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مرضیه برومند:
جان خود و دیگران را به خطر نیندازیم

تاچندوقتدیگرواکسنکروناوراهدرمانآنکشفمیشود،ولیآنچه
درمانناپذیراستوهیچواکسنیندارد،بیفکریوبیخردیکسانیاستکه
باوجودهمهتوصیههاهمچنانسفرمیروندوجانخود
ودیگرانرابهخطرمیاندازندواینویروسمرگباررا
ازشهریبهشهردیگربرایهموطنانخودبهسوغات
میبرند!خیلیخوباستکهدربرخوردباهربحران،
قدرتطنزداریم،امااینشوخیهانبایدسببشود
باکرونا،سهلانگارانهبرخوردکنیم.

بخشی از گفتههای این کارگردان
به نقل از ایسنا

گزارش
روز

بخشی از گفتههای این کارگردان
به ایسنا

ندا سیجانی
خبرنگار

ضبــط «خراســانیات» با صــدای محمدرضا
شــجریان و آهنگســازی پرویــز مشــکاتیان
بــه سیوســه ســال پیــش یعنــی ســال 65
برمیگــردد که بــه دالیلی منتشــر نشــده بود
و دیــروز در شــرایطی که خســرو آواز ایران در
بیمارســتان و تحــت نظــر پزشــکان معالــج
اســت و از طرفــی دیگــر شــیوع ویــروس
کرونــا بســیاری را نگــران و خانهنشــین کرده،
وارد بــازار موســیقی شــد و بســرعت مــورد
اســتقبال قرار گرفت« .خراســانیات» متأثر از
موســیقی مقامی خراســان اســت با اشعاری
از باباطاهرعریــان و ملک الشــعرای بهار و با
قطعاتــی چون «مقدمــه کاروانیان»« ،زلفای
قجری»« ،تک نوازی ســنتور»« ،یقین ِدُرم»،
«گفتــی که ممیــر وچهار مضــراب»« ،قطعه
خــزان» و«ســاز و آواز دشتســتانی» .اجــرای
موســیقی ایــن اثــر را هــم نوازنــدگان گــروه
عارف بر عهده داشــتهاند و هنرمندان بزرگ
و نام آشــنایی چون پرویز مشــکاتیان ،منصور
ســینکی ،جمشــید عندلیبی ،محمد فیروزی،
اردشــیر کامکار ،بیژن کامــکار و ارژنگ کامکار
از چهرههای شــاخصی هســتند که در این اثر
حضــور داشــتهاند .اردشــیر کامــکار و محمــد
فیــروزی در یادداشــتهایی اختصاصــی از
خراسانیات میگویند.
«خــراســـانیات» یادآور
ســالها همــکاری و
دوســتی بــا نوازنــدگان
گــروه موســیقی عــارف
اردشیر کامکار اســت کــه باردیگــر بــا
نوازنده کمانچه حضور پرویز مشــکاتیان
جانی دوباره گرفت .آن
دوران و بعد از تعطیل شــدن کانون چاووش
و گروههای عارف و شیدا ،زنده یاد مشکاتیان
تــاش کــرد باردیگــر اعضــای ایــن گــروه را
درمنزل خود دور هم جمع کند البته حســین
علیــزاده و زنده یاد محمدرضا لطفی از ایران
مهاجــرت کــرده بودنــد .ایــن آلبــوم حاصــل
بیش از  7ماه تــاش و تمرین نوازندگان این
آلبوم است که آواز آن بعدها ضبط شد .البته
آن دوران بــا همین گــروه ،آلبومهای دیگری
چــون «نــوا»« ،مرکــب خوانــی» و «دســتان»
هم تولید شــد .بیراه نگفتهام اگر بگویم این
آلبوم حاصل همدلــی و همکاری و مهمتر از
همه عشــق هنرمنــدان آن دوره بوده اســت.
بزرگانــی چون محمدرضــا شــجریان و پرویز
مشــکاتیان هریــک برگــی از تاریــخ موســیقی
ایــران هســتند و هــر دو اهل خراســان و آشــنا
بــه موســیقی و حــال و هــوای ایــن منطقــه و
همین مســأله باعث شــد این اثر با اشــعاری
از ملــک الشــعرای بهــار و بــا حــس و حالــی
زیبا تولید شــود .بیتردید وقتــی بین اعضای
یک گــروه همدلی وجود داشــته باشــد قطعاً
نتیجــه کار آن هــم متفاوت خواهــد بود و این
شــاخصه مهم آثار موســیقی آن دوران است
اما متأسفانه امروزه سلیقه مردم تغییر کرده
و بســیاری از جوانان به سمت موسیقیهایی
گرایش پیدا کردهاند که اغلب بیمحتواست.
نمیدانــم چــه دســتهایی در کار اســت امــا

Beeptunes.com

نمیدانــم تــا بــه حــال اصطــاح
نقد
انگلیســی  deterritorializationبــه
فرهنگ
گوشتــان خــورده اســت .در علــوم
ستون چهارشنبه اجتماعــی اصطالح چنــدان تازهای
نیست ،چند دهه از عمرش میگذرد
و ترجمهاش به فارسی دشوار است.
آن را بــه قلمروزدایــی ،خاکزدایــی
و ســرزمینزدایی ترجمــه کردهانــد.
روبرت صافاریان  territoryمنطقــه ،قلمــرو و خــاک
منتقد،
نویسنده است و پیشــوند  deبر نفی ،زدودن و
و مترجم
بیاهمیــت یا کمرنگ شــدن داللت
میکند .از زمان گســترش وســائل ارتباط جمعی معلوم
شــد آدمهایی که یک گروه اجتماعی را تشکیل میدهند،
دیگر لزوماً با یکدیگر ارتبــاط رودررو ندارند ،بر خاک یا در
مکان واحدی زیست نمیکنند ،جغرافیا اهمیت چندانی
ندارد و مکانهای مجازی سر برآوردند .این همه آدمی که
تماشای پخش مستقیم یک مسابقه فوتبال یا یک سریال
تلویزیونی را همزمان تجربه میکنند ،یک جور جماعتی را
پدید میآورند بدون اینکه یکدیگر را دیده باشند .معلوم
است که حتی اگر نام این پدیده را نشنیده باشید خود کم
یــا بیش تجربــهاش کردهاید .زمانه شــبکههای اجتماعی
و نرمافزارهــای ارتبــاط از راه دور اینترنتــی دوره رونق این
گونه فضاهای مجازی اســت .شــما هم حتماً مثل من با
بچهها یا بســتگانتان که در کشور دیگری زندگی میکنند
از طریق واتساپ و نرمافزارهای مشابه در تماس هستید.
این تماسها آن قدر آسان و ارزان شده است که میدانم
مادرهایــی در طول روز چندین بار با فرزندانشــان در آن
سوی مرزها تماس میگیرند و در جریان جزئیترین امور
زندگی روزمرهشان هستند ،میدانند کی سرما خوردهاند و
ناهار و شام چه قرار است بخورند و کی را قرار است ببینند.
و گاهی حتی بیش از آنکه اگر در یک شــهر یا حتی در یک
خانه زندگی میکردنــد ،از حال و روز همدیگر خبر دارند.
خب این معنیاش این است که بودن در یک مکان اعم
از یک شــهر یا یک کشــور یا حتی یک خانه ،اهمیتش را از
دست داده است.
ایــن را ایــن روزهــا کــه مــا یــک جــوری تقریبــاً در
خانههایمــان حبــس شــدهایم ،اهمیت ایــن فضاهای
مجازی را بهتر درک میکنیم .بیرون نیامدن من از خانه
به همکاری من با روزنامه خدشــهای وارد نیاورده اســت.
من و ســایر نویســندگانی که در این صفحه مینویسند با
وجود اینکه با هم همکاری میکنیم و هریک ســهمی در

انتشــار این صفحه داریم ،یکدیگــر را ندیدهایم .من تا به
حال به دفتر روزنامه قدم نگذاشتهام و بنابراین در شرایط
کنونی هم کار به همان روال سابق ادامه دارد .تماسهای
تلفنــی و تمــاس دائم از طریق شــبکههای اجتماعی نیز
به جای خودش باقی اســت و حتی بیشــتر شــده اســت.
احســاس حضــور در اجتمــاع کمتر شــده ،امــا همچنان
قوی اســت .مســلماً بــدون وجــود امکانــات تکنولوژیک
ارتبــاط از دور کــه به امری عــادی بدل شــدهاند ،امروز در
خانههایمانبیشتراحساستنهاییمیکردیم.
اما شرایط امروز در عین حال محدودیتهای این ایده
خاکزدایی را هم برجستهتر کرده است .این روزها بیشتر
احســاس میکنیم که این گونه تماسهای مجازی جای
دیدارهــای رودررو را نمیگیــرد .خاک به هــر رو واقعیت
دارد .حاال دست دادن و روبوسی و به سینه فشردن عزیزان
به کنار ،تولید مایحتاج زندگی مســتلزم حضور آدمها در
م حملونقل کاال و
یک مکان اســت .کارخانهها و سیســت 
سوختصرفاًبهشیوهمجازیکارنمیکنند.بیمارستانها
را از دور نمیشــود اداره کــرد ،بیمــاران را از دور نمیتوان
معالجه کــرد .این را هم حس میکنیــم .خرید و فروش
و تولیــد و مصرف واقعــی روی همین زمین ،روی همین
خاک ،انجام میشود و با ارتباط واتساپی نمیتوانید همه
ارتباطات اجتماعی خود را سامان دهید .همین روزنامه
را در نظر بگیرید .ممکن اســت من و بیشــتر نویسندگان
از دور مطالبمــان را بنویســیم و ارســال کنیــم ،حتی اگر
الزم باشــد میتوان صفحهآرایی را هــم از دور انجام داد،
اما روزنامه باید در چاپخانه توســط کارگران چاپ شــود و
توســط آدمهای واقعی با ماشــینهای واقعی به دســت
دکههای روزنامهفروشــی برسد .تازه اگر میشد همه این
کارها را هم از دور و به شیوه مجازی انجام داد ،خیلی هم
خوب نبود .حضور چیز دیگری اســت؛ پا بر زمین سخت
داشتن تجربه دیگری.
ایــن فکــر کــه اهمیــت جغرافیــا و مکانهــای مــادی
کمرنگتر شــده است ،هر روز بیشتر به یک باور فرهنگی
ریشــهدار بدل میشــود .شــرایط زندگیمان این روزها در
عیــن حال که شــاهد دیگری اســت برای اثبــات این امر،
اما نشــان میدهد که ارتباط انســانی و تشــکیل گروههای
اجتماعــی هنــوز چــه انــدازه ریشــه در حضــور واقعی در
مکانــی واحــد دارد .حذف این امکان ــ امــکان گرد آمدن
در مکانهای واحد ،در سینماها ،تئاترها ،کافهها و ...حتی
اگر یکدیگر را نشناسیم ــ گویی ناگهان ما را متوجه اهمیت
واقعیت سخت حضور مادی کرده است.

بههرحالاینبحرانهمسپریخواهدشدوهمهماامیدوارهستیمآثار
اجتماعیوفرهنگیمطلوبیبهصورترفتاروعادتهای
عمومیازخودبهجایبگذارد.عادتهاییچونتوجه
بهخانواده،مدیریتزمانزندگی،مطالعه،رعایت
بهداشتعمومی،جدیگرفتنهمگراییملی،بلوغدر
اطالعرسانیومقاومتدرمقابلشایعهودروغودست
آخرومهمترقدردانیوشکرگزاریبهمحضر
خداوندبرایداشتههایباارزشزندگی.

نفس کشیدن در نغمههای خراسان

زمین این روزهای ما
ِ

پا بر زمین سخت داشتن مهم است!

آنچــه که مشــهود اســت افــرادی میخواهند
موســیقی ایــران را به بیــراه بکشــانند .ناگفته
نمانــد شــبکههای اجتماعــی و فضاهــای
مجــازی هــم بیتقصیــر نبودهانــد و بــه ایــن
مســأله دامــن زدهاند .بــه گونهای که شــرایط
کار برای موزیســینهای ســنتی ســخت شــده
و نمیتواننــد کاری تولیــد و منتشــر کننــد.
شــرکتهای توزیــع آلبومهــای موســیقی و
عوامــل هــم هیچ حمایتــی نمیشــوند و این
اتفــاق موجب شــده موســیقی ســنتی و ملی
ایــران بــه انــزوا کشــیده شــود .امیدواریم این
آلبــوم و مخاطبــان شــجریان و مشــکاتیان و
کســانی که با آثار این هنرمندان خاطره دارند
این کار را که به لحاظ کیفی بسیار خوب است
تهیــه کنند و از آن لذت ببرنــد .بزرگانی چون
شــجریان و مشــکاتیان هنرمندانــی هســتند
کــه بســادگی نمیتــوان جایگزینی بــرای آنها
پیــدا کــرد .خواننــدهای چــون شــجریان با آن
صــدای پرقــدرت و گیرا همتا نــدارد و ممکن
اســت دیگر خلق نشــود .مشــکاتیان هم جزو
همــان اســتثنائات موســیقی بــود .هنرمندی
خوش ذوق و قریحه و آشنا و آگاه به موسیقی
ردیفی و نوازندهای پر قدرت و با احســاس که
این احســاس در آثارش کامالً مشهود بود .به
عقیــده من اصل موســیقی به غیــر از تکنیک
و دیگــر مســائل ،ذوق اســت که حــرف اول را
میزنــد و مشــکاتیان آراســته بــه ایــن ذوق و
زیبایی بود و کم هستند آهنگسازانی چون او.
بــا اینهمــه اســتعدادهای بســیار خوب و
خــوش ذوقی در موســیقی ایران وجــود دارد
کــه هم خوب میخوانند و هم به زیبایی ســاز
مینوازنــد امــا هیــچ حمایتــی از آنهــا وجــود
نــدارد .آثــار این هنرمندان جوان بســختی در
قلــب مردم نفــوذ میکننــد و از راه موســیقی
نمیتوانند امورات خــود را بگذرانند و برخی
هــم کــه تنهــا بــا تبلیغــات و خودنمایــی این
کارهــا را انجــام میدهنــد و طبعــاً کســی کــه
اهــل تبلیغــات و خودنمایــی باشــد هنــرش
درجه یک نیست .بارها گفتهام موسیقی یک
تکنیک و علم اســت و باید برای آموختن آن
تــاش کرد .در ایــران نوازنــده و خوانندههای
بسیاری هســتند که معروف هم میشوند اما
یک ســاعت هم تمرین نمیکنند چون برای
هنــر خــود دل نمیســوزانند و نمیخواهنــد

موســیقی خــوب بــه خــورد مــردم بدهنــد؛
بلکــه تنهــا بهدنبــال خودنمایــی هســتند.
البتــه نمیخواهــم اینگونــه تصــور کننــد کــه
میخواهیــم اختــاف بینداریم امــا حقیقت
ایــن اســت کــه جدیتــی در کارشــان نیســت و
بهدنبال اهداف دیگری هستند.
بیــش از  30ســال از
ضبــط آلبــوم موســیقی
«خراسانیات» میگذرد
آن روزها را خوب به یاد
محمد فیروزی مــیآورم روزهایــی کــه
نوازنده بربط درکنــار نوازندگان خوب
و شــناخته شــده گــروه
عــارف و بــا حضور پرویــز مشــکاتیان یکدل و
یکصدا ساز نواختیم و امروز بسیار خوشحالم
کــه ایــن آلبوم منتشــر شــد و به گــوش مردم
رسید.
این آلبــوم در ادامه کارهای قدیمی کانون
چــاووش و گروههــای عــارف و شیداســت و
قطعــاً مــردم خاطــرات بســیار خوبــی از آثار
آن دوره دارنــد و بــا اســتقبال خوبــی روبــهرو
خواهــد شــد .متأســفانه آثــار موســیقی کــه
امــروزه بــه گــوش میرســند اغلــب تلفیقــی
هســتند با ســازبندیهای مختلف که چندان
ریشــه درموســیقی اصیــل ایرانــی نــدارد و
برمبنای ردیف موسیقی ایرانی نیست .پرویز
مشــکاتیان تصنیفســاز بــزرگ و آهنگســاز
بســیار بــا ذوقــی اســت و به اشــعار شــاعران
بزرگ و معاصر ایران تســلط بسیاری داشت
و ایــن توجــه در آثارش مشــهود بــود ،محمد
رضا شــجریان نیز نام آشنای موسیقی آوازی
ایــران خواننــدهای کــه همتــا نــدارد و هنرش
جاودانــه اســت .اما متأســفانه شــرایط امروز
جامعــه تغییر کرده و دلســوزی در موســیقی
دیــده نمیشــود ،آن زمــان بــا عشــق وعالقه
کار میکردیم و توجهی به مادیات نداشــتیم
و راضــی بودیــم و لــذت آن روزگار به دورهم
بــودن و تولیــد کار خــوب بــود امــا متأســفانه
امــروز بــا ایــن اوضــاع و شــرایط اقتصــادی
موزیسینها و آهنگسازان به کارهای با محتوا
توجهی ندارند و تنها در این فکرند که یک کار
منتشــر کنند به همین دلیل اوضاع موسیقی
امروز با آن دوران متفاوت است.

نهاد پایدار تشویق نوجوانها به کتابخوانی
یادداشت

ابراهیم حیدری

مدیرکل دفتر مطالعات و برنامهریزی
فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی

چهارمیــن دوره جامباشــگاههای کتابخوانــی کــودک
و نوجــوان از اردیبهشــتماه ســالجاری فعالیتــش را
آغــاز کرد .در ایــن دوره از رقابت بیش از دو هزار شــهر
و روســتا – دربرگیرنــده پراکندگــی گســتره جغرافیایی،
قومــی و زبانی -با تشــکیل  25هزار باشــگاه کتابخوانی
و مجموعا  300هزار عضو مشارکت داشتند .رقابت در
 3بخش شهرســتان ،اســتان و کشــوری برگزار میشود.
هــر شهرســتان در بخشهــای چندگانــه ایــن رقابــت
میتواننــد  3اثــر شــرکت دهنــد .همچنیــن شــهرهای
دارای  50باشــگاه کتابخوانــی میتواننــد در هــر بخش
 5اثر را برای رقابت کشــوری ارســال کننــد .بخشهای
رقابتــی جام باشــگاههای کتابخوانی کــودک و نوجوان
عبــارت اســت از؛ «بهتریــن فیلم موبایلــی»« ،بهترین
باشــگاه کتابخوانــی»« ،بهتریــن نامــه بــه نویســنده»،
«بهتریــن کتــاب بــه انتخــاب کــودکان و نوجوانهــا»،
«بهتریــن مهــد کــودک»« ،کتابفــروش برگزیــده» و

«تســهیلگر برگزیــده» و همچنیــن جایــزه ویژه بخش
اســتمرار به باشگاهی اهدا میشــود که فعالیتهایش
در این ســالها مســتمراً ادامه یافته است .همچنین از
ســوی معاونــت فرهنگی  50درصد یارانه تا ســقف 60
هزارتومــان به همه اعضای باشــگاهها اختصاص داده
شــده اســت .مهمتــر از اعــداد و وجــوه کمــی فعالیت
باشــگاههای کتابخوانــی کودک و نوجــوان ،وجوه کیفی
آن اســت .به اعتقاد فعــاالن ترویــج کتابخوانی اعم از
نویسندگان کودک و نوجوان و معلمها ،خانوادهها و...
نبایــد این رویــداد را صرفــاً از منظر کمی بررســی کرد؛
زیرا صرف بررســی کمی وجوه ناپیدای این پویش ملی
کتابخوانی مغفول میماند .مسأله اساسی در برگزاری
ایــن رویداد اســتمرار فعالیــت آن و ایجاد شــبکههایی
گســترده از داوطلبــان و عالقهمنــدان بــه کتابخوانــی
اســت که ما را به نهادینه شــدن کتابخوانی و همچنین
گســترش روحیــه تفکــر انتقادی در نســل جــوان ایران
عزیز امیدوار میکند .این رویداد سبب شده کتابخوانی
به مطالبه جدی کودکان و نوجوانها ،اولیای مدرســه و
دانشآموزها بدل شود.

ساحر با همان ابزاری
مجازات میشد که با
آن خطا کرده بود ،حتی
یک ذره هم این احتمال
به ذهنشان نرسید مبادا
مرد جوان از گرسنگی و
تشنگی تلف شود .آنان
قاطعانه باور داشتند که با
مهارتهای شیطانیاش
میتواند خیلی آسان آب
و آذوقه فراهم کند.

«خراسانیات» با صدای محمدرضا شجریان و آهنگسازی پرویز مشکاتیان منتشر شد

نــــگاره

منصوره دهقانی

رضا میرکریمی:
قدردان داشتههای باارزشمان باشیم

ســاکنان کرهجنوبــی در حالــی رکــوردی تازه بــرای «مــرد نامرئی» بــه ثبت رســاندهاند کــه اغلــب فعالیتهای
فرهنگی-ورزشــی در اقصی نقاط جهان تعطیل شــده .با این همه آنان بیتوجه بهخطر گســترش این ویروس تازه
عکس نوشت
وارد همچنان به سینماها میروند! این فیلم که از ساختههای مشهور ژانر وحشت در سالجاری میالدی است ،تنها
طی دو روز اخیر با بیش از  230هزار بلیت فروخته شــده میزبان عالقهمندان بیاحتیاط بوده .این فیلم تاکنون در کرهجنوبی موفق به فروشی
651هزار دالری شــده و جالب است که  85هزار و  171نفر هم به تماشــای آن نشستهاند .اما نکته عجیبتر اینکه بهدنبال لغو اکران فیلمهای
جدید در این کشور برخی توزیعکنندگان به اکران مجدد فیلمهای قدیمیتر از جمله «هری پاتر و زندانی آزکابان» و «درباره زمان» پرداختهاند!

قلعه اوترانتو،
هوراس والپول،
کاوه میرعباسی ،نشرقطره

از همــان روزهــای نخســت شــیوع کرونــا در
شهروند ایران خیلیها میگفتند که شــهرهای درگیر
مجـــازی ایــن بیمــاری بایــد قرنطینه شــوند .کاری که
یگانه خدامی چین با شهر ووهان کرد .حاال که ایتالیا تمام
کشــورش را قرنطینــه کــرده و خبرهایــی از
هشتـگ اجرای این تصمیم برای شهر نجف میرسد
#قرنطینه انتقادهــا از اینکــه چــرا ایــن اتفــاق در ایــران
نیفتاده بیشــتر شده است .البته خیلیها هم
به مشکالت قرنطینه اشاره میکنند اما بعضیها با مثال زدن از
بیتوجهی مردم به هشدارها ،قرنطینه را تنها راه کنترل بیماری
میدانند« :میالن به شــهر ارواح تبدیل شده! تعداد موارد ابتال و
مــرگکرونا در ایتالیا از ارقام رســمی اعالم شــده که مورد تردید
هم هســت کمتر اســت بــا وجود ایــن تمــام ایتالیا بهطــور کامل
قرنطینه شــده»« ،تو شــمال ایتالیا اومــدن قرنطینه کنن خبرش
زودتــر تــوی رســانهها لو رفته مردم پا شــدن رفتن جنوب کشــور.
ایتالیا و ایران رو از یه گل و خمیره درســت کردن»« ،تمام ایتالیا،
تکــرار میکنم ،تمام ایتالیا قرنطینه شــد .اما خــب میدونید که
مــا تن بــه اعمال قرون وســطایی نمیدیم! قرنطینــه مال قرون
وسطاست و ما مدرنترین مردم جهانیم! با افکاری بسیار روشن
و پیشرو در تمام زمینهها (تکرار میکنم :تمام زمینهها)»« ،صبح
اتوبوس «بیآرتی» مســیر تهرانپارس به آزادی پر بود .ایتالیا کل
مملکــت رو قرنطینه کــرد و ما با تعطیل نکــردن ادارات و ادامه
ترددها قرارهکرونا را شکســت بدیم .جالبش اینه که وکیل و وزیر
و مدیــر و مســئول هم مدام توصیــه میکنند در خانــه بمانید!»،
«گیالن قرنطینه نشد .تجهیزات وجود ندارد.کرونا هر روز قربانی
میگیــرد .بــا همه ایــن حرفهــا ،ای هم والیتیهــای عزیزم چرا
جــدی نمیگیرید و بیدلیل به خیابانهــا میآیید .من دو نفر از
عزیزتریــن اعضای خانــوادهام را از دســت دادهام .شــما رعایت
کنیــد و دم عیــد خانواده را گرفتار نکنیــد« ،». ۸۸نفر بیمار مبتال
بهکرونا درکاشــان فوت کردند (به گفتــه فرماندار) هر چه زودتر
همه شــهرها و اســتانها را قرنطینه و امکانات درمانی را متمرکز
در چنین شــهرهایی کنید! برای اولین بار تقاضایبرخوردقهری
با نقضکنندگان قرنطینه را دارم! هنوز میشود سونامی کرونا را
متوقــف کرد ،عجله کنیم!»« ،قرنطینه زمانی معنی پیدا میکرد
کــه قــم مرکزش بــود یا هر شــهر دیگهای بــه جز قــم .االن دیگه
نوشــدارو بعد از مرگ ســهرابه»« ،دوســتان میدونستین از زمان
اعــام کرونا تــو قم تا االن حتــی یک روز ادارات تعطیل نشــده؟
دستیارای دندونپزشکی کلینیک دولتی رو فرستادن بیمارستانا!
تمامی مغازهها بازن و در نهایت دیروز گفتن آرایشگاهها یه چند
روز بایــد تعطیــل شــن .مدیریــت در این حده بعد شــما میگین
قرنطینه؟»« ،ایتالیا کل کشــور روقرنطینه کرده و گفته کســی سر
کار نیــاد و همــه حقوق و مزایا پرداخت میشــه ،بعــد اینجا همه
کارمندهــا عــادی دارن میــرن ســرکار»« ،کی قراره متوجه بشــید
تنها راه کنترلکرونا فقطقرنطینه شهرهاست و منع رفت و آمد.
مردم رعایت نمیکنند .به واهلل رعایت نمیکنند.».

آلبومی برای این روزها

دیــروز آلبــوم «خراســانیات» محمدرضــا
ماجـــرا شــجریان منتشــر شــد .کاری که در ســال ۶۵
با همکاری پرویز مشــکاتیان ضبط شــده بود
و ســال  ۹۸بــه بازار موســیقی آمــد .طرفــداران شــجریان از چند
روز قبــل بــرای شــنیدن این آلبــوم منتظر بودند و دیروز با شــوق
دربارهاش مینوشتند .هرچند که بعضیها منتقد «خراسانیات»
بودنــد« :بــه قدری از زیبایی و شــکوهخراســانیات سرخوشــم که
بیاغراق سالها بود اینطور تحت تأثیر موسیقی قرار نگرفتهام.
دوســت دارم تا شب تنها باشم و یکسره بشنوم« ،».انگار آلبوم
خراسانیات سال65ضبط شــده و سالها ساکت مونده تا در این
بزنــگاه و حــال و هوای فســرده آخر ســال بیــاد و دل و جانمون و
آب پاشــی کنه و بگه :مو کفتر جون ســختم و آســون نمیافتم»،
«به ســیاق عهد قدیم :عیدیشــجریان رســید« ،».بهترین کاری
کــه با بیســت تومن تــو زندگیم کــردم؟ خرید آلبوم خراســانیات
شــجریان .خاطره شــو برا هفــت نســلم تعریف میکنــم»« ،آقا
جان «خزان» رو اون وسط جا دادید مارو دیوانه کنید؟»« ،صبح
مون همیشه به این روشنی ،از آفتابی که از شرق و باخراسانیات
بــر ما تابیده« ،».هرچند هر اثر باید در زمانش منتشــر شــود ،اما
ایــن حجم از زیبایی در بعضی لحظههای آلبوم خراســانیات در
روح من نمیگنجد ،مجنونم میکند .دریغامشــکاتیان که جوان
افتاد .دریغا شــجریان که دیگر نخواهد خواند .و دریغا که بســیار
کارهای دیگر باید میشــد و نشد« ،».شــما تصور کن این ترکیب
چه میکنه با چهارستون آدم؛ شعر باباطاهر ،صدای محمدرضا
شــجریان ،ســنتور پرویــز مشــکاتیان و ســاز و آواز دشتســتانی»،
«آلبوم جدید منتشــر شــدهخراســانیات اصالً خوب نبــود .اصالً
در حد کارهای اســتادمشــکاتیان نبــود .حتماً خود اســتاد دلیلی
داشــتند که این آثار را خود منتشــر نکردهاند .فرزندان و وارثانش
نمیدانــم چــرا منتشــر کردنــد« ،».بعــد از مدتهــا بهخاطــر
موســیقی اشک شــوق ریختم.تا زور دِری تیر بزن بازوی صیاد...
سختم و آسون ُ
مو کفتر جون ُ
نمیفتم»« ،در این روزهای کرونایی
آلبوم خراســانیات شــجریان حالمان را خوب کرد»« ،وســط این
خانهنشینی اجباری و نگرانیهای روزمره چه لذتی داشت خرید
خراســانیات .شــجریان که تکلیفش روشنه و خدایش به سالمت
دارد ولــی چقــدر جــایمشــکاتیان خالیــه ایــن روزهــا« ،».آلبوم
خراســانیات به نظرم جز اینکه شعرهای ناشنیده و کمتر شنیده
شدهای داشت کار چندان دلنشینی نبود .شاید خود شجریان هم
به همین دلیل  ۳۳ســال منتشرش نکرد« ،».گنجینه ملی یعنی
آثــار فرهنگی نابی که بــرای آیندگان بماند و برای آنها هم مانند
معاصران لذتبخش باشــد .گنجینه ملی یعنی هر اثر مشترک
مشــکاتیان و شــجریان .حال فکــر کن از این گنــج ،صندوقی تازه
کشــف کنی: ،».مرسی آلبومخراســانیات رو دادین بیرون تو این
موقعیت« ،».توی آرشــیو خصوصیمحمدرضا شــجریان دهها
مورد شبیهخراسانیات وجود داره که امیدوارم به همت خانواده
ایشــون بزودی منتشــر بشــه همــ ه اونها .اســتاد شــجریان بعد از
ضبــط خیلــی از آلبومها حــق و حقوق اعضای گــروه رو خودش
پرداخت می کرد و حق نشــر رو میگرفت .یک گنجینه پنهان که
امیدوارم منتشر بشه.».

