
سوگ نامه ای  در شب خاموشی

آخرین خبر
شش و نیم صبح فردا  بهشت زهرا 
میزبان مراسم نماز بر پیکر استاد 
شجریان است

اخبار، تصاویر و فیلم های 
مربوط به مراسم نماز و 
خاکسپاری استاد شجریان 
را در همشهری آنالین، 
توئیتر ، تلگرام و اینستاگرام 
همشهری دنبال کنید

 وقتی خبر رسید که طبق وصیت نامه 
استاد محمد رضا شجریان قرار است پیکر 
این هنر مند بزرگ در کنار مقبره فردوسی 
در توس به خاک سپرده شود، بسیاری یاد 
کنسرت جان جان افتادند. این کنسرت 
در تیر ماه سال 1355 در  جشن هنر توس 
برگزار شد.

از تهران به توس

 شجریان 
به روایت شجریان 

 اذان امشب  
 ربنای شجریان را 
کم دارد
وقایع نگاری ساعت های درگذشت 
استاد محمدرضا شجریان در حوالی 
بیمارستان جم 
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پيام تسليت مسئوالن و جمعی از هنرمندان 
در پي درگذشت محمدرضا شجريان

آفريننده ماندگار ترين 
نواهاي ايراني

در پي درگذشت استاد محمدرضا شجريان يگانه ماندگار آواز ايران 
جمعي از مقامات و مسئوالن كشور پيام های تسليت منتشر كردند. 
  حســن روحانــي رئيــس جمهــوري در پيام تســليت خود 
نوشت:»اســتاد محمدرضا شــجريان چهره برجســته هنری و 
آفريننده ماندگارترين نواهای دلنشــين ايرانی و خواننده ربنای 
رمضان، ميراث ارزشــمندی از خود به يادگار گذاشت. يقيناً ملت 
قدرشناس ايران، نام و ياد و آثار اين هنرمند محبوب را همواره در 

خاطره ها، زنده نگاه خواهد داشت.«
  اسحاق جهانگيري معاون اول رئيس جمهور در پيامي نوشت:» 
درگذشــت هنرمند نامی و چهره شــاخص فرهنگ ايران استاد 
محمدرضا شجريان، ضايعه ای ملی است. هر ايرانی و هر كس كه در 
دور و نزديک اين سرزمين به ادب و زبان فارسی و فرهنگ و تمدن 
ايرانی و اسالمی دلبسته است حق دارد كه سوگوار فقدان اين چهره 
نام ٱور و سخت كوش باشــد. نام او به يقين در ٱينده نيز همچنان 
خواهد درخشيد چنانکه ميراثی گرانقدر در گذشته و حال داشته 
است. اين ضايعه سنگين را به خانواده، دوستان، شاگردان، اهالی 
فرهنگ و هنر و همه شهروندان ايرانی تسليت می گويم و برای ٱن 

هنرمند برجسته از خداوند بزرگ آمرزش مسالت دارم.«
  سيد سيدحسن خمينی هم با تسليت به همه ايرانيان در پيامي 
اعالم كرد: » نام و آوازه استاد شجريان فراتر از زمانه ما باقی خواهد 
ماند. بی  شک نام و آوازه ايشان فراتر از زمانه ما و در پهنه ای وسيع تر 

از جغرافيای ما باقی خواهد ماند.«
  پيروز حناچی در پيام توئيتری نوشــت: »اســتاد شجريان از 
ميان مان رفت. نوای دلنشين او از ربنای ماندگار تا اجرای قله های 
شعر فارسی، تا هميشه در گوش و جان ايران جاودانه خواهد ماند 
چرا كه با جان برای مردم می خواند. طلــب رحمت بيکران الهی 
برای او و تسليت به اهالی هنر و خانواده محترمش به ويژه فرزندش 

همايون كه ميراث دار نوای اوست.«
  سيدعباس صالحی وزير فرهنگ و ارشــاد اسالمي هم در پيام 
تسليت خود با بيان اينکه » نوای استاد، تاريخ حّس و حال ايرانيان 
در نيم قرن گذشته است« نوشت:» شجريان نمای موسيقی اصيل 
ايرانی و از نمادهای هويت هنری اين سرزمين است. وجوه متنوع  
استاد فقيد، در كنار هوشمندی كم  نظير او در انتخاب مناسب از 
گنجينه گرانبهای شعر و ادب فارسی، آواز و موسيقی او را  جاودان 

و ناميرا ساخت.«
  همچنين محمد جواد ظريف وزير امورخارجه هم در توئيتي با 
نوشتن شعر:» از صدای سخن عشق نديدم خوشتر/ يادگاری كه در 
اين گنبد دوار بماند« متن تسليت خود را اين گونه ادامه داد:» برای 
آنانی كه سال ها با صدای روحانی اين  شجره هنر ناب افطار كردند، 
عمری ميهمان مناجات او در سحرگاهان بودند، و همراه هميشگی 
نغمه های دل انگيزش در خلوت و جلوت، بزم  و رزم و ضيافت و 

سياحت بودند، محمدرضا شجريان يک نام همواره مانا است.«
  عالوه بر اين اذري جهرمي وزير ارتباطات، محمود واعظي رئيس 
دفتر رئيس جمهور، لعيا جنيــدي معاون حقوقي رئيس جمهور، 
معصومه ابتکار معاون زنان رياســت جمهوري، سعيد نمکي وزير 
بهداشت، علي ربيعي سخنگوي دولت، محسن هاشمي رفسنجاني 
رئيس شوراي شــهر تهران به صورت جداگانه پيام هاي تسليتي 

منتشر كردند.
همچنين جمعی از هنرمندان نيز در شبکه های اجتماعی پيام هايی 

را بعد از انتشار خبر درگذشت استاد شجريان منتشر كردند.
كيهان كلهر : جان از تن آواز رفت 

  ميرجالل الدين كزازي: خنيا به سوگ مي نشيند
آواز با درد و دريغ دمساز، مي مويد؛ چنگ درمانده و دلتنگ گيسو 
مي پريشد؛ تار، زار مي گريد؛ ني، جانگزاي و جگرسوز، مي نالد......زيرا 
بزرگمرد آواز ايران، استاد محمدرضا شجريان آن خرمخوي ترين 

خنيايي-كه يادش گرامي باد! به مينوي برين شتافته است....
  عادل فردوسي پور: او زنده است

هرگز نمي ميرد
دروجود ما كه همواره طنين صدايش در گوشمان زمزمه نوايش 

بر لب هايمان و مهر بي پايانش در قلب هايمان جاري خواهد بود
  اصغر فرهادي: با تمام وجود غمگينم

محبوب قلب هاي ايرانيان جهان را ترك كرد. صداي آسماني اش، نام 
نيک پراحترامش و  آزادگي ستايش برانگيزش در تاريخ اين سرزمين 

براي هميشه درخشان باقي خواهد ماند.
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صدايتان بر چشم 

| زهر خبر را با پادزهر صدای شــما درمان می كنم. خودم را 
گم كرده ام در ميان آوازهايتان و برخی گفتگوها كه حاال تکه 
تکه در دنيای مجازی و شبکه های تلويزيونی مدام در حال 
يادآوری جلوس كلمه مرحوم پيش پای نام بلندتان است را 
با بغض دوباره و چندباره تماشا می كنم. اول از آخرين تصوير 
شروع می كنم و باورم نمی شود كه ديگر بعد از آن نوروز شوم 

1395 ديگر شما را نديديم. 
حاال بيشتر جا ميخورم از اينکه در آن ويدئو حرف از مهمانی 
15 ســاله به زبان می آوريد. حواسم را جمع ميکنم تا خوب 
متوجه شوم كه چطور ممکن است شما از سال 1380 درگير 
سرطان شديد اما خوانديد و خنديديد و مردم را در رنج خود 

شريک نکرديد.
يک مصاحبه ديگر را می بينم و اشک می ريزم از رنجی كه 
می برديد. قله آواز ايران از حسرت داشتن حتی يک هفته 
خوشی سخن می گويد وقتی رنج مردم پيش چشمانش است. 
باور كردنش دشوار است و بايد شجريان بود تا وقتی شهرت 
و محبوبيت تو را در آغوش گرفته باز نگاهت خيره شود به آن 
زن بی سرپرستی كه كنار خيابان سيگار می كشد و بغض كنی 

از اينهمه جفا در حق مردمان وطنت.
هميشه صدای مردم بودن راه دشواری است كه شما تمام و 
كمال آن را پيموديد و مصداقش را می توان در همان كالم و 
تصويری يافت كه در آن با آزادگی گفتيد:من صدای اين خس 

و خاشاكم...
حاال شما نيستيد و ما و من تا زنده ايم صدای شما را نه به گوش 
كه بر چشم می گذاريم و يادمان می ماند كه هم عصر شما بوديم 
و بايد از آن صدا كه صدای ايران بود و هست و خواهد بود جانب 

وطن و مردمانش ايستادن را بياموزيم.

 همايون شجريان: 
شما خودتان 

صاحب عزا هستيد
ساعتي بعد از اعالم خبر درگذشت استاد شجريان، همايون فرزند 
او در مقابل بيمارستان جم، محل بستري شدن او و درميان مردم 
حاضر شد. او درحاليکه صدايش به سختي از ميان انبوه جمعيت 
شنيده مي شد گفت: مسئله كرونا مسئله بسيار جدي است. شما 
خودتان صاحب عزا هستيد؛ همه شما! من از هيچ كس نمي توانم 
دعوت به آمدن ) در مراسم خاكســپاري( كنم و به هيچ كس هم 
نمي توانم بگويم كه نيايد. وقتي جمالت همايون به اينجا رسيد، 
يکي از حاضران پرسيد: نماز ســاعت چند اقامه مي شود؟ فرزند 
استاد شجريان در پاسخ گفت: هنوز نمي دانم چون آنجا برنامه هاي 
متوفيان كروناست. ولي چيزي كه تا االن مي  دانم اين است كه فردا 
بتوانيم بر پيکر ايشــان نماز بخوانيم و منتقلشان كنيم به مشهد. 
وقتي جمالت همايون به اينجا رسيد، فرياد و فغان حاضران بلند 
شد. همايون در ادامه گفت كه قرار است ايشان را در جوار حضرت 

فردوسي به خاك بسپاريم. 

مژگان شجريان: 
صداي تاريخ، پناه مردم ايران زمين رفت.
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اميدها و التماس ها و استغاثه ها تا همين جا كارگر افتاد، تقالهای دستگاه كمک تنفسی 
)ونتيليتور( تا همين جا توانست به سينه او نفس برســاند، تالش های پزشکان پس از 
رفت و آمدهای مکرر به بيمارستان تا همين جا اثر كرد و... آخر خبر هولناك رسيد؛ »استاد 

محمدرضا شجريان درگذشت« اين بار انگار خبر قطعی بود. 
     

ساعت 1۶ عصر پنج شنبه 17 مهر است كه ايرنا خبر درگذشت استاد محمدرضا شجريان 
را منتشر می كند. تهران در عصر اربعين روز خلوت و آرامی را می گذراند. در بيمارستان 
جم هنوز خبری نيست. كسی نيست كه خبر را تأييد كند و كاش نباشد و خبر تأييد نشود. 
پرسنل بيمارستان می گويند ما نمی توانيم از طرف پزشکان صحبت كنيم. هر خبری 
باشد، پزشکان اعالم می كنند. »دكتر عباسی چند دقيقه ديگه ميان پايين. از ايشون بايد 

بپرسين... «. دكتر حسن عباسی گوش را برنمی دارد. 
خبرنگاران و عکاسان هنوز نيامده اند كه خودروهای انتظامی در جاهای خالی اطراف 
بيمارستان مســتقر می شــوند؛ يک، دو، ســه، چهار، پنج. لحظه به لحظه افسرانی با 

سردوشی هايی سنگين تر از راه می رسند. 
دكتر مهرداد بهلولی لحظه ای به البی بيمارســتان می آيد دقايقی قبل خبری از او در 
خبرآنالين منتشر شــده كه خبر درگذشت را تأييد كرده اســت. اما االن به خبرنگار 
همشــهری می گويد كه »هيچ خبری را تأييد نمی كند و هيچ مصاحبه ای انجام نداده 
اســت«. مأموران انتظامی خبرنگاران را دور می كنند. »بفرماييد آقــا. فيلم نگيريد. 

گوشی تون رو ضبط می كنم« و دست می برد كه گوشی را ضبط كند....  
خبری كه در رسانه های ديگر منتشر می شــود به نقل از ايرناست و مگر كسی جرأت 
می كند خبر مهيب را بدون تأييد منتشر كند. خاصه اينکه خبر درگذشت استاد در روزها 

و ماه های گذشته بارها تکذيب شده است. 
     

شمار خبرنگاران و عکاسان بيشــتر می شــود. كم كم خيابان در محاصره عکاس ها و 
خبرنگارهاســت. همه ميان بيم و اميد و خوف و رجا ســر می كنند. انگار هنوز كسی 
نمی خواهد خبر را باور كند. آرزو می كنند كه مثل همه دفعه های قبل، مثل شب دوم 

اسفند، مثل عصر دوشنبه گذشته... خبر تکذيب شود. 
مجتبی حسينی معاون هنری وزير ارشاد، حميدرضا نوربخش شاگرد برجسته استاد، 
داود گنجه ای كمانچه نواز بزرگ ايرانی يکی يکی از راه می رسند و به داخل بيمارستان 
می روند. ظاهراً اين بار ماجرا فرق می كند. هنوز همه ميان خوف و رجايند كه در جمعيت 

می پيچد: »همايون استوری كرد، همايون استوری كرد« همايون شجريان در صفحه 
اينستاگرام خود می نويســد كه »خاك پای مردم ايران به ديار معشــوق پرواز كرد«. 
استوری همايون تير خالصی اســت به اندك اميدهايی كه در چشم های نگران مانده. 

ماجرا قطعی است. 
كم كم صدای گريه از گوشه و كنار جمعيت بلند می شود. ساعتی نگذشته است كه مردم 
شتابان از سربااليی خيابان جم خود را به بيمارستان می رسانند و اطراف بيمارستان پر 
می شود از مردم سوگوار. ماشين ها آرام آرام از ميان جمعيت راه باز می كنند و می گذرند. 
يکی »بوی باران«پخش می كند، ديگری »شب، سکوت، كوير«، »بی همزبان«، »تفنگت 
را زمين بگذار« و... تصنيف هايی است كه از ماشين هايی كه رد می شوند، پخش می شود. 
اما »مرغ سحر« است كه همه را دور هم جمع می كند. حاال چند صد نفر يک صدا مرغ 
سحر می خوانند. »مرغ سحر ناله ســر كن/ داغ مرا تازه تر كن/ ز آه شرربار اين قفس را/ 
برشکن و زير و زبر كن«. بغض هاست كه وسط همخوانی  می تركد و اشک هاست جاری 
می شود. ياد شب های تاالر كشور و هم خوانی مرغ سحر زنده می شود. از 1۳۰۲ تا امروز 
نزديک به صد سال است كه خوانندگان بزرگ ايران، از جالل تاج اصفهانی تا نادر گلچين، 
تصنيف جاودانه ملک الشــعرای بهار را اجرا كرده اند، اما آنچه محمدرضا شجريان در 
كنسرت »سروچمان« در سال 1۳۶9 اجرا كرده است حالوتی ديگر دارد. نام شجريان با 
مرغ سحر و تصنيفی كه هميشه زبان حال مردم بوده، پيوند خورده است، چه شجريان 

نماد هنرمندی است كه همواره سمت مردم ايستاده و اعتراض مردم را فرياد كرده. 
     

دكتر مهرداد بهلولی پس از چند بار رفت و آمد ســرانجام لب به سخن باز می كند و به 
خبرنگار همشهری می گويد: »از روز اول هم شرايط اســتاد مساعد نبود. حتی صبح 
امروز می خواستيم اطالعيه ای بدهيم تا مردم آماده خبر درگذشت باشند ولی دست نگه 
داشتيم. ارگان های داخلی شان از كار افتاده بود. از ديروز هم كليه از كار افتاده بود. از كار 

افتادن همه ارگان ها سبب فوت ايشان شد«.
     

غروب شده است. حوالی بيمارستان جم آكنده از انبوه جمعيت سوگوار است. شمع ها 
در گوشه و كنار خيابان روشن می شود. دويست و شش سفيدی كه رد می شود می داند 
كه كدام اثر محمدرضا شجريان را پخش كند و از ميان جمعيت به آرای بگذرد؛ »ربنا«. 
ربنايی كه با رمضان مردم پيوند خورده است. ربنايی كه چند سال است كه ديگر از رسانه 
ملی پخش نمی شود. »ربنا ال تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا و هب لنا من لدنک رحمه، انک انت 

الوهاب« اذان امشب ربنای شجريان را كم دارد. 
شــايد همين التماس ها بود كه او را نگه داشت. استاد محمدرضا شجريان درگذشت و 

ازدحام ماشين ها در خيابان جم بيداد می كند. 

بيداد 

طبيب روح زمانه
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بگذاريد در همان جمله اول جرم جراحت جمع شده در جم را جاری كنم . صدای آن جمعيتی كه در اولين غروب 
سياوش چاووشان، ناله از مرغ سحر می طلبيد، می دانست كه از تن شب در پيش، پيراهن سپيده در نخواهد 
آمد. اين ظلمات كارشب نبود، هيچ شبی در كار نبود. روز بود كه شهر سياه پوشيده در سوگ صدا ترين صدا 
نمی دانست، چه بخواند كه قواره غمگينی اين مهر بی مهر شود. مهری كه اولش به نام او بود و اكنون دلش به 

رفتن او نامدار شد. 
كار ما و شجريان بايد اين طور ختم می شد. خبرهای جعلی، مخاطره خبر نهايی را خط به خط با اندوه ما رج 
می زد. قرار بود با اين ترس ها و تلواسه های جور و ناجور، خرد خرد، جشنواره شجريان راه بنيدازيم در سر و سرا . 
حافظه را جمع بزنيم تا ذهن بجورد و بيابد ته تصنيف ها و سر تحريرها، تا بهم وصل كند شور به شوشتری، بيات 
ترك  به بيات عجم، سه گاه به راســت پنجگاه، گل های رنگارنگ به گل های تازه، جشن هنر به جشن طوس، 
چاووش به شب نورد، بيداد به بت چين، ا نوا به هم نوا، در خيال به خلوت گزيده، شب، سکوت، كوير به جام تهی، 
سخن عشق به آسمان عشق، سعدی به حافظ ، نظامی به ابتهاج و باز از ابتدا به انتها. شجريان اين طور بود كه 

هميشه جاری می شد.
اين رسم شــجريانی ها بود. يک قانون بود. همه می دانستند. همه آنهايی كه شــب های نمناك جم را شبيه 
شب های بی بليتی كنسرت ها كردند. همه آنهايی كه صورت تب زده را با شبنم اشک چسب نرده بيمارستان 
كردند، می دانستند. همه انهايی كه خبر ها را با اشک می خواندند، می دانستند. همه آنهايی كه با آه نام همايون 
را می آوردند، می دانستند. همه خوب بلد بودند   كه سينه ماال مال، كجای مضراب عليزاده و زخمه كلهر وقتی 
می خورد به حرير شجريان لبريز می شود. آنها می دانستند وقتی هر اجرا هنوز به ته تتمه نرسيده، های و هوار ، 
مرغ سحر بايد بلند شود. بدون ناله آن مرغ اندوهگين چگونه اين شبها را بايد سر كرد. آنها همه انها می دانستند 

كه شبی چنين در راه است. شبی كه سرانجام، امشب است. 
شب از راه رسيده، شب سوگ سياوش است. شبی كه در شاهنامه ها مقدر شده. شبی كه خيال خاك جمع شود 
كه همه گنج ها به او سپرده خواهد شد. همين كه آخرين غم زده اين غم راهی خانه شود. وقتی صدايی در شب 
نباشد. اتفاق خواهد افتاد. اتفاق خواهد افتاد. صدای داود در سينا ماند و صدای سياوش در سينه ها. شب روسياه 

بی سياوش شهر را به تتمه غم می گذارد. شب نمی داند نام ديگر»جم« ، »فجر« است.   

قافله ساالِر نادره كاران پر كشيد

1. زمانی كه پرويز مشکاتيان درگذشت، در سوگ 
او نوشت: »موســيقی او در فراز و نشــيب روزگار 
همراه ما بود، با محنت ما گريســت، با شادی های 
ما شادی  و با شــور و اميد ما همدلی كرد. در آثار او 
صدای قلبی را می توان شنيد كه برای وطن و آزادی 
می تپد. كمتر هنرمندی را توان آن است كه رنج ها 
و آرزوهای مردمش را در هنر خويــش بازتاباند و 
ترجمه  صادق و راســتين زمانه خود باشد. پرويز 
يکی از اين اندك شماران اســت، موسيقيدانی كه 
ذوق تصنيف سازيش، مهارت گروه نوازيش، لطافت 
شاعرانه اش و تعهدش به آرما ن های مردم، خاطره 
او را در هنر ايران زمين ماندگار خواهد ساخت. من 
مرگ هنرمندی چنين را باور ندارم. پرويز مشکاتيان 
در قلب و ذهن ما زنده اســت.« در ميــان اين قوِم 
نادره كار، استاد محمدرضا شجريان از مهتران بود. 
اعتقاد داشت موســيقی بايد روح زمانه را بشناسد 
و به نياز جامعه پاســخ دهد. او نه فقط روح زمانه را 
فهم می كرد، كه خوب می دانست چه درمانی با درِد 
روزگار موافق می افتد. طبيب روح زمانه بود و قدر 

مسيحانفسان را خوب می دانست. 
۲. درگذشت همايون خرم را چنين تسليت گفت: 
»حيف و صد حيف كه هر از گاهی يکی از فيروزه ها و 
تابش های فروغ مهر و هنر اين سرزمين به خاموشی 
می گرايد، سوگ آن عزيز در دل بی قرار بسی سنگين 
است و دردش بی درمان.« حيف و صد حيف كه در 
اين روزگاراِن درد و خسران،  داغی ديگر بر دل اين 
خاك نشست. استاد محمدرضا شــجريان درد را 
می شناخت كه چنين گنجينه ای از درمان از خود 

به جای گذاشت. 
۳. پس از رفتن جليل شــهناز از او چنين ياد كرد: 
»خداوندگار تار، استاد جليل شهناز، آن يگانه دوران 
كه نوای جان بخش سازش همواره سازگاری زمان با 

دل ها بود، آهنگ سفر كرد. اين بار سازش به جا ماند 
اما كاروان دل ها را به يادگار خاطره ها با خود برد، و 
نواهای برخاسته از دلش را به نشانه دل های عاشق به 
جا گذاشت.« استاد محمدرضا شجريان قافله ساالر 
كاروان دل ها بود و عمری با سروش های نهاد مردم 
پاك طينت و راست و درست سر و كار داشت. او برای 
دل هايی كه با دم مســيحايی او مشق عشق كرده 

بودند، نواهای برخاسته از دلش را به جا گذاشت. 
4. در سوگ محمدرضا لطفی، او را اين گونه در ياد 
آورد: »او تمام زندگی اش تالش و دقت و وسواس 
در موسيقی نژاده و رديف به جا مانده از ميراث داران 
موســيقی كهن و آموزش به شاگردان بود. دستی 
توانا در نواختن و فکری سنتی در اصالت تاريخی 
آهنگ و نغمه با حال و هوا و شور و شيدايی خاص 
خود داشت. از شروع زندگی موسيقائی اش به شکلی 
تأثيرگذار در عرصه هنر و جاودانگی سنت های آن 
راه پيمود و به انجام رســاند. همواره دلسوز طبقه 
كارآمد كم درآمد بود. حيــف و صد حيف كه زود 
درگذشت و ما را سوگوار كرد.« مگر زندگی استاد 
محمدرضا شــجريان چيزی جز تــالش و دقت و 
وســواس در موســيقی نژاده و حفظ و حراست از 
موســيقی كهن و آموزش آن به شاگردانش بود؟ 
مگر خسرو آواز ايران از شروع زندگی موسيقايی اش 
به شــکلی تأثيرگذار در عرصه هنــر و جاودانگی 
ســنت های آن راه نپيمود و به انجام نرساند؟ مگر 
او نيز همواره در كنار مردمش نايســتاد و صدای 
آنها نبود؟ برای او و هم نفســانش كه جملگی دم 
مسيحايی داشــتند، هر گاه كه می رفتند زود بود. 
حيف و صد حيف كه زود درگذشت و ملت رنجيده 
سوگواری را دردمندتر كرد. اما او طبيب روح زمانه 
بود و چون درد را می شناخت، گنجينه ای از درمان 

از خود به جای گذاشت. 

 محمدناصر احدی
روزنامه نگار

 مسعود مير
روزنامه نگار

 عليرضا محمودی
روزنامه نگار

 مرتضی كاردر
روزنامه نگار

 اذان امشب
 ربنای شجریان را کم دارد
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داريوش پيرنياكان، نوازنده

شجريان عصاره آواز ايراني است
به عنوان كسي كه بيش از 30سال در ارتباط نزديك با محمدرضا شجريان 

بوده ام، بارها اين نكته را گفته ام كه شــجريان يك انسان چندوجهي است و 
نمي توان فقط روي يك بعد از ويژگي هاي او تمركز كرد. اين يعني نمي توانيم 

فقط درباره آواز او حرف بزنيم. هرچند اگر بخواهم دربــاره آواز او حرفي بزنم، بايد 
بگويم آواز او، عصاره تمامي آواز ايراني است. من خيلي در موسيقي آوازي دوران قاجار 
تحقيق و تفحص كرده ام. آواز و كارهاي افرادي مانند اقبال ســلطان، طاهرزاده، ظلي، 
دماوندي و سيد احمدخان را بررســي كرده ام. اما وقتي به شجريان مي رسي، شجريان 
همه اين هاست. در 200سال آينده هم شجرياني به وجود نخواهد آمد. چيزهايي از او 
روي صحنه ديده ام كه باورنكردني است. من هيچ آوازي را با شجريان هيچ وقت تمرين 
نكردم. در تصنيف ها بله به صورت گروهي اين كار را مي كرديم اما در آواز هرگز. صداقت او 
با مردم حتي در آوازش هم مستتر بود. درباره موسيقي او و ابعاد تكنيكي آثارش، مي توان 
ساعت ها به صورت تخصصي صحبت كرد. اما نمونه بودن آواز او در همه آثارش مشخص 
است. تا سال 1380اوج پختگي و آوازخواني شجريان است. يعني تا حدود 60سالگي 
كارهايش نقص ندارد. اما اگر بخواهم درباره ويژگي هاي اخالقي اين شخصيت صحبت 
كنم، بايد بگويم او هرگز در ارتباط با مردم دروغ نگفته و هميشــه با آنها روراست بوده 
است. من بيش از 300شب در كنسرت هاي مختلف در سراسر دنيا با شجريان همراه 
بوده ام. كمتر كسي در زندگي ام ديده ام كه اينطور كامل باشد. شجريان حدود 15سال 
از من بزرگ تر بود اما هر جا با هم بوديم هميشه اصرار داشت كه من اول بروم. در جريان 
كنسرت ها ماه ها زير يك ســقف با او زندگي كرده ام. او در تمام كنسرت ها با حوصله، 
خوشرويي و خوش اخالقي مثال زدني اي با مردم روبه رو مي شد. خاطرم هست در يكي از 
كنسرت ها، يكي از طرفدارانش دقايقي طوالني دست شجريان را گرفته و باال نگه داشته 
بود، اما او اعتراضي نمي كرد. در نهايت اين من بودم كه گفتم »دست استاد را رها كنيد، 
خواب رفت!«. در سال هاي طوالني همراهي و همكاري با شجريان، چيزهاي زيادي از او 
ياد گرفتم. مردم داري، مغرور نبودن در كار و طلبه بودن براي يادگيري. او هميشه در پي 
يادگيري و بهتر شدن بود. بردباري او مثال زدني بود. در عين حال تيزهوشي عجيبي 

در كار داشت و نكته ســنجي ويژگي پررنگ او بود. به هر حال هرگز نمي توان به 
شخصيتي مانند شجريان، تنها از يك جنبه توجه كرد، او انساني چندوجهي 

است. پيش از اولين بار كه براي بيماري از ايران خارج شد، ديداري با هم 
در خانه موسيقي داشتيم، عكسي هم به يادگار با هم گرفتيم. درباره 

بيماري اش از او پرسيدم، گفت خوبم! روحيه اش خوب بود، مي گفت 
براي درمان مي رود و بعد هم در ارمنستان كنسرتي خواهد داشت. 
تا زماني كه امكان صحبت كردن داشت، با او در ارتباط بوده ام و 

بعد ديگر نتوانستم با او حرف بزنم.

تأثيرصداقت هنرمند 
هر انساني عطر دروني اثر هنري را حس مي كند براي اينكه داراي 
معنويت و صداقت اســت. هنرمندي كه داراي معنويت و صداقت 
است، در اثرش عطري را ايجاد مي كند كه همه از آن لذت مي برند. 
اگر نهاد انساني پاك و اصيل باشد، بالفاصله عطر دروني اثر هنري را 
دريافت مي كند اگر هنرمندي نهادش آلوده و دروغين باشد،  اثرش 
نمي تواند روح يك جامعه را به خــود جلب كند. يك هنرمندي كه 
مي دانيم مرتب دروغ گفته و ريا كرده، اغلب كساني كه صدايش را 
مي شنوند با آن ارتباط برقرار نمي كنند، مگر افرادي كه مثل خود او 
اهل ريا و دروغند. ولي كسي كه صدايش نشان دهنده صداقت است، 
مخاطبش را جلب مي كند. فرستنده و گيرنده بايد مثل هم باشند. 
روح هنرمند در اثرش متجلي است. در صداي سازش و در تابلوي 
نقاشي اش حضور دارد. كسي كه با آن اثر هنري مواجه مي شود با 
روح هنرمند مواجه مي شــود. اينها وقتي همديگر را مي يابند كه 

مثل هم باشند.

مسئوليت در قبال جامعه
هر چه توجه جامعه به كار من بيشتر شود موقعيت مرا حساس تر و 
مسئوليتم را سنگين تر مي كند. بارها با خود فكر كرده ام كه الاقل 
بار را درست به منزل برسانم. آنچه مردم توقع دارند برآورده كنم و 
كيفيت كار را باال ببرم. هنرمند شدن ساده است ولي هنرمند باقي 
ماندن خيلي ســخت اســت. توقعات گوناگوني از هنر وجود دارد. 
هنرمند از يكسو بايد به تاريخ نظر داشته باشد يعني به آنها كه در 
آينده مي آيند و يك نگاه هم بايد به گروه هاي مختلف جامعه خود 
داشته باشد. محدوديت هاي امروز ما زندگي روزمره و مسئوليت هاي 

سنگين، هنرمند باقي ماندن را سخت مي كند؛ بسيار سخت!

به كمال مطلوب رساندن انسان با هنر
من با سروش هاي نهاد مردم پاك طينت و راست و درست زندگي 
مي كنم، لذا موســيقي من آن پيامي را دارد كه مردم پاك سرشت 
مي خواهند. من با همين موقعيت زندگي مي كنم. ديگر مســئله 

شجریان به روایت شجریان 
كتاب »راز مانا؛ زندگي و ديدگاه هاي اســتاد محمدرضا شجريان« تنها كتابي درباره استاد 
شجريان است كه ايشان مطالب مندرج در آن را تأييد كرده اند. البته اين تأييد از سر مدح 
و ثنايي كه مصاحبه كنندگان در حق ايشــان روا داشته اند نبوده، بلكه اتفاقا خود استاد در 
پيشگفتار كتاب لطف اين گفت وگوها را در اين دانسته اند كه مصاحبه كنندگان »اهل مجامله 
و تعارف نبودند و تا نكته سنجي هاي بسيار نمي كردند و پاسخ دقيق نمي گرفتند قانع نمي شدند 

و به سراغ پرسش ديگر نمي رفتند.«در طول ساليان، اين كتاب را ناشران مختلفي منتشر 
كرده اند و آخرين ناشر آن، نشر گمان است كه اخيرا آن را با تصوير جديد منتشر كرده است. 
با اينكه گفت وگوهاي اين كتاب در سال 1375انجام شده، اما برخي ديدگاه ها و صحبت هاي 
اســتاد شــجريان، هم اكنون و در يك بازخواني مجدد، معنايي عميق تر مي يابد. در ادامه 
گزيده اي از صحبت هاي ايشان را كه مي تواند توضيح دهنده نگاه ايشان به هنر باشد آورده ايم.

شكل ظاهر موسيقي نيســت. هدف من از كار هنري، چيز ديگري 
اســت. بايد هنر را به موقع و درســت به كار برد. بايد از طريق هنر، 
انسان را به كمال مطلوب خود رساند، انسانيت را در او زنده كرد و با 
هنر به انسان ها يادآوري كرد كه انسان، به كسي آزاري نمي رساند، 
لحظات زندگي را حس مي كند و لذت مي برد. شــايد زماني روح 
جامعه نخواهد اين نكات به او يادآور شود اما هنر همه اينها را بيان 

مي كند.

راديو؛ معلم اول
من وقتي كه مرحله بندي مي كنم مي بينم در شروع خيلي چيزها 
را از راديو و خواننده هاي مختلف گرفتم. با آمدن به راديو، يعني از 
سال 1346 به مرحله بعدي راه پيدا كردم و پيش اساتيد مي رفتم 
و آموختن شــيوه كار آنان را پيش آقاي مهرتاش شــروع كردم. 
همزمان هم پيش آقاي عبادي مي رفتم ولي نزد آقاي عبادي درس 
نمي گرفتم. البته مرتبا پيش ايشــان مي رفتم و از جمله بندي ها و 
بيشتر از نظرات ايشان استفاده مي كردم، از منش و ديدگاه ايشان 
درس مي گرفتم و همزمان پيش آقاي مهرتاش هم مي رفتم و نزد 
ايشان رديف ها را كار مي كردم. ايشان رديف هاي طاهرزاده را درس 

مي دادند و چون نمي خواندند، با تار درس مي دادند. وقتي با تار آواز 
مي خواندم نمي توانستم دريافت دقيقي بكنم و فقط جمله بندي ها 
را ياد مي گرفتم. ايشان اشتباهات مرا كامال مي گرفتند و راهنمايي 
مي كردند و من هم خيلي دقت مي كردم و براســاس آنچه ايشان 
مي گفت درس را جواب مي دادم و ايشان هم خيلي راضي بودند كه 
من درسم را خوب جواب مي دهم، ولي بعدا كار و شيوه من خيلي 

تغيير كرد.
 مي شــود گفت به جايي رسيدم كه شــيوه ها را كامال بشناسم و 
رعايت كنم. در سال 1351 پيش آقاي برومند و آقاي دوامي رفتم. 
متاسفانه آقاي برومند در سال  1355فوت كردند. در زماني كه ما 
با هم كار مي كرديم صرفا شيوه طاهرزاده را درس مي دادند نه چيز 
ديگري. كشش ها و ارزش هاي مقام ها را با هم صحبت مي كرديم و 
من رديف هاي آقاي دوامي را كار مي  كردم و كل رديف هاي ايشان را 
كار  كردم و تمام نوارهايشان را هم ضبط كردم. اينها دوره هايي بود 
كه من پيش اساتيد آواز كار كردم و همراه با اين شيوه ها آوازهاي 

من رنگ هاي مختلف پيدا كرد.
از سال 1358 بعد از انقالب من با آقاي دادبه يكي از اساتيد انديشه 
و مردي عارف كه سررشته موسيقي داشتند آشنا شدم و دائما در 

جلسات راجع به ديدگاه ها و بنيادهاي هنر و جامعه شناسي هنر و 
دوران شناسي هنر صحبت و بحث مي كردند. رديف و تصنيف كار 
نمي كرديم و يك مقدار شيوه دشتستاني را از ايشان گرفتم. ايشان 
در يك برنامه راديويي دشتســتاني را كار كردند و بسيار عالي بود، 
ولي آنچه براي من ارزش دارد فكر و انديشــه اين مرد بزرگ است. 
البته ايشان اهل تصوف نيســت و پيش از هر چيز از فلسفه هنر و 
آنچه در ديدگاه هنر است، صحبت مي كردند شايد مهم ترين بخش 
زندگي هنري من آشنايي با ايشان اســت و درك كالس ايشان از 
سال 1358كه هنوز هم ادامه دارد و حدودا 17سال از آن مي گذرد 

در من خيلي مؤثر بود كه شرح آن را هم در جلسات گذشته گفتم.

عالقه به فراگيري
شاگردي و فراگيري از اســاتيد براي من افتخار بوده است. دوست 
داشتم شاگردي كنم و براي استادم هر كاري كه از دستم برمي آيد، 
انجام دهم تا مطلبي بياموزم. با عشــق و عالقه كار مي كردم و نظر 
استادم را جلب مي كردم و اعتماد او را به دست مي آوردم. او هم دريغ 
نمي كرد. وقتي استادم مي ديد استعداد دارم، با عالقه كار مي كنم و 
پشتكار دارم، دريغ نمي كرد. هرچه مي خواستم به من مي آموخت. 

سعي مي كردم آنچه به دست مي آورم، حرامش نكنم و اين گنجينه 
را درست نگهداري كنم. اين باعث موفقيت من شد.

دليل استقبال مردم 
من با ثباتي كه در ديدگاه اجتماعي خود داشتم، پيش رفتم. من 
معتقد بودم بايد موســيقي، روح زمانه را بشناسد. حس مي كردم 
نيازي در جامعه وجود دارد كه بايد به آن پاسخ داد. قبل از انقالب، 
اين نياز را حس مي كردم. بعد از انقالب، اين نياز بيشــتر خود را 
نشان داد. من همان سياست هنري را بعد از انقالب ادامه دادم و فكر 
مي كنم اين باعث توجه مردم به كار من شد. در شرايطي كه توفان ها 
و سيل ها، انسان را دائم به اين ســو و آن سو مي كشاند، و از مسير 
منحرف مي كرد، من سعي كردم در همان نقطه خاص قرار بگيرم 
و از مسير منحرف نشوم. اين 20سال، از سال هاي مؤثر در موقعيت 
هنري من بود. سعي كردم هنر را براي حقيقت انسانيت و زيبايي 
حفظ كنم و آن را در چارچوب حسابگري، اجتماعي و مادي قرار 
ندهم و در جهات ديدگاه هاي سياســي مد روز نكشانم. گروه هاي 
سياسي مختلف با گرايش هاي گوناگون از چپ چپ تا راست راست، 
وجود داشتند و مي خواستند مرا به دام خود بكشانند. من نگذاشتم 
هنرم به دام گروه هاي سياسي بيفتد. براي من هنر مثل خورشيدي 
است كه بايد بر همه بتابد. هنري كه در چارچوب اهداف يك گروه 
سياســي قرار گيرد، فقط به عده اي خاص محدود مي شود و اين 
با سرشــت هنر، تعارض دارد، ولي ديديم عده اي تحت تأثير قرار 
گرفتند و به اين مسير كشانده شدند و كارشان افت كرد، با افت و 

خيز سياست، هنرشان هم افت و خيز كرد!

مثل يك سياستمدار
من در كار هنري ام مثل يك سياستمدار عمل مي كنم! من نگفتم 
كه هنر، سياسي نيســت بلكه گفتم من نگذاشتم كار من در قالب 
گروه هاي سياســي قرار گيرد. يعني موســيقي حزبي ارائه نكردم 
اما هنر من سياسي اســت، به اين معنا كه براي حقيقت، زيبايي و 

انسانيت كار مي كنم و با ضد  آن مخالفم.

بازخواني چند    خاطره از استاد    شجريان

سه روايت از يك صد   اي آسمانی
از اســتاد    آواز ايران و چهره ماند   گار پهنه فرهنگ و هنر ايران زمين، خاطرات ريز و د   رشت زياد   ي به جاست. چه 
خاطراتي كه خود    نقل كرد   ه، چه خاطراتي كه اطرافيان نقل كرد   ه اند    و چه خاطراتي كه د   يگر فعاالن حوزه موسيقي 

و آواز و هنر بيان كرد   ه اند   . 

د   ر سال هايي كه آلمان بود   م، استاد    هم د   ر طول سال، چند    باري به اين كشور مي آمد   ند   . 
غالباً هم د   ر منزل آقاي بهشتي كه از د   وستان خوب شان بود   ند   ، مقيم مي شد   ند   . آقاي 
بهشتي هم خبري به ما مي د   اد   ند    و د   ورهمي د   اشتيم. استاد    آواز مي خواند    و من نيز 
 سازي  مي زد   م. البته همراهي با اســتاد    برايم سخت بود   ، ولي هميشه لطف د   اشتند   . 

17ساعت از اين آوازهاي خانگي ضبط شد   ه د   ر آلمان و لند   ن را د   ارم. اولين كارم با استاد    به ضبط »د   ر خيال« برمي گرد   د   . به ايران آمد   م 
و بخشي از آلبوم را ضبط كرد   ه بود   م. به خوانند   گاني كه مي شناختم زنگ زد   م، ولي صد   اي شان به د   لم نمي نشست. ياد    استاد    افتاد   م. 
ولي اســتاد    د   ر د   وره اي بود    كه كار زياد   ي قبول نمي كرد   . زنگ زد   م و ماجرا را گفتم. مشهد    بود   ند    و د   رخواست كرد   ند    اگر مي توانم، به 
مشهد    بروم. سريع بليتي گرفتم و راهي شد   م. برف سنگيني باريد   ه بود   . مشخص نبود    كه هواپيماي ما مي تواند    بنشيند    يا نه. سرانجام 
با تأخير نشست. د   ر حال ورود    به فرود   گاه بود   م كه د   يد   م استاد    د   ارد    خارج مي شود   . سريع فرياد    زد   م تا متوجه شوند   . با تعجب آمد   ند   ، 
تصور نمي كرد   ند    پروازي با اين برف سنگين به زمين بنشــيند   . به منزل پد   ر و ماد   رشان رفتيم. خيلي برايم جالب بود    كه به فرود   گاه 
آمد   ه بود   ند   ، د   رحالي كه مي توانستند    آد   رس بد   هند    كه من خد   مت شان برسم. هنوز سازهاي د   ر خيال را ضبط نكرد   ه بود   م و هر چه بود   ، 
سه  گاه بود   . استاد    با همان سه  گاه، قبول كرد   ند    كه آواز را بخوانند   . البته ضبط اين آلبوم خيلي طول كشيد   . د   ر د   يد   ار اول كه استاد    به 

من خيلي لطف د   اشتند   .

اولين آشنايي ما به راد   يو برمي گرد   د   ، مد   ير توليد    موسيقي راد   يو ايران، هوشنگ ابتهاج، ما را با هم آشنا كرد   ند   . من جوان بود   م. اما از 
همان نخستين اتفاق، حس كرد   يم چقد   ر آشنا هستيم و نزد   يكيم به هم و چقد   ر حرف براي گفتن د   اريم. چند    ساعتي غرق صحبت با 
هم شد   يم. تا اينكه آمد   ند    و تذكر د   اد   ند    كه د   يروقت شد   ه و بايد    راد   يو را ترك كنيد   . استاد    شجريان پيشنهاد    كرد    ماشينم را توي حياط 
راد   يو بگذارم و با ماشين او به خانه شان بروم. به خانه شان د   ر تهرانپارس رفتيم. براي نخستين بار با خانواد   ه شجريان آن جا آشنا شد   م. 
2روز تمام د   ر منزل آنها بود   م. صحبت ها و شوق ما تمام نمي شد   . روز سوم بود    كه راهي راد   يو شد   يم و من ماشينم را كه د   اخل حياط 
راد   يو پارك كرد   ه بود   م، برد   اشتم. از اين جا به بعد    بود    كه رابطه نزد   يكي پيد   ا كرد   يم. خيلي اتفاق مي افتد    كه صبح زود    با هم به د   ركه 

مي رفتيم و د   ر خلوت آن روزهاي د   ركه، از آواز و شعر و موسيقي سخن مي گفتيم و آواز مي خواند   يم.

)د   رباره قطعه مفلسانيم و...( بعضي از فرازهاي آواز شجريان شاهكار است. حافظ 
اگر بود   ، پا مي شد    و او را غرق بوسه مي كرد   . مثاًل آن جا كه مي خواند    »مفلسانيم و 
هواي مي و مطرب د   اريم.« خيلي قشنگ است... )د   رباره ربنا و به نقل از كتاب پير 
پرنيان اند   يش( اين كاريه كه ميتوني د  ستت بگيري و ببري به تمام كشورهاي 
عربي و با افتخار بگي، اگه مي تونين مثل اين بخونين... اين كار نظير ند  اره! شاهكار 
بزرگ شجريانه. هيچ كس نمي تونه اين طور بخونه، هيچ كس. حتي خود   شجريان! 
خيلي كار عجيبيه. خيلي عجيبــه... رفته تو استود  يو كه به بچه ها بگه اين طوري 
بخونين، ضبط كرد  ن و شد  ه اين ربنا... شجريان نوار اصلي اين ربنا رو به من د  اد   
كه االن ند  ارمش. من اول نمي د  ونستم چيه، وقتي شنيد  م حيرت كرد  م. هيچ كس 
نمي تونه اينو بخونه... چه صد  اي حيرت آوري د  اره! اصلن يه صد  اي زميني نيست. 
شاهكاره، چه حالت و التماسي تو اين »ربنا« هست. فقط صد  ا نيست، يك نوازشي 
توش هست. انگار د  اره با خد  ا معاشقه مي كنه، همه  نيازهاي بشري تو اين صد  ا 

هست. واقعا نميشه گفت تو شوره، افشاريه، چيه! خيلي عجيبه!...

هوشنگ ابتهاج/ شاعر

خيلي عجيبه...

مجيد    د   رخشاني/موزيسين

نمي توانستم آوازشان را همراهي كنم

شهرام ناظري/ خوانند   ه

سحرهاي د   ركه د   ر كافه سيد   علي



شجریان بدون شک، از هنرمندانی است که حوزه فعالیت خودش را به قبل و بعد از خودش تقسیم کرده است؛ یعنی شما نمی توانید متولد ماه مهر
تصویری از موسیقی سنتی ایران در دهه های اخیر، بدون حضور او داشته باشید. او در مشهد متولد شده و زندگی هنری خودش 

را آغاز کرد. نگاهی انداخته ایم به بازخوانی کوتاه زندگی و وقایع مهم این چهره دوست داشتنی هنر و فرهنگ ایرانی.

روایت زندگی محمدرضا شجریان 
صداي افسونگر شرق

اول مهرماه این سال بود که فرهنگ و 
هنر ایران، صاحب یکی از بزرگ ترین 

خوانندگان تاریخ خودش شد؛ 
محمدرضا شجریان، فرزند بزرگ استاد 
مهدی، در این روز و در مشهد به دنیا 

آمد تا از همان شهر، رشد و نمو خودش 
را آغاز کند. پدرش فردی محترم و 
از قاریان ممتاز مشهد بود. خانواده 

مادری اش نیز شناخته شده و معروف 
بودند.

1319
فرزند بزرگ استاد مهدی، با او راهی 
جلسات قرآن می شد. این جلسات، به 
صورت هفتگی برگزار مي شد و هر بار 
نیز در منزل یکی از شهروندان سرو 

سامان می یافت. محمدرضا چون فرزند 
استاد بود، ارج و قرب زیادی داشت. اما 
در کنار این اتفاق،  استعدادی خاص و 
حنجره ای خاص تر داشت؛ طوری که از 
همان ابتدا مشخص بود قاری ممتازی 

خواهد شد.

13271336
قسمت این بود که خسروي آواز 
ایران، به دانشسرای مقدماتی در 

مشهد رفته و در آنجا تحصیل کند. 
از همین دانشسرا بود که با یک معلم 
موسیقی هم آشنا شد تا چیزهایی را 
که به صورت  سینه به  سینه آموخته 
بود، حاال به صورت علمی تر و فنی تر 

بیاموزد. در حین دانشسرا، به 
ورزش های والیبال و فوتبال و کشتی 

هم می پرداخت.

در چنین سالی بود که همایون شجریان هم به 
دنیا آمد؛ هنرمندی که به گفته خیلی ها، قرار 

بود جایگزینی شایسته برای استاد باشد. اجرای 
کنسرت برای کشورهای خارجی نیز از همین سال 

آغاز شد. بخش هایی از اجراهای ماندگار استاد، 
در کشورهای خارجی ضبط شده و در دسترس 
ما قرار دارد. به همین واسطه بود که بخشی از 

خارجی ها،  او را صدای افسونگر شرق می نامیدند.

یکی از عکس های قدیمی مرتبط با محمدرضا 
شجریان، مربوط به سال 1354 و جشن هنر 

شیراز است که به همراه محمدرضا لطفی و ناصر 
فرهنگ فر، قطعه هایی را اجرا کردند. این قطعه ها 
به صورت زنده و در راست پنجگاه بود؛ دستگاهی 
که به واقع در حال فراموشي بود. این آلبوم بعدها با 
همین نام ارائه شد تا یکی از دستاوردهای هنری 

وی لقب بگیرد.
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محمدرضا که دانشسرا را از 
سر گذرانده بود، استخدام 

آموزش وپرورش بود. اما بعد 
از مدتی فعالیت در این حوزه، 

وارد وزارت منابع طبیعی شد. او 
چون کشاورزی هم خوانده بود، 
اطالعات خوبی در این زمینه 
داشت. در زمانی که کسوت 

معلمی داشت، در رادکان، از توابع 
چناران کار می کرد و حتی مدتی 

ساکن این شهر بود.

  یکی از برگ های درخشان زندگی شجریان، 
آشنایی و همکاری با هوشنگ ابتهاج بود؛ مردی 

که یکی از بزرگ ترین شاعران تاریخ معاصر 
ایران است. ابتهاج خیلی صدای استاد را دوست 
داشت و صدای او را غیر مادی و از دنیایی دیگر 
می دانست. بیشترین همکاری شجریان با رادیو 

نیز، در زمانی اتفاق افتاد که ابتهاج در رادیو 
حضور داشت و مدیریت تولید آثار موسیقی را 

انجام می داد.
  در چنین سالی بود که محمدرضا، با فرامرز 
پایور، از بزرگ ترین موزیسین ها و سنتورنوازان 
موسیقی ایرانی آشنا شد و ردیف های آوازی 
را هم نزد وی بیشتر آموخت. او به سنتور 

هم عالقه زیادی داشت و حتی مدتی دور از 
چشم پدر و به صورت مخفیانه، این ساز را 

دنبال می کرد. این آشنایی باعث شد تا دانش 
تخصصی او در این زمینه بیشتر شود.

کنسرت هاي وطني استاد نیز در شهرهاي 
اصفهان، شیراز، ساري، کرمان و سنندج هم 

برگزار مي شود. در همین سال است که آلبوم 
چشمه نوش، گنبد مینا ، جان عشاق و در خیال 

را با همکاري محمدرضا و بعدتر مجید درخشاني 
منتشر مي کند. خاطرات مجید درخشاني هم 

از همکاري هایي که با استاد داشته جالب است؛ 
اینکه تصور نمي کرد چنین خواننده اي این قدر 

به او احترام گذاشته و در دیدار اول، بخواهد 
برایش بخواند.
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پس از آشنایی با معلم موسیقی به نام جوان، او به اجرای 
آوازهای بدون ساز و نیز قرائت قرآن برای رادیو خراسان هم 

می پردازد. البته اولین بار، در سال 1331 بود که صدایش 
از رادیو خراسان پخش شد. رادیو برای استاد خوش یمن 

بوده و بعدها در مسیر حرفه ای او و شناخته شدن به عنوان 
مهم ترین هنرمند آواز سنتی ایرانی، نقش زیادی بازی 

کرده است.

در چنین سالی بود که استاد، در اوج دوران جوانی با فرخنده گل افشان ازدواج کرد و 
صاحب 3دختر و یک پسر شد؛ به نام های فرزانه، افسانه، مژگان و همایون. همایون در 

حال حاضر، خود از خوانندگان معتبر موسیقی سنتی ایران است و البته گاه برخالف رویه 
پدر، درگیر موسیقی های تلفیقی و ترکیبی هم می شود.

اولین اثرش را برای رادیو، به همراه رضا ورزنده، استاد سنتور، خواند. این قطعه با عنوان 
»برگ سبز شماره 216« موجود است. روایت خود استاد از این ماجرا خیلی جالب است؛ 

»مسئول آن بخش خیلی محکم برخورد می کرد، ورزنده را صدا کرد. ورزنده هم آمد و 
مثل سربازها خبردار ایستاد. گفت: کوک کن و چیزی ضبط کن. رفتیم و ضبط کردیم.«
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6 سرانجام محمدرضای جوان، پایش به تهران هم باز شد. در همین سفر بود که با احمد 

عبادی آشنا شد و همچنین در کالس های اسماعیل مهرتاش شرکت کرد. ورود او به 
تهران، کم کم باعث شد تا اساتید این حوزه، شناخت بیشتری از او پیدا کنند و برخی نیز به 
زیرکی دریابند که استعدادی خدادادی در این حوزه، در شرف شکوفایی است.

استاد البته درگیر حوزه های هنری دیگری هم بود ، از جمله اینکه درجه ممتاز خوشنویسی را هم دریافت کرده بود. او در 
سال 1347، با حسن میرخانی، از اساتید شناخته شده خطاطی، آشنا شد و در کالس های او شرکت کرد. 2سال بعدتر هم 
البته به واسطه استمرار در کارش، توانست درجه ممتاز خوشنویسی را به دست بیاورد.
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پدر عالقه چندانی نداشت که فرزندانش، با شهرتی غیر 
از قرائت قرآن شناخته شوند. محمدرضا هم به احترام 
پدرش، اسم خودش را سیاوش بیدگانی انتخاب کرده 
بود تا با این نام آوازهایش در رادیو پخش شود. البته 

آشنایانش می دانستند که بیدگانی، همان شجریان است. 
اما سرانجام پدر، به او اجازه داد که با نام خودش آواز 

بخواند و این، شد تولدی دوباره برای محمدرضای جوان.

در چنین سالی بود که محمدرضا، با هنرمندانی دیگر چون 
محمدرضا لطفی، ناصر فرهنگ فر، حسین علیزاده، جالل 
ذوالفنون و داوود گنجه ای، به عضویت مرکز حفظ و اشاعه 

موسیقی درآمدند که سرپرستی اش را داریوش صفوت برعهده 
داشت. تصنیف داروگ که شعری نو از نیما یوشیج بود هم در 

همین سال و با همراهی محمدرضا لطفی ساخته شد.

اوج گیری شجریان، با برنامه گل ها بود؛ چرا که در آن زمان رادیو، 
رسانه اصلی مردم محسوب می شد و ارج و قربی دیگر داشت. در 
همین برنامه گل ها بود که با نورعلی خان برومند آشنا شد و شیوه 
آوازی سیدحسین طاهرزاده را نزد او یاد گرفت. یک سال بعدتر نیز با 
عبداهلل دوامی آشنا شد و ردیف آوازی و شیوه های تصنیف خوانی وی 
را هم به گنجینه خودش اضافه کرد.

 تصنیف »از خون جوانان وطن«، از معروف ترین تصنیف های 
اجتماعی در ایران است که توسط عارف قزوینی سروده شده. 
این تصنیف توسط افراد زیادی بازخوانی شده، اما هیچ کدام 
به شهرت اجرای شجریان در سال 51 نرسیده. ضمن اینکه 
اجرایی دیگر از آن در سال 58 هم ضبط و به مخاطبان ارائه شد.
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البته در کنار آواز، استاد قرائت قرآن را هم به 
طور جدی دنبال می کرد. یکی از افتخارات 
کسب شده وی در این حوزه، کسب مقام 

اول در رقابت های تالوت قرآن کشوری بوده 
است. در سال بعدتر بود که شرکت دل آواز 
را تأسیس کرد تا کارهای خودش را در این 
حوزه به صورت حرفه ای دنبال کند. این 

شرکت هنوز دارد کار می کند.

  شجریان تصمیم گرفت که از رادیو خارج شود، چون رویکرد آن را 

قبول نداشت. بعد از واقعه ژاله خونین نیز دیگر هنرمندان مانند هوشنگ 
ابتهاج و گروه های شیدا و عارف و...  از رادیو خارج شدند تا بدین وسیله، 

اعتراض خودشان را به وقایع اتفاق افتاده نشان دهند.

  تصنیف سپیده، در چنین سالی بود که شکل گرفت؛ با شعری از 
هوشنگ ابتهاج و تنظیم محمدرضا لطفی. این تصنیف تا مدت ها، یکی 
از نشانگان موسیقی میهنی در صدا وسیما بود تا اینکه در سال های اخیر 
دیگر پخش نمی شود. هوشنگ ابتهاج که موسیقی این تصنیف را شنیده 

بود، تقاضا کرد که شعرش را خودش بسراید.

1356 1357
با غالمرضا دادبه آشنا شد که به گفته خودش، از مهم ترین اتفاقات زندگی اش بود و چیزهای زیادی از این 
استاد آواز آموخت؛ »شاید مهم ترین بخش زندگی هنری من آشنایی با ایشان است و درک کالس ایشان 
از سال 58 که هنوز هم ادامه دارد.« )محمدرضا شجریان: کتاب راز مانا( همچنین آلبوم های مختلفی با 

گروه پایور و نیز گروه شیدا و عارف کار و عرضه کرد.
  ربنا در چنین سالي بود که متولد شد. البته استاد قصد اجرا نداشت، صرفاً در حال آموزش به 
شاگردانش بود که دعاها و قرائت ها را چطور بخوانند. بعد براي اینکه آنها متوجه بشوند، خودش آن را 
اجرا کرد. رادیو هم همین اجرا را پخش کرد و بدین ترتیب، یکي از نمادهاي شناخت شجریان، دعاي 

ربنا،  زاده شد و براي همیشه در خاطره ها باقي ماند.

همکاري با گروه پیرنیاکان و عندلیبي آغاز مي شود که نتیجه این همکاري، برگزاري اجراها 
و کنسرت هایي در اروپا و آمریکاست. سال بعدتر که زلزله رودبار و منجیل اتفاق مي افتد، آنها 

کنسرت هایي را در اروپا و آمریکا سر و سامان مي دهند تا بتوانند کمک هایي را براي زلزله زده ها جمع 
کنند. البته این دست فعالیت هاي انسان دوستانه در سال هاي بعد هم به مناسبت هایي تکرار مي شود.
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دهه60، دهه همکاری درخشان 2غول 
موسیقی سنتی ایرانی بود؛ شجریان و 
مشکاتیان. همکاری این دو، منجر به 
تولید آلبوم هایی چون ماهور، بیداد، نوا، 
دستان و ... شد. همچنین همکاری با 
گروه عارف ادامه داشت که نتیجه اش 
برگزاری کنسرت ها و اجراهایی در 
خارج کشور بود. اما همکاری شجریان 
و مشکاتیان یک سطح و رویکرد 
دیگری داشت.

دور دوم اجراي کنسرت هاي استاد و 
داریوش پیرنیاکان، جمشید عندلیبي 
و البته همایون شجریان از در پاییز این 
سال در آمریکا اتفاق مي افتد. این اجراها، 
مقدمه انتشار آلبوم یاد ایام، آسمان عشق و 
دلشدگان و... هم شد که در همین سال ها 
اتفاق افتاد. همایون ابتدا در کسوت نوازنده و 
بعدها در کسوت همخوان در کنسرت هاي 
پدر شرکت مي کرد.

در سال 76 بود که آلبوم »شب، 
سکوت، کویر« منتشر شد. در سال 78 
نیز جایزه افتخاري یونسکو با عنوان 

جایزه پیکاسو را گرفت. کتاب راز مانا، 
یکي از بهترین آثار مرتبط با زندگي 
و آثار و دیدگاه هاي استاد نیز سال 

بعدتر چاپ شد. استاد آرام آرام در حال 
تبدیل شدن به شمایلي تمام و کمال 

در هنر ایراني بود.

از ابتداي دهه 80 شمسي به بعد، 
همکاري هایي با کیهان کلهر و حسین 
علیزاده اتفاق مي افتد؛ که کنسرت هایي 
را در اروپا و آمریکا شامل مي شد. همایون 

نیز در این کنسرت ها شرکت داشت. 
حاصل این همکاري ها و اجراها، آلبوم هایي 
چون  داد و بیدا و زمستان بوده است. کلهر 

و علیزاده بعدها، بزرگ ترین نوازندگان 
بین المللي ایران لقب گرفتند.

زلزله جانسوز بم در زمستان 82اتفاق 
افتاد. در زمستان سال بعد، در سالگرد این 
حادثه تلخ، شجریان در کنار علیزاده و کلهر 

و همایون، کنسرتي را در تهران برگزار 
مي کنند. همزمان مطرح مي شود که قصد 
دارند مجتمعي به نام باغ هنر بم را هم در 

این شهر بسازند. 

نامه اي از شجریان خبرساز شد. او به ضرغامي، 
رئیس وقت صدا و سیما نامه اي نگاشته و 
اشاره کرد که سازمان آنها از پخش آثار او 
جلوگیري کنند، مخصوصاً سرود ایران اي 
سراي امید یا همان تصنیف سپیده؛ چرا 
که آنها را متناسب با سال هاي 57و 58 

مي دانست و غیرمرتبط با شرایط فعلي. همین 
نامه و اتفاقات دیگر، باعث شد تا رابطه او و 
صدا و سیما و بدنه رسمي، شکرآب شود.

شجریان، علیزاده و کلهر، دو آلبوم بي تو به 
سر نمي شود و فریاد را منتشر کردند. این 

دو آلبوم، نامزد جایزه گرمي که معتبرترین 
جایزه دنیاي موسیقي هم هست، شدند. البته 
سهم شجریان از گرمي صفر بود، هرچند که 
سهم جایزه هاي جهاني کلهر و علیزاده بیشتر 
شد که به واسطه کم شدن فعالیت هاي استاد 

تفسیر مي شد.

کنسرتي دیگر با گروه شهناز در تاالر کشور برگزار 
مي شود. آلبوم صوتي مرغ خوش خوان و 2آلبوم 

تصویري کنسرت شجریان و گروه شهناز در دوبي 
و تهران نیز در اوایل دهه 90 منتشر مي شود تا 
پیش روي عالقه مندان قرار گیرد. انتشار این 
آلبوم ها در ابتداي دهه 90 صورت گرفت. حاال 
استاد تمام و کمال، در جایگاه شمایل گونه خود 
نشسته است؛ صداي افسونگر شرق و ایران زمین.

در ابتداي دهه 90، شجریان همکاري هایي 
هم با برادران پورناظري، تهمورث و سهراب، 
انجام مي دهد که آلبوم رنگ هاي تعالي نتیجه 
همین همکاري است. البته این آلبوم رسمي 
منتشر نشد، ولي روي اینترنت موجود است. 
در این آلبوم استاد از سازهاي ابداعي خودش 
استفاده کرده بود. همکاري با پورناظري ها 

دیگر تداوم نیافت و او با گروه شهناز 
اجراهایي را داشت.

پیام ویدئویي استاد براي تبریک سال نو و چهره اي که در آن 
برخالف همیشه بود و موهاي بسیار کوتاهش، عالقه مندان 
را نگران کرد و باعث ایجاد شایعاتي شد. البته استاد شهریور 
سال1394 نیز در بیمارستان کسري بستري شد. در همین 
سال هم آلبوم طریق عشق، دستاورد مشترک او و مشکاتیان 

رونمایي شد.

محمدرضا شجریان ، خسرو 
 آواز ایران عصر پنجشنبه 

17 مهر1399 چند روز بعد از 
تولد 80سالگی در بیمارستان 

جم تهران درگذشت.

 پنج شنبه 17مهر 99 4

وقتی خبر رسید که طبق وصیت نامه استاد محمد رضا شجریان قرار است پیکر این 
هنر مند بزرگ در کنار مقبره فردوسی در توس به خاک سپرده شود، بسیاری یاد 
کنسرت جان جان افتادند. این کنسرت در تیر ماه سال 1355 در  جشن هنر توس 
برگزار شد. استاد شجریان در این کنســرت قطعاتی در  دستگاه سه گاه، همراه با 

اشعاری از عطار و سایه خوانده اند.  آهنگساز و سرپرست گروه: محمد رضا لطفی بود. 
محمدرضا لطفی و زیداهلل طلوعی: تار، پشنگ کامکار: سنتور، بیژن کامکار: تنبک، 
درویش رضا منظمی و هادی منتظری: کمانچه؛ عبدالنقی افشارنیا: نی و اسماعیل 

صدقی آسا: عود در این کنسرت نواخته اند.

از تهران به توس 
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