحصيالن صفحه7
دانشگاهياش را زنان و دختران تشکيل ميدهند اما سهمشان
از عرصه مدیریتي به زور به 20درصد ميرسد.

سازمان آتشنشــاني براساس
وظيفه ذاتي ،بهویــژه در حوزه
پيشــگيري ،تقریبا بــه همه
ساختمانهاي شــهر حداقل
یكبــار براي بازدیــد مراجعه
کرده اســت .واحد عمليات نيز
از این قضيه مستثنا نيست و همچون آنها دفعات بيشتري از
ساختمانهاي شــهر بازدید کرده است .اگر داخل یك ملك
تجاري یا مسکوني هم نشده باشــند ،حداقل یكبار جلوي
د ِر ملك رفتهاند و بازدید داشــتهاند .به این عنوان که اگر یك
واحد کاربري دچار حریق شــد ،شــناخت در مورد موقعيت
ملك وجود داشته باشد .اما مسئوليت داخل ملكها به حوزه
پيشگيري برميگردد ،آن هم با اولویت ساختمانهاي بلند
و اماکن تجمعي مانند مالها ،ســينماها ،تاالرهاي پذیرایي،
کلينيكهاي درماني و مراکز پزشــکي .این ساختمانها در
اولویت سازمان است ،به این دليل که عالوه بر معماري ،متراژ و
وسعت ساختمان ،جان آدمها اهميت بيشتري دارد و در اماکن
تجاري ازدحام جمعيت هست .حوزه پيشگيري به این اماکن
مراجعه ميکند و تذکرات الزم را ميدهد و از جمله اینکه براي
ادامه فعاليت دســتورالعملهاي الزم سازمان آتشنشاني را
رعایت کنند.
در این زمينه 2نکته وجود دارد؛ نکته اول چالش شهر تهران
با ساختمانهاي بلند است .یعني شهرداري و سازمانهاي
ذیربط به این قضيه فکر ميکنند که چطور این معضل را حل
کنند .معضل شهر تهران که شامل بافت ادامه در
فرسوده یا قسمت هاي قدیمي شهر یا صفحه3
معابر کمعرضي ميشــود که در آنجا ساختمانها با تراکم
بيشتري ساخته شدهاند.

4

دیروز شهر زیندل فينگن -اشتوتگارت  /عکس :همشهري /نوید مرتاض

پيروزحناچي ،شهردارتهران از آخرین مراحل
تکميل ایستگاه برج ميالد در خط7
متروي تهران بازدید کرد
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18روايت از 18رجعت
محمدرضا شجريان
به خراسان
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يكتجربهجهـاني

مديريت شهري در نقاط مختلف جهان به سمت محدود كردن
تردد خودروها و فراهم كردن شرايط الزم براي پيادهروی
و دوچرخهسواری حركت كرده است
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آرامگاه شهداي مشروطه؛ از خبر جعلي تا مقصد گردشگري

110سال پس از دفنپنهاني روزنامهنگاران مشروطهخواه در خيابان مخصوص ،آرامگاه آنها مرکز اسناد مشروطه ميشود
«آرامــگاه روزنامهنگاران
گردشگري عصر مشروطه پارکينگ
بيمارستان لقمان الدوله
ميشــود ».یك جمله جعلي در تویيتر
که بالفاصله تکذیب و مشــخص شــد
آرامگاه شهداي مشروطه در تهران که
سال گذشته توسط شــهرداري تهران
خریداري شد ،نهتنها پارکينگ نميشود
که در حال بازسازي و مرمت است و قرار
است مرکز اسناد مشروطه در کنار این
آرامگاه دایر شــود تا تهران داراي یك
مقصد جدید گردشگري تاریخي شود.
اما ماجراي دفن پنهان شهداي مشروطه
پس از شــکنجه و اعدام بيرحمانه در
کنار بيمارستان لقمانالدوله چيست؟
ســيداحمد محيط طباطبایي ،رئيس
ایکوم ایــران ،ماجراي دفن شــبانه و
پنهاني آنهــا در زمينهــاي متعلق به
باغشاه که محل اســتقرار اصلي بریگاد
قزاق در دوره قاجار بود را اینگونه براي
همشــهري روایت ميکنــد« :پس از
کودتاي محمدعلي شاه که به کودتاي
لياخوف ،فرمانــده روس بریگاد قزاق
معروف است ،با به توپ بستن مجلس
و شکســت مجاهدین ،تعدادي از آنها
که در حال فرار از مقابل مجلس بودند،
دستگير و به باغشاه منتقل شدند .آنجا
روزنامهنــگاران و برخــي نمایندگان
مجلس مشروطهخواه حبس و شکنجه

شدند .مشروطهخواهان دستگير شده
محاکمه ظاهــري و در باغشــاه اعدام
شــدند .جسدشــان را هم براي اینکه
بعدها مــورد احتــرام قــرار نگيرند و
مدفنشان به زیارتگاه مشروطهخواهان
تبدیل نشود ،در گوشــه و کنار باغشاه
دفن کردنــد .جسدشــان را بعدتر که
حکومت کودتا پس از کمتر از یكسال
سرنگون و مشــروطه دوم برقرار شد،
آرامــگاه روزنامهنــگاران و شــهداي
مشروطه مورد شناسایي و احترام قرار
گرفت؛ در دوره پهلوي اول هم احترام
به مشــروطه خواهان گذاشــته نشد
و قبرســتان حســنآباد که تعدادي از
مشــروطهخواهان نيز آنجا دفن بودند،
تخریــب و ســاختمان آتشنشــاني
شــد .بعدها اما مهدي ملكزاده ،پسر
ملكالمتکلمين که اســتاد تاریخ شد،
محل دفن پدر را شناسایي کرد و سنگ
قبري براي آن گذاشت .بناي کوچکي
هم در زمين بيمارســتان لقمانالدوله
ادهم کــه از زمينهاي باغشــاه بود،
احداث شــد .در کنار ملكالمتکلمين
قبر ميرزا جهانگيرخان صوراســرافيل
روزنامهنویس معروف و نماینده استان
فارس در مجلس آن زمان قرار دارد .او
روزنامه صوراسرافيل را منتشر ميکرد
که بيانکننده نظرات مشروطهخواهان
بود».

اسناد مشروطه در کنار این بناي ثبت
ملي شده است.
روايت يك رويداد

تيرماه ســال 97بود که پس از انتشار
برخي گزارشها درباره وضعيت آرامگاه
شهداي مشروطه ،احمد مسجدجامعي،
عضو شوراي شــهر تهران در بازدید از
این محــل ،موضوع تملــك آرامگاه را
بهمنظور بازســازي و زنده نگاه داشتن
یاد و نام مشــروطه و مشروطهخواهان
توسط شــهرداري تهران پيگيري کرد.
سازمان زیباســازي شــهر تهران نيز
اقدام به خریداري و آزادسازي آرامگاه
شهداي مشــروطه کرد و این سازمان
در یك سال گذشــته در حال مرمت و
بازسازي آرامگاه اســت .با خریداري و
تملك ســاختمان اطراف نيز قرار است
مرکز اسناد مشــروطه در کنار آرامگاه

شهداي مشروطه احداث شود تا محل
مراجعه پژوهشگران شود و یك مقصد
جدید گردشگري تاریخي در شهر تهران
راهاندازي شود.
چند روز قبل یك نوشته جعلي در فضاي
تویيتر منتشر شــد که اعالم ميکرد:
«آرامگاه روزنامهنگاران عصر مشروطه
پارکينــگ بيمارســتان لقمانالدوله
ميشود ».این نوشــته جعلي بالفاصله
از سوي اعضاي شوراي شــهر تهران،
سازمان زیباســازي و حتي بيمارستان
لقمانالدولــه تکذیب و اعالم شــد که
آرامــگاه در حال بازســازي اســت و
شهرداري تهران در پي یافتن پيمانکار
تازه براي اتمــام کار و راهاندازي مرکز

صبــح دوم تيرماه ســال 1287ه .ش
مشــروطه خواهان به روایــت محمد
ملكزاده ،فرزند ملكالمتکلمين که در
کنار پدرش در آرامگاه مشروطهخواهان
دفن شده اســت ،در مجلس و مسجد
سپهســاالر در ميدان بهارستان تهران
تجمع کردند تا به مبارزه با اســتبداد
محمدشــاه بپردازنــد و از خانه ملت
حراســت کنند .همــانروز مليگراها
به ســفارت انگليس پناهنده شــدند و
مشــروطهخواهان براي تداوم جنبش
مشروطه به بهارستان رفتند.
صبحگاه ،سواران و پيادگان قزاق همراه
با توپخانه ،مجلس و خيابانهاي اطراف
را قرق کردند و هر 2طــرف آماده نبرد
خونين شــدند .آخرین شماره روزنامه
صوراسرافيل درست در همين ساعات
توسط ميرزا جهانگيرخان صوراسرافيل
منتشر شــد و توزیع آن بين قزاقها و
نيروهــاي دولتي ،صــف مهاجمان به
مجلس را به هم ریخت .عدهاي از قزاقها
ميدان نبــرد را با
ادامه در
صفحه19
اعالم اینکه با ملت
سرجنگ ندارند و برادرکشي نميکنند،
ترك کردند.

ابوالحسن رياضی

استاد دانشگاه

ا
ز زندیک

اولین خاطره من از استاد شجریان به سال 1378
 1بازمیگردد؛ زمانی که مســئولیتی در وزارت علوم
داشتم و اولین جشنواره موسیقی دانشجویان برگزار میشد.
از جمله برنامههای جشنواره ،برپایی کارگاههای پژوهشی با
حضور استادان قدیمی و نامآشــنا بود .در جلسهای ،استاد
حسین عمومی درباره شیوههای آوازی سخنرانی میکرد با
تمرکز بر مکتب اصفهان و سبک سیدرحیم .به دعوت دانشجویان ،استاد شجریان بعد از
سالها در دانشگاه حضور یافته بود .نکته جذاب جلسه ،مصادیقی بود که استاد عمومی
درباره فهم شعر ،مناسبخوانی ،درک از محیط و مخاطب و احاطه بر حوزه ادبیات میآورد
و اغلب در ارائه مثال ،به استاد شجریان و آوازهای ایشــان اشاره میکرد تا اینکه استاد
عمومی ایشان را به صحنه دعوت کرد و دانشجویان هم تقاضا کردند که شجریان آوازی
بخواند .سلوک استاد شجریان و رعایت تواضع ،ادب و احترام نسبت به استاد عمومی و
پرهیز از هرگونه خودنمایی در حضور او ،اولین درسی بود که به همه حاضران داده شد.
استنکاف ایشان از خواندن تا زمانی ادامه یافت که استاد عمومی از او درخواست کرد و
سپس شجریان درسی را که 20سال قبل در شیوه سیدرحیم از حسین عمومی آموخته
بود پس داد .او با حافظه شگرف و یادآوری این نکته از سوی خودش که گوش او دزد است،
در عمل اثبات کرد که هر نغمه و گوشهای را ثبت میکند .شجریان بیگمان از معدود
بازماندگان نســلی بود که عالوه بر سختکوشــی در یادگیری و پیگیری در آموختن و
دانشجوبودن همیشگی ،مناسبات استاد و شاگردی را به غایت خود پاس میداشت .هرگز
از او در خلوت و جلوت ،جز به نیکی و بزرگی از استادانش نشنیدم.
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اما آشنایی بیشتر من با استاد شــجریان به پس از وقوع زلزله بم بازمیگردد.
 2ایشان پس از برگزاری کنسرت «همنوا با بم» و عزم ساختن بنایی فرهنگی برای
بازماندگان ،از تنی چند از دوستان ،ازجمله محسن گودرزی ،یونس شکرخواه ،جواد
کاشی ،کامبیز نوروزی و بنده دعوت به همکاری کرد که حاصل این همکاری ،سالها
برگزاری جلسات مرتب و دیدارهای مکرری بود که بهواسطه پیگیری امور ساخت «باغ
هنر بم» شــکل میگرفت .در این دیدارهای کاری ،اغلب جلســات غیررســمی و
گپوگفتهای دوستانهای رخ میداد که چهره محمدرضا شجریان و نه استاد شجریان
را میشد از نزدیک مشاهده کرد .رفتار دوستانه او با فرزندان و خانوادهاش و نیز با دوستان
و همکارانش را در این جلســات میشــد از نزدیک دید .امیدها و آرزوهــا ،اندوهها و
خستگیها ،عالقهمندیهایی جز موسیقی مانند عکاسی یا سازسازی و باغبانی ،در کنار
انبوهی از فشارهای بیرونی و محدودیتهای آدمی در قامت شجریان بود که او را شجریان
میکرد؛ اینکه چگونه زیر فشار سنگین انتظارات ریز و درشت ،فرسوده میشود یا چگونه
تالش برای برگزاری یک کنسرت متعارف در سالن وزارت کشــور ،توش و توان او را
میگیرد.
روزی ،مثالی زد که اوج تعارض را نشان میداد؛ او گفت وقتی پاواروتی میخواهد کنسرتی
برپا کند گاهی حتی با دیگران حرف نمیزند و با یادداشت ،ارتباط میگیرد و کاری جز
خواندن ذهنش را مشــغول نمیکند اما من باید همه جزئیــات ،از اخذ مجوز گرفته تا
چینش صندلیهای تاالر ،کیفیت صدادهی سالن ،لباس اعضای گروه ،هزینههای ریز و
درشت اجرا و ساعت شروع و خاتمه را هم خودم مدیریت کنم و آخرین چیزی که به آن
میپردازم خواندن است .و یک بار که کنسرت با تاخیر شروع شد با خستگی و خشم ناچار
به عذرخواهی از حضار شد زیرا تنی چند از اعضاي گروه در آسانسور گرفتار شده بودند.
با اینهمه او بارها تاکید میکرد که با وجود سهولت برگزاری کنسرت در خارج از کشور
و با همه دشواریهای بزرگ و کوچک اجرا در داخل ،ترجیح میدهد در کشورش و در
جایجای ایران کنسرت برگزار کند ،اما اندوهناک آنکه این امکان از او دریغ شد .غروب
دلگیر پاییزی در سال 93یا  94در دفتر «دلآواز» نزدش بودم که برخالف رویه معمولش
زبان به شکوه گشود و از رنجی سخن گفت که تارهای وجودش را سراسر درد کرده بود؛
اینکه در کشورش و برای مردمش نمیتواند بخواند و خود را چون زائویی توصیف کرد
که میخواهد وضع حمل کند و . ...او تشنه خواندن برای مردمش بود و طنین صدای آن
غروب دلگیر هرگز از خاطرم نمیرود.

گفتوگوی همشهری با پرستاراني که تا دقایق آخر باالي سر شجریان بودند

اینجا عزاكده شده بود

حضور قاطع

غایب

پروندهای برای پاسخ به هفت پرسش
چهل روز پس از درگذشت
استادمحمدرضا شجريان

شج
ریان
رد جم

روزهاي آخر سیل تماسها به سوي ما جاري بود؛ همه ایران میخواستند حال استاد را بپرسند

درختهاي خلوت آن حیاط كوچك ،پلههاي كوتاه و كشدار،
مائده امیني
همان در شیشهاي با خطوط قرمز ...همهچیز هنوز همینجاست
روزنامهنگار
اما انگار كه از اتفاقي بزرگ خالي شده است .در آخرين تصوير
جمعي از اينجا ،خیابان از آدم موج ميزد .مغازهدارها از پشــت شیشه به هیاهوي غمگین
مرگ شجريان نگاه ميكردند و چشمهاي بعضيشان پر بود از بغض و صداهاي محزون آرام
در هم ميپیچیدند كه «مرغ سحر ،ناله ســر كن ...داغ مرا تازهتر كن» حاال آدمها رفتهاند.
ماشینها دوبله پارك شدهاند .آمبوالنسي روي پل ايستاده و زناني در پشت پیشخوان «از من بپرس» پاسخ سؤالهاي
مراجعهكنندگان را ميدهند اما جم انگار خالي شده يا بغض سنگیني به ديوارهايش چنگ ميزند .پلهها را دو تا يكي
باال ميروم تا به  ICUبرسم .تختها دورتادور بخش مراقبتهاي ويژه چیده شدهاند و سكوت ،نخستین اتفاقي است
كه جريان دارد .يكي از پرستارها ميآيد و اتاق معهود را نشانم ميدهد .همان چهارديواري كوچكي كه آخرين روزهاي
بيكالمي شجريان در آن گذشته بود .بین همه اين راهروها و اتاقها نامش كه به زبان ميآيد ،حالت چهره پرستاران،
پزشكان و ...عوض ميشود؛ انگار هر كس خاطره خودش را از اين واقعه دارد .مهدي اعظممنش ،سرپرستار بخش ICU
به همشهري ميگويد « :راستش اين ماههاي آخر خودمان ميدانستیم كه اوضاع خوب نیست و همین بیشتر بههممان
ميريخت .از سوي ديگر سیل تماسها به سمت ما جاري بود ،همه ميخواستند بدانند حال ايشان چطور است و ما از
سوي خانواده اجازه نداشتیم اسرار بیمارمان را رسانهاي كنیم».
روز آخر همه اينجا بودند

«همــه تالشمان را کردیم ،اما نشــد»؛ مهــدي اعظممنش
سرپرستار بخش بعد از بهزبانآوردن این جمله ادامه ميدهد:
«استاد بارها اینجا بستري شدند با فواصل چندینماهه .دفعات
آخر این فواصل کوتاهتر شــده بود ،مثال به فاصله یکماه دوبار
در بخش مراقبتهاي ویژه بستري شــدند .از صبح آن روز که
استاد فوت کردند ،تمامي پزشکاني که در این مدت ایشان را
دیده بودند ،حضور داشتند .خانواده را هم خبر کرده بودیم که
همهشان هم آمده بودند» .اعظممنش درباره حال و هوايICU
بعد از فوت شجریان ميگوید« :اینجا همه یا بغض داشتند یا
گریه ميکردند .بعد که پیکر ایشان را بردند ،به یاري مدیریت
بیمارستان دسته گل ســفیدي آوردند و بر تخت خاليشان
گذاشتند .شمع هم روشــن کردیم .حال و هواي غریبي بود.
انگار عزاکده باشد .بعد هم که خودتان بودید ،کمکم تعدادي
عالقهمندان استاد به اینجا آمدند و جمع شدند» .سیامک امیري
پرستار دیگري است که خودش براي نخستین بار محمدرضا
شجریان را در بخش ICUبستري کرده است .او توضیح ميدهد:
«از روزي که استاد را از نزدیک دیدم ،توان حرف زدن نداشتند.
این خودش حس غریبي بود .من عاشــق ربناي ایشان بودم».
تیموري پرستار دیگري است که خودش را طرفدار شجریان
معرفي ميکند و ميگوید حســرت کنســرت استاد به دلش
مانده؛ «بودن ایشان اینجا هم غم بود و هم شادي .نه فقط ما که
همه بیمارها اینجا غمگین بودند .از پنجره  ICUخیابان را نگاه
ميکردیم و به صداي آواز مردم را گوش میدادیم».
مالقاتهاي استاد بسیار محدود بود

اعظممنش از حال و هواي روزهایي که شجریان در آن اتاق
روبهرویي  ICUبستري بود ميگوید؛ «خانواده استاد همیشه
حضور داشتند .مخصوصا دخترشان افسانه مدام در رفتوآمد

بود اما بهخاطر شــرایطي که ایشان داشــتند حتي پیش از
ایام کرونا هم مالقاتهایشان بسیار محدود بود .کم نبودند
هنرمنداني که شرمندهشان شــدیم و نشد که داخل بیایند
و سر بالین ایشان حاضر شوند .خانواده استاد اینطور ترجیح
ميدادند ».سیامک امیري پرســتار دیگر بخش ميگوید:
«شاید روز آخر ما 70تا 80تماس تلفني داشتیم .انگار همه
ایران نگران بودند و ميخواستند بدانند استاد چطور است»!
عذابِ آن يك ساعت پاياني

اوایل امسال یا در ماههاي پیشتر از آن ارتباط ما با استاد چشمي
بود .این را هم اعظممنــش ميگوید و ادامــه ميدهد« :البته
دخترشــان ميگفتند گاهي من حس ميکنــم که صداي مرا
ميشنود .شاید حق با ایشان بوده باشــد .نميدانم ...بعد از آن
البته حالشان آنقدر بد بود که نميشد با ایشان ارتباط گرفت».
اعظممنش درباره ســختيهاي مراقبت از محمدرضا شجریان
ميگوید« :روز آخر که باید عملیات احیا انجام ميشد ،روز بسیار
سختي بود .همه این روزها سخت بود بهخصوص که خودشان هم
اذیت ميشدند اما آن یک ساعت آخر که مجبور به ماساژ قلبي و
اعالم کد و ...شدیم ،دقایق سختي بود .بعد هم که وقت وداع آخر
رسید و .»...ســیامک امیري اما نگاه دیگري دارد؛ «انجام دادن
امور روتیني که هر روز انجام ميدهیم ،انگار براي استاد سخت
بود .اینکه ببیني استاد مسلم موسیقي ایران در آن حال نامساعد
روي تخت افتاده ...اینکه همه تالشت را ميکني اما تغییر خاصي
ایجاد نميشود ». ...حاال اتاق کنج ICUخالي شده .کمکم باید
بیمارستان را ترک کنم .دیگر حتي گلهاي روي تخت هم خشک
رسم جادوی زمان همه انگار به روتین پیش از هفدهم
شدهاند .به ِ
مهرماه برميگردند .بیمارها بيادعا روي تخت دراز کشیدهاند.
ســرمها چکهچکه ميکنند .سکوت همان ســکوت همیشه
بیمارستان است اما موسیقي ایران ،دیگر «شجریان» ندارد.

سالها بود كه محمدرضا شجريان به بیمارستان جم
رفتوآمد داشت ،اما شكوه تصوير ايشان در ذهن ايران خدشهدار
نشــد .چه همان ماههاي اول كه حال ايشان بهتر بود وچه اين
ماههاي تلخ آخر كه در بخش مراقبتهاي ويژه بستري بودند،
هرگز عكسي از حال بدشان منتشر نشد .چطور چنین چیزي
ممكن است؟ اينهمه آمدند بر بالین ايشان و رفتند ...پرستارها،
مالقاتكنندهها ،نیروهاي خدماتي ،پزشكان ...چطور هیچكس
شیطنتينكرد؟

الزم نبود کســي حتما سر بالین ایشــان ظاهر شود .عکس ایشان
در تمام این مدت روي مانیتور هم بود .بهراحتي ميشد از مانیتور
هم عکس گرفت ،اما همه ميدانســتند این اتفاق صورت خوشي
براي مجموعه جم ندارد .شاید شــبیه شعار بهنظر بیاید ،اما در این
بیمارستان همه با هم دوســتیم و انگار که عضو یک خانوادهایم .نه
درباره استاد ،که در هیچ مورد دیگري ،پرسنل ما کاري نميکنند که
به ضرر بیمارستان تمام شود ،چرا که بياغراق دلشان براي کارشان
ميتپد .از ســوي دیگر ميتوانم بگویم تقریبا همه پرسنل ،عشق
خاصي به استاد شجریان داشتد و نميخواستند به قول شما شکوه
استاد خدشهدار شود .همان ابتداي کار ما فقط یکبار از همه پرسنل
خواهش کردیم که تالش کنند عکســي از اســتاد در این شرایط
منتشر نشود .همین .و دیدید که خدا را شکر نشد.
چه شد كه تصمیم گرفته شد اينستاگرام بیمارستان
شروع به اطالعرساني درباره وضعیت استاد كند؟ هدايت پستها
برعهده چهكسي بود؟ ايده چنین كاري از كه بود؟

حساسیت موضوع بر کسي پوشــیده نبود .همانطور که پیشبیني
ميکردیم آنقدر فشار خبر کذب یا تأییدنشده در این حوزه زیاد بود
که تصمیم گرفتیم بعد از کسب اجازه از خانواده استاد ،در اینستاگرام
بیمارستان ،تلگرام و ...درباره حال ایشان پست بگذاریم و در راستاي
آرامش جامعه و هوادارانشان اطالعرساني کنیم .ببینید! واقعیت
این است که روزگار سختي را پشت سر گذاشتیم .ما در بیمارستان
باید به همهچیز توجه ميکردیم ،جو عمومي ،جو سیاسي ،کیفیت
درمان ،روحیه خانواده ،وضعیت دلبســتگي خودمان به استاد و...
نتیجه هم همان شد که حتما خودتان دیدید .سري اول که ایشان
در بیمارستان ما بستري بودند روزانه و سري دوم ،روزي  2الي 3بار
درباره وضعیت ایشان اطالعرساني ميکردیم.

با اينهمه برنامهريزي ،چه اتفاقي ميافتاد كه باز تا
حال استاد اندكي به هم ميريخت شايعه فوت ايشان ،رسانههاي
غیررسمي و گاهي حتي رســمي را پر ميكرد؟ اصال آيا اتفاقي
ميافتاد كه محرك اين شايعهها باشد؟

هرگز هیچکدام از این شــایعات ربطي به حال ایشــان نداشــت.
حال اســتاد همانطور بود که یک روز قبل یا یک ساعت قبل ،...اما
ناگهان شایعه فوت ایشــان همهجا را پر ميکرد .تصور کنید بارها
شده بود درحاليکه استاد وضعیت ثابت و بدون تغییري داشت از
وزارتخانههاي مختلف با من تماس ميگرفتند و ميپرسیدند این
خبر صحت دارد؟ من پاسخ ميدادم که همین االن باالي سر ایشان
بودم .دروغ است و چند روز بعد دوباره همین لوپ تکرار ميشد.
يعني هرگز حال استاد باال و پايین نميشد؟ نوسان
نداشت؟ آقاي دكتر اين بیماري منحوس چطور در بدن استاد
رشد كرد و دقیقا در روز هفدهم مهرماه چه اتفاقي افتاد؟ بعضي
رســانهها علت مرگ را از كار افتادن اندامهاي داخلي اعالم
كردند...

قطعا ميشــد ،امــا با ایــن شــایعات همخوانــي نداشــت .البته
آن دقیقه 90که شــرایط عمومي ایشــان وخیمتر شــد و شرایط

گفتوگو با بابک حیدرياقدم ،رئیس بیمارستان جم

میدانستیم این بار
به خانه برنمیگردد
در شرایط کرونا ،اگر پیکر را
نگه ميداشتیم لحظه به لحظه
بر خیل عاشقان افزوده ميشد

درباره خسرو آواز ايران نوشتن و از روزهای آخرش شنیدن،
سخت است .چشمهايم در حین مصاحبه چند بار پر میشوند.
تصويرها در ذهنم میروند و میآيند و گاهی از بعد زمان خارج
میشوم اما او آنقدر خوش سخن است كه دوباره مرا برمیگرداند
پای همان میز شیشهای دفتر رياست بیمارستان« .بابك حیدری
اقدم» كه به همراه دكتر عباسی و كادر درمان همه اين سالها را
باالی سر شجريان بودند حاال در گفتوگويی با همشهری از روز
آخر میگويد؛ از سختی پزشك معالج شجريان بودن ،وقتی هم
عاشق باشی هم مسئول .دكتر حیدری اقدم در خالل مصاحبه
بارها تاكید میكند كه تمام پرسنل بیمارستان به استاد ارادت
خاصی داشتند و برای همین هرگز به خود اجازه ندادند عكسی
از حال نامساعد ايشان بردارند يا منتشر كنند .خودش میگويد
روز آخر كه كار تمام شد ،بیمارستان را ترك میكند و میرود در
كنج تنهايیاش يك دل سیر گريه میكند كه باور دنیای بدون
شجريان برای همه انگار ،ممكن نیست.

همودینامیــک ناپایدار ،همــان روز آخر  -کــه روز تلخي هم براي
همه ما بــود -ماجرا کمي فــرق ميکرد .درباره علــت دقیق مرگ
ایشان و روند پیشروي بیماري در بدن استاد هم اجازه بدهید بدون
کســب رضایت از خانواده شــجریان چیزي نگوییم.
باالخره ایشــان یک ســري بیماري داشــت که
روزبهروز پیشرفت ميکردند.
آقاي دكتر گفتید دقیقــه ...90بار
آخري كه ايشان را به بیمارستان آوردند ،شما
متوجه وخامت اوضاع شده بوديد؟ پیشبیني
ميكرديد كه اين ســاعات ،ساعات آخر
است؟

بله متأســفانه ...مــن بهعنوان یک
پزشــک قلب همان ابتــداي کار
فهمیدم شرایط بسیار بحراني است
و این بار با همــه دفعات قبلي فرق
ميکند .حدس ميزدیم استاد این
بار مرخص نشود و این حقیقت تلخي
براي همه ما بود.

يكبار براي همیشه به ما
بگويید آيا واقعــا در همان هفدهم
مهرماه ايشــان فوت كردند؟ كم
نیستند كساني كه قويا باور دارند
محمدرضا شجريان زودتر از اين
فوت كرده و جهــت آرام كردن

اوضاع اين موضوع از همه ايران پنهان شده است...

ما از روز اول صادق بودیم .هرگز چنین چیزي نبوده است که استاد
فوت کرده و این اتفاق پنهان شده باشد ،اما آمادگي فوت ایشان بار
آخري که بستري شــده بودند براي همه پرسنل بیمارستان وجود
داشت ،چراکه ميدانستیم این شرایط ،بسیار بحراني است .روز آخر به
ما هم گفته بودند که قرار است بعد از فوتشان به مشهد منتقل شوند
و آمادگيهاي الزم را -همان زماني که ایشان در قید حیات بودند ،اما
حالشان وخیم بود  -به ما داده بودند 5 .تا 10دقیقه بعد از فوت ایشان
اطالعرساني انجام شد.
و جابهجايي پیكر چطور انجام شد؟

چندساعتي پیکر استاد در سردخانه بیمارستان بود و بعد از آن با
آمبوالنس بهشتزهرا به آنجا منتقل شــد؛ یعني عصر همان روز
که کمکم مردم جلوي در بیمارستان جمع ميشدند ،این فرآیند
انجام شد.
چرا آنقدر در انتقال پیكر از بیمارســتان به بهشت
زهرا تعجیل شد؟

شــرایط کرونا اینطور ایجاب ميکرد .اگر پیکر را نگه ميداشتیم
لحظه به لحظه بر خیل عاشــقان افزوده ميشد .اي کاش شرایط
عادي بود.

حاال كه همه آن هیاهوها گذشته است ...چه براي شما
مانده؟ براي شما كه گوشتان پر از صداي آواز شجريان است و
شايد از معدود كساني هستید كه تا آخرين لحظه حیات ايشان
كنارشان بوديد...

چهارم دبیرستان بودم که گوشه دفترم شعرهاي آلبومهاي مختلف
استاد ،مثل «بیداد» و ...را مينوشتم و تجزیه و ترکیب ميکردم .بعد
ميبردم به دبیر ادبیاتمان ،دکتر محمدي ،نشان ميدادم و درباره آن
ســؤال ميکردم .من با تصنیفها و آوازهاي استاد بزرگ شده بودم.
صداي ایشان با پوست و گوشت و استخوانم گره خورده بود .براي من
آن واحد هم عاشق ایشان باشم و هم پزشک
خیلي سخت بود که در ِ
ایشان و از سوي دیگر مدیریت بیمارســتاني که استاد شجریان در
آن بستري اســت برعهده من بوده و باید همه حواسم جمع باشد و
احتماالت را پیشبیني کنم .همه اینها به کنار ،من باید طوري رفتار
ميکردم که دیگران گمان نکنند که من عواطــف را با کار حرفهاي
درگیر کردهام و . ...راســتش گاهي دلم پر ميکشــید براي استاد.
ميرفتم دستي آرام بهصورت یا سر ایشان ميکشیدم تا قدري آرام
بگیرم .استاد شجریان براي من رؤیا بود .دستنیافتني بود .فکر اینکه
روزي پزشک ایشان شوم در مخیلهام هم نميگنجید .زمان گذشت
و من بهعنوان پزشــک هر روز ميرفتم و ایشــان را در شرایط
نامساعدي ميدیدم و عذاب ميکشیدم ...عذاب؛ من که با
صداي استاد درس خواندم و پزشک شدم.
آخرين باري كه شجريان توانست ارتباط
كالمي بگیرد و با شما حرف زد كي بود؟

ماهها قبل ...ایشــان به ندرت ميتوانســت چند
کلمهاي به زبان بیاورد...
نخستین بار كي ايشان را ديديد؟

ایشان براي فیزیوتراپي آمده بودند بیمارستان.
نخســتینبار از نزدیک همینجا دیدمشــان.
ذوقزده شدم و با سرعت رفتم که ببوسمشان.
و روز آخر...؟

تمام که شد من بیمارستان را ترک کردم .رفتم گوشه
تنهایي خودم ،یک دل سیر گریه کردم .رؤیاي من از
دست رفته بود.

محمدرضا شجریان در خالل تور کنسرت استرالیا با گروه شهناز ،بریزبن سال  / 2010عکاس :مهرداد ناصحی ،نوازنده گروه شهناز

مترو درانتظار
وصولاوراقمشارکت

همشهري از سهلانگاري مشترك بانکداران
و مراجعان گزارش ميدهد

پروندهای برای پاسخ به
7پرسش؛ 40روز پس از
درگذشت استاد شجريان
بررسي تغيير محل
خاكسپاری از منظر معماری
و آييننامههای ابنيه تاريخی
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تغییر محل خاكسپاری استاد آواز ايران را از منظر معماری ،حقوق و
آيیننامههای مرتبط با ابنیه تاريخی بررسی كردهايم

چهكسي بهتر از خود شجريان ميتواند
به پردازش اين فقدان بزرگ كمك كند؟

كهازبادوباران
نیابدگزند
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نگار حسینخانی
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راهنمای سوگواری برای استاد آواز ايران
وقتي محمدرضا شــجريان در هشتادســالگي
محمدامین طاهرپور
درگذشــت ،موجي از غم جامعــه را فراگرفت.
روانشناس
هوشــنگ ابتهاج در مصاحبهاي گفت« :براي
بزرگي اين مصیبت كلمه ندارم .كلماتم سســت و ضعیف و كم و كوچك و پوك
است» .فقدان او نهتنها طرفدارانش ،بلكه ديگر هنردوستان را سوگوار كرد .بسیاري
بهدلیل همهگیري ويروس كرونا نتوانســتند بر ســر مزارش بروند و در مراسم
سوگواري جمعي شركت كنند .خوانندههاي بسیاري در عرصه موسیقي سنتي شهرت كسب كردهاند ،اما
كمتر كسي توانسته نزد مردم محبوبیتي چون شجريان بیابد .اين محبوبیت تنها بهدلیل توانايي موسیقايي
او نبود .محمدرضا شجريان طي ســالهاي فعالیتش ،قطعات متنوعي درباره شادي ،جدايي ،وصال ،غم و
بسیاري موضوعات ديگر خوانده و اجرا كرده اســت .اينها همه با عمیقترين احساسات انساني در ارتباط
بودهاند و همین موضوع باعث ميشود شنونده با خود شجريان هم ارتباطي عمیق برقرار كند .در اين روزهاي
پس از درگذشت او ،چهكسي بهتر از خودش ميتواند در مورد سوگ و فقدان با ما سخن بگويد و به پردازش
اين فقدان بزرگ كمك كند؟
شجريان درباره سوگواري و فقدان بسیار خواندهاست .يكي از بهترين نمونههاي آن قطعه «مرغ سحر» است
كه شايد در كنار «ربنا» ،بتوان آن را معروفترين اثرش نامید .آرزوي هر سوگواري است كه با كشیدن آهي،
غمهاي ناگفته را جاري كند و بتواند بار ديگر از درد و رنج فقدان آزاد شود .زندگي ،بيرحمانه جان عزيزان
را ميگیرد و فرد را به سوگ مينشاند و تنها ميكند .فرد سوگوار در حسرت ديدار دوباره رفتگان است و غم
شديدي درون خود دارد و بهدنبال راهي اســت تا اين غم را كاهش دهد و گاه كلمهاي نمييابد تا غمش را
بیان كند و به آه كشیدن پناه ميبرد.
همانطور كه هر زخمي روي پیكر انسان منابع بدن را به ســوي خود ميكشد ،هنگامي كه كسي از دست
ميرود ،منابع رواني سوگوار به سوي اين زخم رواني ميآيند .پس ديگر میلي به چیزي ديگر يا شايد جاني
براي چیزي ديگر باقي نميماند .بازمانده شــايد از آن همدم از دســت رفته به خشم آيد و از او به شكايت
بپرسد كه «بي سبب چرا ترك آشیانه كردي»؟ شكوهكردن بازماندگان از رفتگان عمل رايجي است .چه
بسیار جمله «چرا رفتي؟» كه در مجلسي يا بر سر مزاري يا در گوشهاي تنها به زبان آمده .اين خشم از آنجا
نشأت ميگیرد كه بازمانده همیشــه با جايي خالي روبهرو است؛ با حفرهاي عمیق كه نميتواند بهسادگي
آن را پر كند.
شب ،سكوت ،كوير؛ هر سه فقدان را يادآوري ميكنند و در هر سه چیزي كم است يا از دست رفته؛ در شب،
نور و خورشید ،در ســكوت ،كالم و آوا و در كوير ،مايه حیات .شجريان اين حس فقدان را به بهترين شكل
به نمايش گذاشته است .گريستن بر آنچه از دست رفته است راهي براي پردازش سوگ ايجاد ميكند .به
رسمیت شناختن فقدان ،نخستین قدم براي درك آن است و به همین دلیل است كه شجريان براي سوگوار
از باريدن ميخواند .اما گريستن و آه كشیدن اين واقعیت تلخ را تغییر نميدهد كه انسان بايد بپذيرد ،چیزي
از زندگي كم شده و از دست رفته است .فرويد معتقد بود زماني كه شخصي يا بهطور كليتر چیزي در زندگي
از دست ميرود ،در وهله اول شخص سوگوار تمايلي به گسستن از آن ندارد و احساس ميكند «جهان فقیر
و تهي شده است» ،چون آن چیزي كه از دست داده ،اهمیتي فراوان داشته و شخص سوگوار مدتها به آن
دل بسته بوده و در روانش جايگاه مهمي داشته است.
آواز او به خوبي با امر سوگواري همسو ميشود .هنگام سوگ ،بازمانده نميخواهد از چیزي كه سوگوار آن
است جدا شود .توجهش به چیزي كه خالي از ياد و خاطره متوفي است ،جلب نميشود .در اين هنگام ارجاع
مداممان شجريان است ،زيرا كمتر كسي توانسته است بسان شــجريان به امر فقدان ،جدايي و سوگواري
بپردازد .شجريان در خیلي چیزها استاد بود ،اما اين مسلم است كه فريادكردن سوگ به نغمهاي جانسوز
يكي از آنهاست و درد اين است كه چشم از او چگونه توانیم نگاه داشت؟

تو پو ف مح
كس رگا ی ل
خا پار شج
ی ریان

فرزند مهدي اخوان ثالث درباره همسايه تازه
پدرش ميگويد آنها رونق اين باغاند
وقتی حواسمان پرت آســمان بود و در آن آبی
حزنانگیز ،پايیز میخواست تن آن درخت كهن
را با پرواز  BAE146ماهان راهی مشهد كند ،ما
در دل خود خوانده بوديم :انتظار خبری نیست
مرا .ما عزادارانی ســرگردان ،تصورمان همان
تصوير رايجی بود كه قاصدك از توس میآورد؛
تصوير مبهم گودالی كوچك كه میخواســت
ايران را در كنار امید مدفونش در خود بگنجاند.
ما غافالن ضلع غربی آرامگاه ،حواسمان جمع
آن نقطه بود كه ناغافل حــوض تصوير آن يار
را از ما ربــود .و آب ،انعكاســی از عكس او را در
جايی ديگر نمايان كرد .قوانین شكننده ،حاال
دستاوردهای تازهای برايمان داشتند؛ دست آن
يار كه از دامن جا ماند ....دســت بردار از اين در
وطن خويش غريب!
وقتی قرار كردند محمدرضا شجريان را به مشهد
ببرند ،گفتند او زاده خراســان است و خودش
گفته فردوسی زبان را نجات داده و من موسیقی
را! و چه دلیلی مهمتر از آنكه قرار است پیكر او در
پناه حافظ زبان كه خود بارها و سالها مزارش
از گزند در امان نبوده ،مراقبت شــود .چه شد
كه خراسان میزبان شــد و ما میهمان ،و نگران
پیكر درختی كه در خاك خــود ،جان تازهای
میگرفت؟ هرچند همچنــان میخواند :قاصد
تجربههای همهتلخ با دلم میگويد كه دروغی
تو دروغ كه فريبی تو فريب .اما با هزاران صدای
تازه هنوز سكوت رساتر است؛ گرچه مدفنش در
توس ،آواهای تازهای از شهر بلند كرده؛ از همان
آن نخست ،تا همین امروز .اما چه بر سر پیكر ما
خواهد آمد قاصدك!
ما در اين فرصت ،به چند نگاه مجهز شده و به اين
ماجرا نظر انداختهايم تا حواس حادثه را در اين
تاريخ شلوغ و پُرحرف ،پرت كرده باشیم.
قاصدك هان چه خبر آوردی؟

بگذار از آنچه رفت بگويیم ...فراهمكردن خاك

در جايی كه قــرار بود پذيرنده نباشــد تنها با
دستورات سیاســی حاصل میشد .همین شد
كه نامهای به تاريخ  17مهر از دفتری به دفتری
ديگر رســید .از متن نامهها هیــچ درز نكرد و
همهچیز محرمانــه ماند تا تاريخ دســتهای
پُرتری برای آيندگان داشته باشد .اما بگذاريد
به امروز برمیگرديــم؛ آن ن ُه بند كه هیچيك با
همه مقالها برای شجريان صدق نكرد .توس با
آن ارگ و برج و بارو سال 1375ثبت ملی شده
و به ســال 1378تعیین حريم و درسال 1384
تعیین حريم مجدد .عرصه و اعیانی با 9بند كه
هیچيك اشارهای به خاكسپاری در عرصه آثار
تاريخی نكرده .اما اگر به ساختوساز در كنار آثار
تاريخی حساس شويم ،پس انگار نبايد آرامگاهی
ســاخته و منظری مخدوش شــود .گذشته از
اين ،هیچ ايرادی بر پناه به حضرت فردوســی
نیســت .مثال محمد ســپنجی ،از كارشناسان
تعیین عرصه و حريم ايــران میگويد« :در اين
خاكســپاری ،قوانین ثبت كامال رعايت شده و
اگر در آينده ،سازهای به منظر اثر آسیب نزند و
ساخته نشود ،مشكلی از نظر قوانین حريم ندارد.
نبايد فراموش كرد اين عمل در عرصه انجام شده
نه در اعیان اثر» .يا ابوالفضل مكرمیفر ،مديركل
میراثفرهنگی خراســان رضــوی میگويد:
«جای جديد نزديك  20متر با جای قبلی فاصله
دارد و دقیقا در همان محدوده اســت و قوانین
را نمیشكند» .اما يونسكو چه میشود؟ فرهاد
نظری ،مديركل سابق ثبت آثار تاريخی سازمان
میراثفرهنگی و كارشناسی كه نقش مهمی در
پروندههای ثبت جهانی داشته ،میگويد« :دفن
استاد شجريان هیچيك از قوانین و ضوابط میراث
فرهنگی جهانی را نمیشكند .ازجمله آثار ايران
كه میتواند در فهرست میراث جهانی ثبت شود
آرامگاههای مشاهیر ايران مانند حافظ ،سعدی
و بوعلی است .در جوار آرامگاه اين بزرگان ،مزار
ديگر مفاخر و مشاهیر ايران قرار دارد كه بسیاری
از آنها مفاخر معاصر هستند .خاكسپاری پیكر
بزرگان فرهنگ و هنر در جوار آرامگاه مشاهیر از
نظر يونسكو هم مهم است».

سرزمین خنیاگران است خراســان؛ اقلیمی
صابر محمدی
عجیب ،بافته از تار و پود موسیقی در كوهپايه
روزنامهنگار
و جلگه ،بــا الحان هزارمســجد و آن آوازهای
درخشان زنان عصر طاهری كه راتبه نیشابوری،
كنیز محمود وراق سرآمدشان بود و آن دوتار
خونپاش و نغمهريز سمندری و عثمان عصر
پهلوی ،آن آواز جگرسوز شريفزاده باخرزی و
حاجقربان تربتی ،معاصران خوشحنجره ما.
سرزمین كوچ ،غربت و مقامهای كشاورزهای
بخشی .شجريان 19،مهرماه 1319در میانه چنین نواها و نغمههايی به دنیا آمد
و استخوانهايش از همان ابتدا ،به رعشه آواز و نشئه ساز مقاوم شد .تا 27سال
بعد ،او همانجا ماند و معلمی و مناجاتخوانی و همسرداری و فرزندداری و
ورزشكاری كرد تا ســال 1346كه به تهران آمد .شجريان خراسان ،حسابی
بچهتهران شده بود؛ خواننده راديوها و تلويزيون تهران و بعدها حتی آوازخوان
بزرگترين صحنههای موســیقی جهان از قونیه تا كپنهاگ .وقتی به تهران
رسید ،لباس موسیقی خراسان به تن نداشت .حتی اولبار كه در همان خراسان
خواسته بود از سنتور شكسته رفیقش صدايی درآورد ،صدای موسیقی يكی از
مردان كراواتی تهران آن روزگار و يكی از زنهای سرشناس برنامههای شبانه
موسیقی در پايتخت آن عهد را درآورده بود .دو موسیقیدانی هم كه شجريان
در ابتدای امر محضرشان را درك كرد ،اص ً
ال تهرانی بودند؛ نورعلی برومند و
فرامرز پايور .شجريان ،باروت مشتعلی بود كه خراسان در حريری از صدای
آسمان پیچیده و به تهرانش فرستاده بود .باروت تازه خراسان ،يك لحظه قبل
از شلیك ،قرار بود در شــهری فرود بیايد كه صدايش ،صدای آن روزهايش،
صدای مردی بود از قلهك تهران ،خوشنشین پايتخت با صدايی مخملی كه
فقط البهالی شاهنشــینهای بازمانده از عهد قاجار میپیچید؛ غالمحسین
بنان .محمدرضا شجريان درست يك سال پیش از آنكه بنان ،ردای نمايندگی
صدای تهران را زمینبگذارد ،سر از آنجا درآورد و طولی نكشید كه شد صدای
تهران .طولی نكشید كه شد صدای ايران و شد يكی از صداهای آشنای جهان.
محمدرضا شجريان بهعنوان هنرمندی خراسانی53 ،سال از عمر 80سالهاش
را بیرون از خراسان زيست؛ عمری كه از اول مهر 1319در مشهد كلید خورد،
در 17مهر 1399در تهران به انجام رسید و در 19مهر  1399در طوس خراسان
يادگار خاك شد .در 53سالی كه او ،ديگر نه فقط پسر خراسان ،كه به زعم خود،
فرزند ايران بود ،بارها نظر به خراسان كرد؛  53رجعت او به خراسان را در اين
53سال مرور كردهام.
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 /1351اجرای «رباعیات خیام»
گام اول با شاعر نیشابور

«رباعیات خیام» نخستین آلبوم رسمی محمدرضا شجريان بود كه منتشر
شد؛ شجريان در همان گام اول رسمی شدنش با يك نوار كاست ،بعد از حضور
در راديو و تلويزيون ،از شاعری خراسانی سراغ گرفته بود؛ «ابر آمد و زار بر سر
سبزه گريست» از شاعر نیشــابور در بیات اصفهان .بعد« ،می نوش كه عمر
جاودانی اين اســت» در ماهور و 3رباعی ديگر .اينها را شجريان سال1351

ازنگاهمعماریومیراثفرهنگی
خب! استاد را در پیادهراهی كنار حوض دایرهای با چشمانداز مجسمه حكیم و زیرسپیداری به خاك سپردند.
كارشناسان میراث فرهنگی اما میگویند این پیادهراهها همیشه در معرض تخریب و بازسازی و مرمت است
و محل عبور تاسیسات .همین هم شد كه جمعی از كنشگران میراث فرهنگی با انتشار نامهای سرگشاده
خطاب به علیاصغر مونسان ،وزیر میراث فرهنگی ،گردشگری و صنایعدستی و سیدعباس صالحی ،وزیر
فرهنگ و ارشاد اسالمی نسبت به خاكسپاری استاد آواز ایران در آرامگاه فردوسی كه در مرحله ثبت جهانی
است اعتراض كردند .آنها گفته بودند این مسئله را خالف موازین میراث فرهنگی در رعایت عرصه و حریم
محوطههای تاریخی میدانند.
پاسخ اول:
سیدعلیرضا قهاری؛ رئیس انجمن مفاخر معماری ایران

ســیدعلیرضا قهاری ،رئیس انجمن مفاخر معماری ايران است .او صحبتش را
اينطور شروع میكند كه سنجش 2شخصیت ملی در كنار يكديگر كار چندان
سادهای نیست؛ «شكی نیست كه جانمايی اول برای خاكسپاری استاد شجريان
مكان مناسبی نبود؛ مكانی كنار باغچه .با توجه به اينكه اخوانثالث در آن مكان،
خود صاحب مركزيتی است ،شايد دلیلی بود كه خانواده شجريان را بر آن داشت مكان ديگری را برای استاد
آواز ايران انتخاب كنند ».با اينحال بهنظر قهاری اگر قرار باشد تغییری در مزار استاد شجريان رخ دهد ،او
بهعنوان معمار اين مزار را خاكسارانه طراحی میكند؛ «با توجه به اينكه در محوطه ،نصب تنديس ممكن
است ،اما لزوم چنین تصمیمی نیازمند دقت بیشتری است .اگر محوطه مزار استاد شجريان مستقل بود ،يا در
آينده مستقل بشود شايد بتوان برای او مقبرهای طراحی كرد .اما با توجه به شناخت و سابقه ذهنی كه از استاد
در اذهان مردم ايران است ،تصور نمیكنم كه اگر خود او هم زنده بود ،چنین درخواستی میكرد .هنرمندی
كه خود را خاك پای مردم ايران میدانست ،حتما چنین نظری هم به فردوسی بزرگ داشت .اگر بهعنوان
معمار بخواهم برای او سازهای طراحی كنم ،سراغ گنبد و گلدسته يا آرامگاه نمیروم ،بلكه طرحی الهام گرفته
از خُ لق خاكسار محمدرضا شجريان نسبت به مقام فردوسی خواهم كشید .شايد تنها يك صفحه كه كرنشی
باشد به فردوسی بزرگ .و شايد خطی كافی باشد تا اين كرنش را نمايندگی كند».
پاسخ دوم:
اسكندر مختاری؛ باستانشناس و كارشناس میراث فرهنگی

اسكندر مختاری ،باستانشناس ،مرمتگر و كارشناس میراث فرهنگی است .او
تعريف میكند كه شكلگیری آرامگاه فردوســی روايتی طوالنی دارد و تا امروز
حداقل  2بار اين آرامگاه تغییر كرده تا به شكل امروزی رسیده .اين آرامگاه ازجمله
مكانهايی بوده كه انجمن آثار ملی اقدام به يادمانیسازی در محل مقبره كرده
و چه خوب كه اين تغییر شمايل مقبرهها و ايجاد يادمانها ،مورد قبول مردم قرار گرفته است .كسانی كه در
ساخت اين آرامگاهها تالش كردند با مقام شاعر ،معماری و فرهنگ ايران كامال آشنايی داشتند؛ «با احترام
فراوان به مقام استاد شجريان ،مقبره فردوســی ،اثر هنری كاملی است .هرگونه تغییری در اين اثر هنری،
يكپارچگی آن را تحتتأثیر قرار میدهد .حتی بهنظر تدفین شاعر بزرگ ،مهدی اخوان ثالث نیز نوعی تغییر و
دستكاری در اين اثر بوده .برای روشنشدن اين موضوع به تابلويی هنری فكر كنید؛ اثری ارزشمند كه در آن
دست برده شود .اين را فقط با اتكا به نگاهی به اثر میگويم نه اهمیت شخصیتها و درجه اعتبار هنرمندان.
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تیرماه 1355
كنسرت در توس /صدای تهران در آسمان خراسان
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1378 ،1358و  /1386ربنا
مناجاتخوان خراسان در رادیو تهران

کیدزن زا

هاگشناد داتسا

 8731لاس هب نایرجش داتسا زا نم هرطاخ نیلوا
مولع ترازو رد یتیلوئــسم هک ینامز ؛ددرگیمزاب
.دشیم رازگرب نایوجشناد یقیسوم هراونشج نیلوا و متشاد
اب یشهوژپ یاههاگراک ییاپرب ،هراونشج یاههمانرب هلمج زا
داتسا ،یاهسلج رد .دوب انــشآمان و یمیدق ناداتسا روضح
داـی
اب درکیم ینارنخس یزاوآ یاههویش هرابرد یمومع نیسح
ردمحم
زا دعب نایرجش داتسا ،نایوجشناد توعد هب .میحردیس کبس و ناهفصا بتکم رب زکرمت
اض
موكولرد اهلاس
رسیدهاگشناد
نخواهدروضح
هرگزوب هتفای
زمانیذجكههتکن .د
بهج با
مرگ،هراسل
كهداصم
شجریانیقی
محمدرضاسا هک دوب
مرگ ،امر موكول است؛ بهویژه براییمومع دات
ای رجش
ن
مرگ»،مهف هرابرد
پسساازنم ،رعش
«انتشارخب
کرد ،یناو
طیحم زا
گذشته،طابهخم و
ایرانطاحا و ب
آوازح رب ه
استادهزو
درگذشتتایبدا
كرده است؛ در چهلروزی كه از دروآیم
نانوشته
رسم
باراراازرد بلغا و
نخستینم هئ
برایسا هب ،لاث
ویدئوهایجاوش دات
موزیكهزاوآ و نایر
هاـوـشیا یا
كنسرتنا
خصوصیکویم هراشا
اجراهایهکنیا ات در
برخیشهازستصاویر و گفتوگوها و داتسا
 7808هرامش  2441یناثلاعیبر  9931 1نابآ  72هبن
خاك،شیا یمومع
كهب ار نا
وقتیص ه
زیرخاكیتهاوعبهد هنح
كردنشناد و درک
موكولنایوج
است؛اقت مه
مرسومیدرک اض
رسمجش هک دن
اند .نایر
یزاوآ
آرشیوها بیرون آمده و منتشر شده
همهلس .دناوخب
نیست .کو
جش داتسا
مرگی نا
شجریانضاتاوتابدتیاعر و
برایا و بدا ،ع
است...مارتح
موكول تبسن
امرداتسا هب
مرگ،ومع
تو را در حجاب كشیده است؛ اما و یم
دریركار
ایم.ه زا زیهرپ
كردهوگر
فهرستدوخ هن
اند،رد ییامن
شدهضح
دیدهوا رو
نخستنیلوا ،
بارب یسرد
برایدو
40روزهب هک
اینح همه
دررضا
كه نا
راداد
شجریانش ه
.د
آثار و ابزار و ادوات مرتبط با
و درک تساوخرد وا زا یمومع داتسا هک تفای همادا ینامز ات ندناوخ زا ناشیا فاکنتسا
هتخومآ یمومع نیسح زا میحردیس هویش رد لبق لاس 02هک ار یسرد نایرجش سپس
گفتوگو
،تسا دزد وا شوگ هک شدوخ یوس زا هتکن نیا یروآدای و فرگش هظفاح اب وا .داد سپ دوب
دودعم زا نامگیب نایرجش .دنکیم تبث ار یاهشوگ و همغن ره هک درک تابثا لمع رد
وگویی
دادهناگدنامزاب
صورتـسن
شجریاندوب یلـ
سال1362بباهوالع هک
كهـشوکتخس ر
تصویریدرایـ
یریگدای ر
گفتگیپ و
نخستینربارد یری
اكبر ناظمی ،عكاس ایرانی ،برایو نتخومآ
بود ،منتشر كرد.
زگره .تشادیم ساپ دوخ تیاغ هب ار یدرگاش و داتسا تابسانم ،یگشیمه ندوبوجشناد
تاجیكستانولخ رد وا زا
سال1990زدرج ،تولج و ت
كهزب و یکین هب
تاجیكیگر
عكاسداتسا زا
خبرنگارنوشن شنا
بخشی از گفتوگوی تصویری محیالدین عالمپور .مدی
انجام شده ،در صفحه فیسبوك «كانون بینالمللی عالمپور» منتشر شد؛ كمی بیشتر از 4دقیقه.
جانمایي مقبره فردوسي و موقعیت مزار اخوان ثالث و شجریان در
محمدرضا
حضور
فرود» ابرا با
نم رتشیب ییانشآ اما
درآمدـتاش داتسا
«چاووشب ازنایرجـ
مستندقو زا سپ ه
پیشهلزلز عو
سالاب مب
چندگیمز
هانا كامكار و آرش رئیسیان كه.ددر
سه ضلع از باغ
منتشر
های
كردند؛یا 2
سپ ناش
بود،زگرب زا
ماندهیرا
بیرونرسنک
فیلممه« ت
كهمبازاب اون
اســتادزعراو »
نتخاس م
حرفانب
دقیقهیایگنازهرف یی
شجریان ساختند ،بخشی هشــت یارب
بود.ش سنوی ،یزردوگ نسحم هلمجزا ،ناتسود زا دنچ ینت زا ،ناگدنامزاب
شدهخرک
انجام،هاو
گفتوگویی كه  17مهر سال1382داوج

محمدرضا با دانش قرائت و تالوت قرآن از مشهد به تهران آمده بود .كودكی
را در مشهد نزد پدر به همین كار ســپری كرده بود و حاال كه آواز میخواند،
نمیخواست قرآن را ادامه دهد كه نكند مغايرت اين دو ،پدر را ناراحت كند اما
خودش هم فكرش را نمیكرد وقتی برای كنسرت در بزرگداشت موالنا به قونیه
رفته ،آنجا رايزن فرهنگی ايران كه قاری ايرانی را به مسابقات بینالمللی قاريان
قرآن آورده بگويد قاریشان دير كرده و عنقريب است كه ايران از مسابقات
اوت شود ،بعد او برگردد بگويد نگران نباش من میخوانم .بعد آقای رايزن بگويد
ولم كن من به اندازه كافی عصبانی هستم .بعد شجريان بگويد میخوانم حاال
ببین! بعد برود بخواند و مدال طالی مسابقات را بگیرد .اين مدال طال ،رجعتی
نوستالژيك به آقامهدی (پدر) و خراسان بود؛ جايی كه شجريان را با تالوت و
قرائت قرآن انس دادهبود .دو سال بعد هم او در مسابقه تالوت قرآن كشوری
شركت كرد و رتبه نخست را به دست آورد.

اين ،تنها رجوع جغرافیايی -موسیقايی؛ او با محمدرضا لطفی و گروه شیدا در
جشن هنر توس حاضر میشود و پای پلههای بنای آرامگاه فردوسی از عطار
نیشابوری میخواند در سهگاه كه «وز تو جهان پر است و جهان از تو بیخبر».
خنیاگر خراسان ،پسر آقامهدی كه در مشهد همه او را میشناسند به ديار خود
بازگشته است و اين اولینبار است كه پس از 9سال حضور در تهران ،صدايش
در آسمان خراسان میپیچد .اين اجرا ســال 1358و در قالب نهمین آلبوم
كانون چاوش عرضه میشود و ســالها بعد لطفی با نام «جان جان» دوباره
منتشرش میكند.

شجريان كه سال 1355از راديو استعفا كردهبود ،در پاسخ به درخواست راديويیها
برای همكاری در مردادماه سال ،1358به آنجا رفت تا دانش تالوت و مناجاتخوانی
را كه از سالهای زندگی در خراسان اندوخته بود در اختیار جوانهای تازهنفس
پس از انقالب راديو بگذارد .او 4آيه از چند سوره قرآن را كه همهشان با «ربنا» آغاز
میشدند انتخاب كرد و به همراه مناجاتی در افشاری خواندشان و برای آموزش به
ديگران با خود به راديو برد اما نهايتا همان نسخه آزمايشی برای آموزش ،بهعنوان
نسخه نهايی در ماه رمضان آن سال در برنامه افطار پخش شد .رد پای «ربنا» دو بار
ديگر در زندگی شجريان پیدا شد؛ يكبار سال 1378وقتی او اين دعا را در دو آلبوم
تالوتش با عنوان «به ياد پدر» گنجاند و منتشر كرد و ديگر بار سال ،1386هنگامی
كه در مراسم ختم مادرش در مشهد آن را خواند.

مكان فعلي مزار استاد شجریان در ضلع غربي حوض مقبره

شــاید خارج از این ،هیچ مسئلهای نباشد كه هنرمندانی از دیار خراســان كنار هم قرار بگیرند ».مختاری
میگوید كه كار روی مزار استاد شجریان و برنامه برای معماری آن مثل آن است كه قصد كنیم روی تابلوی
نفیسی نقاشی خودمان را بكشیم .بهنظر او هنوز این تابلو از منظر بصری تحتتأثیر قرار نگرفته ،هر چند بنیان
آن گذاشته شده است .اما این امر نیاید مبنایی برای آسیب بیشتر به این اثر شود؛ «اگر برای مزار محمدرضا
شجریان مونومانی ساخته شود ،ممكن است ،به ساخت مقبرهای برای اخوان نیز فكر شود .بنابراین این تابلو
مرتب در مخاطره است» .مختاری به خاطرهای از استاد شجریان در دورهای اشاره میكند كه مسئول نظارت
بر عرصه میراث فرهنگی در پروژه بازســازی بم بوده .وقتی بم و منظر فرهنگی آن ،ثبت جهانی شد و منیر
بوشناكی ،معاون مدیركل یونسكو برای پردهبرداری از لوح ،به ایران آمد ،مردم جمع بودند و ما برای زندهكردن
امید میان آنها تالش میكردیم تا این اثر به بهترین شكل ثبت شــود .در آن دوره استاد شجریان هم برای
ساخت باغ هنر بم ،در این شهر حضور داشت .گویا از او دعوت شده بود در مراسم شركت كند ،اما امتناع كرده
بود .من با لباسهای خاكی به هتل رفتم و به او توضیح دادم كه مسئول پروژهام .اما گفت در مراسم رسمی
شركت نمیكند .به او توضیح دادم این مراسم به آن معنا رسمی نسیت و مردم نیاز دارند بدانند كه صاحب
اثری جهانی هستند تا تالماتشان كمی تسكین یابد .وقتی فهمید مراسم همان روز است خودش آمد و بعد از
پردهبرداری هم رفت .او با دقت متوجه رفتار خود بود .از این روست كه میگویم شجریان نیازی به بهرهبردن
از فردوسی نداشت ،چون خودش یك فردوسی بود.

عطاق روضح

بیاغ

ازچشمهمسایه

شسرپ تفه هب خساپ یارب یاهدنورپ
زمانی كه شاعر زمستان «م .امید» را هم در جوار فردوسی به خاك سپردند ،مسئله ثبت ملی توس
تشذگرد زا سپ زور لهچ
مطرح بود .آن زمان ،مخالف سرسخت مقبرهسازی در آرامگاه فردوسی ،عطاءاهلل مهاجرانی ،وزیر
شفیعی كدكنی ،شاعر ،پادرمیانی كرد و از رهبر
محمدرضاسا
هرچندحمدات
بود.ردم
خاتمیاض
دولترجش
فرهنگ و ارشادناي

انقالب مجوز خاكسپاری را گرفت .اما چه شد كه اخوان را در آرامگاه فردوسی به خاك سپردند و
حال ،خانواده او چه احساسی درباره این همسایگی دارند؟

ازمنظرحقوقی

با اینكه كامبیز نوروزی ،حقوقدان معتقد است این ماجرا بحث حقوقی نمیطلبد ،اما
میتوان برای نگرانیهای كارشناسان میراث فرهنگی به 9بندی پرداخت كه برای این
نگرانیها ادله شدهاند .گذشته از اینكه آرامگاه فردوسی هیأت مدیره سختگیری دارد
و در این سالها اجازه دفن هیچ شخصی در آنجا صادر نشده ،اما این  9مورد ممنوعیت
عنوانشده درباره عرصه و حریم اثر ملی در میراث فرهنگی چیست؟

یك :هرگونه احداث بنا در محدوده عرصه ممنوع باشد .دو :هر اقدامی كه منجر به تخریب عرصه و
اعیان اثر شود هم ممنوع است .سه :هر فعالیت عمرانی ،ساماندهی برای حفظ و كشف ارزشهای
فرهنگی -تاریخی از مرمت ،بازسازی ،توسعه و ایجاد فضای سبز ،تعمیر یا تغییر كاربری در همه
یا قسمتی از محدوده عرصه و اعیان اثر پس از تهیه و ارائه طرح و تصویب نهایی سازمان میراث
فرهنگی و گردشگری معتبر و قابل اجراست .چهار :حفر چاه و احداث زیرزمین در محدوده عرصه
و اعیان اثر ممنوع است ،مگر اصل بنای تاریخی زیرزمین یا چاه داشته باشد كه در این صورت فقط
در حد موجود قابل حفظ است .پنج :تفكیك ،تغییر كاربری ،تغییر نما و دخل و تصرف در كالبد
بناهای قدیمی موجود و تعریض معابر در بافت ممنوع است .شش :ملحقات ،دخل و تصرفهایی
كه در جداره بافت بهوجود آمده و با معماری تاریخی -فرهنگی جداره هماهنگی ندارد در نماها
و كالبد بناهای قدیمی موجود براساس طرح مصوب سازمان میراث فرهنگی و گردشگری باید
بازپیرایی شود .هفت :ارائه خدمات زیربنایی تاسیساتی و رفاهی از قبیل آبرسانی ،برقرسانی ،آب و
فاضالب ،ایستگاه تلفن و نظایر آن پس از تهیه طرح ویژه و تصویب نهایی سازمان میراث فرهنگی و
گردشگری معتبر و قابل اجراست .هشت :هر فعالیت پژوهشی ،باستانشناسی ،كاوش و گمانهزنی
علمی و نظارت بر همه طرحها پس از تهیه طرح در انحصار سازمان میراث فرهنگی و گردشگری
است .نه :دیوارها باید با مصالح سنتی و بومی منطقه مرمت شوند و بهكاربردن هر نوع مصالح با
اندودهای دیگر در نماها و دیوارهای خارجی همه ساختمانها ممنوع است».
پاسخ نعمت احمدی؛ حقوقدان:

نعمت احمدی ،حقــوقدان میگوید كه در قانونی كه ســال73
پاسخ زردشت اخوان ثالث؛ فرزند مهدی اخوان ثالث:
تصویب شــده به محدوده میراث اشاره میشــود و اینكه در این
زردشت اخوان ثالث ،پسر اخوان و مدیر نشر زمستان میگوید كه نخستینبار
محدوده نباید هیچ نوع حفر و ساختی صورت بگیرد .اما محدوده
ایران اخوانثالث ،همسر اخوان و مادر او ،پیشنهاد خاكسپاری شاعر در محوطه
آرامگاه فردوسی را مطرح كرد؛ «مادرم خواست تا پدرم در كنار فردوسی به خاك
میراث باید تعریف شده باشــد .از آنجا كه استاد شجریان وصیتی
مبنی بر اینكه حتما باید كنار اخوانثالث دفن شود ،نداشته ،بنابراین
سپرده شود .او نخستین كسی بود كه در آن خاك ،كنار فردوسی به خاك سپرده
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خواند ،فريدون شهبازيان موسیقیاش را ساخت و شاملو30 ،رباعی خیام را
دكلمه كرد تا نخستین آلبوم رسمی شجريان 4سال بعد ،به سال 1355در
انتشارات ماهور منتشر شود.
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یضاير نسحلاوبا

دستودلبازی
آرشیویستهایشجریان

در این تصویر جانمایي نخست مزار استاد آواز ایران در كنار مهدي اخوان ثالث تصویر شده است.

آذرماه  /1354قرآنخوانی
مدال طالی تالوت در تركیه

جنر نینط

1

زانهش هورگ هدنزاون ،یحصان دادرهم :ساکع  0102 /لاس نبزیرب ،زانهش هورگ اب ایلارتسا ترسنک روت لالخ رد نایرجش اضردمحم
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درنگ

23023630

23023630

درنگ

سهشنبه  27آبان  99شماره 8087

جرش
نای

دنیآرف نیا ،دندشيم عمج ناتسرامیب ورد يولج مدرم مکمک هکخراسان ،آواز دشتستانی سر داده بود با دوبیتی باباطاهر« :به سر شوق سر
،ندینش شرخآ یاهزور زا و نتشون ناريا زاوآ ورسخ هرابرد
رخاسان
.دش ماجناكوی ته دیرم».

زيست
جايی كه 53سال از عمر 80سالهاش را دور از آن زیست
جایی

تذكرهدلتنگی
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1358تا  /1368همكاری با مشكاتیان
یار خراسانی

6

 /1369بازخوانی «مرغ سحر»
با شعر نماینده كالت در مجلس شورای ملی

اين را بايد درازدامنترين و ماناترين رجعت شجريان پايتختنشین به خراسان
درنظر آورد؛ 9سال همكاری با آهنگسازی خراسانی كه پر بود از خاطرهبازی با
هموطنشان :پرويز مشكاتیان نیشابوری .همكاری آنها بیرون از كانون چاوش
و با شكلگیری رابطهای سببی و خانوادگی ،پررنگتر شد و به تولید  13آلبوم
انجامید .آنها گاه از عطار نیشابور سراغ میگرفتند ازجمله با غزلی در آلبوم «دود
عود» و گاه به شعرهای خراسانی محمدتقی بهار مشهدی سرك میكشیدند
در «خراسانیات».

بعید اســت امروز كســی در اين ادعا كه بازخوانی تصنیف «مرغ ســحر»،
شنیدهشــدهترين تصنیف محمدرضا شــجريان است ،تشــكیكی به خرج
دهد .عمومیتيافتهترين تصنیف شــجريان كه در روزهای نخستین پس از
درگذشتش نیز بارها از زبان دوستدارانش همخوانی شد ،اولینبار سال1369
و در خالل كنسرتی در دانشگاه بركلی آمريكا با صدای شجريان به گوش رسید.
پس از آن ،تصنیف «مرغ سحر» میشود قطعه اضافهبرسازمان يا بهاصطالح
آنكور كنسرتهای شجريان .همه اينها را گفتیم تا بگويیم ،شاعر «مرغ سحر»
هم شاعری بود محضاً خراسانی؛ محمدتقی بهار ملقب به ملكالشعرا ،نماينده
عضو انجمن مشروطهطلبان خراسان و نماينده درگز و سرخس و كالت اين
ِ
تصنیف «شب وصل» از بهار را در
ديار در مجلس شورای ملی .شجريان بعدها
آلبومی به همین نام و نیز در آلبوم «آهنگ وفا» هم خواند.
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مهرماه  /1370اجرای «آسمان عشق»
بازگشت باشكوه به شاعر خراسان در غیاب یار نیشابوری

محمدرضا شــجريان از زمان قطع همكاری با پرويز مشكاتیان تا 4سال بعد،
7آلبوم منتشر كرد؛ او آهنگساز نیشابوریاش را به همراه نداشت و شعرهای
عطار نیشابوری هم در آثارش كمرنگ شــده بود .ضبط «آسمان عشق» در
مهرماه  1370اما با بازگشت عطار به آثار شجريان همراه بود؛ آلبوم كمی بعد
در سال 1371منتشر شد به همراه دو آوازی كه شجريان روی غزلهای عطار
طراحی كرده بود؛ بازگشتی باشكوه به ديوان شاعر خراسانی در غیاب آهنگساز
نیشابوریاش.

.دنوشیم رپ راب دنچ هبحاصم نیح رد مياهمشچ .تسا تخس
تشهب هب ناتــسرامیب زا ركیپ لاقتنا رد ردقنآ ارچ
جراخ نامز دعب زا یهاگ و دنيآیم و دنوریم منهذ رد اهريوصت
؟دش لیجعت ارهز آذرماه  /1377آلبوم «شب ،سكوت ،كویر»
دنادرگیمرب ارم هرابود هك تسا نخس شوخ ردقنآ وا اما موشیم
میتشاديم هگن ار رکیپ رگا .درکيم باجیا روطنیا انورک طیارــش هویتنماترین رجعت به خراسان
یردیح كباب« .ناتسرامیب تساير رتفد یاهشیش زیم نامه یاپ
طیارش شاک يا .دشيم هدوزفا ناقــشاع لیخ رب هظحل هب هظحل«شــب ،ســكوت ،كویر» هویتنماترین رجعت محمدرضا شجریان به
ار اهلاس نيا همه نامرد رداك و یسابع رتكد هارمه هب هك »مدقا
.دوب يداعزادگاهش اســت؛ آلبومی با بهره كامل از موسیقی مقامی خراسان و آواز
زور زا یرهشمه اب یيوگوتفگ رد الاح دندوب نايرجش رس یالاب
دشتی بیرجندی همراه با بیتهایی از عطار و دیگران و البته آن تصنیف
امش يارب هچ ...تسا هتشذگ اهوهایه نآ همه هك الاح
مه یتقو ،ندوب نايرجش جلاعم كشزپ یتخس زا ؛ديوگیم رخآ
ایام»زا رپ ناتشوگ هك امش يارب ؟هدنامماندگار «بارون» در مقام درنا از موســیقی كرمانجی در شمال خراسان.
«یادادص
كنسرتوآ ي
/1371رجش زا
تابستانسا ناي
وت
هبحاصم لالخ رد مدقا یردیح رتكد .لوئسم مه یشاب قشاع
طبسنيرخآ ات هك دیتسه يناسك دودعم زا دياشاین ،تظاهرات 2نفره شجریان و كلهر است در لهجه خراسان به همراهی
روستاییحدرهظحل
گوشهاشيا تای
ن
تدارا داتسا هب ناتسرامیب لنسرپ مامت هك دنكیم دیكات اهراب
آمریكاشرانكسربازانی كرمانجیپوش با جلوداری حاجقربان سلیمانی كه اسلحهاش
گروهشديدردوب نا
...
آن روز گرم تابســتان كه محمدرضا شــجریان به همراه
یسكع دندادن هزاجا دوخ هب زگره نیمه یارب و دنتشاد یصاخ
متنبداثرمراهچدوتاری بود با زخمههایی جانسوز.
جدینادرتسری
حضوریمدوب
خراسان،هشوگ هک
برد،ش مرتفد
صحنهرع
رویبلآ ياه
ياراهمو
«یادخم
كنســرتفلت
ایام»
ديوگیم شدوخ .دننك رشتنم اي دنرادرب ناشيا دعاسمان لاح زا
دشتستانی،داتسا
فایزادیب« لثم
شعرهایو »د
خراسانمتكهشوبرنيم ار ...
هاییهازیزجت و
آهنگکرت و
جزکدريم بی
ایام»مدر
داشت« .یاددعب .
رد دوریم و دنكیم كرت ار ناتسرامیب ،دش مامت راك هك رخآ زور
زمستان  /1379كنسرت «زمستان است»
خراساندربيم
هنرمندانهدابهریبد هب م
رجعتی،نامتایب
خود،حم رتکد
يدم
هایاشن ،
يم ن
بود ،مدرداد
نشستهبرد و
و باباطاهر نآ هرا
پنهان
الیه
نودب یایند رواب هك دنكیم هيرگ ریس لد كي شایياهنت جنك
احضار خراسان به كالیفرنیا
«دوشلاؤــس
آوازرکيم
درمد
نم .
كهینصت اب
جاف
آناه
بود؛وآ و
یادشانهزا
ایامدواتسا يا
بازانهگبارزب
خاطرهدش
و بازگشتی.مدوب ه
شجریان
.تسین نكمم ،راگنا همه یارب نايرجش
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اصلیيادصدهه  70رو به اتمام بود كه شیدایی 4نفره شجریانها با كلهر و حسین علیزاده
هایناشیا
گوشهپ اب
یكیوازتسو
كهشوگ
چهت
زدخبهت َق َرسا و
میناو
پلگ م
بود»،هر
برافروختهدروخ
يارب .دوب ه
میآمد و نم
رخساره
این
6سال با
خراسان تخس
درد هک دوب
نآ ر
یكیاازقشاع مه
قضاشابنامناشی
شورموهازو م
دستگاهشزپ
آواز در ک
رفتندیومادرنیدومه
صحنه کــ
رویرادیاپان
جهانـرامه ،
سویور ناـ
سوکو-آنرخآ ز
اینهــ
خلتهمزور
آنهامه ي
جنوبی يلیخآغاز شد؛يارب
طبس
روستاهایدحاو ِ
آثاریس زا و
مثلد يو
ایام رگی
یادیدم
تی ر
میـسر
ایاماتـ
یاد ين
تصنیف هک
اشارهداینایهمرجدرش داتسا
است و ر
كدكنیهمه
شفیعیوــب ام
محمدرضاجام -د
ثالثـوـف يمک ار
اخوانم قر
مهدیدرکي
عطارهورابرد .
خراسانیــلع
3شاعرقیقد ت
چونناشیامدت ،گرم
كردامبهیبآن.
خراسانردر
خراسانسا ير
نوایعرب تــ
سپردههده
دلوب نم
یكسرههد
كویر» دیاب و
سكوت،ح همه
«شب،ج مساو
«خراسانیات»شیااب عم
ود
دورهشیا
اینو نا
شیپآثاردنور
اولامیب يو
چراغير
داشتند.دب رد
همراهداتسا ن
شعرهایشانزابهجا مه
نیست،تسب نآرا اغلبنباودب دیهدب ه
رصدهب اهنی
قابلانک
خراسانیدیدرابآننم ،ر
لهجهر يروط
اما لحن و راتف
دادــوسک
مقامب
خوانیتدریاضر
بداههناخ زا
نوازی وش هداو
بداههیرجــ
كالیفرنیا،زیباچ نا
است.ا همه .منک ينیبشیپ ار تالامتحامحمدرضا شجریان .درمییوگن ي
بادهخراالاب
چراغیا هر
رواــش
«حریفا ن
شــد:ـس کی
آغازیب يرـ
ثالثرام
اخواند ي
است»تــشا
ياهفرح راک اب ار فــطاوع نم هک دننکن نامگ نارگید هک مدرکيمبیداد بر شعر «زمستان هک
مشكاتیانيهاگ شتــسار ... .و ماهدرک ریگردبفروز» كه این آغاز راه بود.
دوبارهشباکيم رپ ملد
همكاریدیــ
/1374تسا يارب
.دا
.دندرکيم تفرشیپ زورهبزور
اخوانيم ناشیا رس ای تروصهب مارآ يتسد متفريم
رمزدیشک
اسمات م
يردق
مارآ
راب 09...هــقیقد دیتفگ رتكد ياقآ
بازگشت با
جایمریگب
اینجبارش دبهاتسا .
بودنتاایر
يارب
مشكاتیانؤر نم
تسد .دوب ای
دوبارهنتبهفاین
7سالدوب ي
پسکنازیا رکف .
شجریان ه
بم»ناشيا هك يرخآ
نواهباب ار
«همیب
كنسرتسرام
«فریاد»دوروآ نات
آلبوممش ،دن
سال  /1382ا
پیوسته
پرویز
گوتنبرگزپو يزور
مقصداشیا کش
بسازند؛موش ن
خراسانیخم رد
تماممه ماهلی
مثلثیيمن
ثالث،دیجنگ
اخوانامز .
مهدیشذگ ن
عطار با ت
فریادیپ ؟ديدوب هدش عاضوا تماخو هجوتم
مسیریبش
منزل باران در ين
«بیكتو
آلبوم
«بروب نم
گرفتند:ونعه
کـنامـشزپ نا
يم زور ره
كنســرتو متف
اجرایر ناــشیا
برایرش رد ا
پاریس بودطیا
سريم
ديبهدرك
نيا ه
درـس
گذشــتهاـ
سالعاس ،تاع
علیزاده ،تا
آنجاو گروه شجریانها و كلهر و رخآ
«قاصدك»
هاییركه
«زمستان
نمیشود» عطار را هم همراه خود كرده بودند تا نوار خراسان از
دستعاسما
كرند/م يد
كورندمودیدي
باذع و
منيم
دلشک
دردی
قاصدك.../م
نم ؛باذع
كه تو را اب هک
تسا
؟
بردارناز این
همه
منتظرند/
منتشر
شعرا ياد
نوآورانهردبرداتس
آهنگیاوخ س
مشكاتیان،زپ و مدن
در وطن خویش غریب»..مدش کش
نواهلب
«همتم
كنسرتــسأ
نـوـم ...هناف
«فریاد»ونعهب
است» در سال 1379تا حاال كه آلبوم کی نا
شاعرصمشهدی
خالقانههكآنيراراب ني
اجراییيرجش
شجریانسباناوت نا
ساخته بودطتاابترا ت
عطارــدرش زپ
مسجد»لق ک
میخانه ون امه ب
«رها دــتب ا
با بم» برگزار میشود ،پاره نشــود .آنهار اازک ي
بدوزدربهخآواپسین تصویری كه
برایبمايمال
مشــكاتیاندریگ
شجریان-رح امش اب و
خراسانیيك دز ف
قراراست از دوگانه ؟دوب
انتهادیدرمهف
درش م
افتادندطویار
ثالثرایسب
اخوانرحب
«فریاد»سا ينا
«بی تو به سر نمیشود» ،به مسیر ت
باقیكبماند؛ شعر
شیااز...آنلبهرق اهه
بودنتااــ
دو هب
اینردن
برای ت
عیاروتيم
تمامـسنا
ایتـ
بدرقهنچ
اخوان ،د
محمدرضایا و
باران»مه اب راب ن
هایفد هــ
«بوسهتاع
كردند:ف يلبق
شعر شاعری دیگر از خراسان منزل قر
یكاممسیری جدا از
پس
شفیعیكدكنی .
...دروایب نابز هب ياهملک
نیا داتسا میدزيم سدح .دنکيم
هم در پیش بگیرند.
؟ديديد ار ناشيا يك راب نیتسخن
يخلت تقیقح نیا و دوشن صخرم راب
عثمانناشیا
خصوصیزیباف يارب
اجرایآ يپارتوی
دووب هدم
نامشخص/دند
تاریخناتسرامیب
.
 /1384كنسرتهای «چاووشی» و «ساز خاموش» .دوب ام همه يارب
محمدپرست
خوافمه کیدزن زا رابنیتــسخن
دوتارنوازجنی
صداـباـشمدید ا
هم .نا
هممسیر با اخوان و كدكنی ام هب هشیمه ي ا رب ر ابكي
ویدئوییهدزقو
پیغاماب و مدش
تعرس
نمیمتف
صبحب هک
شبیشكهمسوب
شاید شما هم آن .نا
پلیوگب
دارديآاگردیي
دوستاو ا
كهاــعق
بودرد
دادهمه
نشانه نا
«فریاد»هدف
شجریان پیشتر با «قاصدك» و م
پیرمردذرا دیدید؛
شدرآن
را
ثالث
اخوان
مهدی
و
بگذرد
خراسان
از
خودشزوور و
عثمان محمدپرست 92ساله ،تصویری از؟...رخآ
به شعر مدرن فارسی میزند ،در مسیر مك ؟دندرك توف ناــشيا هامرهم
شجریان را رو به خدا
آدم مامت
«شجریانش هک
گفت:میب نم د
میاتسرا
خداار ن
گفت.کبهکرت
می.مدر
سخنمتفر
گرفت و با هاوشوگ
بودسین
برداریم)نت
توشهناسك د
(بیاقرههك ي
«چاووشی»ايو
هم هممسیر خود كند .این بار نوبت شعردنراد رواب
درستی بود،
كانادا،زآواز
باروخ يی
کی ،دومد
دوتارنوازس لد
نكن».هیرگ ری
دریغمدرک
خودتنرومازياوایؤر .
لطف زا
آذرماهحم
بعدابهضردم
شود.جش
ناير
تورنتویرتدو
كه در كنسرتی دونفره با كیهان كلهر در نيا زا
سازشاهرانتبه صدای
خوافی،
برسد
برسیم و باز نوبت به عطار از نیشابور و
تسد
طیوبدوهتفر
شجریان كوك كرده بود؛ هر دو بار در دهه 70و .د
توف
كدكنرك
كدكنیهازج و هد
شفیعی تــ
محمدرضارك مارآ
ند
خصوصی و
اجرای
با شعر «ساز خاموش»اش در كنسرت «ساز خاموش».
محفلی؛ یكی در كرد بیات كه شجریان كنار فریدون مشیری نشسته بود
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روتینام زا دشيم يتحارهب .دوب مه روتینام يور تدم نیا مامت رد
يشوخ تروص قافتا نیا دنتــسناديم همه اما ،تفرگ سکع مه
پرویزب
درگذشتم يار
مست»موج هعومج
«رندانش .درادن
باران»ـوـش دیا
«آهعش هیب
هایب را
آلبومرظنه
/1388دیایب
نیا رد اما ،
مشكاتیانکی وضع هک راگنا و میتــسود مه اب همه ناتسرامیب
هن .میاهداوناخ
نیشابورن يراک ام لنسرپ ،يرگید دروم چیه رد هک ،داتسا هرابرد
بغضکدردننکيم
ه
«آهب
آلبومض ه
درب رر
نیشابوریمی
عطارت ناتسرا
غزلیشاز مام
سالرباچ ،دو
اینهک ا
خراسانارارغادريب
الفتنبااشلد ق
رشتهيارب
شجریانشراک
نا
بردوامم
مست»،دپتي
«رندانـس زا .
آلبومد يوـ
مشــهدیيدرم رگی
بهاروگب مناوت
الشعرایت می
ملكه ابیرق
شعریسازرپ هم
باران» وشباع ،لن
ق
سال
شاعران
خ
برایياوصا
1388سراا هب
نبودندركهجش دات
خراســاناد نای
يمن و دتش
موسیقیتوساوخ
اینوق هب دن
بودماماش ل
داشــتهش ا
هوک
گروه
هایش
خ باداتسا
كنسرتهشد
توروش راد
پاریسموه .د
بوداکتا اويارادازتبا نا
نشستهم ر
دلی طقف ا
داغیراببرک
كردند؛مه زا
خراسانسرپ ه
لن
مشكاتیان
وقتی
شهناز
خ
پرویز شهاو
كهیدرک
آمدک م
خبرت ه
شال
كند؛نک
نیشابورع دن
قضاارزااهیيــسک
انداوتازــس
برگرد د
طیابهرایرشاننیا ر
جوار
سپردهم
خاكرشتن
عطار.دبهوشن
نیمه
استیددرو .
قراردید
شدهخو هک
مرگر اد
درویشیشندقرکش ا
به گفته محمدرضا .د
رساند.هآنچروز در یكی از
نیشابورك دش
خودش رامیبهمصت ه
چهلمهتفرگ
برایا دش
توانستسني
نبودبومارگات
اینجاامی
شود،ناواتسر
آستان
بیلبوردهای
مشكاتیانهببرعورش
پرویزسرعالطا
سرنهادنينا
نشینیو هرابرد
چلهتیعض
«درسا
بودند:دات
نوشته؟دنك
شهرياده
سپ ت
اهت
سوگوار
های
باغ
كوچه
در
شجریان
محمدرضا
استاد
ایران
ملت
چشم
حضور
جانان،
؟دوب هك زا يراك نینچ هديا ؟دوب يسكهچ هدهعرب
گفت:
وقتیمكه
تیمیساسح
تركیدوضو
نیشابورک رب ع
دروپ يس
شجریانـش
بغضوبن هدیـ
داریم».مه .د
میروطنا
گرامیهک
نیشابوریبراشیپ
ين
باشم».درکيم
داشتهنآ می
هاخایراوهللشف ردق
مشهدیرب
قولأتماای بذک
مقابلششنبهدیی
بودهحكهنیدرا رد هد
كسیهزو
«كمترب دایز
دو
مارگاتسنیا رد ،داتسا هداوناخ زا هزاجا بسک زا دعب میتفرگ میمصت هک
عشق»ح هرابرد ...و مارگلت ،ناتسرامیب
«طریقشیا لا
آلبومتسپ نا
/1395اذگب
5مهرد و میر
ياتسار ر
27سالعالطا ناشناراداوه و هعماج شمارآ
پسنازک يناسر
مشكاتیان .می
تیباعقاو !دینیبب
عارف
كها
سارانی
گروهک ت
اعضایور ه
دستس راگز
شجریانيتخ
محمدرضاتشپ ار
سال1368شاذگ رس
مهرماهرد ام .میت
روزتازسرامیب
یكنا
گرفتهکبود
دوباره
بودب
بردهدیا
اروپاه هب
تورهم
بهیچ
خودت ز
يوم باهجو
بودند،،میدر
رساندهع وج
هميموم
مشكاتیانسوااویراسبهوج ،
تیفیک ،ي
رادیو ِو
پخشد
تهیه،ونامر
آلمانهیراحور
كنسرتوناخ
تدیِئع ِر،ضو ،هدا
كنند؛بلد
برگزارگتــس
افشاریمودونواخ ي
درا هب نا
ایتس
برنامهدا
تا ...و
كردهنابود
مهرماهن
بعد ،هجیت
27ساله مه
دقیقاش نام
عشق».هک د
«طریقخ امتح
بود؛ناتدو
نرسیدهدید
گوشيمارس .دی
شیااماهبهک لوا
گرفتهوبو به
آورداتامیازب رآند
وحدتتسر
تاالرسب ام نا
يرت
دستور دند
آلبومرراسبهو هناز
شجریانود ي
همایونيزور ،م
 3،1395يلا 2
راب
آمریكاابه
بود ود
برگشتهرابر
ایرانیعضو ه
شیا ت
شجریانسرهمعازالطا ن
نبودکويم ينا
دیگرمیدر
رونمایی كند؛ مشكاتیان .
بستريااو،ابمردم در تاالر
مراقبت
سوترهازمهن
اینانرب
چندكیلومترهم
كردند .هچ ،يزير
يممیيقافتا
اشهازكاوداتفا
خانهزاب
در ات
ببرند.
خانه
به
و
بخرند
را
خراسان
یاران
پیش
3دهه
كار
تا
بودند
بسته
صف
وحدت
ياههناسر ،ناشيا توف هعياش تخيريم مه هب يكدنا داتسا لاح
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يقافتا ايآ الصا ؟دركيم رپ ار يمــسر يتح يهاگ و يمسرریغ
«خراسانیات»عياش نيا كرحم هك داتفايم
اسفند  /1398آلبوم ؟دشاب اهه
خراسان تاعیاــش نیا زا مادکچیه زگره
تقدیمحبههب يطبر
ختام؛شیا لا
حسنن ناــ
.تــشاد
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زمستان،
ماهـسا لاح
واپسیناتـ
بود؛طنامه د
شدهرو
جمک دوب
راهیی ه
افتادهزور ک
نیازمندلبق
طبیبانس کی ای
نازق تعا
تنش..بهلب
باز اما .،
20روزگاناز
شد.ش ناه
مجهزهعیا
همتوف
«خراســانیات»شیا
شیرینیار اجهمه ناــ
مكرر،دبهرکيم رپ
تلخروصت .
ایننک
جزب دی
البتههرا
ا
بار
ایندش
كهوب ه
بودد د
بستریحر
جمهکيلا
بیمارستانتسا
هنوزاثدرتیعضو دا
شجریانو تب
بودیویغت نودب
گذشتهير
اسفندتشاد
زا
طعم
اماترازو
باراخ
اینههن
مشكاتیان.يا
پرویزب فلتخم
هممتبا نم ا
شد؛مبازسا
منتشرگي
پیش ،دنتفر
33سالپيم و
آلبومی ازدندیسر
نیا
بهار
نبود؛
آهنگساز
محدود
الشعرایربخ
ملك تحص
شعرهای؟دراد
خساپ نم
آلبوميم
خراسانیمداد
نیمه هک
يبهالاب نالا
خراسان،یا رس
ناش
شجریان
موطنورد .مدوب
بازانهوبهتسا غ
خاطرهدنچ
رجعتیعب زور
«خراسانیات»مراه هبهرابود د
مشهدی،ارکت پول نی
با لهجه.دشيم ر
سكوت ،كویر»
«شب،نعي
ابدی.گره ي
بازگشتاح ز
پیشب ازداتسا ل
ماهو الا
چندياپ
درستن نی
كرد،دشيم
میون ؟
تبدیلاس
ن
بودآو؟این
موسیقی
درن
باراد
تش
كردهياق
همراهتكد
خراســاننيا ر
مقامیم يرامیب
سوحن
شجریانررادباروطچ
یكسرهتسا ندب
دا
كالم
یكدیگر،ر
كناررك دش
درد و د
آلبومیق
دورد اق
اینور
بوددتافه ز
شدهمه
احضاررهم
خراسانچ هام
يقافتا ه
«خراسانیات»،تفا
يضعب ؟دا
مادریماش
باشند.هناــسر
تلع اه
پدر اور گر
دیارك زا
خراساناتبهفا را
آوازخواندنا ند
تمامخاازد ياهما
دینیيل
ادایمالعا
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...دندرك

/1399
توسش نــیا اب اــما ،دــشيم اعطق
خاكسپاریتادرعیاــ
يــناوخمه
19مهرشادن
هتبلا .تــ
ابدیمیخو ناــشیا يمومع طیارــش هک 09هقیقد نآ
بازگشتـش رت
طیارش و دـ
این را نخواهم نوشت ...هیچگاه نخواهم نوشت.

جش
نت ریان و
ش
ر نشدهاه ی
ش

اهلاس ،یراکمه نیا لصاح هک درک یراکمه هب توعد هدنب و یزورون زیبماک ،یشاک
غاب« تخاس روما یریگیپ هطساوهب هک دوب یررکم یاهرادید و بترم تاسلج یرازگرب
اجرایخصوصی
و یمــسرریغ تاــسلج بلغا ،یراک یاهرادید نیا رد .تفرگیم لکــش »مب رنه
اینتفگوپگ
پیشدازیاه
بود.ناتسو
نواختهیاه
ویولندیم خر
شجریانچ هک دا
شــوردبامحم هره
دستگاهش اضر
خصوصیهندرو نایرج
اجراییرجش داتسا
یعقوب انوش سال 1375در نای
22دقیقهزنایزا دشیم ار
تصویریاشم کید
كامل.درک هده
نسخهد راتفر
بارناتسو
اینوا ه
گذشترف اب
كهو نادنز
ایناخ
شنبهداو
انوش،و شاه
محمدد اب زین
بخشی از این اجرا منتشر شده بود اماناتسو
نوازد.م تاــسلج نیا رد ار شناراکمه و
میـشی
تنبكا دـ
کیدزن ز
خانگیاهدردیما .د
اجرایهوزرآ و
ایندنا ،اــ
درههو
را منتشر كرد .همایون شجریان همو ا
منزلیدپدر،
رانک رد ،ینابغاب و یزاسزاس ای یساکع دننام یقیسوم زج ییاهیدنمهقالع ،اهیگتسخ
نایرجش ار وا هک دوب نایرجش تماق رد یمدآ یاهتیدودحم و ینوریب یاهراشف زا یهوبنا
هنوگچ ای دوشیم هدوسرف ،تشرد و زیر تاراظتنا نیگنس راشف ریز هنوگچ هکنیا ؛درکیم
فیلممستند
ار وا ناوت و شوت ،روــشک ترازو نلاس رد فراعتم ترسنک کی یرازگرب یارب شالت
تاكنون چند فیلمساز ادعا كردهاند كه در این ســالها در حال تهیه فیلم مستندی درباره محمدرضا .دریگیم
پخشلاثم ،یزور
برایهک دز ی
كه جوا
كردراعت
میر ض
اعالمشن ا
سایتشیم نا
درفگ وا ؛داد
سربخشیانت
حسنیتوراواپ یتقو
كهخیم
سالینکبوددهاو
شجریان بودهاند .در یك فقره ،چندیترس
در
سرانجام
فیلم
این
دارد.
نیاز
مالی
حمایت
به
شجریان
محمدرضا
دربارهیراک و دریگیم طابترا ،تشاددای اب و دنزیمن فرح نارگید اب یتح یهاگ دنک اپرب
مستند «همسفر با مرغ سحر» زج
سال1391
در
شهناز
گروه
و
شجریان
آمریكای
كنسرت
تور
همراه
كه
هجدهم مهر منتشر شد؛
مستندیت هتفرگ زوجم ذخا زا ،تاــیئزج همه دیاب نم اما دنکیمن لوغــشم ار شنهذ ندناوخ
ا
ساخته شده است.
و زیر یاههنیزه ،هورگ یاضعا سابل ،نلاس یهدادص تیفیک ،رالات یاهیلدنص شنیچ
نآ هب هک یزیچ نیرخآ و منک تیریدم مدوخ مه ار همتاخ و عورش تعاس و ارجا تشرد
راچان مشخ و یگتسخ اب دش عورش ریخات اب ترسنک هک راب کی و .تسا ندناوخ مزادرپیم
موزیكویدئو
.دندوب هدش راتفرگ روسناسآ رد هورگ ياضعا زا دنچ ینت اریز دش راضح زا یهاوخرذع هب
روشک زا جراخ رد ترسنک یرازگرب تلوهس دوجو اب هک درکیم دیکات اهراب وا همهنیا اب
مجید درخشانی گفته بود كه آثاری بر شعرهای نیما یوشیج ساخته و محمدرضا شجریان آنها را خوانده است.
رد و شروشک رد دهدیم حیجرت ،لخاد رد ارجا کچوک و گرزب یاهیراوشد همه اب و
فردای روز درگذشت استاد ،درخشانی یكی از این آثار را كه «خانهام ابری است» باشد منتشر كرد؛ برای این اثر
بورغ .دش غیرد وا زا ناکما نیا هکنآ کانهودنا اما ،دنک رازگرب ترسنک ناریا یاجیاج
موزیكویدئویی تهیه شده بود همراه با عكسهایی منتشرنشده از محمدرضا شجریان.
شلومعم هیور فالخرب هک مدوب شدزن »زاوآلد« رتفد رد  49ای 39لاس رد یزییاپ ریگلد
؛دوب هدرک درد رسارس ار شدوجو یاهرات هک تفگ نخس یجنر زا و دوشگ هوکش هب نابز
درک فیصوت ییوئاز نوچ ار دوخ و دناوخب دناوتیمن شمدرم یارب و شروشک رد هکنیا
كنسرت
نآ یادص نینط و دوب شمدرم یارب ندناوخ هنشت وا ... .و دنک لمح عضو دهاوخیم هک
این،گلد بورغ
پیشگازره ری
تهران،اخ زا ز
المللیمن مرط
از كنسرت سال 1374محمدرضا شــجریان و گروه آوا در سالن نمایشــگاه بین.دوری
بخشهای كوتاهی را دیده بودیم ،اما هفدهم آبان ،سایت خصوصی كه آرشیو قابل توجهی از اجراهای خصوصی و
كنسرتهای تصویری موسیقی ایرانی فراهم آورده ،بخش دوم این كنسرت را هم بهصورت تصویری منتشر كرد تا به
همراه بخش دوم كه 4سال پیش در این سایت منتشر شده بود ،حاال نسخه كاملی از آن كنسرت در دسترس باشد.
جش
نایر بخشهای دیدهنشدهای از كنسرت سال 1990محمدرضا شجریان در تاجیكستان این بار از آرشیو شخصی
بیرون
آمد.جش رس يالاب رخآ قیاقد ات هک يناراتسرپ اب یرهشمه یوگوتفگ
نایر
تنبك،ندوب
مجید خلج ،نوازنده د
ج رد

م

تمرینآواز

دوب هدش هدكازع اجنیا

استنفوردور
دانشگاهخآ ياهز
شجریانمتدرلیس ر
محمدرضاهب اهسا
تمرینیام يوس
اجرایب يراج
منتشرریاكردهازمه ؛دو
دقیقهوخاییم نا
سهنتسا
ویدئوییح د
میالنیتسا لا
عباسپب ار دا
دنسر

و نوشت كه در این استودیو ،حالت آكوستیك موزه ایاصوفیه بازسازی شده بوده است .پس از این ویدئو ،میالنی
اینتبارخرد
ياه
منتشرتول
تمرینیح نآ
همینوك طا
همهلازپ ،كچ
ياه
فایلیو هاتوك
،رادشك
حبیبدئام
شجریان شعریيازنیما ه
خراسانی را میخواند با همان
كردخكه
صوتی را
ایاصوفیه.زمرق طوطخ اب ياهشیش رد نامه
موزهزیچهمه ...
آكوستیكونه
تساجنیمه ز
راگنهمانزور

ريوصت نيرخآ رد .تسا هدش يلاخ گرزب يقافتا زا هك راگنا اما
نیگمغ يوهایه هب هشیش تــشپ زا اهرادهزاغم .دزيم جوم مدآ زا نابایخ ،اجنيا زا يعمج
عكسحم ياهادص و ضغب زا دوب رپ ناشيضعب ياهمشچ و دندركيم هاگن نايرجش گرم
مارآ نوز
.دناهتفر اهمدآ الاح »نك رتهزات ارم غاد ...نك رــس هلان ،رحس غرم« هك دندیچیپيم مه رد
شــجریانداباتسيا لپ يور يسنالوبمآ .دناهدش كراپ هلبود اهنیشام
محمدرضاد ينانز و ه
دیدارشیپ تشپ ر
24عكس« ازناوخ
ابتهــاج،رپب نم زا
یلداخساپ »س
ياهلاؤس
17سدی
ابتهاج را
ماهب اي هدش يلاخ راگنا مج اما دنهديم ار ناگدننكهعجارم
ضغ
هایگن
عكسين
كرد؛يد هب
منتشــراهراو
گنچ شي
هوشنگدنزيم
پدرشر اههلپ .
يكي ات ود ا
اند.چ هژيو ياهتبقارم شخب روداترود اهتخت .مسرب  UCIهب ات موريم الاب
شدهدی
ثبتدش ه
آلماندناه
سایهتدروكس و
منزلسخن ،
1390درنیت
تسا يقافتا
فیلمار دوهعم قاتا و ديآيم اهراتسرپ زا يكي .دراد نايرج هك
صحنهمناشن
پشتهديم
عكسناازمه .د
فیلمساز،يد2راهچ
باباییچوك يراو
شاهك يك
میثمخآ ه
ياهزور نير
شجریان
منتشررهار نيا همه نیب .دوب هتشذگ نآ رد نايرجش يمالكيب
داشتها و اهو
ساخت اهقات
حالك شمان
نابدرز هب ه
دربارهديآيم
مستندیرهراچكهتلاح ،
،ناراتسرپ ه
سال1388زاواردرشدوخ هرطاخ سك ره راگنا ؛دوشيم ضوع ...و ناكشزپ
استاددرابهد هعقاو نيا
كنسرتدهم .
حاشیهممظعا ي
درس ،شن
عكسسهارپر
كرد؛خب رات
 UCIش
ثبت
اند.ه و تسین بوخ عاضوا هك میتسناديم نامدوخ رخآ ياههام نيا شتسار « :ديوگيم يرهشمه هب
شدهیم
شیب ن
قونیهرت
ناممههب
عكس
يراج ام تمس هب اهسامت لیس رگيد يوس زا .تخيريم
است،مه،8دوب
مورخيم ه
كهساوخ
همدنت
زاددب
یزدانیدننا
محمدحســینيا لاح
زا ام و تسا روطچ ناش
منزلياهناسر ار نامرامیب رارسا میتشادن هزاجا هداوناخ يوس
درمینك
از حضور خودش به تاریخ یازدهم تیرمــاه ». 1385

شجریان را منتشر كرد.
خانهطاخهب اما دوب
عمومیـش ر
روابطيطیارـ
مدیرشیا هک
نویدی،شاد نا
عطاح دنتــ
زا شیپ يت
دندوب اجنيا همه رخآ زور
موســیقی ،چند
90نوتارک94مایا
هایمه ا
سالالم
بینهتاق
كهشیا
منتشرنشدهراازیاوسبرانا
عكس.دوب دودحم
دندوبن مک
اردیبهشتمه«
عكسرهاک اركهنا6مشالت هــ
ایناما ،مید
یكیدـازـشن
كرد.م ؛»
منتشردــه
كرده،مظعا ي
عكاسیشنم
فاطمیينادنمر
جمالزادهدنومرش هک
خیابانـش ناشه
تقاطعو میدـ
1390ددرهک دشن
دنیایب لخا
شد.نابزهب زا دعب شخب راتسرپرس
دیدهدروآ
زیادنیا ن
بودمج
گرفتها هل
پشتهدسريم هماد
شجریاننهرا از :د
نیلازاب رس و
ســنتور،ح ناشیا
نوازندهدنوش رضا
كامكاراوناخ .
پشنگداتسا هد
حیجرت روطنیا
عنوانسا«
مشكاتیانا ابههراب دات
پرویزيرتسب اجنی
خودشب ودندش
آوازلصاوف ا
جوابدنچ
درسههامنی
قبولیاعفد .
كارنامه ت
تصویری
تهران»را.دنداد
کمایس
ا
م
ی
ر
ي
پ
ر
س
ـ
ـ
ت
ا
ر
د
ی
گ
ر
ب
خ
:دیوگيم ش
اند.رخآ
گرفتهنیا
الفلصاوف
نمرهوک
شجریان رتهات
خرداد1357م ،ازدوب هدــش
چهارمی هلصاف هب الث
دو،د هامک
اینابو
منتشريمكرد؛ ر
شاگردان كالس شجریان در دانشگاه
سازهایر دیاش
یكی 0اازم رخآ زو
نوازنده 0ات7
ناصحیلتكهسامت8
مهردادشاد ينف
همه راگنا .میت
هایخب رد
كنسرتش
تورهتبقارم
حاشیهيا
استادش رايردرتسب هژیو
عكسی.ازدندــ
است،آ حبص زا
شجریانزور ن
ابداعی« هک
منتشروب نا
آمریكا،يم و دند
شهنازدندرتساوخ
گروهدننادب
سال2012داتسا
!»تسا روطچ
كرد.رگن ناریا ار ناشیا تدم نیا رد هک يناکشزپ يمامت ،دندرک توف داتسا
كشوردید
خارجح ،ازدندوب ه
هایروض
كنسرتتشاد
برایوناخ .دن
ریزیار هدا
برنامهخ مه
مسئولدرک رب
میالدیک میدوب ه
سرور كسمایی داستاننویس كه سالها در دهه  90ه
يناياپ تعاس كي نآ ِ
هایع
دستخطباذ
نوارها،همه
جلده ناش
برایدمآ م
هادوب ه
خوشنویسی»دن
برنامهابرها،د شنممظعا .
كنداكتورلاح هر
UCياوه و
I
اســتاد،
شجریان بود ،عكسهایی منتشر كرد از
قراردادهايا
متنآ زا رتشیپ
ها،بترا ن
دیسكطا
مسترتسا اب ام
يمشچ دا
و...ه.هام رد ای لاسما لیاوا ای دنتشاد ضغب ای همه اجنیا« :دیوگيم نایرجش توف زا دعب
6عكسمازه ار نیا .د
خواننده،ـنممظعا
محمدخانیگيم شـ
مهدیههــمادا و دیو
هتبلا« :دهديم
دستان وهیرگ
گروهندرکيم
كنسرتدعب .د
دررکیپ هک
حضورنااوشیا
5عكس،دازندرب ار
كرد .يرای هب
منتشــریریدم
شجریانوب ت
فوتبالخد
استادیومناــشرت
عكسیگدردنتفگيم
آمریكاحونم يها
محمدخانینکدريم س
ارم يادص هک مــ
بازیامیب
فیلمبردارینازاتسر
حالـس لگ هتسد
دردیفـ
شجریان ي
آن،ب و دندروآ
ساكرامنتواخكهتدرخت ر
شهر ناشيل
23مهرب قح دی
تاریخ ناشیا ا
بهاب هدوب
استـش
رایانمن .دـ
پسرشمنادي
نآ زا دعب ...
.1394اش .دونشيم .دوب يبیرغ ياوه و لاح .میدرک نــشور مه عمش .دنتشاذگ
».تفرگ طابترا ناشیا اب دشيمن هک دوب دب ردقنآ ناشلاح هتبلا يدادعت مکمک ،دیدوب ناتدوخ هک مه دعب .دشاب هدکازع راگنا
نایرجش اضردمحم زا تبقارم ياهيتخــس هرابرد شنممظعا يریما کمایس ».دندش عمج و دندمآ اجنیا هب داتسا نادنمهقالع
دیگر ،دشيم ما
رایسب زور
ویدئوهاجنا ایحا تایلمع دیاب هک رخآ زور« :دیوگيم اضردمحم راب نیتسخن يارب شدوخ هک تسا يرگید راتسرپ
مه ناشدوخ هک صوصخهب دوب تخس اهزور نیا همه .دوب يتخس :دهديم حیضوت وا .تسا هدرک يرتسب UCIشخب رد ار نایرجش
محمدرضاندشيم
دیدارکی نآ اما د
ای ازتعاس
دقیقهرخآ
ویدئوییوبدوجم هک
و يبلق ژاسام هب ر
منتشرر زا«
لندنهک يزو
شاعرردرداتسا
خانهدزن زا ا
خوییدیدرد کی
اسماعیلناوت ،م
درخشانی باندز فرح
شجریانتویذامجید .دنتشادن
كهرغاثری
شجریانمالعا
برایش ...و دک
پیش،مید
سالسهاقیاقد
كهيتخ
شعریعب .رادوب
خوییک مه د
شد؛تقو ه
رخآ عادو
استادخرانیا
سازح شدو
گویديبی
می.دوب
روزینم
خواندروقازــشاع
مییا يانب
برایب اوناش
بود»مدو
نوشته .
مژگان و
بعدهادیسر
كه ...».و
شعریــس
همانا کمای
نوشته؛ يریم
شعرگیراد هاگن اما
ایند ير
شنیده« ؛ودرا
نداد ماجنا
شجریانومیت
همایونتسرپ ير
يرگید را
ساختهوک تسا
آهنگیرطبرارآنشدوخ
درخشانیجش رادف
مجید نایر
هدیهر ره هک
پدرمبهمااوجنا زو
تولدهدي
شب ،می
درب راگنا
خواندند ويار
تخس داتسا
دادند .ينیتور روما شلد هب داتسا ترــسنک ترــسح دیوگيم و دنکيم يفرعم
دودقیقهنیا .
ویدئوییينیبب هک
نگار،سم داتسا
روزنامهوم مل
حسنی،یا يقیس
فرزادنآ رد نار
دعاسمان لاح
خاكسپاریدنام
مراسمشیا ندوب« ؛ه
شجریانه ادرجنیا نا
محمدرضاو دوب مغ م
آواز.يداش مه
شعرخوانیطوقف هن
ایدراوباز هک ام
كردتفاكهتبهخت ي
منتشر...هدا
زهراه هکنیا
بهشتالت هم
مشیریيمدرار تش
فریدون اما ينک
يصاخ رییغت
شد UCI.هرجنپ زا .دندوب نیگمغ اجنیا اهرامیب همه
میایخ
مربوطناب
آبانور 1379هاگن ار
كرد از
فیلم
دیاب مکمک .هد
نیوز،جیا
يمن دا
شجریان،دوش
محمدرضاالاح »... .
درگذشتUجنک قاتا
فردایش يلاخ CI
همایونکيم
فرهادیهوب و میدر
اصغروآ يادص
حضوردرم زا
شوگ ار م
منتشریم
ویدئویی دوقیقهای».میداد
بازی تیم ملی فوتبال ایران و بوسنی در جام جهانی ضبط شده است.
شبرامیب
سال 1393وناتس
ویدئو .منک کرت ار
اینح رگید
استاد.يت
منزلياهلگ
شجریانختدريور
کشخ مه ت
را
تاجیكستان
در
محلی
گروهی
با
شــجریان
خصوصی
اجرای
یك
از
كوتاهی
بخش
ـ
نویسنده
ـ
كسمایی
ش
د
ه
ا
ن
د
.
ب
ه
ر
س
م
ِ
ج
ا
د
و
ی
ز
م
ا
ن
ه
م
ه
ا
ن
گ
ا
ر
ب
ه
ر
سرورپ نیتو
مهدفه زا شی
دوب دودحم رایسب داتسا ياهتاقالم
تاجیكستان
به هامره
سال1369مرب
اردیبهشتمیب .دندرگي
كسماییاعدايب اهرا
كرد.تخت يور
منتشرزارد
.دناهدیشک
جشنظعا
بودحتازادرشنمم
رفته لا
ياوه و
لوكونت هبهک يیاهزور
هانرینایرجش
شجریانتاو نآ رد
همراهم قا
شركت .دنن
باربد توکس
1400سالگینامه
هشیمه توکــس
كند.کيم هکچهکچ اهمرــس هشیمه داتسا هداوناخ« ؛دیوگيم دوب يرتسب  UCIيیورهبور
اینسرام
سالسابهنات
«صداما ت
فیلمیسوم
كارگردانیا يق
مقدم «،رگید ،نار
سامانیرجش
.درادن »نا
فیلمضح
سكانسدازنتاینشاد رو
یكصوصخم .
ندارد،خد ا
نمایشاشرت
اجازههناسفا ن
استمادم
13سالفر رد
سالیبها» كه دمآوت
با حضور فاطمه معتمدآریا را منتشر كرد كه در آن از تصنیف «سپیده» با صدای محمدرضا شجریان استفاده شده است.
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23023442

شج
ریان و
ركوان

روایتیچهلروزه
ازتوس

برگرفته از تصویركنسرت همنوا با بم طراحي صنم حسینخاني

در آستانه چهلمین روز درگذشت استاد شجریان ،بهدلیل دستور ستاد
مقابله با كرونا ،آرامگاه فردوسی 10روزی میشود كه بسته است

عصر پنجشــنبه 17مهر ،شــايد
فرشاد عزيزی
غمگينانهترين عصر اين ســالها
روزنامهنگار
باشــد .با زنگ تلفن از خواب بيدار
شدم« .شجريان رفت» .با دو كلمه ،حزنانگيزترين جمله ممكن
ساخته شد .اصال آوار شد .چه كوه پرصالبتی از هنر و شرافت از ميان
ما رفت .اصال مگر میشود شجريان بميرد؟ او قبل از آمدن ما به اين
دنيا ،شجريان شده بود .عادت كرده بوديم به او .فكر میكرديم تا ما هستيم او هم خواهد بود.
اما 80سالگی و آن سرطانی كه چندين سال بود در بدنش جاخوش كرده بود ،باالخره شجريان
را از ما گرفت .غم بزرگی بود .عجيب خنجری بود اين غم .شعر سايه به كمكم آمد؛ « ...كه خنجر
غمت از اين خرابتر نمیزند»

ایكاشكهجایآرمیدنبودی

همان اثنا بود .یكباره شــنیدیم پیكر شجریان را به
مشــهد میآورند .فكرش را هــم نمیكردیم .آخر خیال
رفتنش را هم دوست نداشتیم بكنیم در این همه سال .اما
همایون اعالم كرد دارند خاكسپاری در مشهد را بررسی
میكنند .به خودمان آمدیم كه گفتند «توس» .همانجا
كه پهلوان زبان فارسی خاك است .فردوسی را میگویم.
عجب انتخاب درستی بود .شجریان مشهدی را باید هم در
توس دفن كنند .شاید شجریان هم شعر را خیام را به توس
میگفت« :ای كاش كه جای آرمیدن بودی»...

مناینزیبازمینراآزمودم،میهنایمیهن!

توس االن ،یكی از مناطق مشهد است .دقیقتر بگویم
بخشی از منطقه 12شهر مشهد است .یعنی شهر دیگری
نیست .بود اما با پیشروی اراضی مشهد و نزدیكترشدن
مشهد به توس ،چند سالی است كه توس ،ذیل شهرداری
مشهد اداره میشود .توس ،حضوری سههزارساله در تاریخ
ایران دارد؛ از زمان پارتها تا صفویان ،قاجار و امروز .آجر
به آجر آن دژ فروریخته امروز توس ،از این تاریخ خاطره
دارد .شجریان همه اینها را میدانست .گرچه غمهایش را
هم درك كرده.

چنانپرشدفضایسینهازدوست...

همان پنجشنبه شب كه نه ،بامداد جمعه ،سری به

بلوار شاهنامه زدم .كجا؟ همان ورودی توس را میگویم.
از مركز مشهد تا توس اگر ترافیك نباشد30 ،تا 40دقیقه
و اگر ترافیك جــاده قوچان را به محاســباتمان اضافه
كنیم ،شاید یك ساعت هم بشــود .برای رفتن به آنجا
باید وارد جاده مشهد-قوچان شوید .كمتر از 20كیلومتر
راه دارید تا برسید به ابتدای بلوار شاهنامه .تازه رسیدید
به ورودی توس .از آنجا هم تا خود آرامگاه 10دقیقهای
با ماشین راه است .آن شب رفتم ببینم بنری ،تابلویی،
چیزی كار شــده؟ فقط 2تابلوی نقاشی از استاد نصب
كرده بودند .صبح فردا دوباره رفتیم .فردای رفتن استاد
از دنیای خاكی ما ،مشتاقانش ،در واقع «دوستان»ش به
اشتیاق تا به مشهد و توس تاخته بودند .وقتی رسیدیم
دیدیم جمعیتی حــدودا هزار نفــره در جلوی آرامگاه
حضور داشتند .هوای سرد جمعه 18مهر ،در آن فضای
باز جلوی آرامگاه ،واقعا جوری نبود كه ایستادن و انتظار،
كار آسانی باشد.

موآنسرگشته ُ
خارمدربیابون
كههربادی َوزه،پیششدوونم

شنبه با اینكه روز كاری بود ،اما جمعیت چندین برابر
جمعه جمع شــد .جا به جا آدم بود .صندلیهای زیادی
چیده شــده بود .اما جمعیت بیش از اینها بود .اما جای
تقدیر داشت .نظم خوبی بر مراسم حاكم بود .حدود8:30
بود كه تشییع جنازه شــروع شد .همهچیز درون آرامگاه
برگزار میشد كه َد َرش به روی مردم بسته بود.
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ساده

 -1نام دیگر سوره یوسف(ع)-
هدف متعالي
 -2هــــر یــك از واحدهاي
تخصصــي در ارتــش -نوعي
گلدوزي روي پارچــه -تیز و
برنده
 -3پســر گودرز در شــاهنامه-
دوبرابر -سارق چیزهاي كمارزش
 -4فیلمي ساخته ویلیام وایلر-
پرهیزكاري -در توضیح كالم
بهكار ميرود
 -5مگابایت -زره -چشم
 -6تكیه دادن -نام پیشــین
گرگان
 -7باخبر -جالدهنده كفش-
مادر خشایارشاه
 -8درختي جنگلــي -مأمور
انتظامي در قدیــم -كامیون
ارتشي
 -9شــهري در ایتالیــــــا-
جنایتكار -مســیر یك جرم
آسماني
 -10شهري در استان تهران-
رفیق منحرف و گمراه
 -11یكپارچــه  -از اجــزاي
پیراهن -اراده
 -12ژرفنا -بیهوده -منسوب
به یمن
 -13گیاه بــدون دانه -یاري
كننده -ماچ

 -14ســنگ آذري -كشوري
میان فرانسه و اســپانیا -قوم
سفیدپوست بومي شمال آفریقا
 -15پست و بيارزش -پرچمي
كه باال برده شده باشد
عمودي:

 -1بنــاي دیدنــي اســتان
كرمان -فیزیكدان فرانسوي
و بنیانگذار الكترودینامیك -از
غالت
 -2سراینده شــعر معروف اي
ایران اي مرز پرگهر -بســیار
بخشنده
 -3خسته و درمانده -رویداد-
دیگر ندارد
 -4چهار و پنج -نیكورو -داراي
آرامش خیال
 -5سالم -نیمتنه زنانه -عاشق
رودابه
 -6چغنــدر پخته -ســمیع-
بخشاینده
 -7عید اضحي -آزرده خاطر-
وارونهاش خوب نیست!
 -8هیبــت و شــكوه -پیكر-
روشن و درخشان
 -9عدد قرن -ساكنان بهشت-
معشوق
 -10فســاد و تباهي -طوقه
چرخ خودرو -مسطح و هموار
 -11طایفــه -واحــد پــول

ارمنستان -فرمانده
 -12دریغ -نامشــخص -حرف
همراهي
 -13نــوآور -مجلــه حــاوي
مدلهاي لباس -اســب سرخ و
سفید
 -14خوراك قناري -مثلي درباره
رعایت حق تقدم
 -15ندا دهنده -در زمین ورزشي
سوت ميزند -سمت چپ میدان
جنگ

حـــــل جــد ول شمـــاره 8086
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متوسط

سخت

برسرتربتماچونگذریهمتخواه

آرامگاه تا فردا صبح بسته بود .صبح یكشنبه مجددا
باز شد تا مشتاقان به خاكبوس خسرو آواز ایران بشتابند.
من هــم رفتم و خاك اســتاد را در محاصره اشــكها و

صد ملك سلیمانم در زیر نگین باشد

در این مدت هر روز و هر ساعت ،مردم از شهرهای
مختلف به دیدار مزار شجریان میآیند؛ گرچه از 14تا
24آبــان ،در مجموعــه آرامگاه بهعلت مصوبه ســتاد
ملی مبارزه با كرونا بسته شــده27 .آبان چهلمین روز
درگذشت اســتاد اســت .كاش تا آن موقع بشود برای
چند دقیقه هم كه شد بشود به دیدارش رفت ،اگر كرونا
بگذارد .شجریان در شــهری به وسعت تاریخ ،به خاك
سپرده شده؛ شهری كه فردوســی ،امام محمد غزالی،
اخوان ثالث ،عماد خراسانی و خیلی از اهل فرهنگ این
تمدن در آن آرامیدهاند .این توس كه امروز نحیفتر از
روز تأسیسش ،روزگار سپری میكند روزگاری زادگاه
خواجه نظامالملك توســی ،خواجه نصیرالدین توسی،
امام احمد غزالی ،جابربن حیان ،اسدی توسی و دقیقی
توسی بوده .شــجریان جایی به امانت به خاك سپرده
شده كه هموزنش است و همقدرش است.
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میهمانشجریانوفردوسیواخوان

اعداد  1تا  9را طوري در خانههاي سفيد قرار دهيد كه هر رقم در سطرها ،ستونها و مربعهاي كوچك  3در  3يكبار
ديده شود .پاسخها در ادامه آمده است.
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بیمیكروفون ،بیبلندگو .انجمن دلها بود .اشــكها
مدام بر گونهها سرازیر میشــد .اما استاد روز جمعه
تشییع نشد .ساعت  13:30بود كه جمعیت با اعالن
مدیران برنامه متفرق شــده بودند .همهچیز به فردا
موكول شد .عالقهمندان استاد انتظار فردا میكشیدند.
شــاید با خود میگفتند« :مو آن سرگشته خارم در
بیابون ،كه هر بادی وزه پیشش دوون ُم» .شعر بابا بود؛
باباطاهر.

آنجا كه مردم ایستاده بودند ،جلوخان توس است.
جایی كه تازه 8ماه اســت كه افتتاح شــده .همه آن
جمعیت در جلوخان تازه افتتاح شــده توس ایستاده
و نشســته بودند .همان جمعه كه رسیدیم جمعیت
لحظه به لحظه بیشتر میشدند .عدهای از دوستداران
شجریان ،تصانیف و آوازهایش را بازخوانی میكردند،
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مقبره فردوسي به دليل محدوديتهاي كرونايي در اين  40روز بارها بسته شده است.

تنهــا خانــواده ،دوســتان و مدیــران در داخل صحن
آرامگاه حضور داشــتند2 .تلویزیون بزرگ ،مراسم را به
مردم بیصبر و شــكیب نشــان میدادند .اما حال مردم
وصفناشدنی بود« .نه عجب گر برود قاعده صبر و شكیب،
پیش هر چشم كه آن قد و شمایل برود» .یادم است این
بیت سعدی را استاد در برگ سبز 255خوانده بود .حال آن
روز دوستدارانش بود .مردم یكریز میگریستند .بلندگوی
مراسم ،مدام تصانیف اســتاد را پخش میكرد .اما كاش
نمیكرد .مردم دوست داشتند خودشان بخوانند« .مرغ
سحر» و «ببار ای بارون ببار» ،بیشترین تكرار را در میان
تصانیفی داشتند كه مردم با هم خواندند به یاد استادشان.
برنامه با چهار سخنرانی به پایان رسید ،بدون یك حاشیه
خاص .آنقدر مردم ،متین و موقر و عاشقانه ،شجریان خود
را با وجود آن حصار بسته آرامگاه ،مشایعت كردند كه هر
ناظری میگفت پس چرا این همه بیبرنامگی در تعیین
ساعت خاكسپاری؟ چرا اینقدر خیالپردازی میشد كه
ممكن است برنامه ،حاشــیهای به خود ببیند؟ مراسم به
زیبایی هر چه تمامتر به پایان رسید .مردم از گوشهكنار
كشور آمده بودند .همه آنها میهمان شجریان و فردوسی
و اخوان بودند.

آوازها دیدم .به نوبت ،هر كسی بر سر تربت استاد چیزی
میخواند .روح بلند شجریان ،آن روز ،این شعر را با خود
میخوانده ،همانطور كه ســالها پیش با نی موســوی و
سنتور مشكاتیان در بیات ترك خوانده بود؛ «بر سر تربت
ما چون گذری همت خواه ،كه زیارتگه رندان جهان خواهد
بود» .واقعا همچنین بود .جمعیت تا غروب ایستاد و بر مزار
ُگلگون استاد گریست؛ زیر ســایه بلند بقعه فردوسی و
كمی اینسوتر از مزار اخوان ثالث.
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