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MedSpa Services

MedSpa Services

Laser Hair Removal

Non-Invasive Body Contouring

Cellulite Treatment

Sun Spot & Age Spot Removal

Photofacial Skin Rejuvenation

Non-surgical Skin Tightening

Microdermabrasion

Wrinkle Removal

BOTOX® & Dermal Fillers

Facials & Chemical Peels

LATISSE® for thicker, longer lashes

Weight Loss & Wellness Management

Breast Augmentation

Rhinoplasty (nose reshaping)

Abdominoplasty (tummy tuck)

Face Lift

Blepharoplasty (eyelid lift)

Liposuction

BUY 1, GET 2
FREE

LASER HAIR
REMOVAL

Call today to schedule a

Free Consultation!

L O O K  G O O D  F E E L  G O O D

713.960.6262www.amerejuve.com

Houston’s #1 MedSpa and Cosmetic Surgery Center with 8 Locations
CLEAR LAKE    GALLERIA    KATY    KINGWOOD    MEMORIAL    1960 NORTH    SUGAR LAND    WOODLANDS

Mana Yegani

ATTORNEY AT LAW 

Licensed by the Supreme Court of Texas
Certified Translator

1221 Studewood Street •  Houston Texas 77008

 

• Immigration Law (Citizenship, Green Card,  
   Fiance’ Visas, Asylum Visas, Deportation)
• Criminal Law (drug Charges, DWI, Assault)
•  Divorce

my@law-mana.com
www.law-mana.com
OFC: (713) 481-6703
FAX: (281) 674-8320

AREAS OF PRACTICE
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• Baby Shower • Bridal Shower • Birthdays 
• Graduation • Wedding Planning

TURQUOISE EVENT PLANNERTURQUOISE EVENT PLANNER

832-877-7899832-877-7899

• Baby Shower • Bridal Shower • Birthdays 
• Graduation • Wedding Planning



علی  هندیانی 

ایرانی  اصیل  موسیقی  در  شور  دستگاه  از  ای  گوشه  »شهناز« 
آتش  دیوانه  عاقل  صد  دل  بر  لطفش  شور  که  همانی   است. 
می افکند، شوق بر دل ها می نشاند و سوز و گداز را به راز و نیازی 
معنوی سوق می دهد. اما »شهناز« تنها نام گوشه ای از دستگاه شور 
نیست، شهناز نام درخشانی در آسمان موسیقی ایران زمین است؛ نام 
»شاعر تار«، و ُمهر استادی بر شاه بیت ساز های ایرانی است. شهناز 
نام بزرگمردی است که در طول سالیان دراز بر پهنه آسمان موسیقی 
سنتی ما درخشید و نغمه ها و زخمه های دلپذیرش در ذهن ها باقی 
ماند و روح و روان عالقه مندانش را سرخوش از آواهایی آسمانی کرد.     
شور فرهاد و عشوه شیرین                                           

زنده کردی به شور شهنازت )۱(  
متولد  شهناز،  جلیل  تار،  دلنواز  استاد 
اصفهان به سال ۱۳۰۰  خورشیدی خود 
متن  »در  است:  کرده  معرفی  چنین  را 
موسیقی به دنیا آمدم. تا چشم باز کردم 
و خودم را شناختم همه چیز رنگ و بوی 
شهناز  شعبان  پدرم  داشت.  موسیقی 
بود.  کرده  موسیقی  وقف  را  خود  زندگی 
در  و  داشت  آشنایی  سازها  بیشتر  با  او 
نوازندگی سنتور و سه تار صاحب سبک بود. 
پدرم عشق به موسیقی و حرمت ساز را به 
ما آموخت. برادرم حسین، اشتیاق 
را  موسیقی  به  دلبستگی  و 
به کمک  و  دید  در من 

برادر دیگر، علی، تربیت هنری مرا بر عهده گرفت. از دوازده سالگی 
روزی  تا  گاه  و  داشتم  پشتکار  مشغول شدم.  تنبک  و  تار  آموختن  به 
چهارده ساعت ساز می زدم. اگر حمل بر خودستایی نشود، باید بگویم 
ایرانی آشنایی  اکثر سازهای  نوازندگی  با تکنیک و تدابیر  کم و بیش 
دارم؛ گرچه ساز دلخواه من تار است و این ساز با وجود من آمیخته 
از همان کودکی شوق و عالقه فراوانی به تنبک و دقایق  شده است. 
در حدود  کردم.  پیدا  زیادی  مهارت  این ساز  نواختن  در  و  داشتم   آن 
خان  اکبر  علی  تار،  بزرگ  استاد  همراه  ای  برنامه  در  سالگی  چهارده 
شهنازی، و خواننده مطرح آن روزگار استاد تاج اصفهانی در چهار باغ 
شعر  روی  بر  اصفهان  مایة  در  کنسرت  این  کردم.  شرکت   اصفهان 

ملک الشعرا بهار بود که به آهنگ »به اصفهان رو« معروف شد. )۲( 
به اصفهان رو که تا بنگری بهشت ثانی

به زنده رودش سالمی دگر ز ما رسانی       
موسیقی مرا با خود برد. این خاصیت موسیقی است. درونی می شود 
و در وجود انسان رسوخ می کند. من افسونزدة موسیقی بودم و عشق 
به این ساز و این نغمه ها به زندگی من شکل داد. هر کس با بصیرت 
و تأمل به آوای پر رمز و راز موسیقی اصیل گوش بسپارد صدای »او« 
را می شنود و با »او« پیوند می یابد. موسیقی سنتی ما را با ذات هستی 
و جلوة جمال هستی بخش پیوند می دهد. هر کس از موسیقی و ساز 
ادراک عمیقی داشته باشد از زبان ساز جز آوای رحمانی »هو« نمی شنود. 
موسیقی ما مثل عرفان مراحلی دارد و نوازنده همچون سالک در جستجوی 
غایتی راه می سپرد و در وادی عشق جویای حقیقتی است. آن که در 
ساز خود به چشم وسیلة طرب می نگرد از این عوالم چیزی در نمی یابد و 
در بند ظواهر می ماند. نوازنده به هنگام نواختن نظر به جلوة دلدار دارد 
و خود را با جهان هستی در ارتباط می یابد. موسیقی سنتی ما با عوالم 
انسانی و بی ریایی و خاکساری منطبق و هماهنگ است. در حقیقت، 
بدون صدق و صفا، موسیقی ما چیزی بی رنگ و بی رمق خواهد شد. 
جانمایة موسیقی ما عشق و اخالص است. آنچه به موسیقی سنتی ما 
غنا و قدر می بخشد تنها مضراب های سنجیده و سرپنجه قوی نیست  

شـهنـواز   تــــــار
 به یاران

زنده رود پیوست
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شـهنـواز   تــــــار

بلکه شور و حال عرفانی است که به موسیقی ما گیرایی می بخشد.« )۳(
استاد شهناز کار هنری خود را از اصفهان آغاز می کند و با همکاری 
شهرت  به  کسایی  حسن  و  اصفهانی  تاج  چون  بزرگی  استادان  با 
چشمگیری می رسد. همنوازی های جلیل شهناز و حسن کسایی در 
طول سالیان دراز با صدای با صالبت تاج اصفهانی یادگارهای ماندگاری 
»یاران  است.  گذاشته  جای  بر  اصفهانی  برجسته  استاد  سه  این  از 
 زنده رود« اجراهایی بسیاری از خود باقی گذاشته اند که در این میان 
همنوازی های جلیل شهناز و حسن کسایی و هماهنگی و اوج خالقیت 
را در  آنچنان ذوق و مهارت و پختگی  این دو اسطوره تکرار نشدنی 
اجراهای خود به هم آمیخته که هر پرده اش نوازشگر روح هر شنوندة 

اهل دل و هر مضرابش پیامی معنوی برای سوته دالن است. 
ادیب  استاد  با  طوالنی  همکاری  جوانی  همان  از  شهناز  استاد 
اجراهای  در  اصفهان-  آوازی  مکتب  آوازة  بلند  خوانندة  خوانساری- 
متعدد خصوصی و همچنین در چند برنامه رادیویی داشته است. پژمان 
بختیاری شاعر بنام معاصر در ستایش ادیب خوانساری ،حبیب اصفهانی 

و جلیل شهناز چنین سروده است. 
تا به کف دامن خوشبوی حبیب است و ادیب

شوری از نغمة شهناز بپا باید کرد)۴(        
شامل                                                ها  گل  های  برنامه  سلسله  همه  در  تار  دلنواز  استاد 
گل،  شاخه  یک  رنگارنگ،  های  گل   ، سبز  برگ  جاویدان،  های   گل 

ایرانی  موسیقی  صحرایی،  های  گل  تازه،  های  گل 
رادیویی  های  برنامه  در  شرکت  داشت.  شرکت  تکنوازان  و 
همکاری  و  رادیو  در  ایشان  فعالیت  دهه  سه  طول  در 
محجوبی، مرتضی  معروفی،  جواد  نظیر  نوازندگانی   با 
ملک،  اسداهلل  بدیعی،  اهلل  حبیب  یاحقی،  پرویز  تجویدی،  علی 
افتتاح،  ناصر  امیر  ورزنده،  رضا  صارمی،  منصور  خرم،  همایون 
آوری  نام  خوانندگان  همچنین  و  کسائی  حسن  و  ملک  جهانگیر 
همچون تاج اصفهانی، ادیب خوانساری، غالمحسین بنان، مرضیه، 
محمودی خوانساری، عبدالوهاب شهیدی، الهه، پوران، گلپایگانی، 
ایرج، شجریان و سیما بینا آثار ارزشمند زیبایی بوجود آورده است. )۵(  
و  نوازندگان  با  مختلف  کنسرت های  نیز  و  بسیار  برنامه های  ضبط 

خوانندگان معروف آن روزگاران حاصل این دوران است.  
پس از انقالب با انزوای اساتید قدیمی ، این استاد بلند آوازه 
نیز کم کار می شود اما پس از مدتی گوشه نشینی به همکاری هایی 
با جمعی از هنرمندان بزرگ همانند فرامرز پایور، علی اصغر بهاری، 
محمد اسماعیلی و محمد موسوی می پردازد که هنر دوستان این 
جمع را به عنوان  »گروه اساتید موسیقی« می شناسند. معروفترین 
آلبوم کنسرت  ناظری است که  با صدای شهرام  ها  این همکاری 

گروه اساتید موسیقی نیز نام گرفته است.)6(

جلیل شهناز و حسن کسایی 

  بقیه در صفحة 59 
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IMMIGRATION LAW

11511 KATY FREEWAY, SUITE 530 • HOUSTON, TX  77079
WWW.SAMAVATILAWFIRM.COM(281) 999-9990

COMMERCIAL & CIVIL LITIGATION   

Gia Shahrzad Samavati
 Partner   

Elle Shirin Samavati
 Partner   

11511 KATY FREEWAY, SUITE 530 • HOUSTON, TX  77079
samavati@sbcglobal.net(281) 999-9990
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“I will work hard to earn your business,
and even harder to keep it

Are you paying too much for insurance?
Auto, Home, Life, Commercial

Specializing in: Used car lots, Body shops,
Mechanic shop and Restaurants

1011 Hwy 6 South, Suite 205
Houston, TX 77077

CALL TODAY!!!

281-752-4900
Aida Babajanian
Insurance/Financial Services Agent

F A R M E R S
®



















































































YOUR HOME FOR FULL COLOR DIGITAL PRINTING

1403 Brittmoore Rd. • Houston, TX 77043
Tel: 713-722-0100 • Fax: 713-722-0153

www.responsibleprinting.com
responsibleprinting@gmail.com

Brochures
Flyers
Business Cards
Menus
Post cards
Doorhangers 
Envelopes
Continuous Forms
Carbonless Forms
Newsletter
Catalogs
Business Forms
Presentation Folders
Posters
Medical Forms
Stationary

FULL COLOR
POSTCARDS

DOOR MAGNETS
AS LOW AS $49.00

250 - $65.00
500 - $75.00

SIGNS
 
ALL 

WE DO
PRINTING

BANNERS
 

GRAPHIC DESIGNS



•

asheghanehpublication@gmail.com
www.asheghaneh.com
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