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بیتا یاری

آری، اکنون پس از چندین سال کش وقوس و 
وابستگی به دستگاه ونتیالتور و لوله های نگه دارنده 
سطح هوشیاری؛ عاقبت استاد شجریان از حصار تن 

رهید و به آسمان ها پیوست.
حاال دیگر دســتگاه های باال نگه دارنده سطح 
هوشــیاری و کمک رســان های زندگی زمینی از 
نفس افتاده و در این دنیا جامانده اند چراکه مسافر 
این دنیای فانی به آن جهان باقی رســید. بماند که 
پیش ترها جاودانه شــده بود با آن نغمات و آواز و 

صدای دل نشینش.
اســتاد یگانه آواز، محمدرضا شجریان به گواه 
تاریخ صدای مردم ایران بود. صدای رســای مردم 
ایران. صدایی که بر سر ســفره های افطار مردمان 
روزه دار از زبــان آنها بــا تضرع و تمنا لــب به دعا 
می گشود. همان طور که مردم نیز در صدای او حاضر 
بودند و در آن آشیان داشتند تا آنجا که تمام غم ها، 
شــادی ها، ترس ها و ناکامی ها را بــدان صدا پناه 
می بردند تا با فریاد اوج آن حنجــره، دردها و آالم 

خود را تسکین دهند.
او شنیده شده ترین صدای ایران بود که همچنان 
شنیدنی خواهد ماند. آنگاه  که طنین دعای ربنای 
او در تمام شهرها و دورافتاده ترین روستاها و کپرها 
به کمک پیچ رادیو می پیچید و دل های همگان را به 
عرش می برد و سرهای آن ها را به آسمان می سایید و 
چه حاال که در تمام گوشی های تلفن همراه بیش از 
یک قطعه از او در اختیار شنوندگان است. و حتی این 
شنیده شدن با ممنوعیت بیش از یک دهه ای صدای 
او برای پخش از تریبون های رادیو و تلویزیون رسمی 
کشــور از یادها نرفت و بر هواداران و خواستارانش 
بیشــتر افزود و ارزش حالوت آن صدای خواننده 

دعای ربنا را بیشتر کرد. 
آواز ایرانــی با صــدای او هویتــی دیگر یافت 
همان گونه که هنر از او هویتی شاخص تر از همیشه 
در این دوران پیدا کرد. او قله آواز ایرانی شــد بعد 
از اساتیدی که چهل ســال بود رخ در نقاب خاک 

کشــیده بودند اما او یک تنه کافی بود تا آواز نمیرد 
و حتی آن را گامی به جلوتر از آنچه بود برســاند و 
شــکوفایی را در دوران انحطاط به رخ بکشد. حد 
اعالیی که او در آواز ســاخت آن  هم در این دورانی 
که موسیقی زیر تیغ انواع بایدها و نبایدهاست خود 
را فراتر از همه محدودیت ها تعریف کرد و یک تنه 
قامت برافراشت آن چنان که نادیده انگاری یا حذف 

او امکان پذیر نبود. 
او محبوب ترین موســیقیدان یکصدسال اخیر 
است که اول مرتبه هنرش او را یگانه ساخت و سپس 
دیدگاهش در مسائل روز اجتماعی و سیاسی آن را 
عمیقاً در دل ها نشاند و به محبوبیتش عمق بخشید. 

آن هنگام که او خود را صدای خس و خاشــاک 
نامید ارجی یافت که تاکنون کمتر کسی در دیدگاه 
ایرانیان بدان دست یافته است. هرچند که از حقوق 
عادی خود محروم و حق برگزاری کنسرت از او سلب 
شد. اما ایستادگی و ســر خم نکردن او در برابر این 
محدودیت ها بود که با ساختن چهره ای آرمان خواه 
از او، نسل جدید را به موســیقی ایرانی عالقه مند 
ســاخت. او از دنیای محدودیت ها و فشارهایی که 
از سر گذراند راهی برای آشــنایی هر چه بیشتر با 
موسیقی ایرانی گشــود و عالقه مندان جوانش را با 
هنر ناب آشنا کرد. جوانانی که روزبه روز به صدای 
او مشــتاق تر شــدند و این گونه هنر آواز ایرانی در 

بین جوانان نیز به واسطه ســعی یک تنه او بیشتر و 
بیشتر شناخته شد. هر چه رسانه های رسمی سعی 
برساختن خواننده های پوشالی و بنجل و جا انداختن 
موســیقی شــبه پاپ و مبتذل داشــتند؛ صدای 
شجریان دست روح ذوق جوانان را گرفت و گونه ای 
دیگر از می ناب را با صدای خویش به آن ها چشانید و 

فرق بین زر و ریگ را بهتر از همیشه شناساند.
او با جان ودل آواز ایرانی را رشــد می داد و از آن 
مراقبت می کرد. آن قدر ســایه درخت تناور هنر 
شــجریان بلند بود که هیچ کس تــوان حذف او را 
نیافت. نه دشمنان موسیقی ایرانی که او را به دلیل 
شیوه خوانش، عامل روضه خوان شدن آواز ایرانی 
می دانستند و دلیل حذف سایر گونه های آوازی و 
خوانندگانش از عرصه رسمی آواز؛ و نه کسانی که 

اظهارنظرها و منش او را برنمی تابیدند. 
بزرگی او نشــأت گرفته از هنر بی مانندش بود. 
او به خوبی این مساله را به مخالفانش نشان داد که 
غیر از هنر که تاج ســر آفرینش است دوران هیچ 
منزلتی جاودانه نیســت. او نماد زیبایی است و در 
فطرت زیبایی خواه مردم عزتــی غیرقابل انکار و 

جاودانه دارد. 
برای جامعه موزیســین ها، او قله دماوند بود؛ 
به همان سترگی و شــکوه و ابهت و به همان اندازه 
پشــتیبان و اطمینان بخش. بزرگــی او در آواز و 
یکتایی اش در ایــن هنر عزتی بــرای او آورده بود 
که جامعه موسیقی به پشتوانه آن می توانست قد 
علم کند و در مقام دفاع از هنر همیشه تحت ظلم 
موســیقی برآید. حضور و طنین صدای او در این 
روزگار غدار که انواع فشــارها جان مردم را آزرده 
است؛ روح نواز و مفر و مجرای تنفس بود که از کف 
رفت و به جرأت می توان گفت که با خاموشی این 

حنجره شام تاریک مردم تاریک تر شده است.
حال مــردم ایــران ســوگوار و صاحب عزای 
هنرمندی هســتند که زبان گویای آنها بود و بیراه 
نیســت که به شــکلی کاماًل مردمی و بدون اعالم 
رسمی، در کشور عزای عمومی شکل  گرفته است و 

مردم در این غم ناله سر داده اند.
حاال صدای مردم ایران به آسمان رسیده است، 

آسمان بشنو، بشنو، بشنو ...

لیال موسی زاده

باالخره بعد از یک دهه حذف و انکار، صداوســیما تصویر 
محمدرضا شــجریان را البته برای خبر مرگ او نشــان داد 
و از او نام برد. اســتاد مســلم آواز و هنرمنــدی که در جان 
مردم ایران جای داشــت روز پنجشــنبه هم زمان با اربعین 
امام حســین )ع( از حصار تن رهید و خبر درگذشــت او به 
یکباره چنان ابعاد گســترده ای یافت و مرزهای رسانه های 
داخلــی و خارجی، فضای مجــازی و شــبکه های خبری 
 جهانی را درنوردید که مجالی برای ســکوت صداوســیما 

باقی نگذاشت.
اوایل هفته گذشــته در اولین روز بســتری شدن استاد 

شــجریان در بیمارستان جم، 
صداوسیما مشتاقانه خبر مرگ 
او را منتشر کرد؛ خبر مجعولی 
که  با انتشــار آن برگی دیگر بر 

بی اعتباری خود  افزود. 
عصر روز پنجشنبه نیز آنگاه 
که دیگر اســتاد دنیا را وانهاد و 
خرقه بیفکند؛ و پــس از آنکه 
خبرگزاری ها و  خیل هوادارانی 
که پشــت در بیمارســتان از 
پسرش همایون خبر را شنیدند 

در فضای مجازی خبر را به گوش مردم رساندند؛ صداوسیما 
پس از بیــش از یک دهه ممنوعیت تصویر و نام شــجریان؛ 
نام او راه همراه با خبر مرگش اعالم کرد. خبری ســطحی و 
دم دستی که آشــکارا حکایت از تالش مدیران شبکه های 
ســیما بر بی اهمیت جلوه دادن آن داشت و پاسخی روشن 
 به این پرسش که چرا مردم خبرها را از سایر مجاری خبری 

دنبال می کنند؟
 صداوسیما که پس از ســال 88 پخش دعای ربنا را که با 
تمام جان و روح مــردم روزه دار عجین بود از کنداکتورهای 
خود حذف و مردم را از شــنیدن رســمی آن محروم کرد؛ 
اکنون نیز بدون اشاره به دعای ربنا، خبر را به گونه ای تنظیم 
کرده بود که حتی از به کاربردن واژه »استاد« بر مرده او نیز 
خودداری می کرد و به جای آن »آقای شــجریان« شنیده 

می شد.

 بعد از اعالم خبر فوت، مردم تمام شب در خیابان در زیر 
باران پشت در بیمارستان ماندند و مرغ سحر خواندند و بعد 
شعارهایی در نکوهش صداوسیما و ظلمی که با پخش نکردن 
آواز او و دعای ربنا در دهه گذشــته به استاد و مردم داشت، 

سر دادند. 
در بامداد جمعه هم که در ساعتی دور از انتظار و در میان 
جماعتی اندک از افراد خانواده، مســئولین خانه موسیقی، 
وزارت ارشاد و عالقه مندان با حضور سید محمود دعایی نماز 
میت بر پیکر او خوانده شد، باز هم از پوشش خبری مراسم در 

صداوسیما خبری نبود. 
پس از نماز، تابوت اســتاد با پــرواز هواپیمایی ماهان به 
مشهد منتقل شد تا صبح شــنبه در توس دفن شود و جالب 
اینجاست که هم زمان با تشییع 
استاد محمدرضا شجریان به 
توس اعالم شــد که ســفر به 
مشهد ممنوع است. مسئوالن 
دانشگاه علوم پزشکی مشهد 
در شــرایط کنونــی از زائران 
و مســافران تقاضا کردند که 
 از هرگونه ســفر به این شهر 

خودداری کنند.
 اما جالب تــر اینجا بود که 
مســئولین شــهری مشهد 
تصاویر بزرگ اســتاد شــجریان را در ســطح شــهر نصب  
کرده اند و مردم نیــز خود را به توس رســاندند و روز جمعه 
صحــن آرامگاه فردوســی را تــرک نکردند تا این اســتاد 
بزرگ در تنهایی به خاک ســپرده نشــود. پر واضح اســت 
 کــه  از این دســت خبرهــا هم در صدا و ســیما ســخنی 

به میان نمی آید.
 حال شــنبه صبح درحالی که خبر درگذشت این استاد 
بزرگ از الجزیره قطر گرفته تا روزنامه وال استرست ژورنال 
امریکا را درنوردیده اســت و اکثــر خبرگزاری های مطرح 
جهان آن را پوشش داده اند، احتمال قوی بدون هیچ تصویر 
زنده و یا پخش کامل فیلم این مراسم خاک سپاری تاریخی 
در صداوســیما، استاد محمدرضا شــجریان در میان خیل 
هواداران به خاک ســپرده خواهد شد. نامش همواره جاوید 

است و جایگاهش رفیع.

خبرخبر

در حاشیه درگذشت خسرو آواز ایرانصدای مردم ایران به آسمان رفت

صداوسیما و عملکردی که نفرت می پراکند

در دت به جان ما شد
صدای مردم ایران به آسمان رفت

درگذشت محمدرضا شجریان واکنش ها و بازتاب گسترده ای داشت؛

ماییم و سینه ای که در آن ماجرای توست
در حاشیه درگذشت خسرو آواز ایران

صداوسیما و عملکردی که نفرت می پراکند

نگاهی به قرابت استاد شجریان و فوتبال
سرخ  در ایران، سفید در اسپانیا! 
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