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مهلت ثبت نام در جشنواره فیلم عمار تمدید شد
دبیرخانه هش��تمین جش��نواره مردمی فیلم عمار، مهلت 

ثبت نام در این جشنواره را تا ۳۰ آبان تمدید کرد.

 براساس اعالم دبیرخانه هشتمین جشنواره مردمی فیلم 
عمار، مهلت ثبت نام در این جش��نواره که پیش��تر تا 2۰ آبان 

عنوان شده بود، به مدت 1۰ روز، تا ۳۰ آبان ماه تمدید شد.
بنابراین گزارش، فیلمس��ازان و عالقه من��دان می توانند با 

 Ammarfilm.ir مراجعه به وبس��ایت این جشنواره به نشانی
اثر خود را در یکی از بخش  های »فیلم«، »فیلمنامه«، »تولیدات 
رادیویی«، »فیلم ما«، »نقد، مقاله و پژوهش های س��ینمایی«، 
»فیلم ما« و »آگهی بازرگانی و اقالم تبلیغی«، ثبت نام و حداکثر 

پنج روز پس از آن، اثرشان را به دبیرخانه تحویل دهند.
هش��تمین دوره جش��نواره مردمی فیلم عم��ار، همچون 
سال های گذشته در ایام بزرگداشت حماسه مردمی »نه دی« 

برگزار می شود.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی:

شاهد خلق انسان تازه 
در فضای مجازی هستیم

وزیر فرهنگ و ارش��اد اسالمی با اشاره به 
رسانه تعبی��ر مق��ام معظ��م رهب��ری از فضای گزارش 

مجازی که آن را »اول بالآخر« خوانده اند، 
از خلق انسان جدید و جهان جدید در این فضا سخن گفت.

به گزارش مهر، س��یدعباس صالحی  صبح دیروز شنبه 2۰ 
آبان در آیین افتتاح یازدهمین نمایشگاه بین المللی رسانه های 
دیجیت��ال که در مصالی تهران برپا ش��ده اس��ت رس��انه های 
دیجیت��ال را اتفاقی نو در زندگی جدید عنوان کرد که می توان 

با چند نگاه آنها را مورد بررسی قرار داد.
وزیر فرهنگ و ارش��اد اس��المی گفت: تصویر اول اینکه ما 
فناوری های دیجیتال را در سطح یک رسانه تازه اما موثر ببینیم، 
تصویر دوم اینکه فناوری های دیجیتال را در س��طح یک انقالب 
اجتماعی شبیه انقالب صنعتی، تحلیل کنیم اما به نظر می رسد 

رسانه های دیجیتال از این دو سطح فراترند.
وی افزود: اتفاقی که در فضای سایبری پدید آمده آغاز خلق 

یک انس��ان تازه و جهان تازه اس��ت و این نگاه می تواند بسیاری 
از مواجهه ه��ای ما را تغییر دهد. ما تنها ب��ا یک فناوری رو به رو 
نیستیم ما حتی با یک انقالب اجتماعی هم رو به رو نیستیم بلکه 

انسانی تازه و جهانی تازه دارد متولد می شود.
وزیر فرهنگ و ارش��اد اس��المی در ادامه با قرائت فرازی از 
س��خنان رهبر انقالب درخصوص فضای مجازی، نگاه ایشان را 
ب��ه این تصور اخیر بس��یار نزدیک ارزیابی کرد و گفت: ایش��ان 
در یکی از جلس��ات هیات دولت این تعبیرات را به کار می برند 
»فضای مجازی واقعا یک دنیای رو به رشد غیرقابل توقف است. 
آخر ندارد، هر چه نگاه می کنیم این موضوع اول بالآخر، فضای 
مجازی  اس��ت. هر چه انسان در این فضا پیش می رود، این فضا 

ادامه دارد.«
صالحی س��پس گفت: ما به تعبیر مقام معظم رهبری شاهد 
یک اول بالآخر هستیم؛ جهانی تازه و انسانی تازه اکنون هم در 
جهان و هم در ایران ما شاهد یک مهاجرت فرهنگی هستیم. این 
مهاجرت فرهنگی تنها در سطح خرده فرهنگ ها نیست حتی در 
س��طح کالن فرهنگ ها هم نیست بلکه در سطح ابرفرهنگ ها و 

زیست بوم های فرهنگی است.
وی با اش��اره به اینکه زیس��ت بوم انسانی و جهانی در حال 
تغییر اس��ت تاکید کرد: همه آنهایی که با امروِز انسان و آینده 
انسان سر و کار دارند و تحرک و حیات فرهنگی را درپی دارند، 

طبیعتا نمی توانند با این تغییر زیست بوم ارتباطی برقرار نکنند. 
همه آنچه که امروز به عنوان سپهرهای فرهنگی تلقی می شوند، 
عالمت تغییر انس��ان و جهان اس��ت و تک تک اضالع آن نشان 

می دهد که زیست بوم انسانی در حال تغییر و تعویض است.
وزیر فرهنگ و ارش��اد اسالمی گفت: وقتی از نشر دیجیتال 
صحبت می کنیم باید متوجه باشیم این فعالیت اگر تا دیروز در 
کاغذ و کتاب و کتابخانه خالصه می شد و با آن سر و کار داشتیم 
امروز انسان در فضای نشر دیجیتال فرازمانی و فرامکانی است؛ 
از ارس��طو تا هگل از کتابخانه ملی در تهران تا کتابخانه کنگره 

همه در فراراه فرهنگ مکتوب قرار دارند.
صالحی همچنین درخصوص تحوالتی که در حوزه بازی های 
کامپیوتری و دیجیتال به وجود آمده است، گفت: اگر از بازی ها و 
هنرهای دیجیتال صحبت می کنیم باز هم به این معناست که در 
این نوع بازی ها، بازیگر و بازیساز و بازی بان همه در حال کشف 
مدام خود و جهان هس��تند. با هر بازی ما جهانی را می سازیم و 
کش��ف می کنیم و خود را کش��ف می کنی��م و جهان های تازه و 

خودهای تازه و انسان های تازه.
وی درخصوص شبکه های اجتماعی هم یادآور شد: وقتی از 
رسانه های اجتماعی و شبکه های اجتماعی سخن می گوییم، به 
این معناس��ت که ما هم در حال ایجاد هویت های تازه و هم در 
حال خلق فردیت های تازه هستیم؛ در شبکه های اجتماعی هم 

فردیت ها و هم جمعیت های تازه شکل می گیرد.
صالح��ی اضافه ک��رد: اگر در فضای اس��تارت آپ ها و تلفن 
همراه بنگریم می بینیم که در آنجا هم سبک جدیدی از زندگی 
را تجربه می کنیم. در حوزه دانش دیجیتال فضای سایبری یک 
جهان سوم تازه خلق کرده است. اگر ما تا دیروز دو جهان آفاقی 
و انفسی داشتیم، امروز یک جهان سایبری هم پدید آمده است 

که این هم به آموختن نیاز دارد و هم به تولید دانش.
وی تاکید کرد: طبیعی اس��ت که هیچ یک از کس��انی که 
دلمش��غولی فرهنگ و انس��ان را دارند نمی توانند از این رخداد 
که به تعبیر رهبر انقالب اول بالآخر اس��ت، فاصله داشته باشند 

بلکه باید مواجهه های خود را با آن برقرار کنند.
صالحی فعاالن عرصه رس��انه های دیجیت��ال را طالیه داران 
فرهن��گ آینده کش��ور و جهان عن��وان و ابراز امی��دواری کرد: 
برگزاری یازدهمین نمایش��گاه رس��انه های دیجیت��ال فرصتی 
را برای مس��ئوالن فرهن��گ و فعاالن این عرص��ه فراهم کند تا 

فرصت های این حوزه را بیش از پیش دریابند.
در پای��ان این مراس��م و با حض��ور وزیر فرهنگ و ارش��اد 
اسالمی از پنج محصول دیجیتال شامل شبکه اجتماعی فرهنگ 
یار، مجموعه کتاب های س��واد رسانه ای و هوشمند، نسخه دوم 
ب��ازی بال های تاریکی، مجموعه نرم افزارهای درس��ا و ش��بکه 

اجتماعی رسانه رونمایی شد.

یقا منتشر شد یطور کتاب ر
جدیدتری��ن کتاب دکتر علی اکب��ر ضیایی با عنوان 
»ریطوریق��ا« و با موضوع فن خطابه با نگاهی به مباحث 

جدید روانشناسی منتشر شد.
در ای��ن کتاب عالوه بر بیان تاریخ خطابه از یونان تا 
دوره اس��المی سعی شده اس��ت که سبک منطقی کتب 
قدی��م و مباحث جدید روانشناس��ی و تجربه این فن در 
یکدیگر به گونه ای نو ادغام ش��ود ت��ا در نهایت این فن 
در طرحی جدید با کارایی بیشتر برای عالقه مندان ارائه 

شود.
دکتر علی اکبر ضیایی پژوهشگر انستیتو بین المللی 
اندیش��ه و تمدن اسالمی وابس��ته به دانشگاه بین المللی 
مالزی بوده اس��ت که تاکنون آثار بس��یاری در فلس��فه، 

کالم، و نسخ خطی و اسالمی از او منتشر شده است.
شایان ذکر است کتاب »ریطوریقا« توسط انتشارات 

امین منتشر و روانه بازار نشر شده است.

اکران قاتل اهلی به آذرماه موکول شد
ق��رارداد فیلم »قاتل اهلی« بع��د از فیلم »قهرمانان 
کوچک« اس��ت و با توجه ب��ه فروش این فیل��م، اکران 

»قاتل اهلی« به آذرماه موکول می شود.
قرارداد فیلم »قاتل اهلی« در گروه آزادی بعد از فیلم 
»قهرمانان کوچک« ثبت ش��ده است و برای اکران فیلم 
باید تا پایان اکران فیلم »قهرمانان کوچک« صبر کنیم. 
این فیلم مورد توجه دانش آموزان و مدیران مدارس قرار 
گرفته است. با احتساب فروش فیلم »قهرمانان کوچک« 

فیلم »قاتل اهلی« در آذرماه اکران خواهد شد. 
در این فیلم پرویز پرس��تویی، پ��گاه آهنگرانی، امیر 
جدی��دی، پروی��ز پورحس��ینی، لعیا زنگن��ه، حمیدرضا 
آذرنگ، امیرحس��ین رس��تمی، حمیدرضا افش��ار، رضا 
رش��یدپور، اکب��ر معززی، س��عید پیردوس��ت، ش��راره 
دولت آبادی، هستی محمایی، کاترین اصالنی و با حضور 

ثریا قاسمی هستند.

پرسه در حوالی من در فرهنگسرای ارسباران
»پرس��ه در حوال��ی م��ن« ب��ه کارگردان��ی غزال��ه 
س��لطانی امروز یکش��نبه 21 آبان ماه 1۳96 ساعت 18 
در فرهنگسرای ارس��باران با حضور عوامل اکران، نقد و 

بررسی می شود.
»پرس��ه در حوالی من« درباره دنیای زنی است که 
در آستانه سی سالگی در دل تهراِن امروز، به دنبال رویای 
خود می رود. این فیلم در دومین حضور بین المللی خود 
 »Bridges« در هش��تمین دوره فس��تیوال بین المللی
کش��ور یونان در دو شاخه بهترین فیلمبرداری و بهترین 
تدوین نامزد دریافت جایزه ش��د و جایزه بهترین بازیگر 

زن این رویداد سینمایی را از آن خود کرد.
غزاله س��لطانی )نویسنده و کارگردان(، آنتونیا شرکا 
)منتق��د( و جمعی از بازیگران و عوام��ل فیلم میهمانان 
چهارصد و پنجاه و چهارمین نشست باشگاه فیلم تهران 

هستند. 

همای و دیوانه تر شدم در وزارت کشور
کنس��رت پرواز همای ب��ا عنوان »دیوانه تر ش��دم« 
در تاالر وزارت کش��ور ب��ا همراه��ی نوازندگانی از گروه 

»مستان« و »پرواز« برگزار می شود.
قطعه »دیوانه تر شدم« موسیقی تیتراژ پایانی سریال 
نوار زرد و همچنین قطع��ات »منزل ویرانه«، »تو بگو«، 
»زبان نگاه«، »بی من مخور شراب«، »عشق جگرخوار«، 
»باز چه خورده ای بگو«، »خواهش ش��بانه«، »ش��یرین 
لبی«، »فریاد«، »مثنوی مس��ت« و چن��د قطعه تازه از 

ساخته های همای در این کنسرت اجرا می شود.
پاش��ا هنجنی )نی(، محمود نوذری )س��نتور(، امین 
غفاری )ویوال(، میثم مروس��تی )ویلن(، سرمد انکشافی 
)ویلن(، روش��نک نوش��ی )فلوت( نوازندگانی هستند که 

همای را در این اجرا همراهی می کنند.
کنسرت پرواز همای با عنوان »دیوانه تر شدم« هفتم 

و هشتم آذرماه در تاالر بزرگ کشور برگزار می شود.

اصـالحـيـه آگـهـى مـزايـده عـمـومـى
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پنجم: وضع عمومی سامرا و نجف
دکتر محمدمهدی شیرمحمدی

سامرا بعد از ویرانی حرم مقدس امامین عسکریین 
و چندبار حمله تکفیری ها ش��هری جنگ زده اس��ت. از 
4-۳ سال پیش که توفیق چند سفر به سامرا را داشتم 
حیات در این ش��هر بیش��تر جریان یافته است اما شهر 
هن��وز جمعیت کم��ی دارد و در راهپیمایی عظیم این 
روزهای زائران به این ش��هر که ما نیز 12 آبان در امواج 
آن بودیم تقریبا اثری از اهالی ش��هر دیده نمی شود. ما 
از ماذنه چند مس��جد صدای اذان در بدو پنهان ش��دن 
آفت��اب و زودتر از غروب ش��نیدیم. جل��وی چند مغازه 
انگشت ش��مار در یک بلوار هم چند نفری بس��اط خود 

را می فروختند. 
ش��هر هنوز ج��ز اطراف حرم اراده نوس��ازی نکرده 
و این نش��انه دیگری از خالی ب��ودن جمعیت و فقدان 

احساس امنیت است. 
اما نجف تا 5 س��ال پیش مانند فنری که 4۰ سال 
آن را نگه داش��ته باش��ند ناگهان اراده بازسازی یافت و 
االن فاصله سنی عمارت های نوساز و در حال ساخت با 
عمارت های کهنه الاقل نیم قرن است. تا همین 5 سال 
پیش "وادی السالم" با مدیریت منفی حزب بعث از دیار 

زندگان در نجف باشکوه تر بود. 
از نجف باش��کوه نیم قرن پیش تنها حرم س��الم و 
سرپا بود که در جای جای آن هم می شد جای گلوله ها 
را دید. زخم گلوله هنوز در بس��یاری از دیوارهای نجف 
دیده می ش��ود. اما سرعت نوس��ازی نجف در مقایسه با 
شهرهای جنگ زده ایران از جمله خرمشهر بسیار بیشتر 

است. 
اینها نش��انه عالقه مردم ش��هر و نیز همت محبان 
حضرت موال و س��تاد بازس��ازی عتبات به احیای نجف 
اس��ت. البته به رغم نوس��ازی فیزیکی رشد مدنیت در 
نجف هنوز کند اس��ت. بی نظمی در آمد و شد و فقدان 
نظاف��ت خیابان ه��ا و معاب��ر را حتی در ای��ام خلوت تر 
 نج��ف می ت��وان عالئ��م کندی رش��د مدنی��ت در این 

شهر دانست.
ذکری از اهمیت عاشورا

ش��ب ش��نبه 1۳ آب��ان بع��د از زیارت اه��ل قبور 
وادی السالم به موکب "حی السعد" بر می گردیم. "شیخ 
جعفر" جوان پرش��وری که مدیر این موکب است چند 
جوان زایر را شناس��ایی می کند که اهل نوحه س��رایی و 
زیارت خوانی باش��ند. زیارت عاشورایی خوانده می شود 
و جوانکی نورانی که چندان هم مداح حرفه ای نیس��ت 
نوح��ه ای با الحان موس��یقی پایانی فیل��م "مختارنامه" 
را زیب��ا می خواند و جماعت که حس س��وگواری دارند 
ب��دون بلندگو و امکانات مناس��ب صوت��ی البته خوبتر 
همراهی می کنند. جوانکی دیگر با الحان پرگداز ترکی 

نوحه سرایی می کند. 
سپس شیخ جعفر روحانی کشیده قامت و میانسال 
و صف��راوی مزاج و البت��ه متین را می یابد ت��ا به منبر 
برود. روحانی به س��خنانی کوتاه اکتفا می کند. روایتی 
از حضرت امام صادق علیه السالم درباره اهمیت زیارت 
حضرت سیدالشهداسالم اهلل علیه را می خواند و شرحی 
می دهد با این مضمون: "هر آینه اگر از اهمیت و برکات 
زی��ارت کربال بگویم بیم آن دارم که زیارت کعبه را رها 
کنید و همه به کربال بش��تابید و حق حج را ادا نکنید." 
از این روایت معلوم می شود تاکنون حضرات معصومین 
هرچ��ه از اهمیت زیارت کرب��ال فرموده اند همه مطالب 
نیس��ت. پس قدر موقعیتی که قرار گرفت��ه اید بدانید. 
گویا حضرت در این سال های اخیر با مهیا شدن شرایط 
تصرفی در قلوب شیعیان و محبان خود کرده اند تا با این 
راهپیمایی عظیم زمینه ظهور حضرت صاحب االمر)عج( 

و منتقم کربال را مهیا فرماید.
و اضافه می کند: "شهادت دیگر حضرات معصومین)س( 
آن ق��در روش��نگری نداش��ت ک��ه ش��هادت حض��رت 

سیدالشهدا)س( داشت." 
مث��ال وقت��ی حض��رت امیرمومن��ان در مح��راب 
شهید ش��د مردم ش��ام گفتند: "مگر علی)ع( نماز هم 
)العیاذباهلل( می خواند که در محراب ترور بش��ود." حتی 
تا 6۰ س��ال بعد از ایش��ان هم لعن آن بزرگوار در منابر 
ادامه داشت. اما واقعه شهادت حضرت سیدالشهدا)س( 
آن قدر عظیم اس��ت ک��ه تماما ح��ق را در برابر باطل 
روش��ن کرد. ت��ا جایی که یزید هم ناگزیر ش��د خود را 
 مب��را جلوه ده��د و بگوی��د حادثه کربال از خودس��ری

 ابن زیاد بود.
او بعد از مظلومیت ش��هدای کربال می گوید و اشاره 
می کن��د که مظلوم ترین مظلوم کربال حضرت علی اصغر 
بودند زیرا دیگر ش��هدا حداقل به اندازه حرکت دستی 
یا زدن شمش��یری قدرت دفاع از خود داشتند. اما این 
مظلوم ترین شهید کربال امکان هیچگونه دفاعی از خود 

نداشت. 
بعد از منبر گپ و گفتی کوتاه با این طلبه میانسال 
دارم. نامش "رستگار" بود. طلبه جوان دیگری که ملبس 
نیس��ت به گفت وگوی ما وارد می ش��ود و از وضع حوزه 
علمیه ق��م گالیه می کند. البته اطالعات جالبی دارد که 
بماند. اما پاسخ های آقای رستگار به او هم متین و تلویحا 

توصیه به تقوای فرد بود.
عزیمت از نجف

صب��ح چهاردهم آب��ان 16 صفر یک س��اعتی قبل 
از نم��از صبح بیدار می ش��وم. به خان��واده ام که بنا بود 
در موکب "اهل البیت" مقیم باش��ند پیامک می زنم که 
مهیای رفتن ش��ویم. معلوم می شود جا کم بوده و آنها 
را ب��ه موکب "حورا الزینب" برده اند که دو کوچه دورتر 
است. همین نقل مکان موجب شده تا ساعت یک نیمه 
شب نخوابند. ناگزیر قرار حرکت را به تاخیر می اندازیم. 

ولی دیگر خواب به چشم من باز نمی گردد.
نم��از صبح را به جامعه النج��ف می روم که نزدیک 

است و اقامه جماعت دارد.
صبح صادق که می دمد حرکت به سوی کربال را از 
مسیر کوفه آغاز می کنیم. کمی به سمت کوفه می رویم 

و سپس رو به کربال.
این مس��یر خلوت تر اس��ت و بعد از قریه الغدیر که 
ش��هرکی است نوساز مانند مس��کن مهر خودمان و دو 
سال پیش تمام شده این مسیر به مسیر اصلی نجف به 

کربال در عمود 116 ملحق می شود.
حسن این مسیر غیر از خلوتی آن است که احتماال 

مسیر ورود اسرای عاشورا به کوفه است.
به ع��الوه موکب های اطراف آن خلوت تر و باصفاتر 

است.

 یاسر شیخی یگانه

»رودربایستی« از ُخلقیات ما 
منتق�د ایرانی��ان اس��ت. واقعیتی را می�ز 

می دانیم و می دانیم که باید 
بر زب��ان هم جاری اش کنیم؛ اما »رودربایس��تی« 
مجالم��ان نمی دهد. چی��زی را دوس��ت نداریم و 
می دانی��م برای بهتر ش��دنش بای��د ضعف ها را بر 

زبان جاری کنیم، اما نمی کنیم.
نادر مشایخی می گفت: »وقتی کاری بد است، 
باید گفت. وقتی از اجرایی خوش��مان نمی آید باید 
بلند شد و اعتراض کرد. من همیشه گفته ام، اگر از 

کار من خوشتان نیامد، بلند شوید و هو کنید.«
و ب��ه راس��تی که ای��ن اعتراض ه��ا و یا حتی 

هوکردن ها، راه پیشگیری از اشتباه هاست.
همایون شجریان ش��اید تواناترین خواننده ی 
موس��یقی ای��ران در روزگار ماس��ت. تکنیک هایی 
ک��ه او در آوازهای��ش به کار برده، برای بس��یاری 
از خوانندگان، رویایی دس��ت نیافتنی است. صدای 
او را نخس��تین ب��ار در »آهنگ وفا« ش��نیدیم. در 
آنجا فقط بخش هایی از چهار تصنیف در دس��تگاه 
»ماه��ور« را در کنار پدرش خواند. بیس��ت و یک 
س��ال از آن زمان گذشته و در این مدت، همایون 
ش��جریان آثار بس��یاری خوانده ک��ه برخی از آنها 

گاهی تحسیِن همگان را برانگیخته است.
اما از چند س��ال پیش و از زمانی که همایون 
با هم نس��الن خ��ود آثار ُمدرنی ارائ��ه کرد، صدای 
خیلی ه��ا درآمد که چرا همایون ش��جریان باید از 
مس��یر آواز ایرانی تا این حد دور شود. این دوری 
ت��ا آنجا ادامه پی��دا کرد که در برخ��ی آلبوم های 
همایون، به س��ختی می ش��د، آوازی تمام و کمال 
)از نظر زمان و اجرای تعداد بیش��تری از گوشه ها( 

شنید.
البت��ه آن زمان اوضاع چندان ه��م بد نبود و 

می ش��د آدمی با ای��ن جمله ک��ه »دارد فضاهای 
متف��اوت را تجربه می کند« خودش را راضی کند. 
به حق هم برخی از ای��ن تجربه ها جذاب و جالب 

بودند و تقریبا همه ی جامعه آنها را شنیدند.
اما رفتِن ش��جریاِن پس��ر به س��مت فضاهای 
موس��یقی پاپ، نگران کننده ب��ود. او در برخی از 
آثارش رس��ما پاپ خوان��د. هرچن��د آنقدر خوب 
می خوان��د ک��ه همان آث��ار ه��م ارزش چندین و 
چندبار ش��نیدن را داش��ت. اما موسیقی پاپ کجا 

و هنِر ناِب آوازخوانی کجا.
به گزارش تسنیم، همکاری های همایون شجریان 
با برادراِن پورناظری، منتقدان بس��یاری داشت. این 
منتقدان می گفتند ک��ه حاصل این همکاری ها دور 
شدن همایون شجریان از آواز ایرانی است. اما امروز و 
پس از حدود یک هفته از انتشار آلبوم »امشب کنار 
غزل های من بخواب«، ش��اید هم��ان منتقدان هزار 
درود و رحمت بفرس��تند ب��ر همکاری های برادران 

پورناظری با همایون شجریان.
ب��رادران پورناظری اگر هم می خواس��تند کاِر 
پاپ و عامه پس��ند بکنند، بهترین شکلش را ارائه 
می کردند. در واقع کاِر برادران پورناظری همواره با 
خالقیت و ذوق هنری همراه اس��ت. آنها به خوبی 
اصالت ه��ا را می شناس��ند و در عامه پس��ندترین 
کارهایش��ان هم، رِد این اصالت ها دیده و ش��نیده 

می شود.
آلبوم »نه فرش��ته ام نه شیطان« با  آهنگسازی 
تهم��ورس پورناظ��ری، یک��ی از محبوب ترین آثار 
منتش��ر ش��ده از همایون شجریان اس��ت. در این 
آلب��وم قبل از هر چیز ش��عرها به بهترین ش��کل 
انتخاب شده بودند و کالم هایی از موالنا، بهبهانی، 

کدکنی و منزوی اجرا ش��د. برخ��ی از قطعه های 
این آلبوم هم ویژگی هایی دارند که بی ش��ک برای 
س��ال های بس��یاری در ذهن مخاطبان موس��یقی 

خواهند ماند.
همین اواخر تابس��تان هم همایون ش��جریان 
در همکاری با س��هراب پورناظری پروژه ی »سی« 
را به صحنه برد که 12۰ هزار تماش��اگر داش��ت. 
این پروژه هم انتقادهای��ی را روانه ی همایون کرد 
اما پروژه ی »س��ی« هم داشته های بسیاری داشت 
و دارد. خالقی��ت در آهنگس��ازی ها، ف��ارغ از ژانر 
موسیقی، ش��اید مهمترین ویژگِی پروژه ی »سی « 
بود؛ بمان��د که این پروژه رک��ورد پُرمخاطب ترین 
کنسرت موسیقی در ایران را هم از آن خود کرد.

همایون ش��جریان در همه ی آثاری که پیشتر 
خوان��ده و برایش��ان متهم ب��ه پاپ خوانی و تالش 
برای سلبریتی شدن شده بود، در واقع روی مرزی 

حرک��ت می کرد که می��اِن ُس��نت و مدرنیته بود. 
این آثار را می ش��د با همان ش��عاِر »تجربه کردِن 

فضاهای متفاوت« توجیه کرد.
وقتی »مس��تور و مس��ت« را با ژائو باغومیان 
خواند، یا وقتی »آرایش غلیظ« و »رگ خواب« را 
با سهراب پورناظری کار کرد؛ می شد فهمید که او 
دارد، فضاهای متفاوت��ی را تجربه می کند. به حق 
ه��م هر کدام از این آثار آورده های بس��یاری برای 

همایون داشت.
اما برای »امش��ب کنار غزل های من بخواب« 

هیچ شعار و توجیهی پذیرفتنی نیست.
»امش��ب کن��ار غزل ه��ای م��ن بخ��واب« نه 
کالم هایی ارزش��مند دارد و نه موسیقِی شنیدنی. 
گویی شعرها را انتخاب کرده اند و به زور بر رویشان 
موسیقی گذاش��ته اند. س��ازها هم هر کدام حرف 
خودشان را می زنند. فضای تمام قطعه ها شبیه به 
هم است. آهنگس��ازی آثار تهی از خالقیت است. 
هیچ ج��ای این آلبوم آدمی را ب��ه وجد نمی آورد. 
ملودی که انگار با این اثر بیگانه است. هر قطعه را 

به امیِد قطعه ی بعد رد می کنی اما...
تماِم ش��عرهای »امش��ب کن��ار غزل های من 
بخواب« از زنده یاد افش��ین یدالهی است. یدالهی 
ترانه ه��ا و ش��عرهای ارزش��مندی دارد ک��ه البته 
بهترین هایش را کس��انی مانن��د علیرضا قربانی و 
ساالر عقیلی خوانده اند و نتیجه اش را هم گرفته اند. 
فردی��ن خلعتب��ری هم که آهنگس��از ای��ن آلبوم 
اس��ت؛ حوزه فعالیتش بیش��تر در عرصه موسیقی 
فیلم اس��ت. اما خلعتبری ه��م در کارنامه اش آثار 
ارزش��مندی دارد ک��ه ب��رای خوانن��دگان دیگ��ر 
آهنگس��ازی ک��رده، اما در اینجا ان��گار خالقیتش 

رنگ باخته است.
بگذارید اصال حرف��ش را هم نزنیم. این آلبوم 
آنق��در حرفی برای گفتن ن��دارد، که صدای خوِب 

همایون هم نتوانسته نجاتش دهد.
هنگاِم آن فرارس��یده که رودربایستی را کنار 
بگذارم و به خواننده ی محبوبم بگویم که »امش��ب 
کن��ار غزل های م��ن بخواب« اثری فاجعه اس��ت. 
آنقدر فاجعه که انگار تو، تو ای همایون، به ُکش��تِن 
خود برخاسته ای. به ُکشتِن ما هم حتی شاید. آخر 
تو چه می دانی که یک عاش��ق با ش��نیدِن آوازی 
ناب، با ش��عری ناب؛ چه عشق بازی ها که نمی کند. 
تو گویی به ُکشتِن این عاشقان هم کمر بسته ای.

آق��ای همایون ش��جریان، در این آلبوم ش��ما 
س��ایه ای از »همایون شجریان« را هم به گوشمان 
نرساندید. کاش خواننده ی این آلبوم شما نبودید. 
مثال اگر فالن خواننده ی پاپ همین »امشب کنار 
غزل ه��ای من بخ��واب« را می خوان��د، هیچ اتفاق 
خاصی نمی افت��اد. با کمال احت��رام برمی خیزم و 
خیل��ی آرام این اثرت��ان را هو می کنم. باش��د که 
این هو کردِن من و ش��اید خیلی های دیگر، زنگ 
خطری در گوِش ش��ما باش��د که از این به بعد هر 
اثری را نخوانید. شاید بهتر است کمی »نه« گفتن 

را یاد بگیرید.
ما اما همچنان منتظریم. انتظار برای ش��نیدِن 
آوازی ن��اب. از همان ه��ا ک��ه خ��ودت می دانی. از 
همان ها که غزلی باش��د و سازی و آوازی و اوجی و 
در نهای��ت ف��رودی. از آن آوازها که رفیق نیمه راه 
نیستند و تا به مقصدمان نرساند، رهایمان نمی کند. 
نمی گویم هم��ه ی آثارت را اینگونه بخوان؛ اما حِق 
ماست که سالی حداقل یک آواز، فقط یک آواِز ناب 
بش��نویم. تا شنیدن آوازی جدید، به مرور آوازهای 
قدیمی ات می پردازیم؛ این روزها آواز »ناشکیبا« با 

سنتور اردوان کامکار را مرور می کنم.
م��ا درد پنهان با یار گفتیم / نتوان نهفتن درد 

از طبیبان

نگاهی به مسیر همایون شجریان در آواز و تازه ترین اثرش؛

هرگز کسی اینچنین فجیع به کشتن خود برنخاست


