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 نهال شوق در خاطر
 

  1/7/98ورخ: م ه،بروز دوشن امه شرق،روزن :نبعم
 

  دــــــغبار غم چو بنشینند بنشانن بویانسمن
  دــــرویان قرار از دل چو بستیزند بستاننپري

  به عمري یک نفس با ما چو بنشینند برخیزند
 دــــبنشانن نهال شوق در خاطر چو برخیزند

  
ره افطار، سف آموز سال پنجم دبستان بودم که نام محمدرضا شجریان را شنیدم، وقتی سردانش هنوز

. سپردیمگوش جان می» ربنا« نشستیم و به صداي سحرآمیزهمراه دیگر اعضاي خانواده دور هم می
 :را خوانده، پاسخ شنیدم» ربنا«پرسیدم، چه کسی  هواي کودکی، از پدرموخاطرم هست در همان حال
با صداي خوش خوانده » ربنا«کرد، ابیاتی از مثنوي مولوي که قبل از  آقاي شجریان. پدرم اضافه

به اهمیت  باشم و نیز کار ایشان است. از همان ایام، بدون اینکه انسی با موسیقی سنتی داشته شودمی
یدم. شنرا میهاي مختلف نام ایشان مناسبت و عظمت آثار هنري استاد شجریان وقوفی، گاهی و به

نیکان بودم و اولیاي مدرسه با موسیقی چندان بر سر مهر نبودند،  آموز دبیرستانکه دانشازآنجایی
م دانشگاه علو سالگی به تعویق افتاد. هنگامی که پاي به18، 17من با موسیقی سنتی تا  آشنایی جدي

گذشته  فتم. اکنون که بهیا پزشکی تهران گذاشتم، خوشبختانه، مجال فراخی براي شنیدن موسیقی
قدم در سلیقه موسیقایی من رخ داده  به سال قدم 25شوم که در نگرم، به نیکی متوجه تحولی میمی

، »یادگار دوست«، »برگ گل صد«شهرام ناظري و آثاري مانند  است. ابتدا صداي گرم و گیراي
مفتون صداي  شمسی بدین سو، 70 رفته، از نیمه دوم دههپسندیدم؛ رفتهرا می» حیرانی« و» رومهتاب«

   :ام کهنواز شجریان شدهروح
  دل و انــج در آمدي نادر به تو
  دل و جان از قدوم تو خجل اي

 
، »حرمرغ س« کنم و مرتب آثار درخشانی مانندسال است که با صداي استثنائی او زندگی می 20 

و... را » سمن بویان«، »من صنما با« ،»جان جهان«، »در دل و جان«، »هزار جهد بکردم«، »سرو چمان«
انگیز گنجانده هاي دلراستی اکسیري در این نغمهبه. شومهاي دور مینورد افقکنم و همگوش می
 سازي آنها را انجام داده) که گرد کهنگی،یاد پرویز مشکاتیان آهنگزنده ویژه کارهایی کهشده (به
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ه از شود کآنها خسته نمی بارهکه شنونده از شنیدنِ چندینينحوماندگی و ماللت را از آنها زدوده، به
 ».باران پر از طراوت تکرار به شیوه«اند و به تعبیر سپهري »قند مکرر«جنس 

نسان ا هايبر شانه» بار هستی«از اوقات که سرشت سوگناك زندگی و به تعبیر کوندرا،  برخی
وزون ترنم م«اي و شده تابغریبی داري و بیسان مرغی مهاجر حس کند، لحظاتی که بهسنگینی می

، »رهانداز هجوم خالی اطراف نمی«را  چیز توتو را در چنبره خویش گرفتار کرده و هیچ» حزن
قدري از بار هستی بکاهد و غبار غم و مالل را زایل کند و  تواندموسیقی تنها مرهمی است که می

فاریق ت پذیر کند. در سالیان گذشته بهرا امکان» دانگیدرد جاو«خاطر بنشاند و تحمل  نهال شوق را در
 قیقتاًام؛ از این حیث حکرده در چنین احوالی به سروقت آثار شجریان رفته و لحظات غریبی را تجربه

شجریان، فرزند خلفی نیز تربیت کرده؛ در  مدیون ایشانم. جاي بسی خرسندي است که محمدرضا
 .امهمایون شجریان عزیز هم حظ فراوان برده نشینپنج سال گذشته، از آثار دل

ر اشعا حق بزرگی بر گردن شعر، حکمت و عرفانِ زبان پارسی دارد، چراکه با خواندن شجریان 
را در ذهن و ضمیر  بزرگانی مانند حافظ، سعدي و مولوي؛ نام، یاد و خاطره این مفاخر ادبی

با میراث ادبی و عرفانی مأنوسم و  من که زبانان زنده نگه داشته و احیا کرده است. برايپارسی
بخش است. او آثار شجریان از این حیث هم مغتنم و رهایی زنم،هاست در این هوا دم و قلم میسال

 هاي اخالقی وانگیز در چندین دهه گذشته، آموزهعرفانی با صدایی خوش و دل با خواندن اشعار
بازار، همچنین  و شیراز را به میان مردم کوچه وعرفانیِ مندرج در اشعار عرفاي مکاتب خراسان 

که  تنها صداست«جاي گذاشته که  زبانان خارج کشور کشانده و میراثی جاودانه از خویش برفارسی
  ».ماندمی

نم. شجریان شرکت ک هايهاي اخیر، در تهران، لندن و کالیفرنیا در کنسرتام در سالداشته توفیق
شجریان و گروهی که ایشان را همراهی  در این محافل، هنگامی که ابراز محبت صمیمانه حضار به

دوست و قدرشناس آفرین وطنانِ فرهنگدل بر هم آمدم و دردیدم؛ به وجد میکردند، میمی
ا دارد که ج». نیست تو دل گرفته نباشی که عشق تنها«کردم: زمزمه می فرستادم و زیر لب با خودمی
ور دانسته کش عنوان یک سرمایه ملی، بسی بیش از این توسط مدیران فرهنگیاستاد شجریان، به قدر

تنت به ناز «اند. انجام این مهم شده وزند، تاکنون مانع ازشود؛ افسوس که بادهاي ناموافقی که می
 :خداوند خواستارم استاد آواز را به دعا از ؛ بهبود کاملِ»طبیبان نیازمند مباد

  وـــــهم دعا از تو اجابت هم ز ت
  وـــــــایمنی از تو مهابت هم ز ت

  چون دعامان امر کردي اي عجاب
 این دعاي خویش را کن مستجاب

 


