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طنین رنج

اولین خاطره  من از استاد شجریان به سال 1378 
بازمی گردد؛ زمانی که مســئولیتی  در وزارت علوم 1

داشتم و اولین جشنواره موسیقی دانشجویان برگزار می شد. 
از جمله برنامه های جشنواره، برپایی کارگاه های پژوهشی با 
حضور استادان قدیمی و نام آشــنا بود. در جلسه ای، استاد 
حسین عمومی درباره شیوه های آوازی سخنرانی می کرد با 
تمرکز بر مکتب اصفهان و سبک سیدرحیم. به دعوت دانشجویان، استاد شجریان بعد از 
سال ها در دانشگاه حضور یافته بود. نکته جذاب جلسه، مصادیقی بود که استاد عمومی 
درباره فهم شعر، مناسب خوانی، درک از محیط و مخاطب و احاطه بر حوزه ادبیات می آورد 
و اغلب در ارائه  مثال، به استاد شجریان و آوازهای ایشــان اشاره می کرد 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 گوشه ای را ثبت می کند. شجریان بی گمان 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 می داشت. هرگز 

از او در خلوت و جلوت، جز به نیکی و بزرگی از استادانش نشنیدم.

اما آشنایی بیشتر من با استاد شــجریان به پس از وقوع زلزله بم بازمی گردد. 
ایشان پس از برگزاری کنسرت »هم نوا با بم« و عزم ساختن بنایی فرهنگی برای 2

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، سال ها 
برگزاری جلسات مرتب و دیدارهای مکرری بود که به واسطه پیگیری امور ساخت »باغ 
هنر بم« شــکل می گرفت. در این دیدارهای کاری، اغلب جلســات غیررســمی و 
گپ و گفت های دوستانه ای رخ می داد که چهره محمدرضا شجریان و نه استاد شجریان 
را می شد از نزدیک مشاهده کرد. رفتار دوستانه او با فرزندان و خانواده اش و نیز با دوستان 
و همکارانش را در این جلســات می شــد از نزدیک دید. امیدها و آرزوهــا، اندوه  ها و 
خستگی ها، عالقه مندی هایی جز موسیقی مانند عکاسی یا سازسازی و باغبانی، در کنار 
انبوهی از فشارهای بیرونی و محدودیت های آدمی در قامت شجریان بود که او را شجریان 
می کرد؛ اینکه چگونه زیر فشار سنگین انتظارات ریز و درشت، فرسوده می شود یا چگونه 
تالش برای برگزاری یک کنسرت متعارف در سالن وزارت کشــور، توش و توان او را 

می گیرد.
روزی، مثالی زد که اوج تعارض را نشان می داد؛ او گفت وقتی پاواروتی می خواهد کنسرتی 
برپا کند گاهی حتی با دیگران حرف نمی زند و با یادداشت، ارتباط می گیرد و کاری جز 
خواندن ذهنش را مشــغول نمی کند اما من باید همه جزئیــات، از اخذ مجوز گرفته تا 
چینش صندلی های تاالر، کیفیت صدادهی سالن، لباس اعضای گروه، هزینه های ریز و 
درشت اجرا و ساعت شروع و خاتمه را هم خودم مدیریت کنم و آخرین چیزی که به آن 
می پردازم 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 این همه او بارها تاکید می کرد که با وجود سهولت برگزاری کنسرت در خارج از کشور 
و با همه دشواری های بزرگ و کوچک اجرا در داخل، ترجیح می دهد در کشورش و در 
جای جای ایران کنسرت برگزار کند، اما اندوهناک آنکه این امکان از او دریغ شد. غروب 
دلگیر پاییزی در سال93 یا 94 در دفتر »دل آواز« 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 نمی تواند بخواند و خود را چون زائویی توصیف کرد 
که می خواهد وضع حمل کند و... . او تشنه خواندن برای مردمش بود و طنین صدای آن 

غروب دلگیر هرگز از خاطرم نمی رود. 

روز آخر همه اينجا بودند 
»همــه تالش مان را کردیم، اما نشــد« ؛ مهــدي اعظم منش 
سرپرستار بخش بعد از به زبان آوردن این جمله ادامه مي دهد: 
»استاد بارها اینجا بستري شدند با فواصل چندین ماهه. دفعات 
آخر این فواصل کوتاه تر شــده بود، مثال به فاصله یک ماه دوبار 
در بخش مراقبت هاي 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 
  ICUهمه شان هم آمده بودند«. اعظم منش درباره حال و هواي
بعد از فوت شجریان مي گوید: »اینجا همه یا بغض داشتند یا 
گریه مي کردند. بعد که پیکر ایشان را بردند، به یاري مدیریت 
بیمارستان دسته گل ســفیدي آوردند و بر تخت خالي شان 
گذاشتند. شمع هم روشــن کردیم. حال و هواي غریبي بود. 
انگار عزاکده باشد. بعد هم که خودتان بودید، کم کم تعدادي 
عالقه مندان استاد به اینجا آمدند و جمع شدند«. سیامک امیري 
پرستار دیگري است که خودش براي نخستین بار محمدرضا 
بستري کرده است. او توضیح مي دهد:  ICU شجریان را در بخش
»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 مي کند و مي گوید 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 پنجرهICU خیابان را نگاه 

مي کردیم و به صداي آواز مردم را  گوش می دادیم.« 

مالقات هاي استاد بسیار محدود بود 
اعظم منش از حال و هواي روزهایي که شجریان در آن اتاق 
بستري بود مي گوید؛ »خانواده استاد همیشه  ICUروبه رویي
حضور داشتند. مخصوصا دخترشان افسانه مدام در رفت وآمد 

بود اما به خاطر شــرایطي که ایشان داشــتند حتي پیش از 
ایام کرونا هم مالقات هایشان بسیار محدود بود. کم نبودند 
هنرمنداني که شرمنده شان شــدیم و نشد که داخل بیایند 
و سر بالین ایشان حاضر شوند. خانواده استاد اینطور ترجیح 
مي دادند.« سیامک امیري پرســتار دیگر بخش مي گوید: 
»شاید روز آخر ما 70تا 80تماس تلفني داشتیم. انگار همه 
ایران نگران بودند و مي خواستند بدانند استاد چطور است«! 

عذاب ِ آن يك ساعت پاياني 
اوایل امسال یا در ماه هاي پیش تر از آن ارتباط ما با استاد چشمي 
بود. این را هم اعظم منــش مي گوید و ادامــه مي دهد: »البته 
دخترشــان مي گفتند گاهي من حس مي کنــم که صداي مرا 
مي شنود. شاید حق با ایشان بوده باشــد. نمي دانم... بعد از آن 
البته حالشان آنقدر بد بود که نمي شد با ایشان ارتباط گرفت«. 
اعظم منش درباره ســختي هاي مراقبت از محمدرضا شجریان 
مي گوید: »روز آخر که باید عملیات احیا انجام مي شد، روز بسیار 
سختي بود. همه این روزها سخت بود به خصوص که خودشان هم 
اذیت مي شدند 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 مي دهیم، انگار براي استاد سخت 
بود. اینکه ببیني استاد مسلم موسیقي ایران در آن حال نامساعد 
روي تخت افتاده... اینکه همه تالشت را مي کني اما تغییر خاصي 
ایجاد نمي شود... .« حاال اتاق کنجICU خالي شده. کم کم باید 
بیمارستان را ترک کنم. دیگر حتي گل هاي روي تخت هم خشک 
شده اند. به رسم ِ جادوی زمان  همه انگار به روتین پیش از هفدهم 
مهرماه برمي گردند. بیمارها بي ادعا روي تخت دراز کشیده اند. 
ســرم ها چکه چکه مي کنند. سکوت همان ســکوت همیشه 

بیمارستان است اما موسیقي ایران، دیگر »شجریان« ندارد.

سال ها بود كه محمدرضا شجريان به بیمارستان جم 
رفت وآمد داشت، اما شكوه تصوير ايشان در ذهن ايران خدشه دار 
نشــد. چه همان ماه هاي اول كه حال ايشان بهتر بود وچه اين 
ماه هاي تلخ آخر كه در بخش مراقبت هاي ويژه بستري بودند، 
هرگز عكسي از حال بدشان منتشر نشد. چطور چنین چیزي 
ممكن است؟ اين همه آمدند بر بالین ايشان و رفتند... پرستارها، 
مالقات كننده ها، نیروهاي خدماتي، پزشكان... چطور هیچ كس 

شیطنتي نكرد؟
الزم نبود کســي حتما سر بالین ایشــان ظاهر شود. عکس ایشان 
در تمام این مدت روي مانیتور هم بود. به راحتي مي شد از مانیتور 
هم عکس گرفت، اما همه مي دانســتند این اتفاق صورت خوشي 
براي مجموعه جم ندارد. شاید شــبیه شعار به نظر بیاید، اما در این 
بیمارستان همه با هم دوســتیم و انگار که عضو یک خانواده ایم. نه 
درباره استاد، که در هیچ مورد دیگري، پرسنل ما کاري نمي کنند که 
به ضرر بیمارستان تمام شود، چرا که بي اغراق دلشان براي کارشان 
مي تپد. از ســوي دیگر مي توانم بگویم تقریبا همه پرسنل، عشق 
خاصي به استاد شجریان داشتد و نمي خواستند به قول شما شکوه 
استاد خدشه دار شود. همان ابتداي کار ما فقط یک بار 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 اطالع رساني درباره وضعیت استاد كند؟ هدايت پست ها 

برعهده چه كسي بود؟ ايده چنین كاري از كه بود؟
حساسیت موضوع بر کسي پوشــیده نبود. همانطور که پیش بیني 
مي کردیم آن قدر فشار خبر کذب یا تأیید نشده 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 هواداران شان اطالع رساني کنیم. ببینید! واقعیت 
این است که روزگار سختي را پشت سر گذاشتیم. ما در بیمارستان 
باید به همه  چیز توجه مي کردیم، 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 2 الي 3بار 

درباره وضعیت ایشان اطالع رساني مي کردیم.
با اين همه برنامه ريزي، چه اتفاقي مي افتاد كه باز تا 
حال استاد اندكي به هم مي ريخت شايعه فوت ايشان، رسانه هاي 
غیررسمي و گاهي حتي رســمي را پر مي كرد؟ اصال آيا اتفاقي 

مي افتاد كه محرك اين شايعه ها باشد؟
هرگز هیچ کدام 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 همه جا را پر مي کرد. تصور کنید بارها 
شده بود درحالي که استاد وضعیت ثابت و بدون تغییري داشت از 
وزارتخانه هاي مختلف با من تماس مي گرفتند و مي پرسیدند این 
خبر صحت دارد؟ من پاسخ مي دادم که همین االن باالي سر ایشان 

بودم. دروغ است و چند روز بعد دوباره همین لوپ تکرار مي شد.
يعني هرگز حال استاد باال و پايین نمي شد؟ نوسان 
نداشت؟ آقاي دكتر اين بیماري منحوس چطور در بدن استاد 
رشد كرد و دقیقا در روز هفدهم مهرماه چه اتفاقي افتاد؟ بعضي 
رســانه ها علت مرگ را از كار افتادن اندام هاي داخلي اعالم 

كردند...
قطعا مي شــد، امــا با ایــن شــایعات همخوانــي نداشــت. البته 
آن دقیقه90 که شــرایط عمومي ایشــان وخیم تر شــد و شرایط 

همودینامیــک ناپایدار، همــان روز آخر - کــه روز تلخي هم براي 
همه ما بــود- ماجرا کمي فــرق مي کرد. 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 

روزبه روز پیشرفت مي کردند.
آقاي دكتر گفتید دقیقــه90... بار 
آخري كه ايشان را به بیمارستان آوردند، شما 

متوجه وخامت اوضاع شده بوديد؟ پیش بیني 
مي كرديد كه اين ســاعات، ساعات آخر 

است؟
بله متأســفانه... مــن به عنوان یک 
پزشــک قلب همان ابتــداي کار 
فهمیدم شرایط بسیار بحراني  است 
و این بار با همــه دفعات قبلي فرق 
مي کند. حدس مي زدیم 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 مي دانستیم این شرایط، بسیار بحراني است. روز آخر به 
ما هم گفته بودند که قرار است بعد از فوتشان به مشهد منتقل شوند 
و آمادگي هاي 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 

اطالع رساني انجام شد.
و جابه جايي پیكر چطور انجام شد؟ 

چندساعتي پیکر استاد در سردخانه بیمارستان بود و بعد از آن با 
آمبوالنس بهشت زهرا به آنجا منتقل شــد؛ یعني عصر همان روز 
که کم کم مردم جلوي در بیمارستان جمع مي شدند، این فرآیند 

انجام شد.
چرا آن قدر در انتقال پیكر از بیمارســتان به بهشت 

زهرا تعجیل شد؟
شــرایط کرونا اینطور ایجاب مي کرد. اگر پیکر را نگه مي داشتیم 
لحظه به لحظه بر خیل عاشــقان افزوده مي شد.  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 آلبوم هاي مختلف 
استاد، مثل »بیداد« و... را مي نوشتم و تجزیه و ترکیب مي کردم. بعد 
مي بردم به دبیر ادبیات مان، دکتر محمدي، نشان مي دادم و درباره آن 
ســؤال مي کردم. من با تصنیف ها و آوازهاي استاد بزرگ شده بودم. 
صداي ایشان با پوست و گوشت و استخوانم گره خورده بود. براي من 
خیلي سخت بود که در آِن واحد هم عاشق ایشان باشم و هم پزشک 
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 پیش بیني کنم. همه اینها به کنار، من باید طوري رفتار 
مي کردم که دیگران گمان نکنند که من عواطــف را با کار حرفه اي 
درگیر کرده ام و... . راســتش گاهي دلم پر مي کشــید براي استاد. 
مي رفتم دستي آرام به صورت یا سر ایشان مي کشیدم تا قدري آرام 
بگیرم. استاد شجریان براي من  رؤیا بود. دست نیافتني بود. فکر اینکه 
روزي پزشک ایشان شوم در مخیله ام هم نمي گنجید. زمان گذشت 
و من به عنوان پزشــک هر روز مي رفتم و ایشــان را در شرایط 
نامساعدي مي دیدم و عذاب مي کشیدم... 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؟
ماه ها قبل... ایشــان به ندرت مي توانســت چند 

کلمه اي به زبان بیاورد...
 نخستین بار كي ايشان را ديديد؟

ایشان براي فیزیوتراپي آمده بودند بیمارستان. 
نخســتین بار از نزدیک همین جا دیدمشــان. 

ذوق زده شدم و با سرعت رفتم که ببوسم شان.
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.

ابوالحسن رياضی
استاد دانشگاه

یـاد
محمدرضا

شجریان

گفت وگو با بابک حیدري اقدم، رئیس بیمارستان جم

 می دانستیم این بار
 به خانه برنمی گردد 

در شرایط کرونا، اگر پیکر را
 نگه مي داشتیم لحظه به لحظه
 بر خیل عاشقان افزوده مي شد

درباره خسرو آواز ايران نوشتن و از روزهای آخرش شنیدن، 
سخت است. چشم هايم در حین مصاحبه چند بار پر می شوند. 
تصويرها در ذهنم می روند و می آيند و گاهی از بعد زمان خارج 
می شوم اما او آنقدر خوش سخن است كه دوباره مرا برمی گرداند 
پای همان میز شیشه ای دفتر رياست بیمارستان. »بابك حیدری 
اقدم« كه به همراه دكتر عباسی و كادر درمان همه اين سال ها را 
باالی سر شجريان بودند  حاال در گفت وگويی با همشهری از روز 
آخر می گويد؛ از سختی  پزشك معالج شجريان بودن، وقتی هم 
عاشق باشی هم مسئول. دكتر حیدری اقدم در خالل مصاحبه 
بارها تاكید می كند 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 می گويد 
روز آخر كه كار تمام شد، بیمارستان را ترك می كند و می رود در 
كنج تنهايی اش يك دل سیر گريه می كند كه باور دنیای بدون 

شجريان برای همه انگار، ممكن نیست.

گفت وگوی همشهری  با پرستاراني که تا دقایق آخر باالي سر شجریان بودند 

اینجا عزاكده شده بود
روزهاي آخر سیل تماس ها به سوي ما جاري بود؛ همه ایران می خواستند حال استاد را بپرسند

درخت هاي خلوت آن حیاط كوچك، پله هاي كوتاه و كش دار، 
همان در شیشه اي با خطوط قرمز... همه  چیز هنوز همین جاست 
اما انگار كه از اتفاقي بزرگ خالي شده است. در آخرين تصوير 
جمعي از اينجا، خیابان از آدم موج مي زد. مغازه دارها از پشــت شیشه به هیاهوي غمگین 
مرگ شجريان نگاه مي كردند و چشم هاي بعضي شان پر بود از بغض و صداهاي محزون آرام 
در هم مي پیچیدند كه »مرغ سحر،  ناله ســر كن... داغ مرا تازه تر كن« حاال آدم ها رفته اند. 
ماشین ها دوبله پارك شده اند. آمبوالنسي روي پل ايستاده و زناني در پشت پیشخوان  »از من بپرس« پاسخ سؤال هاي 
مراجعه كنندگان را مي دهند اما جم انگار خالي شده يا بغض سنگیني به ديوارهايش چنگ مي زند. پله ها را دو تا يكي 
باال مي روم تا به ICU برسم. تخت ها دورتادور بخش مراقبت هاي ويژه چیده شده اند و سكوت، نخستین اتفاقي است 
كه جريان دارد. يكي از پرستارها مي آيد و اتاق معهود را نشانم مي دهد. همان چهارديواري كوچكي كه آخرين روزهاي 
بي كالمي شجريان در آن گذشته بود. بین همه اين راهرو ها و اتاق ها نامش كه به زبان مي آيد، حالت چهره پرستاران، 
 ICU پزشكان و... عوض مي شود؛ انگار هر كس خاطره خودش را از اين واقعه دارد. مهدي اعظم منش، سرپرستار بخش
به همشهري مي گويد: » راستش اين ماه هاي آخر خودمان مي دانستیم كه اوضاع خوب نیست و همین بیشتر به هم مان 
مي ريخت. از سوي ديگر سیل تماس ها به سمت ما جاري بود، همه مي خواستند بدانند حال ايشان چطور است و ما از 

سوي خانواده اجازه نداشتیم اسرار بیمارمان را رسانه اي كنیم«.

مائده امیني
روزنامه نگار
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 گفت وگو با تقي اميراني
 درباره »كودتاي ۵3« 

صفحه18

سازمان آتش نشــاني براساس 
وظيفه ذاتي، به ویــژه در حوزه 
پيشــگيري، تقریبا بــه همه 
ساختمان هاي شــهر حداقل 
یك بــار براي بازدیــد مراجعه 
کرده اســت. واحد عمليات نيز 
از این قضيه مستثنا نيست و همچون آنها دفعات بيشتري از 
ساختمان هاي شــهر بازدید کرده است. اگر داخل یك ملك 
تجاري یا مسکوني هم نشده باشــند، حداقل یك بار جلوي 
درِ ملك رفته اند و بازدید داشــته اند. به این عنوان که اگر یك 
واحد کاربري دچار حریق شــد، شــناخت در مورد موقعيت 
ملك وجود داشته باشد. اما مسئوليت داخل ملك ها به حوزه 
پيشگيري برمي گردد،  آن هم با اولویت ساختمان هاي بلند 
و اماکن تجمعي مانند مال  ها، ســينما ها، تاالرهاي پذیرایي، 
کلينيك هاي درماني و مراکز پزشــکي. این ساختمان ها در 
اولویت سازمان است، به این دليل که عالوه بر معماري، متراژ و 
وسعت ساختمان، جان آدم ها اهميت بيشتري دارد و در اماکن 
تجاري ازدحام جمعيت هست. حوزه پيشگيري به این اماکن 
مراجعه مي کند و تذکرات الزم را مي دهد و از جمله اینکه براي 
ادامه فعاليت دســتورالعمل هاي الزم سازمان آتش نشاني را  

رعایت کنند.
در این زمينه 2نکته وجود دارد؛ نکته اول چالش شهر تهران 
با ساختمان هاي بلند است. یعني شهرداري و سازمان هاي 
ذیربط به این قضيه فکر مي کنند که چطور این معضل را حل 

کنند. معضل شهر تهران که شامل بافت 
فرسوده یا قسمت هاي قدیمي شهر یا 

معابر کم عرضي مي شــود که در آنجا ساختمان ها با تراکم 
بيشتري ساخته شده اند. 

ســهميه  مصوبــه  ابطــال 
30درصــدي انتصاب زنان در 
پســت هاي 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 ریاست جمهوري بوده است، اعتراضاتي  با 
درخواست مکرر  ورود ریاست جمهوري 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 عرصه هاي مدیریتــي و اجرایي بود 
سبب شــد تا این موضوع از جانب معصومه ابتکار، معاونت 
زنان ریاست جمهوري در نشست هيأت دولت مطرح شود. با 
طرح این اعتراضات و شکایت هاي مردمي و اتفاق نظر هيأت 
دولت، قرار بــر پيگيري حقوقي موضوع از ســوي معاونت 

حقوقي ریاست جمهوري شده است.
اگرچه دولت به تجدید نظر دیوان عدالت اداري به خاطر ورود 
معاونت حقوقي ریاست جمهوري اميدوار است و در این زمينه 
به جد پيگير مطالبه زنان که نيمي از جامعه را تشکيل مي دهند 
خواهد بود، امــا به باور من ماحصل این اقــدام دیوان عدالت 
اداري جز القاي سرخوردگي به جامعه زنان و به ویژه فعاالن زن 
حوزه هاي سياسي اجتماعي، دستاورد دیگر نخواهد داشت، 

مگر مي شود شما در کشوري زندگي کنيد 
که بيش از 60درصــد فارغ التحصيالن 

دانشگاهي اش را زنان و دختران تشکيل مي دهند اما سهم شان 
از عرصه مدیریتي به زور به 20درصد مي رسد.

دیدگاه یادداشت
مجيد محمودي نيا؛ کارشناس ایمني سازمان آتش نشاني طيبه سياووشي؛ مشاور معاونت زنان ریاست جمهوري 

اخطارهاي ايمني شنيده نمي شود ورود معاونت حقوقي 
»آرامــگاه روزنامه نگاران رياست جمهوري به لغو يك مصوبه

عصر مشروطه پارکينگ گردشگري
بيمارستان لقمان الدوله 
مي شــود.« یك جمله جعلي در تویيتر 
که بالفاصله تکذیب و مشــخص شــد 
آرامگاه شهداي مشروطه در تهران که 
سال گذشته توسط شــهرداري تهران 
خریداري شد، نه تنها پارکينگ نمي شود 
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 لقمان الدوله چيست؟ 
ســيداحمد محيط طباطبایي، رئيس 
ایکوم ایــران، ماجراي دفن شــبانه و 
پنهاني آنهــا در زمين هــاي متعلق به 
باغشاه که محل اســتقرار اصلي بریگاد 
قزاق در دوره قاجار بود را اینگونه براي 
همشــهري روایت مي کنــد: »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 
روزنامه نــگاران و برخــي نمایندگان 
مجلس مشروطه خواه حبس و شکنجه 

شدند. مشروطه خواهان دستگير شده 
محاکمه ظاهــري و در باغشــاه اعدام 
شــدند. جسدشــان را هم براي اینکه 
بعدها مــورد احتــرام قــرار نگيرند و 
مدفن شان به زیارتگاه مشروطه خواهان 
تبدیل نشود، در گوشــه و کنار باغشاه 
دفن کردنــد. جسدشــان را بعدتر که 
حکومت کودتا پس از کمتر از یك سال 
سرنگون و مشــروطه دوم برقرار شد، 
آرامــگاه روزنامه نــگاران و شــهداي 
مشروطه مورد شناسایي و احترام قرار 
گرفت؛ در دوره پهلوي اول هم احترام 
به مشــروطه خواهان گذاشــته نشد 
و قبرســتان حســن  آباد که تعدادي از 
مشــروطه خواهان نيز آنجا دفن بودند، 
تخریــب و ســاختمان آتش نشــاني 
شــد. بعدها اما مهدي ملك زاده، پسر 
ملك المتکلمين که اســتاد تاریخ شد، 
محل دفن پدر را شناسایي کرد و سنگ 
قبري براي آن گذاشت. بناي کوچکي 
هم در زمين  بيمارســتان لقمان الدوله 
ادهم کــه از زمين هاي باغشــاه بود، 
احداث شــد. در کنار ملك المتکلمين 
قبر ميرزا جهانگيرخان صوراســرافيل 
روزنامه نویس معروف و نماینده استان 
فارس در مجلس آن زمان قرار دارد. او 
روزنامه صوراسرافيل را منتشر مي کرد 
که بيان کننده نظرات مشروطه خواهان 

بود.« 

تيرماه ســال 97بود که پس از انتشار 
برخي گزارش ها درباره وضعيت آرامگاه 
شهداي مشروطه، احمد مسجدجامعي، 
عضو شوراي شــهر تهران در بازدید از 
این محــل، موضوع تملــك آرامگاه را 
به منظور بازســازي و زنده نگاه داشتن 
یاد و نام مشــروطه و مشروطه خواهان 
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 

راه اندازي شود.
چند روز قبل یك نوشته جعلي در فضاي 
تویيتر منتشر شــد که اعالم مي کرد: 
»آرامگاه روزنامه نگاران عصر مشروطه 
پارکينــگ بيمارســتان لقمان الدوله 
مي شود.« این نوشــته جعلي بالفاصله 
از سوي اعضاي شوراي شــهر تهران، 
سازمان زیباســازي و حتي بيمارستان 
لقمان الدولــه تکذیب و اعالم شــد که 
آرامــگاه در حال بازســازي اســت و 
شهرداري تهران در پي یافتن پيمانکار 
تازه براي اتمــام کار و راه اندازي مرکز 

اسناد مشروطه در کنار این بناي ثبت 
ملي شده است.

روايت يك رويداد
صبــح دوم تيرماه ســال 1287ه . ش 
مشــروطه خواهان به روایــت محمد 
ملك زاده، فرزند ملك المتکلمين که در 
کنار پدرش در آرامگاه مشروطه خواهان 
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. همــان روز ملي گراها 
به ســفارت انگليس پناهنده شــدند و 
مشــروطه خواهان براي تداوم جنبش 

مشروطه به بهارستان رفتند.
صبحگاه، سواران و پياد گان قزاق همراه 
با توپخانه، مجلس و خيابان هاي 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 قزاق ها و 
نيروهــاي دولتي، صــف مهاجمان به 
مجلس را به هم ریخت. عده اي از قزاق ها 

ميدان نبــرد را با 
اعالم اینکه با ملت 

سرجنگ ندارند و برادرکشي نمي کنند، 
ترك کردند. 

آرامگاه شهداي مشروطه؛ از خبر جعلي تا مقصد گردشگري
110سال پس از دفن پنهاني روزنامه نگاران مشروطه خواه در خيابان مخصوص، آرامگاه آنها مرکز اسناد مشروطه مي شود
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طنین رنج

اولین خاطره  من از استاد شجریان به سال 1378 
1 بازمی گردد؛ زمانی که مـسـئولیتی  در وزارت علوم 

داشتم و اولین جشنواره موسیقی دانشجویان برگزار می شد. 
از جمله برنامه های جشنواره، برپایی کارگاه های پژوهشی با 
حضور استادان قدیمی و نام آـشـنا بود. در جلسه ای، استاد 
حسین عمومی درباره شیوه های آوازی سخنرانی می کرد با 
تمرکز بر مکتب اصفهان و سبک سیدرحیم. به دعوت دانشجویان، استاد شجریان بعد از 
سال ها در دانشگاه حضور یافته بود. نکته جذاب جلسه، مصادیقی بود که استاد عمومی 
درباره فهم شعر، مناسب خوانی، درک از محیط و مخاطب و احاطه بر حوزه ادبیات می آورد 
و اغلب در ارائه  مثال، به استاد شجریان و آوازهای ایـشـان اشاره می کرد 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 گوشه ای را ثبت می کند. شجریان بی گمان از معدود 
بازماندگان نـسـلی بود که عالوه بر سختکوـشـی در یادگیری و پیگیری در آموختن و 
دانشجوبودن همیشگی، مناسبات استاد و شاگردی را به غایت خود پاس می داشت. هرگز 

از او در خلوت و جلوت، جز به نیکی و بزرگی از استادانش نشنیدم.

اما آشنایی بیشتر من با استاد ـشـجریان به پس از وقوع زلزله بم بازمی گردد. 
2 ایشان پس از برگزاری کنسرت »هم نوا 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، سال ها 
برگزاری جلسات مرتب و دیدارهای مکرری بود که به واسطه پیگیری امور ساخت »باغ 
هنر بم« ـشـکل می گرفت. در این دیدارهای کاری، اغلب جلـسـات غیررـسـمی و 
گپ و گفت های دوستانه ای رخ می داد که چهره محمدرضا شجریان و نه استاد شجریان 
را می شد از نزدیک مشاهده کرد. رفتار دوستانه او با فرزندان و خانواده اش و نیز با دوستان 
و همکارانش را در این جلـسـات می ـشـد از نزدیک دید. امیدها و آرزوـهـا، اندوه  ها و 
خستگی ها، عالقه مندی هایی جز موسیقی مانند عکاسی یا سازسازی و باغبانی، در کنار 
انبوهی از فشارهای بیرونی و محدودیت های آدمی در قامت شجریان بود که او را شجریان 
می کرد؛ اینکه چگونه زیر فشار سنگین انتظارات ریز و درشت، فرسوده می شود یا چگونه 
تالش برای برگزاری یک کنسرت متعارف در سالن وزارت کـشـور، توش و توان او را 

می گیرد.
روزی، مثالی زد که اوج تعارض را نشان می داد؛ او گفت وقتی پاواروتی می خواهد کنسرتی 
برپا کند گاهی حتی با دیگران حرف نمی زند و با یادداشت، ارتباط می گیرد و کاری جز 
خواندن ذهنش را مـشـغول نمی کند اما من باید همه جزئیــات، از اخذ مجوز گرفته تا 
چینش صندلی های تاالر، کیفیت صدادهی سالن، لباس اعضای گروه، هزینه های ریز و 
درشت اجرا و ساعت شروع و خاتمه را هم خودم مدیریت کنم و آخرین چیزی که به آن 
می پردازم 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 این همه او بارها تاکید می کرد که با وجود سهولت برگزاری کنسرت در خارج از کشور 
و با همه دشواری های بزرگ و کوچک اجرا در داخل، ترجیح می دهد در کشورش و در 
جای جای ایران کنسرت برگزار کند، اما اندوهناک آنکه این امکان از او دریغ شد. غروب 
دلگیر پاییزی در سال93 یا 94 در دفتر »دل آواز« 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 نمی تواند بخواند و خود را چون زائویی توصیف کرد 
که می خواهد وضع حمل کند و... . او تشنه خواندن برای مردمش بود و طنین صدای آن 

غروب دلگیر هرگز از خاطرم نمی رود. 

روز آخر همه اينجا بودند 
»هـمـه تالش مان را کردیم، اما نـشـد« ؛ مـهـدي اعظم منش 
سرپرستار بخش بعد از به زبان آوردن این جمله ادامه مي دهد: 
»استاد بارها اینجا بستري شدند با فواصل چندین ماهه. دفعات 
آخر این فواصل کوتاه تر ـشـده بود، مثال به فاصله یک ماه دوبار 
در بخش مراقبت هاي ویژه بستري ـشـدند. 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 
  ICUهمه شان هم آمده بودند«. اعظم منش درباره حال و هواي
بعد از فوت شجریان مي گوید: »اینجا همه یا بغض داشتند یا 
گریه مي کردند. بعد که پیکر ایشان را بردند، به یاري مدیریت 
بیمارستان دسته گل ـسـفیدي آوردند و بر تخت خالي شان 
گذاشتند. شمع هم روـشـن کردیم. حال و هواي غریبي بود. 
انگار عزاکده باشد. بعد هم که خودتان بودید، کم کم تعدادي 
عالقه مندان 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 مي دهد: 
»از روزي که استاد را از نزدیک دیدم، توان حرف زدن نداشتند. 
این خودش حس غریبي بود. من عاـشـق ربناي ایشان بودم«. 
تیموري پرستار دیگري است که خودش را طرفدار شجریان 
معرفي مي کند و مي گوید حـسـرت کنـسـرت استاد به دلش 
مانده؛ »بودن ایشان اینجا هم غم بود و هم شادي. نه فقط ما که 
همه بیمارها اینجا غمگین بودند. از پنجرهICU خیابان را نگاه 

مي کردیم و به صداي آواز مردم را  گوش می دادیم.« 

مالقات هاي استاد بسیار محدود بود 
اعظم منش از حال و هواي روزهایي که شجریان در آن اتاق 
روبه رویيICUبستري بود مي گوید؛ »خانواده استاد همیشه 
حضور داشتند. مخصوصا دخترشان افسانه مدام در رفت وآمد 

بود اما به خاطر ـشـرایطي که ایشان داـشـتند حتي پیش از 
ایام کرونا هم مالقات هایشان بسیار محدود بود. کم نبودند 
هنرمنداني که شرمنده شان ـشـدیم و نشد که داخل بیایند 
و سر بالین ایشان حاضر شوند. خانواده استاد اینطور ترجیح 
مي دادند.« سیامک امیري پرـسـتار دیگر بخش مي گوید: 
»شاید روز آخر ما 70تا 80تماس تلفني داشتیم. انگار همه 

ایران نگران بودند و مي خواستند بدانند استاد چطور است«! 

ِ آن يك ساعت پاياني  عذاب 
اوایل امسال یا در ماه هاي پیش تر از آن ارتباط ما با استاد چشمي 
بود. این را هم اعظم منــش مي گوید و ادامــه مي دهد: »البته 
دخترـشـان مي گفتند گاهي من حس مي کنــم که صداي مرا 
مي شنود. شاید حق با ایشان بوده باـشـد. نمي دانم... بعد از آن 
البته حالشان آنقدر بد بود که نمي شد با ایشان ارتباط گرفت«. 
اعظم منش درباره ـسـختي هاي مراقبت از محمدرضا شجریان 
مي گوید: »روز آخر که باید عملیات احیا انجام مي شد، روز بسیار 
سختي بود. همه این روزها سخت بود به خصوص که خودشان هم 
اذیت مي شدند 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...«. ـسـیامک امیري اما نگاه دیگري دارد؛ »انجام دادن 
امور روتیني که هر روز انجام مي دهیم، انگار براي استاد سخت 
بود. اینکه ببیني استاد مسلم موسیقي ایران در آن حال نامساعد 
روي تخت افتاده... اینکه همه تالشت را مي کني اما تغییر خاصي 
ایجاد نمي شود... .« حاال اتاق کنجICU خالي شده. کم کم باید 
بیمارستان را ترک کنم. دیگر حتي گل هاي روي تخت هم خشک 
شده اند. به رسمِ  جادوی زمان  همه انگار به روتین پیش از هفدهم 
مهرماه برمي گردند. بیمارها بي ادعا روي تخت دراز کشیده اند. 
ـسـرم ها چکه چکه مي کنند. سکوت همان ـسـکوت همیشه 

بیمارستان است اما موسیقي ایران، دیگر »شجریان« ندارد.

سال ها بود كه محمدرضا شجريان به بیمارستان جم 
رفت وآمد داشت، اما شكوه تصوير ايشان در ذهن ايران خدشه دار 
نـشـد. چه همان ماه هاي اول كه حال ايشان بهتر بود وچه اين 
ماه هاي تلخ آخر كه در بخش مراقبت هاي ويژه بستري بودند، 
هرگز عكسي از حال بدشان منتشر نشد. چطور چنین چیزي 
ممكن است؟ اين همه آمدند بر بالین ايشان و رفتند... پرستارها، 
مالقات كننده ها، نیروهاي خدماتي، پزشكان... چطور هیچ كس 

شیطنتي نكرد؟
الزم نبود کـسـي حتما سر بالین ایـشـان ظاهر شود. عکس ایشان 
در تمام این مدت روي مانیتور هم بود. به راحتي مي شد از مانیتور 
هم عکس گرفت، اما همه مي دانـسـتند این اتفاق صورت خوشي 
براي مجموعه جم ندارد. شاید ـشـبیه شعار به نظر بیاید، اما در این 
بیمارستان همه با هم دوـسـتیم و انگار که عضو یک خانواده ایم. نه 
درباره استاد، که در هیچ مورد دیگري، پرسنل ما کاري نمي کنند که 
به ضرر بیمارستان تمام شود، چرا که بي اغراق دلشان براي کارشان 
مي تپد. از ـسـوي دیگر مي توانم بگویم تقریبا همه پرسنل، عشق 
خاصي به استاد شجریان داشتد و نمي خواستند به قول شما شکوه 
استاد خدشه دار شود. همان ابتداي کار ما فقط یک بار از همه پرسنل 
خواهش کردیم که تالش کنند عکـسـي از اـسـتاد در این شرایط 

منتشر نشود. همین. و دیدید که خدا را شکر نشد.
چه شد كه تصمیم گرفته شد اينستاگرام بیمارستان 
شروع به اطالع رساني درباره وضعیت استاد كند؟ هدايت پست ها 

برعهده چه كسي بود؟ ايده چنین كاري از كه بود؟
حساسیت موضوع بر کسي پوـشـیده نبود. همانطور که پیش بیني 
مي کردیم آن قدر فشار خبر کذب یا تأیید نشده 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 هواداران شان اطالع رساني کنیم. ببینید! واقعیت 
این است که روزگار سختي را پشت سر گذاشتیم. ما در بیمارستان 
باید به همه  چیز توجه مي کردیم، جو عمومي، جو سیاسي، کیفیت 
درمان، روحیه خانواده، وضعیت دلبـسـتگي 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 2 الي 3بار 

درباره وضعیت ایشان اطالع رساني مي کردیم.
با اين همه برنامه ريزي، چه اتفاقي مي افتاد كه باز تا 
حال استاد اندكي به هم مي ريخت شايعه فوت ايشان، رسانه هاي 
غیررسمي و گاهي حتي رـسـمي را پر مي كرد؟ اصال آيا اتفاقي 

مي افتاد كه محرك اين شايعه ها باشد؟
هرگز هیچ کدام از این ـشـایعات ربطي به حال ایـشـان نداـشـت. 
حال اـسـتاد همانطور بود که یک روز قبل یا یک ساعت قبل...، اما 
ناگهان شایعه فوت ایـشـان همه جا را پر مي کرد. تصور کنید بارها 
شده بود درحالي که استاد وضعیت ثابت و بدون تغییري داشت از 
وزارتخانه هاي مختلف با من تماس مي گرفتند و مي پرسیدند این 
خبر صحت دارد؟ من پاسخ مي دادم که همین االن باالي سر ایشان 

بودم. دروغ است و چند روز بعد دوباره همین لوپ تکرار مي شد.
يعني هرگز حال استاد باال و پايین نمي شد؟ نوسان 
نداشت؟ آقاي دكتر اين بیماري منحوس چطور در بدن استاد 
رشد كرد و دقیقا در روز هفدهم مهرماه چه اتفاقي افتاد؟ بعضي 
رـسـانه ها علت مرگ را از كار افتادن اندام هاي داخلي اعالم 

كردند...
قطعا مي ـشـد، امــا با ایــن ـشـایعات همخوانــي نداـشـت. البته 
آن دقیقه90 که ـشـرایط عمومي ایـشـان وخیم تر ـشـد و شرایط 

همودینامیــک ناپایدار، هـمـان روز آخر - ـکـه روز تلخي هم براي 
همه ما بــود- ماجرا کمي فــرق مي کرد. درباره علــت دقیق مرگ 
ایشان و روند پیشروي بیماري در بدن استاد هم اجازه بدهید بدون 

کـسـب رضایت از خانواده ـشـجریان چیزي نگوییم. 
باالخره ایـشـان یک ـسـري بیماري داـشـت که 

روزبه روز پیشرفت مي کردند.
آقاي دكتر گفتید دقیقــه90... بار 
آخري كه ايشان را به بیمارستان آوردند، شما 
متوجه وخامت اوضاع شده بوديد؟ پیش بیني 

مي كرديد كه اين ـسـاعات، ساعات آخر 
است؟

بله متأـسـفانه... مــن به عنوان یک 
پزـشـک قلب همان ابتــداي کار 
فهمیدم شرایط بسیار بحراني  است 
و این بار با هـمـه دفعات قبلي فرق 
مي کند. حدس مي زدیم 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 ايـشـان 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 ـشـده بودند براي همه پرسنل بیمارستان وجود 
داشت، چراکه مي دانستیم این شرایط، بسیار بحراني است. روز آخر به 
ما هم گفته بودند که قرار است بعد از فوتشان به مشهد منتقل شوند 
و آمادگي هاي 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 

اطالع رساني انجام شد.
و جابه جايي پیكر چطور انجام شد؟ 

چندساعتي پیکر استاد در سردخانه بیمارستان بود و بعد از آن با 
آمبوالنس بهشت زهرا به آنجا منتقل ـشـد؛ یعني عصر همان روز 
که کم کم مردم جلوي در بیمارستان جمع مي شدند، این فرآیند 

انجام شد.
چرا آن قدر در انتقال پیكر از بیمارـسـتان به بهشت 

زهرا تعجیل شد؟
ـشـرایط کرونا اینطور ایجاب مي کرد. اگر پیکر را نگه مي داشتیم 
لحظه به لحظه بر خیل عاـشـقان افزوده مي شد.  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 آلبوم هاي مختلف 
استاد، مثل »بیداد« و... را مي نوشتم و تجزیه و ترکیب مي کردم. بعد 
مي بردم به دبیر ادبیات مان، دکتر محمدي، نشان مي دادم و درباره آن 
ـسـؤال مي کردم. من با تصنیف ها و آوازهاي استاد بزرگ شده بودم. 
صداي ایشان با پوست و گوشت و استخوانم گره خورده بود. براي من 
ِ واحد هم عاشق ایشان باشم و هم پزشک  خیلي سخت بود که در آن
ایشان و از سوي دیگر مدیریت بیمارـسـتاني که استاد شجریان در 
آن بستري اـسـت برعهده من بوده و باید همه حواسم جمع باشد و 
احتماالت را پیش بیني کنم. همه اینها به کنار، من باید طوري رفتار 
مي کردم که دیگران گمان نکنند که من عواـطـف را با کار حرفه اي 
درگیر کرده ام و... . راـسـتش گاهي دلم پر مي کـشـید براي استاد. 
مي رفتم دستي آرام به صورت یا سر ایشان مي کشیدم تا قدري آرام 
بگیرم. استاد شجریان براي من  رؤیا بود. دست نیافتني بود. فکر اینکه 
روزي پزشک ایشان شوم در مخیله ام هم نمي گنجید. زمان گذشت 
و من به عنوان پزـشـک هر روز مي رفتم و ایـشـان را در شرایط 
نامساعدي مي دیدم و عذاب مي کشیدم... 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؟
ماه ها قبل... ایـشـان به ندرت مي توانـسـت چند 

کلمه اي به زبان بیاورد...
 نخستین بار كي ايشان را ديديد؟
ایشان براي فیزیوتراپي آمده بودند بیمارستان. 
نخـسـتین بار از نزدیک همین جا دیدمـشـان. 

ذوق زده شدم و با سرعت رفتم که ببوسم شان.
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.

ابوالحسن رياضی
استاد دانشگاه

ـیاد
محمدرضا

شجریان

گفت وگو با بابک حیدري اقدم، رئیس بیمارستان جم

می دانستیم این بار  
 به خانه برنمی گردد 

در شرایط کرونا، اگر پیکر را
 نگه مي داشتیم لحظه به لحظه
 بر خیل عاشقان افزوده مي شد

درباره خسرو آواز ايران نوشتن و از روزهای آخرش شنیدن، 
سخت است. چشم هايم در حین مصاحبه چند بار پر می شوند. 
تصويرها در ذهنم می روند و می آيند و گاهی از بعد زمان خارج 
می شوم اما او آنقدر خوش سخن است كه دوباره مرا برمی گرداند 
پای همان میز شیشه ای دفتر رياست بیمارستان. »بابك حیدری 
اقدم« كه به همراه دكتر عباسی و كادر درمان همه اين سال ها را 
باالی سر شجريان بودند  حاال در گفت وگويی با همشهری از روز 
آخر می گويد؛ از سختی  پزشك معالج شجريان بودن، وقتی هم 
عاشق باشی هم مسئول. دكتر حیدری اقدم در خالل مصاحبه 
بارها تاكید می كند 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 می گويد 
روز آخر كه كار تمام شد، بیمارستان را ترك می كند و می رود در 
كنج تنهايی اش يك دل سیر گريه می كند كه باور دنیای بدون 

شجريان برای همه انگار، ممكن نیست.

گفت وگوی همشهری  با پرستاراني که تا دقایق آخر باالي سر شجریان بودند 

اینجا عزاكده شده بود
روزهاي آخر سیل تماس ها به سوي ما جاري بود؛ همه ایران می خواستند حال استاد را بپرسند

درخت هاي خلوت آن حیاط كوچك، پله هاي كوتاه و كش دار، 
همان در شیشه اي با خطوط قرمز... همه  چیز هنوز همین جاست 
اما انگار كه از اتفاقي بزرگ خالي شده است. در آخرين تصوير 
جمعي از اينجا، خیابان از آدم موج مي زد. مغازه دارها از پـشـت شیشه به هیاهوي غمگین 
مرگ شجريان نگاه مي كردند و چشم هاي بعضي شان پر بود از بغض و صداهاي محزون آرام 
در هم مي پیچیدند كه »مرغ سحر،  ناله ـسـر كن... داغ مرا تازه تر كن« حاال آدم ها رفته اند. 
ماشین ها دوبله پارك شده اند. آمبوالنسي روي پل ايستاده و زناني در پشت پیشخوان  »از من بپرس« پاسخ سؤال هاي 
مراجعه كنندگان را مي دهند اما جم انگار خالي شده يا بغض سنگیني به ديوارهايش چنگ مي زند. پله ها را دو تا يكي 
باال مي روم تا به ICU برسم. تخت ها دورتادور بخش مراقبت هاي ويژه چیده شده اند و سكوت، نخستین اتفاقي است 
كه جريان دارد. يكي از پرستارها مي آيد و اتاق معهود را نشانم مي دهد. همان چهارديواري كوچكي كه آخرين روزهاي 
بي كالمي شجريان در آن گذشته بود. بین همه اين راهرو ها و اتاق ها نامش كه به زبان مي آيد، حالت چهره پرستاران، 
 ICU پزشكان و... عوض مي شود؛ انگار هر كس خاطره خودش را از اين واقعه دارد. مهدي اعظم منش، سرپرستار بخش
به همشهري مي گويد: » راستش اين ماه هاي آخر خودمان مي دانستیم كه اوضاع خوب نیست و همین بیشتر به هم مان 
مي ريخت. از سوي ديگر سیل تماس ها به سمت ما جاري بود، همه مي خواستند بدانند حال ايشان چطور است و ما از 

سوي خانواده اجازه نداشتیم اسرار بیمارمان را رسانه اي كنیم«.

مائده امیني
روزنامه نگار
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ل 
مح فی  توپورگا

كسپاری شجریان خا

كه از باد و باران 
نیابد گزند

فرزند مهدي اخوان ثالث درباره همسايه تازه 
پدرش مي گويد آنها رونق اين باغ اند

تغییر محل خاكسپاری استاد آواز ايران را از منظر معماری، حقوق و 
آيین نامه های مرتبط با ابنیه تاريخی بررسی كرده ايم

سرزمین خنیاگران است خراســان؛ اقلیمی 
عجیب، بافته از تار و پود موسیقی در كوهپايه 
و جلگه، بــا الحان هزارمســجد و آن آوازهای 
درخشان زنان عصر طاهری كه راتبه نیشابوری، 
كنیز محمود وراق سرآمدشان بود و آن دوتار 
خون پاش و نغمه ريز سمندری و عثمان عصر 
پهلوی، آن آواز جگرسوز شريف زاده باخرزی و 
حاج قربان تربتی، معاصران خوش حنجره ما. 
سرزمین كوچ، غربت و مقام های كشاورزهای 
بخشی. شجريان، 19 مهرماه 1319 در میانه چنین نواها و نغمه هايی به دنیا آمد 
و استخوان هايش از همان ابتدا، به رعشه آواز و نشئه ساز مقاوم شد. تا 27سال 
بعد، او همان جا ماند و معلمی و مناجات خوانی و همسرداری و فرزندداری و 
ورزشكاری كرد تا ســال1346 كه به تهران آمد. شجريان خراسان، حسابی 
بچه تهران شده بود؛ خواننده راديوها و تلويزيون تهران و بعدها حتی آوازخوان 
بزرگ ترين صحنه های موســیقی جهان از قونیه تا كپنهاگ. وقتی به تهران 
رسید، لباس موسیقی خراسان به تن نداشت. حتی اول بار كه در همان خراسان 
خواسته بود از سنتور شكسته رفیقش صدايی درآورد، صدای موسیقی يكی از 
مردان كراواتی تهران آن روزگار و يكی از زن های سرشناس برنامه های شبانه 
موسیقی در پايتخت آن عهد را درآورده بود. دو موسیقی دانی هم كه شجريان 
در ابتدای امر محضرشان را درك كرد، اصاًل 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، خوش نشین پايتخت با صدايی مخملی كه 
فقط البه الی شاه نشــین های بازمانده از عهد قاجار می پیچید؛ غالمحسین 
بنان. محمدرضا شجريان درست يك سال پیش از آنكه بنان، ردای نمايندگی 
صدای تهران را زمین بگذارد، 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 به عنوان هنرمندی خراسانی، 53سال از عمر 80ساله اش 
را بیرون از خراسان زيست؛ عمری كه از اول مهر1319 در مشهد كلید خورد، 
در 17مهر 1399در تهران به انجام رسید و در 19مهر 1399 در 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؛ 53 رجعت او به خراسان را در اين 

53سال مرور كرده ام.

1351/ اجرای »رباعیات خیام«1 
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 

خواند، فريدون شهبازيان موسیقی اش را ساخت و شاملو، 30رباعی خیام را 
دكلمه كرد تا نخستین آلبوم رسمی شجريان 4سال بعد، به سال1355 در 

انتشارات ماهور منتشر شود.

آذرماه 1354/ قرآن خوانی2 
مدال طالی تالوت در تركیه

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 می خواند، 
نمی خواست قرآن را ادامه دهد كه نكند مغايرت اين دو، پدر را ناراحت كند اما 
خودش هم فكرش را نمی كرد وقتی برای كنسرت در بزرگداشت موالنا به قونیه 
رفته، آن جا رايزن فرهنگی ايران كه قاری ايرانی را به مسابقات بین المللی قاريان 
قرآن آورده بگويد قاری شان دير كرده و عن قريب است كه ايران از مسابقات 
اوت شود، بعد او برگردد بگويد نگران نباش من می خوانم. بعد آقای رايزن بگويد 
ولم كن من به اندازه كافی عصبانی هستم. بعد شجريان بگويد می خوانم 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 داده بود. دو سال بعد هم او در مسابقه تالوت قرآن كشوری 

شركت كرد و رتبه نخست را به دست آورد.

تیرماه 31355 
كنسرت در توس/ صدای تهران در آسمان خراسان

اين، تنها رجوع جغرافیايی- موسیقايی؛ او با محمدرضا لطفی و گروه شیدا در 
جشن هنر توس حاضر می شود و پای پله های بنای آرامگاه فردوسی از عطار 
نیشابوری می خواند در سه گاه كه »وز تو جهان پر است و جهان از تو بی خبر«. 
خنیاگر خراسان، پسر آقامهدی كه در مشهد همه او را می شناسند به ديار خود 
بازگشته است و اين اولین بار است كه پس از 9سال حضور در تهران، صدايش 
در آسمان خراسان می پیچد. اين اجرا ســال 1358و در قالب نهمین آلبوم 
كانون چاوش عرضه می شود و ســال ها بعد لطفی با نام »جان جان« دوباره 

منتشرش می كند.

1358، 1378و 1386/ ربنا4 
مناجات خوان خراسان در رادیو تهران

شجريان كه سال 1355از راديو استعفا كرده بود، در پاسخ به درخواست راديويی ها 
برای همكاری در مردادماه سال1358، به آنجا رفت تا دانش تالوت و مناجات خوانی 
را كه از سال های زندگی در خراسان اندوخته بود در اختیار جوان های تازه نفس 
پس از انقالب راديو بگذارد. او 4آيه از چند سوره قرآن را كه همه شان با »ربنا« آغاز 
می شدند 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، به عنوان 
نسخه نهايی در  ماه رمضان آن سال در برنامه افطار پخش شد. رد پای »ربنا« دو بار 
ديگر در زندگی شجريان پیدا شد؛ يك بار سال1378 وقتی او اين دعا را در دو آلبوم 
تالوتش با عنوان »به ياد پدر« گنجاند و منتشر كرد و ديگر بار سال1386، هنگامی 

كه در مراسم ختم مادرش در مشهد آن را خواند.

 18روايت از 18 رجعت محمدرضا شجريان به خراسان؛ 
جايی كه 53سال  از عمر 80ساله اش را دور از آن زيست

تذكره دلتنگی  
1358تا 1368/ همكاری با مشكاتیان5 

یار خراسانی
اين را بايد درازدامن ترين و ماناترين رجعت شجريان پايتخت نشین به خراسان 
درنظر آورد؛ 9سال همكاری با آهنگسازی خراسانی كه پر بود از خاطره بازی با 
هموطنشان: پرويز مشكاتیان  نیشابوری. همكاری آنها بیرون از كانون چاوش 
و با شكل گیری رابطه ای سببی و خانوادگی، پررنگ تر شد و به تولید 13 آلبوم 
انجامید. آنها گاه از عطار نیشابور سراغ می گرفتند ازجمله با غزلی در آلبوم »دود 
عود« و گاه به شعرهای خراسانی محمدتقی بهار مشهدی سرك می كشیدند 

در »خراسانیات«.

1369/ بازخوانی »مرغ سحر«6 
با شعر نماینده كالت در مجلس شورای ملی

بعید اســت امروز كســی در اين ادعا كه بازخوانی تصنیف »مرغ ســحر«، 
شنیده شــده ترين تصنیف محمدرضا شــجريان است، تشــكیكی به خرج 
دهد. عمومیت يافته ترين تصنیف شــجريان كه در روزهای نخستین پس از 
درگذشتش نیز بارها از زبان دوستدارانش هم خوانی شد، اولین بار سال1369 
و در خالل كنسرتی در دانشگاه بركلی آمريكا با صدای شجريان به گوش رسید. 
پس از آن، تصنیف »مرغ سحر« می شود قطعه اضافه برسازمان يا به اصطالح 
آنكور كنسرت های شجريان. همه اينها را گفتیم تا بگويیم، شاعر »مرغ سحر« 
هم شاعری بود محضاً خراسانی؛ محمدتقی بهار ملقب به ملك الشعرا، نماينده 
عضو انجمن مشروطه طلبان خراسان و نماينده درگز و سرخس و كالت اين 
ديار در مجلس شورای ملی. شجريان بعدها تصنیِف »شب وصل« از بهار را در 

آلبومی به همین نام و نیز در آلبوم »آهنگ وفا« هم خواند.

مهرماه 1370/ اجرای »آسمان عشق«7 
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 نیشابوری اش را به همراه نداشت و شعرهای 
عطار نیشابوری هم در آثارش كمرنگ شــده بود. ضبط »آسمان عشق« در 
مهرماه 1370 اما با بازگشت عطار به آثار شجريان همراه بود؛ آلبوم كمی بعد 
در سال1371 منتشر شد به همراه دو آوازی كه شجريان روی غزل های عطار 
طراحی كرده بود؛ بازگشتی باشكوه به ديوان شاعر خراسانی در غیاب آهنگساز 

نیشابوری اش.

صابر محمدی
روزنامه نگار

وقتی حواسمان پرت آســمان بود و در آن آبی 
حزن انگیز، پايیز می خواست تن آن درخت كهن 
را با پرواز BAE146 ماهان 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 می آورد؛ 
تصوير مبهم گودالی كوچك كه می خواســت 
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 تازه ای 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 مهم تر از آنكه قرار است پیكر او در 
پناه حافظ زبان كه خود بارها و سال ها 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 تازه ای 
می گرفت؟ هرچند همچنــان می خواند: قاصد 
تجربه های همه تلخ با دلم می گويد كه دروغی 
تو دروغ كه فريبی تو فريب. اما با هزاران صدای 
تازه هنوز سكوت رساتر است؛  گرچه مدفنش در 
توس، آواهای تازه ای 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 انداخته ايم تا حواس حادثه را در اين 

تاريخ شلوغ و پُرحرف، پرت كرده باشیم.

قاصدك هان چه خبر آوردی؟
بگذار از آنچه رفت بگويیم... فراهم كردن خاك 

در جايی كه قــرار بود پذيرنده نباشــد تنها با 
دستورات سیاســی حاصل می شد. همین شد 
كه نامه ای به تاريخ 17 مهر از دفتری به دفتری 
ديگر رســید. از متن نامه ها هیــچ درز نكرد و 
همه  چیز محرمانــه ماند تا تاريخ دســت های 
پُرتری برای آيندگان داشته باشد. اما بگذاريد 
به امروز برمی گرديــم؛ آن نُه بند كه هیچ يك با 
همه مقال ها برای شجريان صدق نكرد. توس با 
آن ارگ و برج و بارو سال1375 ثبت ملی شده 
و به ســال1378 تعیین حريم و درسال 1384 
تعیین حريم مجدد. عرصه و اعیانی با 9بند كه 
هیچ يك اشاره ای به خاكسپاری در عرصه آثار 
تاريخی نكرده . اما اگر به ساخت وساز 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 می گويد: »در اين 
خاكســپاری، قوانین ثبت كامال رعايت شده و 
اگر در آينده، سازه ای 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 مكرمی فر، مديركل 
میراث فرهنگی خراســان رضــوی می گويد: 
»جای جديد نزديك 20 متر با جای قبلی فاصله 
دارد و دقیقا در همان محدوده اســت و قوانین 
را نمی شكند«. اما يونسكو چه می شود؟ فرهاد 
نظری، مديركل سابق ثبت آثار تاريخی سازمان 
میراث فرهنگی و كارشناسی كه نقش مهمی در 
پرونده های ثبت جهانی داشته، می گويد: »دفن 
استاد شجريان هیچ يك از قوانین و ضوابط میراث 
 فرهنگی جهانی را نمی شكند. ازجمله آثار ايران 
كه می تواند در فهرست میراث جهانی ثبت شود 
آرامگاه های 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«.

نگار حسینخانی
روزنامه نگار

خب! استاد را در پیاده راهی كنار حوض دایره ای با چشم انداز مجسمه حكیم و زیرسپیداری به خاك سپردند. 
كارشناسان میراث فرهنگی اما می گویند این پیاده راه ها همیشه در معرض تخریب و بازسازی و مرمت است 
و محل عبور تاسیسات. همین هم شد كه جمعی از كنشگران میراث فرهنگی با انتشار نامه ای سرگشاده 
خطاب به علی اصغر مونسان، وزیر میراث  فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی 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 

محوطه های تاریخی می دانند.

پاسخ اول: 
سیدعلیرضا قهاری؛ رئیس انجمن مفاخر معماری ایران 

ســیدعلیرضا قهاری، رئیس انجمن مفاخر معماری ايران است. او صحبتش را 
اينطور شروع می كند كه سنجش2 شخصیت ملی در كنار يكديگر كار چندان 
ساده ای نیست؛ »شكی نیست كه جانمايی اول برای خاكسپاری استاد شجريان 
مكان مناسبی نبود؛ مكانی كنار باغچه. با توجه به اينكه اخوان ثالث 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 اين حال به نظر قهاری اگر قرار باشد تغییری در مزار استاد شجريان رخ دهد، او 
به عنوان معمار اين مزار را خاكسارانه طراحی می كند؛ »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 مقبره ای طراحی كرد. اما با توجه به شناخت و سابقه ذهنی كه از استاد 
در اذهان مردم ايران است، تصور نمی كنم كه اگر خود او هم زنده بود، چنین درخواستی می كرد. هنرمندی 
كه خود را خاك پای مردم ايران می دانست، حتما چنین نظری هم به فردوسی بزرگ داشت. اگر به عنوان 
معمار بخواهم برای او سازه ای طراحی كنم، سراغ گنبد و گلدسته يا آرامگاه نمی روم، بلكه طرحی الهام گرفته 
از ُخلق 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؛ باستان شناس و كارشناس میراث فرهنگی

اسكندر مختاری، باستان شناس، مرمتگر و كارشناس میراث فرهنگی است. او 
تعريف می كند كه شكل گیری آرامگاه فردوســی روايتی طوالنی دارد و تا امروز 
حداقل 2 بار اين آرامگاه تغییر كرده تا به شكل امروزی رسیده. اين آرامگاه ازجمله 
مكان هايی بوده كه انجمن آثار ملی اقدام به يادمانی سازی در محل مقبره كرده 
و چه خوب كه اين تغییر شمايل مقبره ها و ايجاد يادمان ها، مورد قبول مردم قرار گرفته است. كسانی كه در 
ساخت اين آرامگاه ها 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 تحت تأثیر قرار می دهد. حتی به نظر تدفین شاعر بزرگ، مهدی اخوان ثالث نیز نوعی تغییر و 
دستكاری در اين اثر بوده. برای روشن شدن اين موضوع به تابلويی هنری فكر كنید؛ اثری ارزشمند كه در آن 
دست برده شود. اين را فقط با اتكا به نگاهی به اثر می گويم نه اهمیت شخصیت ها و درجه اعتبار هنرمندان. 

از نگاه معماری و میراث فرهنگی

در این تصویر جانمایي نخست مزار استاد آواز ایران در كنار مهدي اخوان ثالث تصویر شده است.  چه كسي بهتر از خود شجريان مي تواند
 به پردازش اين فقدان بزرگ كمك كند؟

راهنمای سوگواری  برای استاد آواز ايران
وقتي محمدرضا شــجريان در هشتاد ســالگي 
درگذشــت، موجي از غم جامعــه را فراگرفت. 
هوشــنگ ابتهاج در مصاحبه اي گفت: »براي 
بزرگي اين مصیبت كلمه ندارم. كلماتم سســت و ضعیف و كم و كوچك و پوك 
است«. فقدان او نه تنها طرفدارانش، بلكه ديگر هنردوستان را سوگوار كرد. بسیاري 
به دلیل همه گیري ويروس كرونا نتوانســتند بر ســر مزارش بروند و در مراسم 
سوگواري جمعي شركت كنند. خواننده هاي بسیاري در عرصه موسیقي سنتي شهرت كسب كرد ه اند، اما 
كمتر كسي توانسته نزد مردم محبوبیتي چون شجريان بیابد. اين محبوبیت تنها به دلیل توانايي موسیقايي 
او نبود. محمدرضا شجريان طي ســال هاي فعالیتش، قطعات متنوعي درباره شادي، جدايي، وصال، غم و 
بسیاري موضوعات ديگر خوانده و اجرا كرده  اســت. اينها همه با عمیق ترين احساسات انساني در ارتباط 
بوده اند و همین موضوع باعث مي شود شنونده با خود شجريان هم ارتباطي عمیق برقرار كند. در اين روزهاي 
پس از درگذشت او، چه كسي بهتر از خودش مي تواند در مورد سوگ و فقدان با ما سخن بگويد و به پردازش 

اين فقدان بزرگ كمك كند؟
شجريان درباره سوگواري و فقدان بسیار خوانده است. يكي از بهترين نمونه هاي آن قطعه »مرغ سحر« است 
كه شايد در كنار »ربنا«، بتوان آن را معروف ترين اثرش نامید. آرزوي هر سوگواري است كه با كشیدن آهي، 
غم هاي ناگفته را جاري كند و بتواند بار ديگر از درد و رنج فقدان آزاد شود. زندگي، بي رحمانه جان عزيزان 
را مي گیرد و فرد را به سوگ مي نشاند و تنها مي كند. فرد سوگوار در حسرت ديدار دوباره رفتگان است و غم 
شديدي درون خود دارد و به دنبال راهي اســت تا اين غم را كاهش دهد و گاه كلمه اي نمي يابد تا غمش را 

بیان كند و به آه كشیدن پناه مي برد.
همانطور كه هر زخمي روي پیكر انسان منابع بدن را به ســوي خود مي كشد، هنگامي كه كسي از دست 
مي رود، منابع رواني سوگوار به سوي اين زخم رواني  مي آيند. پس ديگر میلي به چیزي ديگر يا شايد جاني 
براي چیزي ديگر باقي نمي ماند. بازمانده شــايد از آن همدم از دســت رفته به خشم  آيد و از او به شكايت 
بپرسد كه »بي سبب چرا ترك آشیانه كردي«؟ شكوه كردن بازماندگان از رفتگان عمل رايجي است. چه 
بسیار جمله »چرا رفتي؟« كه در مجلسي يا بر سر مزاري يا در گوشه اي تنها به زبان آمده. اين خشم از آنجا 
نشأت مي گیرد كه بازمانده همیشــه با جايي خالي روبه رو است؛ با حفره اي عمیق كه نمي تواند به سادگي 

آن را پر كند.
شب، سكوت، كوير؛ هر سه فقدان را ياد آوري مي كنند 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 مي كند. به 
رسمیت شناختن فقدان، نخستین قدم براي درك آن است و به همین دلیل است كه شجريان براي سوگوار 
از باريدن مي خواند. اما گريستن و آه كشیدن اين واقعیت تلخ را تغییر نمي دهد كه انسان بايد بپذيرد، چیزي 
از زندگي  كم شده  و از دست رفته  است. فرويد معتقد بود زماني كه شخصي يا به طور كلي تر چیزي در زندگي 
از دست مي رود، در وهله اول شخص سوگوار تمايلي به گسستن از آن ندارد و احساس مي كند »جهان فقیر 
و تهي شده  است«، چون آن چیزي كه از دست داده ، اهمیتي فراوان داشته و شخص سوگوار مدت ها به آن 

 دل  بسته بوده و در روانش جايگاه مهمي داشته است.
آواز او به خوبي با امر سوگواري همسو مي شود. هنگام سوگ، بازمانده نمي خواهد از چیزي كه سوگوار آن 
است جدا شود. توجهش به چیزي كه خالي از ياد و خاطره متوفي است، جلب نمي شود. در اين هنگام ارجاع 
مدام مان 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 نغمه اي جانسوز 

يكي از آنهاست و درد اين است كه چشم از او چگونه توانیم نگاه داشت؟

شجریان و

نش داغدارا

محمدامین طاهرپور
روانشناس
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دست و دلبازی
 آرشیویست های شجریان

مرگ، امر موكول است؛ به ویژه برای محمدرضا شجریان كه مرگ را به زمانی كه هرگز نخواهد رسید موكول 
كرده است؛ در چهل روزی كه از درگذشت استاد آواز ایران گذشته، به رسم نانوشته »انتشار پس از مرگ«، 
برخی از تصاویر و گفت وگوها و اجراهای خصوصی و كنسرت ها و موزیك ویدئوهای او برای نخستین بار از 
آرشیوها بیرون آمده و منتشر شده اند. رسم مرسومی است؛ موكول كردن زیرخاكی ها به وقتی كه خاك، 
تو را در حجاب كشیده است؛ اما مرگ، امر موكول است... برای شجریان تا ابد مرگی در كار نیست. همه 
آثار و ابزار و ادوات مرتبط با شجریان را كه در این 40روز برای بار نخست دیده شده اند، فهرست كرده ایم.

شجریان و

یش نتشرنشده اه

   اكبر ناظمی، عكاس ایرانی، برای نخستین بار گفت وگویی تصویری را كه سال1362 با شجریان صورت داده 
بود، منتشر كرد.

   بخشی از گفت وگوی تصویری محی الدین عالم پور خبرنگار و عكاس تاجیك كه سال1990 در تاجیكستان 
انجام شده، در صفحه فیسبوك »كانون بین المللی عالم پور« منتشر شد؛ كمی بیشتر از 4دقیقه.

   هانا كامكار و آرش رئیسیان كه چند سال پیش مستند »چاووش از درآمد تا فرود« را با حضور محمدرضا 
شجریان ساختند، بخشی هشــت دقیقه ای از حرف های اســتاد را كه از فیلم بیرون مانده بود، منتشر كردند؛ 

گفت وگویی كه 17 مهر سال1382 انجام شده بود.

گفت وگو

   یعقوب انوش سال1375 در اجرایی خصوصی در دستگاه شــور با شجریان ویولن نواخته بود. پیش از این 
بخشی از این اجرا منتشر شده بود اما محمد انوش، شنبه ای كه گذشت این بار نسخه كامل تصویری 22دقیقه ای 

را منتشر كرد. همایون شجریان هم در این اجرای خانگی در منزل پدر، تنبك می نوازد.

اجرای خصوصی

   تا كنون چند فیلمساز ادعا كرده اند كه در این ســال ها در حال تهیه فیلم مستندی درباره محمدرضا 
شجریان بوده اند. در یك فقره، چند سالی بود كه حسن سربخشیان در سایتش اعالم می كرد كه برای پخش 
مستند »همسفر با مرغ سحر« درباره محمدرضا شجریان به حمایت مالی نیاز دارد. این فیلم سرانجام در 
هجدهم مهر منتشر شد؛ مستندی كه همراه تور كنسرت آمریكای شجریان و گروه شهناز در سال1391 

ساخته شده است.

فیلم مستند

   مجید درخشانی گفته بود كه آثاری بر شعرهای نیما یوشیج ساخته و محمدرضا شجریان آنها را خوانده است. 
فردای روز درگذشت استاد، درخشانی یكی از این آثار را كه »خانه ام ابری است« باشد منتشر كرد؛ برای این اثر 

موزیك ویدئویی تهیه شده بود همراه با عكس هایی منتشرنشده از محمدرضا شجریان.

موزیك ویدئو

   عباس میالنی ویدئویی سه دقیقه ای منتشر كرد از اجرای تمرینی محمدرضا شجریان در دانشگاه استنفورد 
و نوشت كه در این استودیو، حالت آكوستیك موزه ایاصوفیه بازسازی شده بوده است. پس از این ویدئو، میالنی 
فایلی صوتی را هم از همین تمرین منتشر كرد كه این بار شجریان شعری از حبیب خراسانی را می خواند با همان 

آكوستیك موزه ایاصوفیه.

تمرین آواز

  ویدئویی دو دقیقه ای از دیدار محمدرضا شجریان و مجید درخشانی با اسماعیل خویی در خانه شاعر در لندن منتشر 
شد؛ خویی شعری را كه سال ها پیش برای شجریان نوشته بود برای او می خواند و از روزی می گوید كه اثری از استاد را 
شنیده و این شعر را نوشته؛ همان شعری كه بعدها مجید درخشانی آهنگی بر آن ساخت و مژگان و همایون شجریان 

خواندند و در شب تولد پدر به او هدیه دادند.
  فرزاد حسنی، روزنامه نگار، ویدئویی دودقیقه ای را از شعرخوانی و آواز محمدرضا شجریان در مراسم خاكسپاری 

فریدون مشیری در بهشت زهرا منتشر كرد كه به آبان 1379 مربوط می شد.
  فردای درگذشت محمدرضا شجریان، فیلم نیوز، ویدئویی دوقیقه ای منتشر كرد از حضور اصغر فرهادی و همایون 
شجریان در منزل استاد. این ویدئو سال1393 و شب بازی تیم ملی فوتبال ایران و بوسنی در جام جهانی ضبط شده است.

  سرور كسماییـ  نویسندهـ  بخش كوتاهی از یك اجرای خصوصی شــجریان با گروهی محلی در تاجیكستان را 
منتشر كرد. كسمایی اردیبهشت سال1369 به همراه شجریان و هانری لوكونت به تاجیكستان رفته بود تا در جشن 

1400سالگی باربد شركت كند.
  سامان مقدم، كارگردان فیلم »صد سال به این سال ها« كه 13سال است اجازه نمایش ندارد، یك سكانس از این فیلم 
با حضور فاطمه معتمدآریا را منتشر كرد كه در آن از تصنیف »سپیده« با صدای محمدرضا شجریان استفاده شده است.

دیگر ویدئوها

با اینكه كامبیز نوروزی، حقوق دان معتقد است این ماجرا بحث حقوقی نمی طلبد، اما 
می توان برای نگرانی های كارشناسان میراث فرهنگی به 9بندی پرداخت كه برای این 
نگرانی ها ادله شده اند. گذشته از اینكه آرامگاه فردوسی هیأت مدیره  سختگیری دارد 
و در این سال ها اجازه دفن هیچ شخصی در آنجا صادر نشده، اما این 9 مورد ممنوعیت 

عنوان شده 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 ارزش های 
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 تصرف هایی 
كه در جداره بافت به وجود 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، برق رسانی، 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، باستان شناسی، كاوش و گمانه زنی 
علمی و نظارت بر همه طرح ها پس از تهیه طرح در انحصار سازمان میراث فرهنگی و گردشگری 
است. نه: دیوارها باید با مصالح سنتی و بومی منطقه مرمت شوند و به كاربردن هر نوع مصالح با 

اندودهای دیگر در نماها و دیوارهای خارجی همه ساختمان ها ممنوع است.«

پاسخ نعمت احمدی؛ حقوق دان: 
نعمت احمدی، حقــوق دان می گوید كه در قانونی كه ســال73 
تصویب شــده به محدوده میراث اشاره می شــود و اینكه در این 
محدوده نباید هیچ نوع حفر و ساختی صورت بگیرد. اما محدوده 
میراث باید تعریف شده باشــد. از آنجا كه استاد شجریان وصیتی 
مبنی بر اینكه حتما باید كنار اخوان ثالث دفن شود، نداشته، بنابراین 
هر آنجا كه در محدوده میراث نباشــد می تواند دفن صورت گیرد. این قوانین باید محدود به 
مقبره باشد و نه محوطه. ایرادگیری هایی در زمان حیات استاد وجود داشت و پس از مرگ او 
نیز ادامه پیدا كرده. احمدی می گوید: »به عنوان ایرانی و كسی كه به شجریان عشق می ورزم 
معتقدم روزی برای او مقبره ای آمیخته از شعر و موسیقی ساخته خواهد شد كه نه تنها به بنای 
فردوسی آسیبی نمی رساند كه این شــهر را از مهجوربودن خارج می كند. با حضور شجریان، 
توس احیا شده. باید خوشحال بود كه پس از سال ها فردوسی از غربت بیرون آمده. ورودی ها 
به مقبره نشــان از این رونق دارد. به مدد انفاس و صوت داوودی او، توس به عنوان منطقه ای 
پربازدید خواهد شد. میراث باید به فكر این باشد كه بدون آسیب به مقبره فردوسی شرایطی 

مهیا كند تا مقبره شجریان نیز ساخته شود. از نظر حقوقی هیچ اشكالی در این نیست«.

از منظر حقوقی

   از كنسرت سال1374 محمدرضا شــجریان و گروه آوا در سالن نمایشــگاه بین المللی تهران، پیش از این، 
بخش های كوتاهی را دیده بودیم، اما هفدهم آبان، سایت خصوصی كه آرشیو قابل توجهی از اجراهای خصوصی و 
كنسرت های تصویری موسیقی ایرانی فراهم آورده، بخش دوم این كنسرت را هم به صورت 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.
   بخش های دیده نشده ای از كنسرت سال1990 محمدرضا شجریان در تاجیكستان این بار از آرشیو شخصی 

مجید خلج، نوازنده تنبك، بیرون آمد.

كنسرت

   یلدا ابتهــاج، 24عكس از دیدار محمدرضا شــجریان با 
پدرش هوشنگ ابتهاج را منتشــر كرد؛ عكس ها 17 دی ماه 

1390در منزل سایه در آلمان ثبت شده اند.
   میثم شاه بابایی فیلمساز، 2 عكس از پشت صحنه فیلم 
مستندی را كه درباره شجریان در حال ساخت داشته منتشر 
كرد؛ عكس ها در حاشیه كنسرت استاد به سال1388 و در 

قونیه ثبت شده اند.
   محمدحســین یزدانی زاد هم كه مورخ است، 8 عكس 
از حضور خودش به تاریخ یازدهم تیرمــاه 1385 در منزل 

شجریان را منتشر كرد.
   عطا نویدی، مدیر روابط عمومی خانه موســیقی، چند 

عكس منتشرنشده از او را كه بین سال های 90 تا 94 عكاسی كرده، منتشر كرد. یكی از این عكس ها كه 6 اردیبهشت 
1390 در تقاطع خیابان جمالزاده و فاطمی شجریان را از پشت سر گرفته بود زیاد دیده شد.

   پشنگ كامكار نوازنده ســنتور، تصویری از كارنامه قبولی درس جواب آواز خودش و پرویز مشكاتیان به عنوان 
شاگردان كالس شجریان در دانشگاه تهران را منتشر كرد؛ این دو، چهارم خرداد1357 از شجریان نمره الف گرفته اند.
   مهرداد ناصحی كه نوازنده یكی از سازهای ابداعی شجریان است، عكسی از استاد را در حاشیه تور كنسرت های 

سال2012 گروه شهناز در آمریكا، منتشر كرد.
   سرور كسمایی داستان نویس كه سال ها در دهه 90 میالدی مسئول برنامه ریزی برای كنسرت های خارج از كشور 
شجریان بود، عكس هایی منتشر كرد از دستخط های اســتاد، كنداكتور برنامه ها، خوشنویسی ها برای جلد نوارها، 

مستر دیسك ها، متن قراردادها و... .
   مهدیه محمدخانی خواننده، 6عكس از شجریان منتشــر كرد. 5عكس از حضور او در كنسرت گروه دستان و 
محمدخانی در آمریكا و عكسی در استادیوم فوتبال شهر ساكرامنتو كه در آن، شجریان در حال فیلمبرداری از بازی 

پسرش رایان است به تاریخ 23مهر 1394.

عكس و با دوتار عثمان، حافظ خوانده بود و دیگری، جایی كه او به ساز پیرمرد 
خراسان، آواز دشتستانی سر داده بود با دوبیتی باباطاهر: »به سر شوق سر 

كوی ته دیرم«.

آذرماه 1377/ آلبوم »شب، سكوت، كویر«11 
هویت نماترین رجعت به خراسان

»شــب، ســكوت، كویر« هویت نماترین رجعت محمدرضا شجریان به 
زادگاهش اســت؛ آلبومی با بهره كامل از موسیقی مقامی خراسان و آواز 
دشتی بیرجندی همراه با بیت هایی از عطار و دیگران و البته آن تصنیف 
ماندگار »بارون« در مقام درنا از موســیقی كرمانجی در شمال خراسان. 
این، تظاهرات 2نفره شجریان و كلهر است در لهجه خراسان به همراهی 
سربازانی كرمانجی پوش با جلوداری حاج قربان سلیمانی كه اسلحه اش 

دوتاری بود با زخمه هایی جانسوز.

زمستان 1379/ كنسرت »زمستان است«12 
احضار خراسان به كالیفرنیا

دهه 70 رو به اتمام بود كه شیدایی 4نفره شجریان ها با كلهر و حسین علیزاده 
آغاز شد؛ آنها 6سال با هم این سو و آن سوی جهان را روی صحنه رفتند و در این 
مدت، 3شاعر خراسانی عطار و مهدی اخوان ثالث و محمدرضا شفیعی كدكنی 
را اغلب با شعرهایشان به همراه داشتند. چراغ اول خراسان در آثار این دوره 
محمدرضا شجریان در كالیفرنیا، با بداهه نوازی و بداهه خوانی در مقام داد و 
بیداد بر شعر »زمستان است« اخوان ثالث آغاز شــد: »حریفا رو چراغ باده را 

بفروز« كه این آغاز راه بود.
 

سال 1382/ آلبوم »فریاد« و كنسرت »هم نوا با بم«13 
منزل باران در مسیر فریاد

گروه شجریان ها و كلهر و علیزاده، سال گذشــته در آلبوم »بی تو به سر 
نمی شود« عطار را هم همراه خود كرده بودند تا نوار خراسان از »زمستان 
است« در سال 1379تا حاال كه آلبوم »فریاد« منتشر و كنسرت »هم نوا 
با بم« برگزار می شود، پاره نشــود. آنها از »ره میخانه و مسجد« عطار در 
»بی تو به سر نمی شود«، به مسیر »فریاد« اخوان ثالث افتادند و در انتها در 
شعر شاعری دیگر از خراسان منزل كردند: »بوسه های باران« محمدرضا 

شفیعی كدكنی .

1384/ كنسرت های »چاووشی« و »ساز خاموش«14 
هم مسیر با اخوان و كدكنی

شجریان پیش تر با »قاصدك« و »فریاد« نشان داده بود كه دوست دارد اگر پلی 
به شعر مدرن فارسی می زند، در مسیر از خراسان بگذرد و مهدی اخوان ثالث را 
هم هم مسیر خود كند. این بار نوبت شعر »چاووشی« )بیا ره توشه برداریم( بود 
كه در كنسرتی دونفره با كیهان كلهر در تورنتوی كانادا، آواز شود. بعد به آذرماه 
برسیم و باز نوبت به عطار از نیشابور و محمدرضا شفیعی كدكنی از كدكن برسد 

با شعر »ساز خاموش«اش در كنسرت  »ساز خاموش«. 

1388/ آلبوم های »آه باران« و »رندان مست« و درگذشت پرویز 15 
مشكاتیان
بغض در نیشابور 

شجریان رشته الفت با خراسان را در این سال با غزلی از عطار نیشابوری در آلبوم »آه 
باران« و با شعری از ملك الشعرای بهار مشــهدی در آلبوم »رندان مست«، بردوام 
داشــته بود اما این موسیقی و شاعران خراســان نبودند كه 1388 را برای او سال 
خراسان كردند؛ داغی بر دل نشسته بود تا او را از پاریس و تور كنسرت هایش با گروه 
شهناز به ایران برگرداند و از قضا راهی نیشابور كند؛ وقتی خبر آمد كه پرویز مشكاتیان 
به گفته محمدرضا درویشی دق مرگ شده و قرار است در جوار عطار به خاك سپرده 
شود، او اینجا نبود و توانست برای چهلم خودش را به نیشابور رساند. آن روز در یكی از 
بیلبوردهای شهر نوشته بودند: »در چله نشینی سرنهادن پرویز مشكاتیان بر آستان 
جانان، حضور چشم ملت ایران استاد محمدرضا شجریان در كوچه باغ های سوگوار 
نیشابور را گرامی می داریم«. بغض شجریان در نیشابور تركید وقتی كه می گفت: 

»كمتر كسی بوده كه در مقابلش به قول ما مشهدی ها ای وهلل داشته باشم«. 

5مهر 1395/ آلبوم »طریق عشق«16 
با مشكاتیان پس از 27سال

یك روز از مهرماه سال1368 محمدرضا شجریان دست اعضای گروه عارف را كه 
دوباره مشكاتیان و او را به هم رسانده بودند، گرفته بود و با خود به تور اروپا برده بود 
تا برنامه ای در افشاری و نوا برگزار كنند؛ رادیو وِِدئِر، كنسرت آلمان را تهیه و پخش 
كرده بود اما به گوش ما نرسیده بود؛ »طریق عشق«. دقیقا 27سال بعد، مهرماه 
1395، همایون شجریان آلبوم را به دست گرفته و به تاالر وحدت آورد تا از آن 
رونمایی كند؛ مشكاتیان دیگر نبود و شجریان هم از آمریكا به ایران برگشته بود و 
در خانه اش از او مراقبت می كردند. چندكیلومتر این سوتر از بستر او، مردم در تاالر 
وحدت صف بسته بودند تا كار 3دهه پیش  یاران خراسان را بخرند و به خانه ببرند.

اسفند 1398/ آلبوم »خراسانیات«17 
حسن ختام؛ تقدیم به خراسان

باز تنش به ناز طبیبان نیازمند افتاده و راهی جم شده بود؛ واپسین ماه زمستان، 
البته جز این تلخ مكرر، به شیرینی »خراســانیات« هم مجهز شد. 20روز از 
اسفند گذشته بود و شجریان هنوز در بیمارستان جم بستری بود كه این بار 
آلبومی از 33سال پیش، منتشر شد؛ باز هم با پرویز مشكاتیان. این بار اما طعم 
خراسان، محدود به آهنگساز خراسانی آلبوم نبود؛ شعرهای ملك الشعرای بهار 
با لهجه مشهدی، »خراسانیات« را به رجعتی خاطره بازانه به موطن شجریان 
تبدیل می كرد، درست چند ماه پیش از بازگشت ابدی. »شب، سكوت، كویر« 
یكسره شجریان را با موسیقی مقامی خراســان همراه كرده بود و این بار در 
»خراسانیات«، كالم خراسان احضار شده بود تا این دو آلبوم در كنار یكدیگر، 

ادای دینی تمام از آوازخوان خراسان به دیار پدر و مادری اش باشند.

19مهر 1399/ خاكسپاری در توس18 
بازگشت ابدی

این را نخواهم نوشت... هیچ گاه نخواهم نوشت.

 18روایت از 18 رجعت محمدرضا شجریان به خراسان؛ 
جایی كه 53سال  از عمر 80ساله اش را دور از آن زیست

تذكره دلتنگی  
تابستان 1371/ كنسرت »یاد ایام«8 

گوشه روستایی در طبس
آن روز گرم تابســتان كه محمدرضا شــجریان به همراه گروهش در آمریكا 
كنســرت »یاد ایام« را روی صحنه برد، خراسان، حضوری جدی در متن اثر 
داشت. »یاد ایام« جز در آهنگ هایی از خراسان كه بر شعرهای فایز دشتستانی 
و باباطاهر نشسته بود، در الیه های پنهان خود، رجعتی هنرمندانه به خراسان 
و بازگشتی خاطره بازانه با ایام و یادشان بود؛ آن جا كه شجریان در آواز »دوش 
می آمد و رخساره برافروخته بود«، پل می زد به َقَرچه كه یكی از گوشه های اصلی 
آواز در دستگاه شور و از قضا نام یكی از روستاهای طبس در خراسان جنوبی 
است و اشاره ای هم در تصنیف یاد ایام می كرد به آن. یاد ایام مثل آثاری چون 
»خراسانیات« یا »شب، سكوت، كویر« یكسره دل سپرده نوای خراسان نیست، 

اما لحن و لهجه خراسانی در آن قابل رصد است.

1374/ همكاری دوباره با مشكاتیان9 
بازگشت با اسم رمز اخوان

شجریان پس از 7سال دوباره به پرویز مشكاتیان پیوسته بود تا این بار به جای 
عطار با مهدی اخوان ثالث، مثلثی تمام خراسانی بسازند؛ مقصد گوتنبرگ و 
پاریس بود برای اجرای كنســرت هایی كه »قاصدك« نام گرفتند: »برو آنجا 
كه تو را منتظرند/ قاصدك/ در دل من همه كورند و كرند/ دست بردار از این 
در وطن خویش غریب«. مشكاتیان، آهنگی نوآورانه بر شعر شاعر مشهدی 
ساخته بود تا شجریان با اجرایی خالقانه آن را بدوزد به واپسین تصویری كه 
قرار است از دوگانه خراسانی شجریان- مشــكاتیان برای ما باقی بماند؛ شعر 
اخوان، بدرقه ای تمام عیار برای این دو بود تا پس از آن هر یك مسیری جدا از 

هم در پیش بگیرند.

تاریخ نامشخص/ دو اجرای خصوصی با عثمان محمدپرست10 
هم صدا با دوتارنواز خواف

شاید شما هم آن شبی كه صبح نمی شد آن پیغام ویدئویی پیرمرد را دیدید؛ 
عثمان محمدپرست 92ساله، تصویری از خودش و شجریان را رو به خدا 
گرفت و با او سخن می گفت. به خدا می گفت: »شجریان آدم درستی بود، 
لطف خودت رو از او دریغ نكن«. دوتارنواز خوافی، دو بار سازش را به صدای 
شجریان كوك كرده بود؛ هر دو بار در دهه70 و طی دو اجرای خصوصی و 
محفلی؛ یكی در كرد بیات كه شجریان كنار فریدون مشیری نشسته بود 

 شجریان
 و رخاسان

شــاید خارج از این، هیچ مسئله ای نباشد كه هنرمندانی از دیار خراســان كنار هم قرار بگیرند.« مختاری 
می گوید كه كار روی مزار استاد شجریان و برنامه برای معماری آن مثل آن است كه قصد كنیم روی تابلوی 
نفیسی نقاشی خودمان را بكشیم. به نظر او هنوز این تابلو از منظر بصری تحت تأثیر 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 مقبره ای برای اخوان نیز فكر شود. بنابراین این تابلو 
مرتب در مخاطره است«.  مختاری به خاطره ای از استاد شجریان در دوره ای اشاره می كند 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 پرده برداری از لوح، به ایران آمد، مردم جمع بودند و ما برای زنده كردن 
امید میان آنها تالش می كردیم 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 لباس های خاكی به هتل رفتم و به او توضیح دادم كه مسئول پروژه ام. اما گفت در مراسم رسمی 
شركت نمی كند. به او توضیح دادم این مراسم به آن معنا رسمی نسیت و مردم نیاز دارند بدانند كه صاحب 
اثری جهانی هستند تا تالمات شان كمی تسكین یابد. وقتی فهمید مراسم همان روز است خودش آمد و بعد از 
پرده برداری هم رفت. او با دقت متوجه رفتار خود بود. از این روست كه می گویم شجریان نیازی به بهره بردن 

از فردوسی نداشت، چون خودش یك فردوسی بود.

زمانی كه شاعر زمستان »م. امید« را هم در جوار فردوسی به خاك سپردند، مسئله ثبت ملی توس 
مطرح بود. آن زمان، مخالف سرسخت مقبره سازی در آرامگاه فردوسی، عطاءاهلل مهاجرانی، وزیر 
فرهنگ و ارشاد دولت خاتمی بود. هرچند محمدرضا شفیعی كدكنی، شاعر، پادرمیانی كرد و از رهبر 
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؟

پاسخ زردشت اخوان ثالث؛ فرزند مهدی اخوان ثالث: 
زردشت اخوان ثالث، پسر اخوان و مدیر نشر زمستان می گوید كه نخستین بار 
ایران اخوان ثالث، همسر اخوان و مادر او، پیشنهاد خاكسپاری شاعر در محوطه 
آرامگاه فردوسی را مطرح كرد؛ »مادرم خواست تا پدرم در كنار فردوسی به خاك 
سپرده شود. او نخستین كسی بود كه در آن خاك، كنار فردوسی به خاك سپرده 
شد و سنتی شد تا هنرمندان اهل خراسان یكجا كنار هم جمع شوند. این اتفاق 
خوشایند آن آرامگاه را مأمنی كرد برای دوستداران بزرگان هنر این كشور آرامگاهی برای زیارت اهل هنر.« 
هرچند وصیت اخوان به شكل شفاهی مطرح شده بود، اما همسرش این خواست او را مطرح می كند. پسر 
اخوان  می گوید كه پدرش گفته بود دوست دارد كنار خیام یا فردوسی آرام بگیرد؛ »در آن زمان شرایط برای 
حضور در مقبره خیام مهیا نشد. البته پس از اخوان نیز این اجازه به دیگران داده نشد تا در آرامگاه فردوسی 
به خاك سپرده شوند و مكانی بیرون از محوطه ایجاد شــد تا دیگر بزرگان و هنرمندان خراسان آنجا، در 
مقبره الشعرا، آرام گیرند.« او می گوید از آنجا كه استاد شــجریان نیز به بزرگی و منفردبودن شهره است، 
در آن محدوده به خاك سپرده شد؛ »مهم این است كه آنجا محلی برای زیارت اهل شد. هر كجای آن باغ 

انسان هایی چون اخوان و شجریان آرام گیرند، رونق باغ است.«

از چشم همسایه

مكان فعلي مزار استاد شجریان در ضلع غربي حوض مقبره
جانمایي مقبره فردوسي و موقعیت مزار اخوان ثالث و شجریان در 

سه ضلع از باغ



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

می گفت: »ای كاش كه جای آرمیدن بودی...«

من این زیبا زمین را آزمودم، میهن  ای میهن!
   توس االن، یكی از مناطق مشهد است. دقیق تر بگویم 
بخشی از منطقه 12شهر مشهد است. یعنی شهر دیگری 
نیست. بود اما با پیشروی اراضی مشهد و نزدیك ترشدن 
مشهد به توس، چند سالی است كه توس، ذیل شهرداری 
مشهد اداره می شود. توس، حضوری سه هزارساله در تاریخ 
ایران دارد؛ از زمان پارت ها تا صفویان، قاجار و امروز. آجر 
به آجر آن دژ فروریخته امروز توس، از این تاریخ خاطره 
دارد. شجریان همه اینها را می دانست. گرچه غم هایش را 

هم درك كرده.

چنان پر شد فضای سینه از دوست...
   همان پنجشنبه شب كه نه، بامداد جمعه، سری به 

بلوار شاهنامه زدم. كجا؟ همان ورودی توس را می گویم. 
از مركز مشهد تا توس اگر ترافیك نباشد، 30تا 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 10دقیقه ای 
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.

مو آن سرگشته خاُرم در بیابون 
 كه هر بادی َوزه، پیشش دوونم

   آنجا كه مردم ایستاده بودند، جلوخان توس است. 
جایی كه تازه 8 ماه 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 می شدند. عده ای از دوستداران 
شجریان، تصانیف و آوازهایش را بازخوانی می كردند، 

بی میكروفون، بی بلندگو. انجمن دل ها بود. اشــك ها 
مدام بر گونه ها سرازیر می شــد. اما استاد روز جمعه 
تشییع نشد. ساعت 13:30 بود كه جمعیت با اعالن 
مدیران برنامه متفرق شــده بودند. همه  چیز به فردا 
موكول شد. عالقه مندان استاد انتظار فردا می كشیدند. 
شــاید با خود می گفتند: »مو آن سرگشته خارم در 
بیابون، كه هر بادی وزه پیشش دوونُم«. شعر بابا بود؛ 

باباطاهر.

میهمان شجریان و فردوسی و اخوان
   شنبه با اینكه روز كاری بود، اما جمعیت چندین برابر 
جمعه جمع شــد. جا به جا آدم بود. صندلی های 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. همه  چیز درون آرامگاه 

برگزار می شد كه َدَرش به روی مردم بسته بود.

 تنهــا خانــواده، دوســتان و مدیــران در داخل صحن 
آرامگاه حضور داشــتند. 2تلویزیون بزرگ، مراسم را به 
مردم بی صبر و شــكیب نشــان می دادند. اما حال مردم 
وصف ناشدنی 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 یك ریز می گریستند. بلندگوی 
مراسم، مدام تصانیف اســتاد را پخش می كرد. اما كاش 
نمی كرد. 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 می گفت پس چرا این همه بی برنامگی در تعیین 
ساعت خاكسپاری؟ چرا اینقدر خیال پردازی می شد كه 
ممكن است برنامه، حاشــیه ای به  خود ببیند؟ مراسم به 
زیبایی هر چه تمام تر به پایان رسید. مردم از گوشه كنار 
كشور آمده بودند. همه آنها میهمان شجریان و فردوسی 

و اخوان بودند.

بر سر تربت ما چون گذری همت خواه
   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 اشــك ها و 

آوازها دیدم. به نوبت، هر كسی بر سر تربت استاد چیزی 
می خواند. روح بلند شجریان، آن روز، این شعر را با خود 
می  خوانده، همانطور كه ســال ها 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 هم چنین بود. جمعیت تا غروب ایستاد و بر مزار 
ُگل گون استاد گریست؛ زیر ســایه بلند بقعه فردوسی و 

كمی  این سوتر از مزار اخوان ثالث.

صد ملك سلیمانم  در  زیر نگین باشد
   در این مدت هر روز و هر ساعت، مردم از شهرهای 
مختلف به دیدار مزار شجریان می آیند؛ گرچه از 14تا 
24آبــان، در مجموعــه آرامگاه به علت مصوبه ســتاد 
ملی مبارزه با كرونا بسته شــده. 27آبان 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 آرامیده اند. این توس كه امروز نحیف تر از 
روز تأسیسش، روزگار سپری می كند روزگاری زادگاه 
خواجه نظام الملك توســی، خواجه نصیرالدین توسی، 
امام احمد غزالی، جابربن حیان، اسدی توسی و دقیقی 
توسی بوده. شــجریان جایی به امانت به خاك سپرده 

شده كه هم وزنش است و هم قدرش است.
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افقي:
 1- نام دیگر سوره یوسف)ع(- 

هدف متعالي
2- هــــر یــك از واحد هاي 
تخصصــي در ارتــش- نوعي 
گلدوزي روي پارچــه- تیز و 

برنده
3- پســر گودرز در شــاهنامه- 
دوبرابر- سارق چیز هاي كم ارزش

4- فیلمي ساخته ویلیام وایلر- 
پرهیزكاري- در توضیح كالم 

به كار مي رود
5- مگابایت- زره- چشم

6- تكیه دادن- نام پیشــین 
گرگان

7- باخبر- جال دهنده كفش- 
مادر خشایارشاه

8- درختي جنگلــي- مأمور 
انتظامي در قدیــم- كامیون 

ارتشي
9- شــهري در ایتالیــــــا- 
جنایتكار- مســیر یك جرم 

آسماني
10- شهري در استان تهران- 

رفیق منحرف و گمراه
11- یكپارچــه - از اجــزاي 

پیراهن- اراده
12- ژرفنا- بیهوده- منسوب 

به یمن
13- گیاه بــدون دانه- یاري 

كننده- ماچ

14- ســنگ  آذري- كشوري 
میان فرانسه و اســپانیا- قوم 
سفید پوست بومي شمال آفریقا

15- پست و بي ارزش- پرچمي 
كه باال برده شده باشد

  
عمودي:

1- بنــاي دیدنــي اســتان 
كرمان- فیزیك دان فرانسوي 
و بنیانگذار الكترودینامیك- از 

غالت
2- سراینده شــعر معروف  اي 
ایران  اي مرز پر گهر- بســیار 

بخشنده
3- خسته و درمانده- رویداد- 

دیگر ندارد
4- چهار و پنج- نیكورو- داراي 

آرامش خیال
5- سالم- نیم تنه زنانه- عاشق 

رودابه
6- چغنــدر پخته- ســمیع- 

بخشاینده
7- عید اضحي- آزرده خاطر- 

وارونه اش خوب نیست!
8- هیبــت و شــكوه- پیكر- 

روشن و درخشان
9- عدد قرن- ساكنان بهشت- 

معشوق
10- فســاد و تباهي- طوقه 

چرخ خودرو- مسطح و هموار
11- طایفــه- واحــد پــول 

ارمنستان- فرمانده
12- دریغ- نامشــخص- حرف 

همراهي
13- نــوآور- مجلــه حــاوي 
مدل هاي لباس- اســب سرخ و 

سفید
14- خوراك قناري- مثلي درباره 

رعایت حق تقدم
15- ندا دهنده- در زمین ورزشي 
سوت مي زند- سمت چپ میدان 

جنگ

 اعداد 1 تا 9 را طوري در خانه هاي سفيد قرار دهيد كه هر رقم در سطرها، ستون ها و مربع هاي كوچك 3 در 3 يك بار جدول اعداد | 3796
ديده شود. پاسخ ها در ادامه آمده است.

سخت

192586347
567134298
438279651
783691425
659842173
241357869
814965732
926713584
375428916

متوسط

 7   4   8  
   9   7   
  3 1    5 9
   7    2 3
  6    8   
1 2    5    
7 1    6 4   
  5   4    
 4   8   6  263578419

879314652
514692837
698257341
341869275
752431986
936745128
485126793
127983564

ساده

متوسط

579642381
281953746
463178259
894761523
356429817
127835694
718596432
635214978
942387165

سخت

  2    3 4  
   1      
  8  7   5  
    9  4 2  
6    4    3
 4 1  5     
 1   6  7   
     3    
 7 5    9   

ساده

 6 3    4 1  
         
5  4  9  8  7
 9  2  7  4  
  1    2   
 5  4  1  8  
9  6  4  1  8
         
 2 7    5 6  

وزه  وایتی چهل ر ر
از توس

در آستانه چهلمین روز درگذشت استاد شجریان، به دلیل دستور  ستاد 
مقابله با كرونا، آرامگاه فردوسی 10روزی می شود كه بسته  است

عصر پنجشــنبه 17مهر، شــايد 
غمگينانه ترين عصر اين ســال ها 
باشــد. با زنگ تلفن از خواب بيدار 
شدم. »شجريان رفت«. با دو كلمه، حزن انگيزترين جمله ممكن 
ساخته شد. اصال آوار شد. چه كوه پرصالبتی از هنر و شرافت از ميان 
ما رفت. اصال مگر می شود شجريان بميرد؟ او قبل از آمدن ما به اين 
دنيا، شجريان شده بود. عادت كرده بوديم به او. فكر می كرديم 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 خراب تر نمی زند«

شجریان و

ركوان

فرشاد عزيزی
روزنامه نگار

مقبره فردوسي به دليل محدوديت هاي كرونايي در اين 40  روز بارها بسته شده است.
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