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 دو مجموعه از آثار عبــاس مجیدی با عنوان »مرگ 
قاصدک« و »زیر ســایه ماســک ها« در گالری طراحی 
هنر به نمایش درآمده اســت. مجیــدی در گفت وگو با 
هنرآنالین درباره شــکل گیری مجموعه قاصدک ها گفت: 
ایده مجموعه قاصدک را طی سال های اخیر اجرا کرده ام. 
قاصدک همــواره تداعی کننده مفاهیمــی مثل رهایی و 
سبک بالی بوده است و من هم در خلق مجموعه قاصدک، 
مفاهیمی همچون رهایی و حرکت را با فرم های انتزاعی 
قاصدک، بازآفرینی کرده ام. بخشی از مجموعه قاصدک، 
شامل آثاری از جمله، گشــایش، رهایی، حرکت، رویای 
کودکانه، پرواز، تعالی و عاشقانه است که بر اساس تجربه 
زیســته و دغدغه های من شکل گرفته است و از آنجا که 
طی یــک دهه، قاصدک ها را بــا فرم های مختلف تجربه 
کرده ام، بــرای بازآفرینی قاصدک ها و عبور از این گذار و 
شــروع تجربه ای تازه در مسیر حرکت قاصدک ها، به آثار 

»بن بست« و »مرگ قاصدک« رسیدم.
مجیدی ادامــه داد: این دو اثر با رویکردهای متفاوتی 
خلق شــده اند. »بن بســت« اثری چیدمانی اســت و در 
ایــن اثر قاصدک ها که در آثــار قبلی در حرکت و رهایی 
و پرواز بودند، در گوشــه ای بــی روزن قرار گرفته اند و از 
حرکت بازمانده اند. این اثر الهام گرفته از تجربه زیســته 
قاصدک ها و کنج ها است؛ یادآوری سکون نرم قاصدک ها 
و درعین حال آرامش ناپایدارشــان در گوشه ای که امکان 
حرکــت را از قاصدک ها گرفته اســت، گویــی به انتظار 
گشــایش و حرکتی دوباره آرام گرفته اند. قاصدک در این 
اثر می تواند نماد هر حرکتی هرچند سبک بال و رها باشد 
که برای گشایشــی دیگر، به ناچار بن بســت ها را تجربه 

می کند و میان پروازها قدری آرام می گیرد.
مجیدی افــزود: در نهایت طی رونــد خلق مجموعه 
قاصدک بــه یک اثر تعاملی با عنــوان »مرگ قاصدک« 
رســیدم. این اثر تجربه رمزآلود مرگ قاصدک ها اســت؛ 
مــرگ به مثابه تولدی دیگر و مرگ بــه مثابه دیگرگونه 
اندیشیدن؛ گویی قاصدک برای شروعی دوباره و حرکت 
در مســیری تازه، به ناچار با تجربــه صریح مرگ روبرو 
شــده است. از آنجا که این اثر تعاملی است، بازدیدکننده 
بر اســاس آنچه خود می خواهد، با قطعــات پازل مانند 
قاصدک، به بازآفرینی قاصدک و مرگ قاصدک می پردازد. 
هــر بازدیدکننده خود را در مرگ قاصدک از طریق خلق 
دوباره و تولد بخشی به قاصدک شریک می کند و تجربه 
خــود را به اشــتراک می گذارد. در واقــع چیدمان اولیه 
مرگ قاصدک که در پوستر نمایشگاه نیز دیده می شود، 
تنها دقایقی از روز گشــایش نمایشــگاه برجا ماند و پس 

از آن بازدیدکننــدگان در شــکل های چیدمانی این اثر 
سهیم بودند. تاکنون فرم های مختلفی بر اساس ذهنیات 
بازدیدکنندگان ایجاد شــده اســت که تصاویر آن ثبت 
شده است و به صورت کلیپ هایی نمایش داده شده اند و 

ویدئوی کامل تر آن نیز بعداً تهیه خواهد شد.
او دربــاره متریال به کار رفته در آثار این نمایشــگاه 
گفت: در اجرای ایــده مجموعه قاصدک، مواد مختلف را 
تجربه کردم ولی نهایتاً در ســاخت کارهای فرمالیستی 
این مجموعه به فلز اســتیل رســیدم. در اثر  چیدمانی 
»بن بست« دوست داشتم که از قاصدک طبیعی استفاده 
کنم اما چون این کار امکان پذیر نبود، نزدیک ترین ماده ای 
که می توانســتم به کار ببرم تا بتواند اتفاق مورد نظرم را 
رقم بزند، انتخاب کردم. به همین دلیل این اثر چیدمانی 
از قاصدک های ساخته شده از جنس پلکسی گالس است. 
در اثر تعاملی مرگ قاصدک نیز از فلز آهن پتینه شــده 

استفاده کرده ام.
مجیدی درباره تاثیر تعامل مخاطب بر اثر هنری گفت: 
در شــکل گیری آثار اولیه ایــن مجموعه، ویژگی تعاملی 
بودن آثار را مدنظر نداشــتم، اما در مســیر شکل گیری 
آن ها احساس کردم این آثار می توانند با مخاطب اشتراک 
داشته باشند و تعامل مخاطب در آنها تأثیرگذار باشد؛ از 
این رو در اثر مرگ قاصدک، من به عنوان هنرمند کارم را 
انجام دادم و ادامه مسیر را به مخاطب واگذار کردم. البته 
احســاس می کنم تعامل با بینندگان به بهترین شکل در 
»مرگ قاصدک« محقق شد زیرا بازآفرینی تولد و مرگ، 
بــا تعابیری رازگونه همراه اســت و ذهنیات مخاطبان به 
این جریان ســیال و خلق شــکل های نو، کمک می کرد. 
بازدیدکنندگان تقریبا در بخــش انتهایی بازدید خود با 
اثر »مرگ قاصدک« روبرو می شــدند و زمانی که متوجه 
می شدند می توانند در آن دخالت کنند، احساس بهتری 
داشــتند و از مشــارکت در خلق اثر استقبال می کردند. 
آنها می توانســتند خود را در جایگاه هنرمند قرار دهند و 
ساخت اشکال مختلف هم برای خودشان و هم برای من 
جالــب بود. وقتی اثری خلق می کنیم که مخاطب در آن 
دخالتی ندارد، این اثر تنها درباره من هنرمند و ایده هایم 
است، اما زمانی که مخاطب با آن تعامل می کند و در آن 

تغییر می دهد ایده های متفاوتی شکل می گیرد.

 او درباره  نمایشــگاه »زیر سایه ماسک ها« گفت: از 
ابتدای شیوع کرونا و قرنطینه اولیه، ایده ساخت آثاری با 
این موضوع به ذهنم رســید و اتودهایی را طراحی کرده 
و در ادامه آنها را پردازش کردم. این ایده ها به اشــکال 
مختلف پرورش یافت و در نهایت به چیدمان های تعاملی 
و مفهومی رسید. در بخشی از این چیدمان ها، از ماسک ها 
به عنوان نمادی از تجربه زیســته در دوران همه گیری 
کرونا اســتفاده کرده ام. چرا که ماســک ها به بخشی از 
پوشــش هرروزه ما تبدیل شده اند و در زندگی اجتماعی 
و فردی ما ســایه انداخته اند، گویی زیر ســایه ماسک ها 
زندگی می کنیم. مجیدی ادامه داد: در این نمایشــگاه، 
یک ماســک بزرگ به عنوان نمادی از دوران همه گیری 
کرونا است که »لمیده« نام دارد؛ ماسک نه فقط بر چهره 
ما، که بر ذهن و زندگی ما لمیده و جاخوش کرده است. 
از آنجــا که در روزهای مختلف تجربه ماســک زدن که 
حاال تقریبا به یک سال می رسد، تعبیرها و احساس های 
مختلفی داشته ایم، در این اثر تعاملی، مخاطب می تواند 
احساس ها و تعبیرهای شخصی خود را نسبت به ماسک 
و ماســک زدن ثبت کند. بنابراین تاکنون ســطح روی 
ماســک، پر از دست نوشــته های بازدیدکنندگان است 
و تــا انتهای مدت بازدید نیز متن هــا مانند بافتی روی 
ســطح را خواهد پوشاند و شــکل نهایی این اثر توسط 

بازدیدکنندگان تکمیل خواهد شد.
مجیــدی افزود: در بخش دیگری از این نمایشــگاه، 
چیدمانی به نام »ویروس« اســت. این چیدمان شــامل 
بریده جراید در طول یک ســال گذشته با موضوع شیوع 
کرونا است که از نشریات، وب سایت ها و خبرگزاری های 
مختلف داخلی و بین المللی، گردآوری شــده است. این 
چیدمــان در کنج ها آغاز شــده و ضمن ایجاد تجمع در 
کنج پایین، گستردگی خود را از اطراف تا سقف رسانده 
اســت؛ به گونه ای که مرز میان ویروس و خبر گم شده و 
انتشار خبر تبدیل به انتشــار ویروس شده است. یعنی 
ما دیگر تشــخیص نمی دهیم که خبر، ویروس را ساخته 
اســت یا ویروس این خبرها را شــکل داده اســت. این 
مسئله اشــاره ای به وضعیت تاثیرگذار اخبار و رسانه ها 
در جریان کرونا اســت. این چیدمــان با پخش پیاپی و 
درهم آمیختــه اصوات اخبار با افکت های صوتی تکمیل 

شده است. البته این اثر، در طی برپایی نمایشگاه تکمیل 
 می شــود و اخبار جدید با موضوع کرونا را نیز پوشــش

 می دهد.
 او با اشــاره به بخش دیگری از نمایشــگاه با عنوان 
»بــرزخ« گفت: این چیدمان که بالغ بر ۱۰۰۰ ماســک  
واقعی است بیانگر وضعیت برزخی انسان امروز به واسطه 
ماســک ها است. این ماسک ها بین زمین و آسمان معلق 
هستند و مخاطب با قرار گرفتن زیر آنها و نگاه کردن به 
ســمت باال، ماسکی که بر صورت دارد را مانند تصویری 
اغراق شده در آینه ای در مقابل می بیند. سرگردانی خود 
را میــان ماســک ها و معلق و بالتکلیفی خــود را میان 

آسمان و زمین، به مثابه ماسک های معلق، درمی یابد. 
 مجیــدی ادامه داد: یکی دیگر از آثار با نام »هویت« 
تصویر بزرگی از فضای پرازدحام ورودی ایســتگاه مترو 
اســت، اما تصویر انســان ها از آن حذف شــده و فقط 
ماســک ها در آن وجود دارد، گویی هویت انسان امروز 
با ماســک او تعریف می شــود و در مواجه انسانی، این 
ماسک ها هســتند که دیده می شوند. »خستگی ناپذیر« 
نیز عنوان اثری دیگر در این نمایشــگاه است، در این اثر 
دســت ها و ماسک ها در ترکیبی، حسی میان خستگی و 

خستگی ناپذیری را یادآور می شوند.
او درباره اینکه به عنوان یک مجسمه ســاز، آثار این 
مجموعه را تا چه حد به مجسمه نزدیک می داند، گفت: 
مجموعه قاصدک ها مشخصاً مسیر مجسمه سازی را طی 
کرده اســت و حتی درباره آثار تعاملی آن نیز همچنان 
اعتقاد دارم که مجســمه هستند. امروزه مرز بین هنرها 
از بین رفته اســت، اما با تعریــف جدید، اکثر آثاری که 
حجم را ایجاد می کنند و انسان می تواند در آن بایستد، 
راه بــرود و به هر نحوی درون اثر قرار بگیرد، مجســمه 
است. امروزه تعریف کالسیک مجسمه از بین رفته است 
و هــر آنچه حجم دارد و فضــا را در برمی گیرد می تواند 
مجسمه باشد. با این تعریف حتی آثار مجموعه ماسک ها 
نیز مجســمه هســتند، هرچند که با تعریف کالسیک و 
دایره المعارفی مجسمه متفاوت هستند. بااین حال خود 
من قائل به درگیر شــدن در این مرزها نیستم و بیش از 
هر چیــز ایده برایم اهمیــت دارد. وقتی درگیر مفاهیم 
بینامتنی می شویم، این رویکرد معاصر می تواند به بیان 

ایده های مان کمک کند.
نمایشــگاه های آثار عباس مجیدی تا ۱2 دی ماه در 
گالری طراحی هنــر واقع در خیابان ولیعصــر، باالتر از 
پارک وی، نرســیده بــه زعفرانیه، پــالک 2۸۸۰ میزبان 

عالقه مندان است.

روایت عباس مجیدی از نمایشگاه آثارش در گالری طراحی هنر

قاصدک ها زیر سایه ماسک 

تصویربرداری فصل دوم از سریال »زیرخاکی« در تهران 
آغاز شــد و تاکنون بازیگرانی چون پژمان جمشیدی و ژاله 

صامتی مقابل دوربین رفته اند.
به گزارش ایســنا به نقل از سیمافیلم، فصل دوم سریال 
»زیرخاکی« که به نویسندگی و کارگردانی جلیل سامان و 
تهیه کنندگی رضا نصیری نیا به ســفارش مرکز سیما فیلم 
ساخته می شود، در یکی از هتل های پایتخت کلید خورده و 

پژمان جمشیدی، ژاله صامتی، رایان سرلک مقابل دوربین 
رفته اند. سه بازیگری که در فصل اول سریال ایفاگر اعضای 

خانواده سه نفره باغبیشه )فریبرز، پریچهر، کاوه( بودند.
»زیرخاکی« دومین همکاری سامان و نصیری نیا پس از 
مجموعه تلویزیونی »نفس« بود که حاال به تولید فصل دوم 
نیز رسیده و روایتگر بلندپروازی های مردی جاه طلب و سر 
به هوا به نام فریبرز )فری خاکی( است که می خواهد با پیدا 

کردن گنج، یک شبه ره صدســاله را برود؛ او که به همراه 
همسرش پریچهر و فرزند خردسالش کاوه در یکی از مناطق 
جنوب شــهر تهران زندگی می کند، به واسطه برادرش که 
یکی از افسران انقالبی نیروی هوایی است درگیر ماجراهایی 
می شــود که به موازات تالشــش برای یافتــن  گنج، او را 

ناخواسته وارد مبارزات انقالبی می کند.
این ماجراها پس از پیروزی انقالب نیز ادامه پیدا می کند 

تا این که شرایطی رقم می خورد که او را ناگزیر به خروج از 
کشور می کند. این تصمیم او با آغاز جنگ تحمیلی همزمان 
می شــود و فصل دوم در ادامه قصه فصل اول و در ســال 

۱۳۵۹ رقم می خورد.
بازیگــران این مجموعه عبارتند از: پژمان جمشــیدی، 
ژاله صامتی، نادر فالح، گیتی قاســمی، امید روحانی، اصغر 

نقی زاده، رایان سرلک و با حضور هومن برق نورد.

پژمان جمشیدی مقابل دوربین »زیرخاکی ۲« رفت

مریــم محمدخانی با بیان این که نمی توان مــرزی برای خالقیت تعیین کرد، 
می گوید: ادبیات کودک ما به تجربه های خالقانه نیاز دارد و نباید جلویش را گرفت 

و آن را محدود کرد.
این نویسنده و پژوهشگر  ادبیات کودک و نوجوان در گفت وگو با ایسنا درباره 
اعتقادی مبنی بر نبود یا کمبود خالقیت در نوشــتن کتاب های کودک و نوجوان  
اظهار کرد: ابتدا باید مشــخص کنیم منظورمان از خالقیت چیست و آن را با چه 
چیز مقایسه می کنیم و می گوییم کتاب های کودک و نوجوان ما خالقیت ندارند. 
من با این گزاره موافق نیستم. همان طور که در ترجمه برخی از  کتاب ها نوآوری 
دارنــد و برخی هم نه، در کتاب های تألیفی هم همین طور اســت. کما این که در 
سال های اخیر به خاطر داوری الک پشت پرنده تقریبا بیشتر کتاب های بازار کتاب 
کودک و نوجوان را  دیده ام و به نظرم نمی آید که بتوانیم این گزاره را استفاده کنیم 
و بگوییم  کتاب های ترجمه خالقیت و نوآوری دارند و کتاب های تألیف فاقد این 
امتیاز هستند؛ بوده کتاب های ترجمه ای که شبیه الگوهای قبلی خودشان بودند و 

الگوهای روایی مشخصی را بازتولید می کردند.
او با اشاره به ســاحت های مختلف خالقیت، افزود: خالقیت می تواند در فرم، 
انتخاب موضوع و یا پرداختی تازه به یک موضوع تکراری باشد یا در کتاب تصویری 
می تواند در تکنیک های تصویرگری صورت بگیرد؛ نوآوری ای که نمونه اش را ندیده 
باشــیم. در کتاب های تألیف هم کتاب هایی بوده که در هرکدام از این ساحت ها 

نوآورانه بوده اند. من این طور فکر نمی کنم که خالقیت نداریم.
محمدخانی ســپس بیان کرد: نکته ای که وجود دارد این اســت که اگر ما در 
مقایســه با ترجمه به این گزاره می رسیم که کتاب های ترجمه خالقیت بیشتری 
دارنــد باید ایــن نکته را درنظر بگیریم که کتاب های ترجمه ای که به دســت ما 
می رسد و حجم آن ها هم بسیار زیاد است، بهترین هاست و کتاب هایی انتخاب شده 
که امتحان خود را پس داده اند و حاصل تالش یک صنعت هستند؛ از حضور نهاد 
سرویرستاری تا ارتباط بین نویسنده و تصویرگر و ما صرفا نتیجه اش را می بیینم؛ 
روالی که ممکن است به دالیل مختلف از هزینه  گرفته تا نبود نهاد سرویراستاری 
در نشرهای ما اتفاق نیفتد و در نهایت محصولی را قضاوت می کنیم که خیلی هم از 
مراحل تولید آن اطالعی نداریم.  او همچنین گفت: فکر می کنم باید به عمر ادبیات 
کودک و عمر حرفه ای شدن آن در کشورمان هم توجه کنیم و باید بدانیم که این 
سازوکار چقدر طول کشیده تا به امروز رسیده است. اما در مجموع وضعیت ادبیات 
کودک و نوجوان ایران را در سال های اخیر مثبت ارزیابی می کنم. اتفاقا فکر می کنم 
در حوزه ترجمه کتاب ها شبیه هم شده اند و ناشران سراغ کتاب هایی می روند که 

امتحان خود را پس داده و می دانند پرفروش اند. 
این نویسنده درباره این که آیا خالقیت در ادبیات حد و مرزی هم دارد، گفت: در 
این که دست نویسنده برای خالقیت باز است، شکی نیست، حداقل در مرحله  خلق 

نباید چیزی جلو نویسنده را برای پرداختن به موضوعات مختلف بگیرد.  

مریم محمدخانی:
نباید ادبیات کودک را محدود کرد

 آلبوم »نیمه شب آذرماه« از زبان ابوالفضل صادقی نژاد
 تک نوازی سنتور

 به صورت بداهه  نوازی و مرکب نوازی 
ابوالفضل صادقی نژاد آهنگســاز، نوازنده ســنتور و معاون فرهنگی و رسانه 

اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان سمنان است.
او که تا چندی پیش به عنوان مدیر بخش نظارت و ارزشیابی دفتر موسیقی 
فعالیت می کرد، در تمام این ســال ها در کنار ســمت اداری خود، موسیقی را 
رها نکرده و در خلق آلبوم و تک آهنگ های زیادی نقش داشــته که »ســتاره 
خورشــید«، »کهکشان آرام«، »به چشــم های تو ســوگند«، »دوست دارم 
خنده هایت را«، »ستاره خورشید« و »از تنهایی گریه مکن« ازجمله آنهاست.

صادقی نژاد به تازگی آلبوم »نیمه شــب آذرماه« را بــه تهیه کنندگی ایوب 
صادقی و میکس و مســترینگ فرید قهرمان پور منتشــر کرد که سومین اثر 

بی کالم او محسوب می  شود.
این آلبوم در حوزه موســیقی دســتگاهی ایران و مجموعه ای از تک نوازی، 
بداهه نوازی و ســاز ســنتور اســت. »نیمه شــب آذرماه« ۱۳ قطعه »ستاره 
خورشــید- پیش درآمد ماهور، درآمد ماهور، رقص پروانه- چهارمضراب ماهور 
مرکب، درآمد اصفهان، کرشــمه در اصفهان و اشاره به لیلی و مجنون، بیات 
راجه و ضربی راجه، بیداد- فرود به همایون، تصنیف قدیمی- فرود به ماهور و 
مجلس افروز، عشاق- روح افزا- رهاب، عراق- نیشابور- اشاره به نهیب، حزین و 
فرود به ماهور، دلکش- کرشمه دلکش- تصنیف قدیمی و سلمک )اوج(، اشاره 
به قرچه- چهارمضراب- حســینی- دوبیتی، سروش و مادرانه )رنگ ماهور( را 

شامل می شود.
به همین بهانه، هنر آنالین با این آهنگســاز و نوازنده گفت وگو کرده  که در 

ادامه می خوانید.
آقای صادقی نژاد، ایده شکل گیری آلبوم »نیمه شب آذرماه« از کجا آمد؟

او که به دستم مضراب داد، خود به حکم خویش، همواره می نوازدم که باید 
بنوازم و هرگاه، دل در حریم دوست راهی می شود، در مقابل، راهی می بینیم 
که باید در نغمه های ســنتور جاری اش کنم. این تمام فلسفه نواختن است که 
چون سایر همراهان هنرمندم، محکوم به نوازش تارهای سنتور شده ام. در این 
نوبت نیز بسیاری از اهالی موسیقی و بزرگانی فاخر این هنر محجوب، مرا مورد 
تفقــد قرار دادند و از بنده حقیر درخواســت کردند که به تک نوازی خویش، 
مخاطبان صمیمی خود را به باغســتان همیشه سبز موسیقی دعوت کنم. این 
شد آغازی دیگر بر فصلی نوین از حیات هنری ام در نیمه شب پاییزی. واقعیت 
این اســت که این آلبوم فقط بر اســاس یک ایده شــکل نگرفته بلکه این اثر 
مجموعه ای از تک نوازی ساز سنتور به صورت بداهه  نوازی و مرکب نوازی است 
که هدف از تولید آن، انتقال میراث هنری و ملی ما به نســل آینده است. این 
اثــر حاصل نیم قرن تالش در مســیر معرفی منتهی بــه درک عمیق از هنر 
موســیقی دستگاهی ایرانی، همراه با افزایش عنصر تکنیک و به دست آوردن 
هر چه بیشتر عنصر احساس است که تالش شده درنهایت به حلقه مفقوده و 

نایاب الهام دست پیدا کنیم.
چرا نام آلبوم را »نیمه شب آذرماه« انتخاب کردید؟

خدای مهربان در نیمه شــبی از آخرین روزهای آذرماه مرا مهمان زمین و 
آغوش گرم مادری صمیمی و پدری نجیب ســاخت. من اساســاً با پاییز معنا 
می شــوم و این فصل با شکوه در تنوره احساســم، مرا به اوج هیجان می برد. 
این شور و شعور و فرصت شکرگزاری را ناگزیر بر تارهای سنتور معنا می کنم 
تا نیمه شــب پاییزی، همواره در ذهن هنری ام جاری باشد و چه خوب فصلی 
اســت این خزان خّرم دوست. با توجه به این که در نیمه شب 2۸ آذرماه و در 
خانواده ای از اهالی فرهنگ و هنر متولد شــدم و اولین اســتاد و مربی من در 
موســیقی مادرم بود، در این اثر با انتخاب نام »نیمه شب پاییزی« می خواستم 

مهمان روح مهربان مادرم باشم که مرا مشق ادب و هنر آموخت.
از این آلبوم می شود به عنوان یک آلبوم یلدایی نام برد؟

آذر قرین با یلداســت و یلدا جشــن نور در آیین ملی است و قرابت آذر با 
دنیای خاطره های یلدا همیشــه از پیوند زرد خزان با ســپیدی زمستان گفته 
و هم ســو بوده و تمام آیین یلدا را می توان به شوق نیمه شب پاییزی به گوش 
ســپرد و مشعوف شــد. به لحاظ فرم و محتوا، موســیقی دستگاهی ایران در 
فصول و اجرای خود مناســب احواالت و مناســب دوره هــا و طبقات متعدد 
اجتماعی اســت و با توجه به این که در این اثر، اکثر فرم های موسیقی ایرانی 
وجود دارد و با مرکب نوازی، دستگاه ها و گوشه های مختلف به گوش مخاطب 
می نشــیند، قطعاً مطالب مفصلی از این آلبوم با حس و حال و هوای مراســم 

آیینی و ملی نظیر یلدا تطابق خواهد داشت.
انتشــار آلبوم با محوریت تک نوازی در این شــرایط به صرفه و 

اقتصادی است؟
وقتی عاشــق شدی به نرخ و صرفه و ســود فکر نخواهی کرد که مضراب 
به عشــق می آید و بر تارها می نشــیند. در این روزهای ســخت، انتشار آلبوم 
بــا اعتنا به وضعیت اقتصادی هیچ توجیهی ندارد، اما اوج عشــق به ســاحت 
موسیقی اصیل را نمی توان فراموش کرد. همان طور که خدمتتان عرض کردم 
دستور اهالی موسیقی و اســتقبال از دیگر آثار تدوینی به مضراب حقیر، من 
را متقاعد کرد که باز هم برای دلم به ســوی اهالی مشــتاق، پیامی در قالب 
»نیمه شــب پاییزی« بنوازم. یقین دارم از فضل خــدا برخوردار خواهم بود تا 
ضرر اقتصادی وارد نشود که ما سود را در سودایی و دل فریبی موسیقی کشف 
و ضبط کرده ایم. تولید اثری مانند آلبوم »نیمه شب آذرماه«، هیچ گاه با هدف 
بازگشت سرمایه یا سودآوری مالی صورت نمی گیرد، بلکه این اثر ماحصل عمر 
و احساس نوازنده و سرمایه گذاری مالی جهت تولید و انتشار است. نتیجه این 
ســرمایه گذاری، حفظ میراث فرهنگی و هنری کشورمان و انتقال و نگهداری 
آن برای آیندگان اســت که امیدوارم صــورت پذیرد. بنابراین در این آلبوم به 
دنبال سود اقتصادی نیستیم، اما دوست داریم صرفه فرهنگی برای اهالی هنر 

داشته باشد.
چطور ریسک انتشار آلبوم را در این شرایط پذیرفتید؟

هنرمند باید خطرپذیر باشــد تا به هنــر خویش جامعه را به اعتبار ایران و 
ایرانی با خاســتگاه برجسته فرهنگ اصیل موســیقی، مورد نوازش قرار دهد. 
بنابراین در بند خطر اقتصادی نبوده ام و به نتیجه کار با عنایت خداوند متعالی 

امیدوارم و از بازخوردهای خوب و مهربان بسیار شاد شدم.
از ویژگی های موسیقایی و فنی آلبوم »نیمه شب آذرماه« بگویید؟

در ایــن اجرا بــا توجه به محوریت دســتگاه ماهــور، برای اولیــن بار از 
قابلیت های بالقوه آن به گونه ای که در دســتگاه ها و آوازهای دیگر موســیقی 
دســتگاهی به کار گرفته شــود، بهره برده ام، اما نه آن گونه که در ردیف های 
ســازی و آوازی موسیقی ایران روایت شده است. درواقع برای اجرای این اثر، 
ســنتور ۹ خرک به شیوه ای کوک شــده که بدون تغییر آن در حین ضبط، 
دســتگاه ماهور به عنوان مد اصلی و دستگاه ها و آوازهای دیگر یعنی آواز بیات 
اصفهان، دســتگاه همایون، آواز افشاری و دستگاه شور به عنوان مدهای فرعی 
اســت؛ به گونه ای که هیچ گونه محدودیت و اختاللی در اجرای قســمت های 
یادشــده به وجود نیامده و انتقال هر مد به مدی دیگر در مسیر طبیعی خود 

ایجاد گردیده است.
شاید طرح این پرســش االن کمی زود باشد،  اما برای آلبوم بعدی 

فکری کرده اید؟
زاده شــده ایم که در طریقت، راهی بزنیم به ضــرب مضراب، که در آیین 
شــیدایی اگــر از فضل و هنر بهــره خدایی داریم باید نغمه هــا را به دیگران 
بســپاری تا خون هنر در رگ های جامعه جاری شود و حیات فرهنگی زنده و 
پویا بماند. بنابراین به تقدیر تا دست را توان است و اندیشه را فروغ، بی گمان 
خواهم ســرود و خواهم ســاخت تا صدای اقالک در قانون موسیقی به گوش 
عالم برســد. شاید در فرصتی دیگر در همین حوالی باز هم در آلبومی از شور، 

شعور و شوق عشق سرودم.
این روزها مشغول چه پروژه های دیگری هستید؟

پروژه های در دست انجام من طیف گسترده ای را شامل می شود. در حوزه 
موسیقی با کالم، یک آلبوم با صدای دلنشین آقای ساالر عقیلی به نام »زندان 
تکــراری« و چند اثر با خوانندگان جوان ازجمله ایوب صادقی آماده انتشــار 
دارم. ضمن این که آلبوم دوم تک نوازی من نیز در حال ضبط است. همچنین 
دومین پروژه موســیقی »ریلکسیشــن« یا )آرامش بخش ایرانی( نیز مراحل 

تنظیم و ضبط را سپری می کند.
در پایان اگر نکته ای باقی مانده، بفرمایید؟

دوســت دارم موسیقی ســرزمین مادری من به آنجا ســر بزند که حاصل 
آن بــروز خودباوری اجتماعی و احترام به موســیقی اصیل باشــد؛ دوســت 
دارم در کوچه هــای ادب و عرفــان، صــدای مالئک از ضمیر موســیقی دان 
مــردم مهربــان ایــن دیار ســبز و صمیمی به نجوای عشــق بپــردازد و به 
گوش هــوش مردمم برســد. امیــدوارم همراهان فرهنگی قــدر لحظه های 
 کار بــرای مردم را بدانند و به اعتبار عشــق و عالقه به مردم ســرزمین مهر

 کمک کنند.

گفت و گو 

اکنــون که قریب به ســه ماه از درگذشــت محمدرضا 
شجریان می گذرد، همایون شجریان از طراحی سنگ مزار 
این هنرمند با دست خطی از خود او و حاوی جمله »خاک 

پای مردم ایران«، خبر می دهد.
به گزارش ایسنا، طراحی سنگ مزار محمدرضا شجریان 
برای نصب، در حالی توســط فرزند این هنرمند رسانه ای 
می شــود که چندی پیش و پس از مخدوش شدن تابلوی 
خیابان شــجریان در تهران، برخی بحث های حاشیه ای و 
گمانه زنی ها در فضای مجازی درباره نصب نشــدن سنگ 

مزار این هنرمند آواز ایرانی شکل گرفته بود.
همایون شــجریان همراه با انتشــار ویدئویی از طراحی 

سنگ مزار پدرش که به رنگ سفید است، چنین نوشت:
»با درود به شما مهربانان گرامی

طراحی ســنگ مزار پدر پس از بجا آوردن مراسم هفتم 
توســط استاد )بیژن جناب( آغاز و چندین طرح آماده شد. 
ســپس با عزیراِن بزرگوار )اســتاد ســایه و استاد شفیعی 
کدکنی( مشورت انجام گرفت. هر دو بزرگوار با اینجانب هم 
عقیده بودند تا تنها به اســم پدر و عبارت خاک پای مردم 
ایران با دست خط خودشان که دنیایی سخن است بسنده 
شود؛ چرا که نیاز به هیچ شعر و توصیفی برای پدر نیست و 

نامشان گویای کامل و شفاف همه چیز است.

بنابراین از )اســتاد امیرخانی( بزرگوار خواهش کردم تا 
نام پدر و تاریخ های وفات و تولد ایشــان را خوش نویســی 
بفرمایند. ایشــان قبول زحمت فرموده و این درخواست را 
به انجام رساندند. طرح به مرحله نهایی رسید. سپس جناب 
بهبودی و مجموعه ایشان که سالیان درازی است در داخل 
و خارج از کشور در زمینه ســنگ فعالیت دارند، پیشنهاد 
ساخت سنگ مزار پدر را با خانواده مطرح فرموده و به مردم 

ایران هدیه کردند.
ایشان و همکارانشان وقت و انرژی زیادی صرف دقت در 
انجام این مسئولیت کردند تا همه چیز آن طور شود که در 

طرح استاد جناب آمده است.
تمام این مراحل بعالوه توافقاتی که باید با نگاه مثبت تر 
نهایی می شد به زمان و صبوری نیاز داشت، و شکر ایزد که 

انجام پذیرفت.
با وجود نگرانی هایی که مجموعه بهبودی از وجود سرما 
برای نصب ســنگ داشتند و دارند به امید خدا در یکی دو 

روز پیش رو این کار به انجام خواهد رسید.
تصاویر مراحل ســاخت تا نصب را در اختیار دوستان در 
فضای مجازی قرار خواهیــم داد تا عزیزانی که عالقه مند 

هستند به یادگار داشته باشند.
سالمت و برقرار باشید.«

سنگ مزار محمدرضا شجریان آماده شد

 

فراخوان مناقصات عمومی یک مرحله ای 
شرکت شهرک های صنعتی استان آذربایجان غربی

شرکت شهرک های صنعتی استان آذربایجان غربی در نظر دارد مناقصات عمومی به شرح جدول زیر را از طریق 
سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری مناقصات از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه 
پیشــنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس 
www.setadiran.ir  انجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی مراحل ثبت نام 
در ســایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شــرکت در مناقصه محقق سازند. تاریخ انتشار 

مناقصات در سامانه تاریخ 99/10/13 می باشد.
مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: از ساعت ۱۰ مورخ 99/10/13 تا ساعت ۱۵ مورخ 99/10/23

مهلت زمانی ارائه پیشنهاد: تا ساعت ۱۵ مورخ 99/11/05
زمان بازگشایی پاکات: طبق جدول زیر

اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر درخصوص اسناد مناقصه و ارائه 
پاکت ها:

آدرس: ارومیه – پل قویون خیابان شهید باقری- جاده سیر- شهرک فناوری الکترونیک و صنایع غذایی ارومیه 
تلفن 33489626 و 33489616 –فاکس 33489601   

اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه: مرکز تماس 021-41934
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