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  !!!ھم با ما وداع کرد استاد راوی شنکر

يکی  اتفاقاً . ساخت ثرموسيقی را عميقا متأ ، دوستداران ھنردرگذشت اين استاد بی بديل خبر

شنيدن موسيقی رفع  ھا باتنھائي ج.ی وطن را، در دوستان که چون من دردھای غربت و از

با استعداد  بسيار را که با دخترھای اين استاد کلپ يکی ازکانادا  ، ازماه پيش ، دوو دفع ميکند

من فرستاد که ه ب ،آخرين ھنرنمائی ھايش باشدشايد اين  ا انجام داده است وامريک خود در

» دسمبر 14« ديروز. آفرين با پنجه ھای سحر »سه تار«اجرای ست در شھکاری

بود اين ، مطلبی به يادشناخت موسيقی دارد عزيزالقدرم خليل جان معروفی که ذوق عالی در

با قطعه المناک  خود را ازين ضايعۀ ثرتأ که سبب شد من نيز تاد چيره دست نوشته بوداس

     :شعری پيشکش کنم 

  بود "راوی شنکر" نام دران ميان سخن از       بود شکر رف شھد وـحــ ر، نراويان ھـ ز

  بود راش مسخّ  ه سرپنجه ب Pی  و رکه سُ        موسيقی  زمـــــــــــبه ب ردی م ه بمرتدبلـن

  بود روال ديگر ،»شنکر« ی پنجۀــاـــصف       استادان ی ـاــــه ھــُزنگـ ، یبس شنيده ايم 

  محشربود شور  بم ساز، و ريزِ   ه َصوتب       به کلک موزونش ُسر رــد ھمآ و  ترف ز

  بود» شنکر« رين ـرآفنھـ کلک  رحـس  ز       »سه تار« وای ن  روشندۀــــھای خموج ز

  بود مه گسترــتار نغ دران  ـه ــوا کازان ن       به گوش می آمد ،وتیــــــــملک ۀنغـم وــچ
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  بود پروروشــــــکه گ یوائن  شتوش گخم       »سه تار« گسست تار و امت سازــخميد ق

  ه نيستی پيوستب» رــشنک«رسيد که  خبر

 بود رمنَک تند و و خــتل ن خـبراي» رياس« 

  

  ) م 2012 دسمبر 15،فرانکفورت ــ »اسير«  نسيم .م( 

  

  

  
  

  


