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شهرامناظری؛دمنده روح موسیقیدرشاهنامه
گفتوگوبادکترمحمدجعفریاحقیدرزادروز 71سالگیاستادآوازایرانی

الهه آرانــیــان  -ستاره موسیقی و آواز ایــران،
امروز  71ساله میشود .شهرام ناظری را
میتوان از کسانی دانست که یکتنه
وفاییخیلیهارابهادبیات
جو ِربی
ِ
و فرهنگ ایــران زمین کشیده
و الحق کــه در ایــن مسیر ،از
جان مایه گذاشته اســت .او
که قــدر گوه ِر ادبــیــات این
سرزمینرابهخوبیمیداند،
توانسته است با آثار ماندگار
خــود شعر و ادب فارسی را
نــه تنها بــه ایــرانــیــان ،کــه در
عرصه جهانی هم بشناساند.
یکی از پررنگترین ویژگیهای آثار
ناظری،توجهخاصاوبهشاهنامهحکیم
فردوسی اســت .او سالها به تحقیق
دربــاره لحنهای حماسی آواز ایرانی
پرداختهواجرایاشعارشاهنامهرادرسه
حوزهدنبالکردهاست؛اجرایشاهنامه
به همراه موسیقی مقامی ایــرانــی ،با
سازهایی همچون تنبور ،کمانچه ،عود

و ، ...اجرای شاهنامه با همراهی ارکستر بزرگ
کالمی بر اساس موسیقی دستگاهی و اجرای
شعر فردوسی ،با همراهی گروه بینالمللی در
نیویورک .از جمله آلبومهای شهرام ناظری بر
اســاس شاهنامه فــردوســی ،مـیتــوان به آلبوم
«درفــش کاویانی ،کــاوه آهنگر» اشــاره کــرد .او
همچنین،درپاییزسال،98تیتراژفیلمپویانمایی
«آخرینداستان»راکهاقتباسیآزادازداستان
ضحاک بــود ،اجــرا کــرد .به مناسبت
زادروز این چهره ماندگار موسیقی
و آواز ایرانی دربــاره فعالیتهای او
در زمینه شاهنامهخوانی با دکتر
محمدجعفر یاحقی ،اســتــاد زبــان
و ادبیات فارسی و مدیر قطب علمی
یشناسیگفتوگوکرد هایم.
فردوس 
▪ناظری شاهنامه را به بدنه جامعه برد

دکترمحمدجعفریاحقی،استادنامآشنایادبیات
فارسی ،شاهنامهخوانیهای شهرام ناظری را با
وجودتنگنایوزنیایناثرگرانسنگکهتنهابریک
وزن خاص سروده شدهاست ،کار بزرگی میداند و

در گفتوگو با خراسان میگوید« :چون شاهنامه
وزن یکنواختی دارد ،بنابراین دست آهنگساز و
خواننده خیلی باز نیست و تالش هر کسی که با
همه این محدودیتها کار شایستهای ارائه کرده،
ارزشمنداست.شاهنامهخوانیهایآقایناظری،
فرصت بسیار مغتنمی است که مردم را با روح و
فضای حماسی آشنا میکند» .مدیر قطب علمی
فردوسیشناسی ،ایــن خواننده موسیقی
ایرانیرابعداززندهیادشجریان،بهترین
کالسیکخواندانستوگفت«:حدود
سه سال پیش ،در بزرگداشت حکیم
ابوالقاسم فردوسی در مشهد ،نشان
ملی فردوسی بــرای آلبوم «درفش
کاویانی» به ایشان اهــدا شد و از این
منظر،تعلقخاطرایشانبهفردوسیمشخص
است .استاد ناظری شاهنامه را به بدنه جامعه
بردهاست.جهتی که موسیقیبرای تأثیرگذاری
بر افــراد انتخاب میکند ،عاطفی و احساسی
است و مؤثرترین وسیله برای انتقال پیامهایی
از این قبیل ،موسیقی است .از طریق موسیقی،
شعر بر جان خواننده مینشیند ،به ویــژه اگر

پیامی متناسب با جان و روح آدمی داشته باشد».
▪شاعران قدیم ،موسیقی میدانستند

ایــن استاد زبــان و ادبیات فارسی ،دربــاره تأثیر
فعالیتهای موسیقایی بر شناخت بیشتر مردم از
شاهنامه فردوسی نیز ،گفت« :با اینکه شاهنامه
مانندشعرحافظ،موالناوخیام،ظرفیتموسیقایی
نــدارد ،ولی در عین حال ،ظرفیتهایی دارد که
خیلیها مانند آقــای شهرام نــاظــری ،همایون
شجریان و ...بــه آن پــرداخــتـهانــد .از آنجــا که
موسیقی متعلق به دانشگاهیان و یک قشر خاص
بودهاست ،با این نوع فعالیتها ،شاهنامه و دیگر
آثارادبیکالسیکبهمردمنزدیکمیشود.نمونه
قدیمیاش هنر نقالی است که در گذشته بسیار
رایج بود و متأسفانه امروزه کمرنگ شده است .در
گذشتهتادورهفردوسی،موسیقیبرادبیاتمسلط
بود و شاعران با موسیقی آشنا بودند .فردوسی هم
زیر و بمهای موسیقی را میشناخت و در جاهایی،
طنینهاییبهشعرشدادهاستکهاهالیموسیقی
میتوانند از ایــن ظرفیتهای هرچند انــدک،
استفادهکنندوشاهنامهرابهمتنجامعهببرند».
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درباره داستانهایی که بیشترین مخاطب را در سال گذشته میالدی داشتند
ترجمه :یاسمین مشرف  -در شرایطی که شیوع
بیماری کووید ،19-طی سال گذشته میالدی
بسیاری از افــراد را مجبور به گذراندن وقت در
خانههایشان کرد و از سرگرمیهای دیگری مانند
معاشرت و مسافرت کاست ،کتاب ،یکبار دیگر
کارکرد خود را به عنوان دریچهای بــرای فــرار از
واقعیتهای ناخوشایند ،بازیافت .در نظرسنجی
که در مــارس  2020انجام شــد 33 ،درصــد از
بزرگساالن آمریکایی اعالم کردند که به دلیل
شیوع ویــروس کرونا بیشتر مطالعه میکنند.
نظرسنجی ماه می در انگلستان نیز ،حاکی از
دوبرابرشدن زمان مطالعه مردم عادی بود .در این
بین،واشنگتنپستگزارشدادفروشکتابهای
کمدی عاشقانه ،بهتنهایی با افزایش خیرهکننده
 188درصدی نسبت به سال  2019همراه بوده
است .در این مطلب ،نگاهی انداختهایم به برخی
ازنامهاییکهدرفهرستآثارپرفروشسالگذشته
میالدیجاخوشکردند.

گریشام

استیل

«قانونبیگناهی» مایکلکانلی

«سلطنتی» دانیلاستیل

کانلی

رمان«قانونبیگناهی»،اثرمایکلکانلینویسنده
معروف کتابهای کارآگاهی ،از آثــار پرفروش
سال گذشته بود .این رمان ،ششمین جلد از سری
داستانهای شخصیت «میکی هالر» است .در این
رمان،پسازآنکهپلیسجسدیکیازوکالیسابق
را در صندوق خــودروی «هالر» کشف میکند ،او
میکوشدازخوددفاعکند.

نام «دانیل استیل» نویسنده  ۷۳ساله آمریکایی
در سال گذشته میالدی نیز ،چندبار به فهرست
پرفروشهای نیویورکتایمز راه یافت .جدیدترین
رمــان ایــن نویسنده بــا عــنــوان «سلطنتی» ،در
نخستین هفته انتشار خود در رتبه دوم بخش
رمــانهــای جلد سخت نشریه نیویورکتایمز
قــرار گرفت .در خالصه ایــن رمــان آمــده است:
«در سال  ،۱۹۴۳شاهزاده شارلوت  ۱۷ساله
هویت جدیدی در کشور به دست میآورد و عاشق
میشود ».استیل به طور میانگین هرسال هفت
کتاب روانه بازار میکند.

پنجم فهرست کتابهای پرفروش را ه یافته است.
این نویسنده در رمان «روشنایی روز» ،داستان
یک مامور افبیآی به نام «پاین» را روایت میکند.
پاین هنگام جستوجو بــرای خواهر دوقلویش
که مدتهاست ناپدید شــده ،درگیر تحقیقات
نیروهای نظامی درباره یک خرابکار میشود.

«زمانیبرایبخشیدن» جانگریشام

جان گریشام از نویسندگان نامآشنای فهرست
پرفروشها به شمار م ـیرود .رمان «زمانی برای
بخشیدن»،سومینجلدازداستانهایشخصیت
«جیک بریجنس» ،نوشته این نویسنده آمریکایی
استکهداستانمتهمشدنپسری ۱۶سالهبهقتل
یک مقام رسمی در سال ۱۹۹۰را روایت میکند.
اینرمانکهدرپاییزسالگذشتهمنتشرشد،دارای
پیچوتابهایمشخصهآثارگریشاماست.

«روشنایی روز» دیوید بالداچی

رمان «روشنایی روز» به قلم «دیوید بالداچی»،
از دیگر آثار پرفروش سال گذشته میالدی بود.
بالداچی به یک نویسنده همواره پرفروش تبدیل
شده و بارها با آثار مختلف به رتبههای نخست تا

ﺻﻔﺤﻪ ﺁﺭﺍﯾﯽ

«بخت و شکوه» جانت ایوانوویچ

رمان «بخت و شکوه» ،بیست و هفتمین جلد از
سری داستانهای شخصیت استفانی پالم ،به
قلم جانت ایوانوویچ نیز ،از دیگر آثاری بود که به
فهرست پرفروشهای سال گذشته میالدی راه
یافت .در رمــان «بخت و شکوه» که جدیدترین
فصل از داستانهای پالم است ،او به مادربزرگش
کمک میکند برای ردیابی ثروت همسر متوفی
خــود ،با سرسختترین دشمنان و پنهانترین
خواستههایش ،مــبــارزه کند .طــرفــداران این

بالداچی

ایوانوویچ

سندرسون

مجموعه آن را اعتیادآور و جذاب توصیف کردهاند.
«ریتم جنگ» برندون سندرسون

نــام «بــرنــدون ســنــدرســون» نویسنده آمریکایی
کتابهای تخیلی نیز ،سال گذشته با رمان «ریتم
جنگ»درفهرستنویسندگانپرفروشدیدهشد.
رمانهزارو232صفحهای«ریتمجنگ»،چهارمین
جلد از سری داستانهای «مجموعه استورمالیت»
و طوالنیترین قسمت آن است .عالقهمندان به
داستانهایعلمی،اینمجموعهرا یکیازبهترین
مجموعههایاینژانرمیدانندکهمیتواندخواننده
راباخودبهدنیایدیگریببرد.
منبعnewsweek.com :
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خوانندگی همایون شجریان
در«میخواهم زنده بمانم»
همایون شجریان برای
سریال «میخواهم زنده
بــمــانــم» بــا بـــازی حامد
بهداد و سحر دولتشاهی
م ـیخــوانــد .بــه گــزارش
ایــســنــا ،ایـــن ســریــال به
کــــارگــــردانــــی شــهــرام
شاهحسینی و تهیهکنندگی محمد شایسته ،یک
ملودرام عاشقانه است که قصهای در دل اتفاقات
پرشماردهه ۶۰راروایتمیکند.همایونشجریان
پیشازاین،تیتراژآثاریمانند«رگخواب»«،آرایش
غلیظ»«،رسمعاشقی»و...رااجراکردهاست.

تمجیدکیهانکلهرازیکنوازنده
کیهان کلهر در صفحه
شخصی خــود بــا انتشار
فیلم و متنی کــوتــاه از
داریــوش طالیی ،نوازنده
و آهنگساز تمجید کرد.
کلهر نوشته است« :او که
مدید مدتی است کلیددار
خزان ه پرگهر موسیقی ایرانی است ،حلقهای است
وزین و مستحکم که باعثعدم گسست موسیقی
امــروز و گذشته است .بخت کسانی بلند است که
در محضر ایــن استاد پیشکسوت آموختهاند و
میآموزند .سایه استاد طالیی کم نشود» .فیلمی
که کلهر منتشر کرده ،دونــوازی تار و تنبک توسط
داریوشطالییوجمشیدشمیرانیدرآوازافشاری
اســت .داریــوش طالیی در سال  ۱۳۹۵با کتاب
«تحلیل ردیف» ،جایزه کتاب سال را کسب کرد .او
همچنینباتغییراتیدرساز«تار»باطرحیموسومبه
«نوتار»،دراسفند ۱۳۹۷رتبهنخستپژوهشهای
کــاربــردی در گــروه تخصصی هنر سی و دومین
جشنواره بینالمللی خوارزمی را به دست آورد.
«جنگ و صلح» با همراهی تنبک ناصر فرهنگفر،
«دلگشای ۱و»۲بداههنوازیتاروسهتار«،جلوهگل»
بهخوانندگیعلیرضاقربانیوتنبکنوازیجمشید
شمیرانی« ،سایه روشن» با همراهی تنبک مجید
خلج« ،کنسرتی دیگر» به خوانندگی شهرام ناظری
برخیازآلبومهایداریوشطالییاست.
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