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لیالموسیزاده

حاال دیگر داریم به یک دهه بدون 
ربنا نزدیک می شویم، مایی که عطر 
رمضانمان مناجات مثنوی افشاری و 
دعای ربنای استاد شجریان در حین 
افطار بود، سال هاست از شنیدن آن 
به شیوه روزگار گذشته که در رادیو 

و تلویزیــون پیــش از اذان مغرب و 
حتی از مناره مساجد پخش می شد 
محرومیم، امیدی هم به بازشنیدن 
آن دعای ربنــا با صــدای اعجازگر 
جان هــا از صداوســیما نداریم. هر 
که به وقــت افطارش دعایــی را زیر 
لب زمزمــه می کنــد و این گونه از 
دعــای جمعــی محــروم مانده ایم 

دعایی کــه روح و جــان را در عرش 
اعال به پرواز درمــی آورد و خالصانه 
از پروردگار تمنا می کرد. که توأمان 
بســط روح می آورد و اعتماد جان، 
که این گنبد دوار را اساســی اســت 
پر حســاب وکتاب. اما اکنــون از آن 
روح جمعــی نیایش جز حســرت 
و نارضایتــی همگانی چیــزی باقی 

نمانده چراکه ملکوتی ترین لحظات 
از مردم دریغ شده است. و هنگامی که 
هر اصلی از مردم دریغ شود جایگزین 
آن را بنجل ها، تقلبی ها و های کپی ها 
می گیرند. حــال می خواهد در این 
میان طــراوت روح و جــان ردوبدل 
شود یا حســرت و نفرت. به هرحال 
جایگزینی برای پر کردن جای خالی 

حتماً رو می شــود. اگــر روزگاری 
محمدرضا شــجریان توانســته بود 
تحریرهای مقامات َرســت و عجم را 
به خوبی خواننده پــرآوازه مصر، بانو 
ام کلثوم، برای بیــان آواز دعای ربنا 
به بهترین شــیوه ممکن اجرا کند و 
نشــان دهد که از چه هــوش و ذوق 
ســلیمی در آواز و خواندن برخوردار 
است؛ اکنون در روزگار کپی ها نوبت 
ارائه کسانی  ست که ملودی این آواز 
خوانده شده را با ســاز اجرا می کنند 
که هرچند زورآزمایی بی دردســری 
بــرای نوازندگان نیســت به ویژه در 
تک نوازی سازهای بادی اما بیشتر به 
خودنمایی ای شبیه است که در این 
بازار مکاره نبــود اصل ها قابل عرضه 
شده است. وگرنه تا زمانی که دعای 
ربنا به گوش همگان می رسید کسی 
ســودای نواختن ملودی آواز استاد 
شجریان را نداشــت. اما در روزگاری 
که اصل ها دریغ شــده است مجال 
جوالن آنهایی اســت که هنرشــان 
در حد اعال نیســت و نتوانسته اند بر 
پای همت خویش ایســتاده و به هنر 
شناخته شــوند اما می توانند از این 
بازار نان نام هرچند موقت چندروزه 
را ببرند. آن می شود که یکی با سنتور 
و موسیقی الکترونیک تقالیی برای 
تصویرگری ملــودی آن دعای زیبا 
می کند که البته بیشتر به نعش کالبد 
آن آواز می مانــد و ادعای بزرگ تری 
که دم از بازآفرینــی می زند هم تنها 
نشان گر جعل آفرینش و روزگار افول 
هنر و اوج گیری جعلیات است. که هر 

چه ادعا بزرگ تر، مدعی کوچک تر و 
نا توان تر. 

البته هستند کسانی که شنیده 
شدن ملودی دعای ربنا را با اجرای 
هر ســازی و به هر صورتی، رسوخ 
و مانــدگاری باالی صدای اســتاد 
شــجریان در جان هــا می دانند اما 
هر هنرشناســی می داند که به طور 
مثال هرگز اســتفاده از موســیقی 
چهارفصــل ویوالدی در آسانســور 
رســوخ و مانــدگاری اثر را نشــان 
نمی دهــد بلکــه آن را در حد یک 
شــی پاپیوالر، بــی ارزش و روزمره 
تنــزل می دهد که همــگان از کنار 
آن بی توجه عبــور می کنند چراکه 
شــرایط ارائه اثر هنری شنیداری 
ملزمات خــود را دارد و همانند یک 
 کاالی روزمره و پــاپ، گذرا و بی اثر، 

ارائه نمی شود.
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ربنا با سنتور، کالرینت و نان اضافه
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 جشنواره ملی 
موسیقی جوان آنالین

دبیر چهاردهمین جشنواره ملی موسیقی جوان 
از برگزاری این دوره از جشنواره خبر داد. به گزارش 
وب سایت خبری انجمن موسیقی ایران، نای، دکتر 
هومان اسعدی در خصوص دوره چهاردهم جشنواره 
ملی موســیقی جوان توضیح داد: »در حال حاضر 
روند ثبت نام متقاضیان شــرکت در چهاردهمین 
جشنواره ملی موسیقی جوان و بارگذاری و ارسال 
آثار به دبیرخانه از طریق سامانه »بامک« در جریان 
است. در صورت تداوم شرایط فعلی، دبیرخانه و ستاد 
جشنواره آمادگی دارد که مرحله نهایی چهاردهمین 
جشنواره ملی موسیقی جوان را نیز از طریق همین 
سامانه و به صورت مجازی برگزار کند. هرگونه اخبار 
تکمیلی متعاقباً از طریق سایت انجمن موسیقی 
ایران اطالع رسانی خواهد شد«. الزم به ذکر است 
فراخوان دوره چهاردهم در اســفندماه ۹۸ منتشر 
شده و عالقه مندان به شــرکت در این جشنواره تا 
پایان اردیبهشت ماه سال جاری برای ارسال آثار خود 
از طریق سامانۀ »بامک« مهلت دارند. چهاردهمین 
جشــنواره ملی موســیقی جوان با دبیری هومان 
اسعدی و مشارکت گسترده اســتادان موسیقی 
کشور توسط انجمن موســیقی ایران با همکاری 
بنیاد رودکی و با حمایت دفتر موسیقی و معاونت 
امور هنری وزارت فرهنگ و ارشــاد اسالمی در سه 
بخش »موسیقی دســتگاهی ایران«، »موسیقی 
کالســیک«، و »موســیقی نواحی ایران« برگزار 
می شود. جشنواره در قالب سه گروه سنی »الف« 
۱5 تا ۱۸ سال، متولدین سال های ۱۳۸۱ تا ۱۳۸۴، 
»ب« ۱۹ تا ۲۳ سال، متولدین سال های ۱۳۷۶ تا 
۱۳۸۰ و »ج« ۲۴ تا ۲۹ ســال، متولدین سال های 
۱۳۷۰ تا ۱۳۷5 پذیرای جوانان است. متقاضیانی 
که سن آنها از ۱5 ســال کمتر است نیز، در صورت 
آمادگی و تمایل، می توانند آثار خود را برای بررسی 

در گروه »الف« ارسال کنند.

اخراج هنرجو از الیو 
اینستاگرامی 

اخراج یک هنرجو از الیو اینســتاگرامی تست 
خوانندگی به دلیل آب خوردن در حین گفتگوی 
زنده در ماه رمضان توسط بابک صحرایی ترانه سرا 
موجی در فضای مجازی برانگیخــت آن گونه که 
مونا برزویی و یغما گل رویی، هر دو ترانه سرا را نیز به 

واکنش سراسر طعنه واداشت.
بابک صحرایی ترانه ســرایی که مدت هاست 
کارگاه ترانه دارد حاال در ایام شیوع بیماری کرونا با 
ثبت نام از عالقه مندان و هنرجویان خوانندگی همراه 
با دادن شماره کارت بانکی اش، تست به صورت الیو 
می گیرد. او دلیل برخورد حذفی خویش را داشتن 
مجوز از ســوی وزارت ارشــاد عنوان کرد. الزم به 
توضیح اســت صحرایی در کارنامه اش همکاری با 
خوانندگانی چون گوگوش، داریوش، حمیرا، معین، 
حسن شماعی زاده، عارف، شهره، منصور، حامی، 
مانی رهنما، هلن، پویا، بتی، فرزاد فرزین، سیروان 
خسروی، بابک جهان بخش، سوزان روشن، شیال، 
امیر کریمی، قاسم افشار، سعید شهروز، نیما مسیحا 
و ... را دارد.  ماجرای اخراج یک هنرجو توسط بابک 
صحرایی از الیو اینستاگرام همچنین ویدیوی تذکر 
جنجالی او در الیو آموزشــی خود به یک هنرجو و 
ســپس اخراج از الیو واکنش های زیادی را در پی 
داشت. آنچنانکه ویدئوی این الیو اینستاگرامی بابک 
صحرایی، ترانه سرای معروف با یکی از هنرجویان 
خود در فضای مجازی ردوبدل می شــود و بازتاب 
فراوانی در شبکه های اجتماعی داشته است. بسیاری 
به دنبال آن هستند که بدانند آیا ادعای او صحت دارد 
و واقعاً بابک صحرایی از وزارت ارشــاد برای چنین 
برنامه ای مجوز گرفته است؟ و ناباورانه می پرسند 
اگر بابک صحرایی برای الیو اینســتاگرامی مجوز 
گرفته آیا برای همکاری با خوانندگان لس آنجلسی 
نیز همین قدر مبادی مقررات، ارزش ها و رفتارهای 

جمهوری اسالمی بوده است؟
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گوشی را برمی دارم کسی سالم می کند و 
می پرسد: »خانم بیتا یاری؟« 

جــواب می دهــم و می گویــم: »بله؟« 
می گوید: »محمدرضا لطفی هستم!«

با شنیدن اســم فوراً از حالت دراز کشیده 
خارج می شوم و مؤدبانه روی تخت می نشینم 
کمی هم خــودم را مرتب می کنم و شــروع 

می کنم به حال و احوال! 
صبح همان روز بــود که بــه مکتبخانه 

میرزاعبداله رفته بودم و به علت حضور شما 
در سر کالس نتوانستم مالقاتی داشته باشم 
و در میان پرسش های بی شــمار شاگردان 
که خود را مســئول دفتر و مدیر و همه کاره 
شــما اســتاد می دانند و تازه هرکدام که از 
راه می رسد دوباره ســوال ها را آغاز می کند، 
تصمیم می گیرم شماره ام را برایتان بگذارم و 
آن محیط را ترک کنم تا سوال های بی شمار 
متصدیان که نمی دانم چرا روزنامه نگار بودنم 
برایشان عالمت سوال است را تنها بی پاسخ 
بگذارم. به خانــه می رســم از برخوردهای 
صورت گرفته ناراحتــم و حاال می فهمم چرا 
خیلی ها از رفتارهای کســانی که دوســت 
دارند خود را به اســتاد لطفــی الصاق کنند 
این قدر ناراضی اند. راســتش تا رســیدن به 
خانه همه اش در این فکرم که چرا این رفتارها 
باید در مکتبخانه باشــد؟ چرا باید برای کار 
روزنامه نگاری کــه دارم به دیگران پاســخ 

بدهم؟
می گویم: »اســتاد عزیز امــروز خدمت 
رسیدم اما در کالس درس بودید و نتوانستم 
شــما را مالقات کنم، ســعادت نداشتم« و 
بالفاصله گله می کنم از رفتارهایی که دیده ام! 
وقتی بزرگوارانــه عذرخواهی می کنید و 
می گویید: »در دفتر منشی نداریم و متأسفانه 
از برخوردها آگاه هســتم«، چیز دیگری در 
شــما می بینم که در دیگر اساتید ندیده ام! و 

بالفاصله صحبت هایم را شروع می کنم.
می داند روزنامه نگار هستم یعنی به همان 
پیغامی که گذاشــته ام اکتفا کرده و آن قدر 

برایم احترام گذاشته تا تماس بگیرد. 
من هنوز مرتب نشســته ام و با احترامی 
خاص با اســتاد حرف هایــم را می زنم! آخر 
می دانید، تا به آن روز ندیده بودم اســتادی 
در ابعاد محمدرضا لطفی شخصاً به تماس با 

روزنامه نگاری اقدام کند که حتی یک بار هم او 
را ندیده! آخر در جامعه ما دستیابی به اساتید 
آن قدر راحت نیســت و خبرنگاران به آسانی 
مورد اعتماد اساتید نمی شوند! اما شما آقای 
استاد لطفی آن قدر رفتار متفاوتی داشتند که 
باور نمی کردم استاد بزرگی چون شما با منی 
که نمی شناسیدش تماس بگیرد و پیگیر کار 

و زحمتی شود که با او داشتم! 
اســتادی که ســال ها در خاطرات ما جا 
داشــت و آرزو می کردیم روزی او را ببینیم 

اکنون پشت خط است. 
آخ اســتاد لطفی! چه بگویم که نام بزرگ 
کودکی من بودید و تا بزرگ شــدم تنها یک 
زمزمه از تار می شــناختم کــه فخرش را به 
دیگران فروختــه بودم! خاطرم هســت در 
بحبوحه رویدادهای موســیقی ســال های 
۸۴-۸۳ که همگان به تماشــای کنسرت ها 
می رفتند؛ من صبوری می کردم و به دوستانم 
با فخری مثال زدنــی می گفتم: »بی صبرانه 
منتظر هســتم تا اســتاد لطفی کنســرت 

بگذارند!«
آه اســتاد، امــان از آن انتظــاری که از 
ســال های کودکیــم تا آن کنســرت طول 
کشیده بود! تمام سال های نوجوانی را پیموده 
بودم تا به آن شب کنسرت برسم و نمی دانم 
شاید توقع من فراتر از زخمی بود که روزگار 
بر پیکر شما فرود آورده بود. دوستتان داشتم 
اما آن شب تفاوتی را احساس کردم که با آنچه 
در خاطر داشــتم فاصله ها داشت و این گونه 
شد که بعداز آن دیگر به کنسرت شما نیامدم! 
راســتش تنها این نبود! اگر روزگار پیری و 
ســال ها غربت نشینی شــور حال تار شمارا 
دیگرگون ساخته بود، زندگی در محیط خشن 
هنری و اهل چوپیچه ی ایران تیشه ای بود که 
بر یکی از قله های تارنوازی ایران فرود می آمد 
و رفته رفته آن را تخریب می کرد که بی شک 
خود نیز امکانش را فراهم ســاخته بودید و یا 

کمر به تخریب خود بسته بودید!
آه، چه بگویم اســتاد! برایــم اینها مهم 

نبود، می دانید که هر بار چهار طبقه پله های 
مکتبخانه را با چه شــوقی بــاال می آمدم تا 
هرازگاهــی ظهرهای پنجشــنبه میهمان 
ناهار صمیمانه شما شوم. شما را فارغ از تمام 
هیاهوها و حرف ها می ستودم که یک لبخند 

و گفتارتان برایم حکمی دیگر داشت! 
امــا تف بــر ایــن روزگار کــه نمی دانم 
سرکوفتش را باید به شــما بزنم یا به بزدلی 
خودم یا به حیله گران سیاســت که شمارا به 
بدنام ترین جشــنواره ها کشاندند! می دانید 
هر بار رفتــار پرمهر شــما و حرف هایی که 
صمیمانه می زدید باعث می شد به خود اجازه 
ندهم حرفتان را قطعه کنم و با پرسشــی که 
این سال ها در ذهن داشتم مکدرتان کنم و یا 
لحظات خوبم را به هم بریزم. اما حاال که دیگر 

در میان نیستید می گویم که کاش در زمان 
حیات پرسیده بودم که چرا استاد؟ چرا به آن 
جشنواره رفتید و اگر رفتید چرا برایشان فال 
حافظ نیز گرفتید؟ آخر چرا به صداوسیمایی 
رفتید که سال ها از نشان دادن ساز ابا داشته و 
دارد و شما هم رفتید و از ساز دفاعی نکردید؟

آخ استاد! می دانید خبر رفتن شما آن قدر 
ناگهانی بود که دیگر گفتن ندارد پرسش ها 
و حرف هــای زیادی را از قلــم انداخته ام که 
آن روزگار باید می پرســیدم و نپرســیدم، 
شــاید باید به خود نهیب نمی زدم تا این قدر 
زود دیر نشود! دوســتانم می گویند ۴۰ روز 
شــده اســت و کمی باورش ســخت است، 
 آخــر می دانیــد نبودنتان هنــوز بدجوری 

درد می کند!

یادبودروزمعلم،سالمرگاستادمحمدرضالطفی

زود دیر شد، فراتر از زخم روزگار
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