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حضرت آيت اهلل خامنه اي در ديدار با جمعي 
از ش�اعران كش�ور ضمن تقبيح اس�تفاده  
ف�راوان از لغات بيگانه در رس�انه ها، خطاب 
به مس�ئوالن تأكيد كردن�د: نگذاريد زبان 
فارس�ي دچار فرس�ودگي و ويراني ش�ود. 
در شب والدت باسعادت كريم اهل بیت حضرت 
امام حسن مجتبي)ع( جمعي از استادان زبان 
و ادب پارسي و ش��اعران جوان و پیشكسوت با 
حضرت آيت اهلل خامن��ه اي رهبر معظم انقالب 

اسالمي ديدار كردند. 
رهبر معظم انقالب در اين دي��دار از ولنگاري 
زباني و ساخت لفظي بسیار نازل برخي ترانه ها 
و پخش آنها از صداوسیما در سريال ها نیز انتقاد 
كردند و گفتند: زبان فارسي قرن هاي متمادي 
است كه عمدتاً به وس��یله شاعران بزرگ حفظ 
شده و اين گونه سالم و فصیح به دست ما رسیده 
است، بنابراين ما بايد حرمت زبان را حفظ كنیم 
و اجازه نداريم با بي مباالتي آن را به دست فالن 
ترانه س��راي بي هنر بدهیم كه الف��اظ را خراب 
كند و بعد نیز با پول بیت المال در صداوسیما و 

دستگاه هاي دولتي و غیردولتي پخش شود. 
ايش��ان تأكید كردند: حفظ هويت ملت بسیار 
مهم اس��ت چراكه ملتي كه هويت خود را گم 
كند، در مش��ت بیگانگان آب مي شود و از بین 

مي رود. 
حضرت آي��ت اهلل خامنه اي درخص��وص زبان 
فارس��ي ابراز نگراني كردند و گفتند: من راجع 
به زبان فارس��ي حقیقتاً نگرانم زيرا در جريان 

عمومي، زبان فارسي در حال فرسايش است. 
رهبر انقالب اسالمي افزودند: من از صداوسیما 
گله من��دم، به دلیل اينكه به ج��اي ترويج زبان 
صحیح و معیار و زبان صیقل خورده و درست، 
گاهي زبان بي هويت و تعابیر غلط و بدتر از همه 
تعابیر خارجي را ترويج مي كند. انتش��ار فالن 
لغت فرنگي يك مترجم يا نويسنده از تلويزيون، 
موجب عمومي شدن آن لغت و آلوده شدن زبان 

به زوايد مضر مي شود. 
  حركت شعر فارسي اميدواركننده

 است
حضرت آيت اهلل خامنه اي در اين ديدار، حركت 
و پیشرفت جريان شعر انقالب را امیدواركننده 
دانس��تند و گفتند: البته جريان هاي ش��عري 
ديگري نیز وجود دارد اما اين جريان شعر انقالب 
است كه از لحاظ مضمون، نوآوري در مضامین و 
صیقل يافتگي الفاظ پیشرفت بسیار چشمگیري 

داشته است. 

رهبر انقالب اس��المي، بیان و پديده ش��عر را 
از معج��زات آفرين��ش خواندن��د و افزودن��د: 
ش��عر از جنبه جمال و زيبايي برخوردار است 
و اين امتیاز، ش��عر را به يك رس��انه اثرگذار و 
مسئولیت آور تبديل مي كند كه بايد اين تعهد را 
در خدمت جريان روشنگري و هدايت قرار داد. 
ايشان با اش��اره به يك مغالطه ناشیانه كه شعر 
را به »ش��عر هنري« و »ش��عر متعهد« تقسیم 
مي كند و مي كوشد با شعار قلمداد كردن شعر 
متعه��د، از آن ارزش زدايي كند، خاطرنش��ان 
كردند: اش��عار بزرگان و قله هاي ش��عر فارسي 
همچون حافظ، س��عدي، فردوس��ي و مولوي 
آكنده از اخالق، تعلیم، تعهد، حكمت، عرفان، 
معنويت و اسالم ناب اس��ت، بنابراين تفكیك 
جنبه هنري و زيباشناختي شعر از جنبه رسالت 
و تعهد آن، مغالطه اي واضح و ناشي از غفلت يا 

كم سوادي است. 
حضرت آيت اهلل خامنه اي قرار دادن ش��عر در 
خدمت معارف توحیدي، فضايل اهل بیت)ع(، 
انقالب و حوادث مهم كشور و مسائل گوناگون 
دنیاي اسالم را موجب اعتالي شعر دانستند و 
افزودند: در اشعار خود زيبايي هاي رفتاري ملت، 
همانند حماسه زيبا و پُرشكوه حضور فداكارانه 
مردم در كمك رساني به سیل زدگان را به تصوير 
بكشید، زيرا اين كار، شعر شما را به پرچم هويت 

ملت تبديل مي كند. 
    از شهداي فاطميون 

تا شعري در مورد خليج فارس
در بخش ديگ��ري از اين مراس��م يوس��فعلي 
میرشكاك شعري را قرائت كرد: واپسین موقف 
معراج حقیقت زهراس��ت، سر توحید در آيینه 
غیرت زهراست/ روح آدم، شرف خاتم، دردانه 
غیب، ذات عصمت، نفس صبح قیامت زهراست. 
در ادامه حیدر منصوري شعري را درباره خلیج 
فارس خوان��د: صبور مثل درخت��ان، پر از بهار 
بمان، خلیج فارس! سرفراز و استوار بمان/ بخند، 
موج به موج از كرانه ه��ا برخیز، برقص و هلهله 

كن، مست و بي قرار بمان/اسیر سايه اين ابرهاي 
تیره مشو، به روشنايي فردا، امیدوار بمان.

رهبر انقالب پس از اتمام اين ش��عر فرمودند: 
الحق كه حق خلی��ج فارس را در ش��عر الاقل 

ادا كرديد. 
در بخش��ي ديگر حسین دهلوي ش��عر خود را 
قرائت كرد: هرچند اينكه سخت شكستي دل 
من است، غمگین مشو! كه شیشه براي شكستن 
است/ من دوستي به جز تو ندارم، قسم به عشق، 
هركس كه غیر از اين به تو گفته  است، دشمن 
است/چشمان من مس��یر تو را گم نمي كنند، 

فانوس اشك هاي من از بس كه روشن است!
در ادامه س��ید عین الحس��ن از هند شعري را 
خواند: تو را همیش��ه به عهد شباب مي بینم، به 
هر سؤال، هزاران جواب مي بینم/هنوز عطر تو 
در شیشه هاي سربسته است، هنوز نیم جهان را 
به خواب مي بینم / گذشت عمر شريفت ز چارده 
صد سال، چه عطر تازه كه در اين كتاب مي بینم. 
رهبر انقالب پس از اتمام اين ش��عر فرمودند: 
طیب اهلل، خیلي خوب اس��ت، ماش��اءاهلل، شعر 

فارسي و روان و خوب. 
در ادامه رضا شريفي نیز شعرش را چنین قرائت 
كرد: حتي اگر به قیمت ش��اهانه زيستن، ننگ 
اس��ت زير منت بیگانه زيس��تن/ اين عقل اين 
مرده بي حوصله مرا، تكلیف كرده است به ديوانه 
زيستن/ ويرانه بوي دوست اگر مي دهد بگو، من 

راضي ام به گوشه ويرانه زيستن. 
در بخشي ديگر ناصر حامدي شعرش را قرائت 
كرد: باز باران اس��ت، باران حسین بن علي، 
عاشقان جان ش��ما، جان حس��ین بن علي/ 
خواه بر باالي زين و خواه در میدان مین، جان 
اگر جان است قربان حسین بن علي/ شمرها 
آغوش وا كردند، اما باك نیست، وعده ما دور 
میدان حسین بن علي... / در همین عصر بال 
پیچیده عطر كربال، عطر ب��اران صوت قرآن 
حس��ین بن علي/ هر كجاي خ��اك من بوي 
ش��هادت مي دهد، عش��قم ايران است، ايران 

حسین بن علي.
مهديه انتظاريان نیز شعرش را در محضر رهبر 
انقالب خواند: تنها نشس��ته منتظر و سر به راه 
كوه، در انعكاس نقرهاي نور ماه كوه/ بر شانه هاي 
يخ زده اش برف سالیان، بر قامتش حرير نسیم و 
گیاه كوه/ تاريك كرده روز و شبش را مسافري، 

يك روز دل سپرده به چشمي سیاه كوه. 
عاطف��ه جعف��ري نیز ش��عرش را به ش��هداي 
فاطمیون تقديم كرد: كوچه هامان پراز سیاهي 
بود، شهررا از عزادرآوردند، چشم هاي ستاره ها 
خنديد، ماه را سمت ديگر آوردند/ شاخه هايي 
ك��ه س��رفرازانند، میوه هايي كه جل��وه باغند، 
مادران مثل ام لیاليند كه پسر مثل اكبر آوردند/ 
روي تابوت هايش��ان بس��تند، پرچم��ي كه به 
رنگ خورشید اس��ت، فاطمیون فدايیان حرم، 

سروراني كه سر برآوردند. 
اش��ك و بغض رهبر انقالب پ��س از پايان اين 
شعر مشهود بود و ايشان در واكنش به اين شعر 
فرمودن��د: خیلي ممنون خان��م، خیلي خوب. 
ش��هداي مظلوم فاطمیون ج��ا دارد كه به آنها 

واقعاً پرداخته شود. 
بنابر اين گزارش در اين ديدار 29 تن از شاعران 
جوان و پیشكس��وت، اش��عار خود را در حضور 

رهبر انقالب اسالمي قرائت كردند.
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هرگز دروغ نگفت�ه ام و هيچ  گاه 
دروغ به من گفته نش�ده اس�ت 
)اش�اره به اينكه آنچه پيامبر به 
من فرموده است راست و درست 
بوده است( و هرگز گمراه نبوده ام 
و كسی نيز به وس�يله من گمراه 

نشده است.

شرك  زباني
من نگران زبان فارس��ي هستم. هش��تگي كه سال هاست در 
شبكه هاي اجتماعي از آن اس��تفاده مي كنم و نگراني ام را در 
مورد زبان فارس��ي و مس��یري كه در حال حركت است فرياد 

مي زنم؛ زبان فارسي اي  كه يگانه  است. 
پوياست اما هويت دارد. منعطف است اما اصالت دارد. روان است 
اما مسیر دارد. رهاست اما آسمان دارد. چموش است اما پايش 
در بنِد زلف يك ملت گره خورده است و آنها كه مي خواهند اين 
زبان را كه هويت ماست از ما بگیرند، مي دانند كه ايراني خون 
مي دهد اما هويت نمي دهد. از همین  جاست كه دست به دامِن 
بي هويت هاي اين خاك مي شوند؛ بي هويت هايي كه تقي زاده وار 

مي خواهند از سر تا پا فرنگي شويم!
زبان ها در همه  جاي دنیا ب��ه يكديگر واژه ق��رض مي دهند و 
مي گیرند. اين طبیعي  است اما يك بار اين دادوستد به انتخاِب 
اهل علم و حكمت يك كشور صورت مي گیرد و بارديگر توسط 

سلبريتي هاي بي سواِد يك جامعه!
تا اينجاي قصه درد دارد اما نه آن قدر كه نتوانیم ادامه دهیم!

درد اصلي، شاعران و اهل ادب  اين خاكند كه در دوران معاصر 
لزوماً اهل علم و حكمت نیستند و حتي گاهي به كسوت همان 
سلبريتي ها هم درمي آيند. آنها كه بدون انتخاب و از باب تقلید 
و همرنِگ جماعت شدن و مخاطب محوري! الفاظ را از كِف تايم 
اليِن شبكه هاي اجتماعي جمع و موزون مي كنند و به اسم شعر 

معاصر به خورد ملت مي دهند. راستي چه شده؟
چرا مردم ما ديگر نم�ي ت�وانند ب��ا ادبی�ات اصیل مان ارتب�اط 

برقرار كنند؟
جوابش ساده اما پیچیده است. كافي  است سري به انجمن ها و 
جلسات و كنگره هاي شعر بزنید تا عبارت »زبانِ شعر« را مكرراً 

بشنويد. غالباً در موضِع نقد و با اين دو عبارت: 
1. زبان شعر شما به روز نیست. 

2. زبان شعر شما يكدست نیست. 
حدود 100س��ال پیش در ايران تحولي شكل گرفت كه متأثر 
از تحولي جهاني بود. كودكان در مكتبخانه ها در حال خواندِن 
»منت  خداي را عزوجل« بودند كه كتاب از زير دستشان كشیده 

شد و به آنها گفتند: بااااا. . . باااااا. . . آآآآآب. . . داااااادددد. . . 
عده اي »يك دفعه« تصمیم گرفتند مسیِر حدوداً هزارساله  زبان 
فارسي را تغییر دهند؛ تغییري كه مردم مجبور بودند به واسطه 
كتب درسي، نظام آموزشي، رسانه ها و... آن را بپذيرند. )ر ك به 

قطعنامه نخستین كنگره نويسندگان ايران(.
شاعران معاصر نیز در امتداد مس��یري كه شاعران منورالفكِر 
دوره قاجار و پهلوي ش��روع كردند قدم برداشته و به دو دسته 
تقس��یم ش��ده اند. گروه اول كه از نظر نگارن��ده اتبهُ الّتباهین 
هس��تند آنهايند كه گنجینه ادب فارس��ي را نفي مي كنند و 
مي گويند سعدي و صائب و بیدل كهنه شده اند و بايد طرحي 

نو درانداخت كه متأسفانه انداخته اند!
اين دسته از شاعران )=كافران زبان فارسي(كه نفي گذشته و 
قله هاي ادب فارسي مي كنند را مي گذاريم در صحراي خیاِل 

خام خود بچرند!
اما دسته دومي نیز وجود دارند كه اگر چه اين نظر را قبول ندارند 

اما نتیجه  و امتداد عملي حرفشان همین مي شود. 
ايشان مي گويند هر كسي مختار است يكي از دو زبان فارسي را! 
انتخاب كند؛ يا زبان سنتي! يا زبان مدرن! اما اگر يكي از اين دو 
زبان را انتخاب كرد بايد »يكدستي زبان« را حفظ كند، يعني 
در ش��عرش يا به زبان معاصر متعهد باشد يا به زبان سنتي اما 

هر دو اصالت دارند!
نتیجه آنكه يك طالي نابي وجود دارد و يك طالي بدلي!

هر دو را جلوي ش��ما مي گذارد؛ يكي را در عمق چاه! و يكي را 
در دسترس!

ش��ما هم به ناچار بايد بدلي بي ارزش را به ج��اي طاليي ناب 
بپذيريد. 

در واقع طرِح دوگانه سازي زبان فارس��ي و اصالت دادن به هر 
دو گاِن آن فريبي ا ست كه منورالفكرهاي معاصر و روشنفكرهاي 
معاصرتر به  وس��یله آن ما را در داِم ش��رك زباني انداخته اند، 
هرچند ما به يگانگي زبان فارس��ي ايمان داريم و تس��لیم اين 

صحنه آرايي ها نخواهیم شد. 
مگر ما دو زبان فارسي داريم؟ 

شايد بگويید: ُخب راه حل؟ اينطور كه به بن بست مي رسیم!
خیر. راه سوم مشخص اس��ت؛ راهي كه در آن شاعر به درياي 
اشعار و ادبیات اصیل فارس��ي متصل مي شود، در آن غوطه ور 
شده و در میان اوراق آن صیقل مي خورد. ساختماني كه ايشان 
بناساخته اند را زندگي مي كند و درختي كه آنها پرورش داده اند 
را ثمر مي خورد تا آنجا كه بتواند نقشي، خشتي، پله اي، پنجره اي 

كوچك به آن خانه بیفزايد و آن را تكامل بخشد. 
تكاملي كه اول در خوِد او به وجود آمده و سپس در ظرف شعر 
ريخته  مي شود. تكاملي كه پاگذاشتن نه جاي پاي بزرگان ادب 

فارسي كه پاي نهادن بر شانه هاي آنهاست. 
و اين مسیري  است كه انقالب اسالمي در همه زمینه ها پیش 

رفته و خواهد رفت. 
نتیجه چنی��ن تحولي قطعاً بايد اتصال دوب��اره فرهنگ و زبان 
مردم ايران و جهان با رود خروش��ان و چشمه جوشان ادبیات 

اصیل فارسي باشد. 

حسينعباسيفر يادداشتميهمان

رهبر معظم انقالب در ديدار با شاعران فارسي گوي:

نگران زبان فارسي هستم

تمسخر مهمان از سوي مجري آقازاده!
در تلويزيوني كه يك نفر به واس��طه اينكه پدرش مدير ارش��د 
سازمان صداوسیماست، يك شبه تهیه كننده و مجري مي شود، 
نبايد تعجب كرد كه در ماه رمضان كه م��اه پرداختن به اخالق 
اسالمي است، تلفظ اشتباه يك كلمه از سوي مهمان برنامه كه 
از طبقه فرودست جامعه است، به اس��باب تمسخر وي از سوي 

مجري تبديل شود. 
مجري برنامه »اختیاريه« كه ت��الش بي ثمري براي پر كردن جاي 
خالي »ماه عسل« را دارد، با دستاويز قرار دادن تلفظ اشتباه كلمه 
»اكشن« از سوي مهمان برنامه، اقدام به تمسخر وي مي كند. گويا 
مجري جوان برنامه هنوز فرق میان شوخي با تمسخر و خرد كردن 
يك فرد را متوجه نشده است. مدت هاست مجريان حرفه اي تلويزيون 
از اينكه اجراي برنامه هاي تلويزيوني در دست افراد غیرحرفه اي قرار 
گرفته گاليه دارند. از سلبريتي ها گرفته تا آقازاده ها، به دلیل جاذبه 
اجرا در تلويزيون حاضرند به هر نحو كه شده مجري شوند بدون اينكه 
توانايي اجراي درست يك برنامه را داشته باشند. رفتار غیرحرفه اي 
مجري برنامه »اختیاريه« پیش از اين نیز مسبوق به سابقه بوده است. 
دعوت از مرحوم مشايخي و پیش كشیدن بحث خودكشي جهان 
پهلوان تختي يكي از حاشیه هايي بوده كه اين برنامه به آن دامن زده 
اس��ت. »اختیاريه« تا پیش از ماه مبارك رمضان در قالب يك تاك 
شو روي آنتن مي رفت اما در رمضان با تغییر محتوا، به چیزي مشابه 
»ماه عسل« تبديل شده است. اين برنامه تالش مي كند با دعوت از 
چهره هاي گمنام با داستان هاي زندگي خاص، خود را بیشتر از ساير 

برنامه هاي مناسبتي ماه رمضان به »ماه عسل« تبديل كند.

رهب��ر انق��اب: زب��ان فارس��ي 
قرن هاي متمادي است كه عمدتًا 
به وسيله ش��اعران بزرگ حفظ 
شده و اين گونه سالم و فصيح به 
دست ما رسيده است، بنابراين 
ما بايد حرمت زبان را حفظ كنيم

دستاويز قرار دادن مجلس عزاي سيدالشهدا)ع( براي نمايش خشم و كينه

»برادر جان« بويي از مجلس امام حسين)ع( نبرده اي!
   محمد صادقي

در يازدهمین قس��مت از س��ريال »برادر جان« شاهد 
سكانسي از عزاداري و راه افتادن دسته زنجیرزني بوديم. 
در اين سكانس نسبتاً بلند، شخصیت هاي اصلي قصه كه 
چهار پسرخاله هستند، در دو رديف روبه روي هم ايستاده 
و در ظاهر در حال عزاداري هستند، اما در واقع با نگاه هاي 
كشدار عصباني دعواي قديمي خود را دنبال مي كنند. اين 
سكانس كه گويا صرفاً براي پرحجم تر شدن نمايش ظواهر 
مذهبي در مجموعه مناسبتي ماه رمضان در سريال »برادر 
جان« گنجانده شده، به جاي آنكه نمايانگر فرهنگ عاشورا 
و ارج نهادن به آزادگي ساالر ش��هیدان باشد، تصويري 

مخدوش از عزاداران حسیني را ارائه مي كند. 
چندي پیش سخنگوي كمیسیون فرهنگي مجلس در 
گفت و گو با روابط عمومي تلويزيون از سريال »برادرجان« 
به عنوان »نمونه موفق سريال سازي با رويكرد آموزه هاي 
ديني« ياد كرده بود. احتماالً حجت االسالم آزاديخواه 
پیش از تماشاي اين سكانس بحث برانگیز، اقدام به تعريف 
و تمجید از مجموعه »برادر جان« كرده اند، زيرا در اين 
سكانس آنچه بیشتر از هر چیزي خودنمايي مي كند، 
وهن شعائر ديني است، به طوري كه گويا طرفین يك 
دعواي مالي و خانوادگي حاضر نیستند حتي براي دقايقي 
در مجلس عزاي امام حسین)ع( دست از اختالف بردارند 

و به اصل موضوع عزاداري بپردازند. 

دستاويز قرار دادن يك امر مقدس به نام مجلس عزاداري 
براي سیدالشهدا)ع( براي نمايش كینه هاي خانوادگي 
كه در سريال برادر جان شاهد آن بوديم، آيا مي تواند به 
يك سريال رنگ و بوي مذهبي دهد؟ اين موضوعي است 
كه بارها به عنوان ضعف سريال هاي مناسبتي مذهبي 
در تلويزيون از آن ياد ش��ده است؛ اينكه فیلمساز نگاه 
ظاهري به دين و مذهب دارد و نمي تواند خواسته رسانه 
در تولید يك محصول با رنگ و بوي مذهبي را بیشتر از 
پوسته ظاهري عمق دهد. در سريال برادر جان كه اين 
شب ها از شبكه 3 سیما پخش مي شود، بار ها حرف از 
دين و دينداري و قس��م به قرآن صحبت مي شود، اما 
دغدغه مذهبي در عمل ديده نمي شود. گويا فیلمساز 
به آنچه س��فارش گرفته كه بس��ازد چندان اعتقادي 
ن��دارد. ابوالفضل جلیلي درباره س��اخت فیلم مذهبي 
بدون شناخت از مذهب مي گويد: »وقتي فیلمي قرار 
است در حوزه ديني ساخته ش��ود آن قدر سختگیري 
نمي ش��ود و راحت پول خرج مي كنند در صورتي كه 
كسي فیلم مذهبي بايد بسازد كه به مذهب اعتقاد داشته 
باشد. بخشي از كساني كه فیلم هاي مذهبي مي سازند 
اعتقادي به مذهب ندارند.« وقتي فیلمساز شناختي از 
جايگاه مجلس عزاي حسیني)ع( ندارد، حتي دسته و 
سینه زني را بهانه اي براي نمايش خشم و كینه شخصي 

مي كند؛ مشابه آنچه در برادر جان ديديم.

آگهی تجدید مناقصه عمومی یک مرحله اي
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ضمنًا هزینه درج آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد.
روابط عمومی شرکت آب و فاضالب استان ایالم 
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محمدعلي بهمني: 

اميدوارم تذكر رهبري جلوي مافيای ترانه را بگيرد
    مصطفي شاه كرمي

محمدعلي بهمني گفت: اتفاقات حوزه ش�عر و ترانه و 
اقدامات دس�ت هاي پنهان كار را به جايي رس�انده كه 
رهبر انقالب هم از اوضاع گاليه كردن�د. ما در ماه هاي 
گذشته فرياد مي كش�يديم و آقايان اصاًل به آنها توجه 
نمي كردن�د تا اينكه ح�اال از زبان باالتري�ن مقام نظام 
اس�المي و با حالتي سرش�ار از نگراني مطرح مي شود. 
هر چند پیشینه اعتراض هاي محمدعلي بهمني در رابطه 
با افت و تنزل كیفیت ترانه هاي مورد اس��تفاده از س��وي 
خوانندگان موسیقي پاپ به سال  هاي گذشته بازمي گردد 
اما اين اعتراضات اواسط شهريور ماه سال گذشته با اعالم 
استعفا از پست رياست شوراي شعر و ترانه دفتر موسیقي 
ارش��اد به اوج رس��ید. او در متن خداحافظي    اش از دلیل 
اين كار اينگونه ياد مي كند: »ما تذكر داديم، اما دوستان 
حرف هاي ما را نپذيرفتند. من هم گفتم چرا مجوز به اين 
اشعار ضعیف به اسم ما تمام شود... من با آگاهي اشتباهم 
از قبول رياست ش��وراي ترانه، فقط به اين دلیل كه ديگر 
مزاحم ترانه هاي ضعی��ف نباش��م، خداحافظي مي كنم. 
مش��كل ترانه هاي ضعیفي اس��ت كه آبروي شعر و ترانه و 

موسیقي را برده است.«
بس��یاري از ش��اعران و اهالي موس��یقي معتقدند اشعار و 
ترانه هاي موسیقي پاپ در سال  هاي اخیر تنزل يافته  اند و از 
محتواي عمیق و غناي شعري برخوردار نیستند. بسیاري 
از »بند«  هاي دو تا چند نفره شكل گرفته در حوزه موسیقي 
پاپ و خوانندگان نوظه��ور، عمدتاً اش��عار و ترانه هايي را 
مي پسندند كه حتي از كمترين و دم دستي ترين مؤلفه هاي 
شعري برخوردار نیس��تند. اين آهنگ ها كه صرفاً به دلیل 
تلفیق ريتم يا موس��یقي خاص ش��ان در میان مخاطبان 
برجسته شده اند به مرور زمان ذائقه شنیداري مخاطبانشان 

را نیز تا حد زيادي تنزل مي دهند. 
ابراز گاليه مندي رهب��ر انقالب از پخش و انتش��ار برخي 
ترانه ها از صدا و سیما و دستگاه هاي دولتي و غیردولتي با 
استخدام عباراتي نظیر »ولنگاري زباني« و »بي مباالتي« در 
برنامه ديدار ساالنه ايشان با جمعي از اساتید و فعاالن زبان و 
ادبیات فارسي، مهر تأيیدي بود بر حقانیت فريادهايي كه از 

برخي دلسوزان شعر و ترانه و موسیقي شنیده مي شد. 
ايش��ان ضمن اعالم نگراني شان نس��بت به زبان فارسي از 
ولنگاري زباني و ساخت لفظي بس��یار نازل برخي ترانه ها 
و پخش آنها از صداوسیما در س��ريال ها نیز انتقاد كردند و 

گفتند: »ما بايد حرمت زبان را حفظ كنیم و اجازه نداريم با 
بي مباالتي آن را به دست فالن ترانه سراي بي هنر بدهیم كه 
الفاظ را خراب كند و بعد نیز با پول بیت المال در صداوسیما 

و دستگاه هاي دولتي و غیردولتي پخش شود.«
ابراز گاليه مندي رهبر انقالب از اوضاع شعر و ترانه و عدم 
توجه و مداقه مسئوالن و سازمان هاي داراي مسئولیت هاي 
قانوني در حفظ و حراس��ت از زبان فارسي مجاب مان كرد 
تا بار ديگر با محمدعلي بهمن��ي گفت و گو كنیم. اين پیر 
خوش زبان ش��عر و ترانه گفت: خب الحمدهلل ايشان همه 
آنچه را كه الزم بود فرمودند و ديگر هیچ نیازي به توضیح 

و تبیین هم ندارد. 
بهمني در مورد چرايي اجازه فعالیت به آثار ضعیف و حتي 
س��خیف و عبور آنها از فیلتر نظارتي دستگاه هاي مختلف 
اظهار داشت: صحبت اين است كه اتفاقاً همه اين كارهاي 
ضعیف از فیلتر رد مي شوند، يعني هر كسي مي تواند برود 
و ببیند كه آثار ضعیف و سخیف در بررسي ها رد شده اند، 
منتها در هر صورت دس��ت ديگري هس��ت كه در نهايت 
مي تواند اين رد ش��ده ها را پخش كند! فرمايش��ات رهبر 
انقالب خوبي اش اين است كه مي توان امیدوار بود جلوي 

اين دست ها گرفته شود. 
اين ترانه س��راي قديمي كش��ورمان افزود: من بر اساس 
وظیفه اي كه داشتم همان موقع اعتراض كردم و الحمدهلل 
حاال كه حضرت آقا هم به آن اشاره كردند امیدوارم اوضاع 
بهتر از قبل شود. اين نكته را هم بايد بگويم به رغم همه داد 
و فريادهايي كه بلند مي شود الاقل جلوي ترانه هاي زشت و 
سخیف گرفته مي شود و به آنها مجوز نمي دهند اما مشكل 
كار اين اس��ت كه بعد از چند وقت مي بینی��م همان آثار 
زشتي كه به آنها مجوز داده نشده در بازار منتشر و پخش 
مي شوند. ان شاءاهلل تذكر و صحبت هاي حضرت آقا جلوي 

اين گونه اقدامات را خواهد گرفت.

هادیعسکری دريچه


