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 امام صادق عليه السالم فرمودند:
هركس�ي كه خداون�د خيرش 
را بخواه�د، حب امام حس�ين 
عليه الس�الم و حب زيارتش را 
در قل�ب او مي ان�دازد و هر كه 
را خداون�د بدي�ش را بخواهد، 
بغض نس�بت به امام حس�ين 
عليه الس�الم و بغض زيارت آن 
حضرت را در قلب او مي اندازد. 
وسائل الشيعه، ج۴۱، ص ۶۹۴

يوسفعلی ميرشکاک در رونمايی از »خطبه اصغر« عنوان كرد

منظومه سرايی از اركان آيين عاشوراست
عرفانپور: جذابيت كتاب اين است كه يک منظومه برای كوچک ترين شهيد كربالست، وقتی برای 

كوچک ترين شهيد واقعه عاشورا می توان يک منظومه سرود پس برای ديگر شهدای كربال نيز 
حرف های زيادی برای گفتن داريم

يوس�فعلی ميرش�کاک در آيي�ن رونماي�ی از »خطب�ه 
اصغر« گفت: منظومه سرايی از اركان آيين عاشوراست.

یوسفعلی میرشکاك، شاعر آیینی كشورمان در مراسم رونمایی 
از كتاب »خطبه اصغر« نوشته علی محمد مؤدب با اشاره به 
اینکه سرودن منظومه از اركان آیین عاشورایی ما بوده است، 
گفت: جا دارد از همت بلند علی محمد مؤدب بابت س��رودن 
یک منظومه تشکر كنم. یکی از عوامل رشد فرهنگ و ادبیات 
غرب همین است كه نویسندگان و شاعران با یکدیگر و با دیگر 
فالسفه و اندیشمندان در ارتباط هستند. یکی از معایب ما عدم 
كار گروهی است. باید دور هم جمع شویم و داده هایمان را با 
یکدیگر به اشتراك بگذاریم. این كار موجب پایداری یک اثر 
می شود. این كتاب قابل اعتنایی است، ولی مطلب این است كه 

می تواند فراتر برود، فقط كافی است كه بازبینی شود.
در ادامه این مراسم، عباس محمدی، مدیر مركز آفرینش های 
ادبی حوزه هنری گفت: به این اث��ر از چند وجه می توان نگاه 
كرد؛ اول قالبش كه قالب مثنوی است. مثنوی همانند رباعی 
كامالً ابداعی ایرانی و بستر مناسبی برای روایت ایرانی است كه 
بزرگان شعر ما در این قالب شعر سرودند كه این اشعار منشأ 
حکمت ایرانی است. دومین وجه، موضوع آن است كه حادثه 
بزرگ عاشوراست. شاعران بسیاری در دوره های مختلف در این 
زمینه شعر سرودند، اما می توان گفت شکوهمندترین دوره آن 
پس از انقالب است كه چه از لحاظ كیفی و چه كمی كاماًل با 
سایر دوران متفاوت است. سومین نکته مورد توجه، منظومه 
بودن این كتاب است. »خطبه اصغر« منظومه ای است كه قطور 

نیست و متناسب با حوصله مخاطب امروز سروده شده است.
   عرفان در اين منظومه ميدان دار است 

همچنین میالد عرفان پور، شاعر كشورمان گفت: خصیصه و 
ویژگی آثار استاد مؤدب این است كه همیشه خودشان هستند 
و زیست ایشان با اشعارشان حالت آیینه ای دارد. ایشان مانند 
برخی از شعرا به دنبال محاسبه آنچنانی نیستند تا به دنبال میل 
مخاطب باشند. چیزی را بیان می كنند كه متأثرشان كرده و 
در سلوك خودشان مؤثر بوده است. وی افزود: نکته مورد بحث 
دیگر منظومه سرایی ایشان است كه مقام معظم رهبری نیز 
تأكید بر احیای این سنت داشتند. استاد مؤدب در عرصه شعر 
عاش��ورایی این اتفاق را رقم زدند كه اتفاق نویی بود. این یک 
حركتی است كه می تواند جریان ساز باشد و منظومه سرایی را 

زنده كند. نکته دیگر این است كه در منظومه هایی كه در مورد 
عاشوراست همچون منظومه »عمان« شاهد این هستیم كه 
همواره عرفان میان داری می كند و در »خطبه اصغر« نیز عرفان 
پررنگ است، اما عناصر و محتوای دیگری نیز همچون حماسه 
و موضع سیاسی و اجتماعی عاش��ورا مشهود است. جذابیت 
این كتاب این است كه یک منظومه برای كوچک ترین شهید 
كربالست. وقتی برای كوچک ترین شهید واقعه عاشورا می توان 
یک منظومه سرود پس برای دیگر شهدای كربال نیز حرف های 

زیادی برای گفتن داریم.
   قزوه: »خطبه اصغر« متن متينی دارد

در ادامه علیرضا قزوه، رئیس دفتر ش��عر، موس��یقی و سرود 
سازمان صداوسیما با اش��اره به اینکه متن این كتاب كمتر از 
متن منظومه »عمان« نیس��ت، عنوان كرد: این كتاب متن 
قابل توجه و متینی دارد، ولی در نقاط اوج هنوز جای كار دارد 
و شاعر می تواند با افزایش نقطه اوج مخاطب را به وجد بیاورد. 
منظومه نوشتن كار دشواری است. با وجود این دشواری آقای 
مؤدب تا حد زیادی موفق بودند، اما اگر این اثر بازبینی شود 

قطعاً می تواند پرواز بهتری داشته باشد.
همچنین علی محمد مؤدب، شاعر منظومه و كتاب »خطبه 
اصغر« با اشاره به دغدغه اش در حوزه سرودن مثنوی بیان كرد: 
در تمام این سال ها احساس كردم كه ما كمی غزل زده شده ایم 
و دغدغه من بود كه به سمت مثنوی بروم. در این سال ها چند 
منظومه نوشتم كه اساتید باید در مورد آنها نظر بدهند. در مورد 
»خطبه اصغر« هم ادعایی ندارم. تنها خوابی دیدم كه پیرو آن 
نتیجه گرفتم باید در مورد حضرت علی اصغر)ع( شعر بگویم. 
این كوچک ترین شهید كربال ناگفته های بسیار دارد. همچنان 

كه دیگر شهدای كربال نیز حرف های ناگفته زیادی دارند.

    شعر

در سن ۹۴ سالگی رقم خورد

درگذشت ابراهيم قنبری مهر، سازگر برجسته موسيقی ايرانی
محمد معتمدی روايت كرد

از نغمه های آيينی و خوانندگی در اپرای عاشورا
به گفت�ه محمد معتم�دی، موس�يقی و فرهنگ م�ا با رگه 
اصل�ی جامعه اعتق�ادی ايرانی با هم تنيده ش�ده اس�ت. 
محمد معتمدی كه آثار عاشورایی چون »قاب آه« و حرخوانی در 
»اپرای عاشورا« را در كارنامه كاری خود ثبت كرده است، گفت: 
من از كودكی خواندن را دوست داشتم و هر مدیایی كه در مسیرم 
بود و با خواندن هم��راه بود، انجام می دادم. من در گروه س��رود 
مدرسه، هیئت های مذهبی، تعزیه و مجالس قرآن می خواندم، 
در واقع این میل به خواندن در من ذاتی بود. در حوزه حرفه ای هم 
تابع قوانین كلیشه ای بازار و معادالتش نیستم. شخصیت هنری 
من و آنچه در دوران كودك��ی، قطره قطره در ذهن و قلب من در 
حوزه موسیقی جای گرفته، همین صدا و نغمه های آیینی بوده 
اس��ت. وی كه در برنامه تلویزیونی آن سخن می گفت، توضیح 
داد: من شخصاً آدمی هستم كه قواعد بازی  را چشم بسته قبول 
نمی كنم، یعنی اعتقادم این است كه من هم یک انسان هستم 
و حق دارم دنیا را آنگونه كه می بینم، تحلیل و بر اساس آن، راه و 
روشم را انتخاب كنم و این عقیده را نه تنها در كار، بلکه در همه 
زمینه ها دارم. به قالب های از پیش تعیین شده بدبین نیستم، ولی 
باید آنها را مطالعه كنم و این به خصلت شخصی من برمی گردد و 
تابع قوانین كلیشه ای بازار و معادالتش نیستم. گذشته  مداحان و 
ذاكرانی كه مبتنی بر اصول موسیقی اصیل ایرانی و آوازهای اصیل 
ایرانی بودند، قابل توجه است. آنها هم مسلط به آواز اصیل ایرانی 
و ردیف موسیقی دستگاهی بودند و هم نوحه سرایی می كردند كه 
در شهر كاشان می توانم از مرحوم حاج عباس كاتب، مرحوم حاج 
اسماعیل اخباری، حاج عباس محلوجی و حاج عباس مشجری 

نام ببرم كه ردیف دستگاهی خوبی می خواندند و نغمه هایشان 
در گوش من می رفت. به هر حال باید گفت موسیقی و فرهنگ 
ما با رگه اصلی جامعه اعتقادی ایرانی با هم تنیده ش��ده است. 
معتم��دی در بخش دیگ��ری از صحبت های خ��ود ضمن ارائه 
توضیحات��ی از روندی كه در حوزه موس��یقی و خوانندگی طی 
كرده درباره حضورش در پروژه »اپرای عاشورا« بیان كرد: اپرای 
عاشورا از نظر من یک كار خاص است، چراكه هم مبتنی بر متون 
تعزیه است و هم در واقع یک نگاهی به اپراهای فاخر و درخشان 
جهانی دارد و به لحاظ سبک مبتنی بر اصول اعتقادات ما و اصول 
نمایشی است. در واقع می توانم بگویم كه یک كار همه چیز تمام 
است. اپرای عاشورای اس��تاد بهروز غریب پور اولین اپرا از سری 
اپراهای عروسکی با موس��یقی ایرانی بود. من شروع به خواندن 
و تمرین كردم. در بین نقش ها متوجه نقش حر شدم و به دلیل 
بار دراماتیک و نمایشی زیادی كه داشت و وضعیت های مختلف 

نمایشی كه تجربه می كرد، خیلی برایم جذاب بود.

ابراهيم قنبری مهر، سازنده سرشناس س�ازهای موسيقی و از 
شاگردان استاد ابوالحسن صبا درگذشت.

 ابراهیم قنبری مهر، استاد پیشکسوت سازسازی و شاگرد ابوالحسن صبا 
دیروز جمعه 21 مرداد ماه  در سن 94 سالگی دار فانی را وداع گفت. 

ابراهیم قنبری مهر در مردادماه 13۰7 در تهران متولد شد، در شش  
سالگی پدرش را از دست داد. پس از تحصیل تا پنجم ابتدایی برای 
امرار معاش به كارهای مختلفی از جمله نجاری روی آورد. با توجه به 
عالقه ای كه به موسیقی داشت، پس از چند سال و زمانی كه امکانات 
فراهم شد، تصمیم گرفت برای یادگیری موسیقی و نوازندگی ویلن 

نزد ابوالحسن صبا برود.
پس از گذراندن یک دوره نت نویسی و آشنایی با گام های موسیقی 
ایرانی و غربی و یادگیری نوازندگی، صبا پیشنهاد ساخت ویلن را به 
وی می دهد و او را به سورن آراكلیان معرفی می كند تا از اطالعات و 
مطالعات نظری  او آگاه شود. وی با استفاده از راهنمایی های ابوالحسن 
صبا و سورن آراكلیان به س��اخت ویلن پرداخت. او در سال 1334 

كارگاه سازسازی وزارت فرهنگ و هنر را تأسیس كرد.
ابراهی��م قنبری مهر، در س��ال 1339 از س��وی اداره هنرهای زیبا، 
جهت كارآموزی در كارگاه اتی ین واتلو كه در پاریس قرار داشت به 
فرانسه اعزام شد. او به دلیل مهارت و تجربه فراوان، مستقیماً به دوره 

مخصوص تعمیرات كه مربوط به دوره عالی است، راه یافت.
فعالیت و كار استاد قنبری مهر با عشق ادامه می یابد. در همین سال ها 
سرژ خوتسیف كه رهبر اركستر سمفونیک و نوازنده چیره دست ویلن 
و استاد كنسرواتور موس��یقی تهران بود با ساز ساخت استاد قنبری 
می نوازد و آن را به لحاظ كیفی تأیید می كند و سفارش یک ساز به او 
می دهد. در همه این مراحل سایه استاد صبا همچون یک پدر، استاد، 
دوست، راهنما و حامی بر سر استاد قنبری بود. در سال 1336 استاد 
صبا دار فانی را وداع می گوید. این ش��اید بزرگ ترین ضایعه زندگی 
هنری و عاطفی اس��تاد قنبری بود. اكثر اساتید، كار استاد قنبری را 
می ستایند و طی یادداشت هایی نظرات مثبت خود را ابراز می دارند. 
مرحوم داوید اوستراخ كه در آن زمان از مشهورترین نوازندگان ویلن 

جهان بود طی یادداشتی برای استاد قنبری كار وی را ستود.
بازنگری در سازهای محلی و احیای ساز باستانی »كرمیل« از دیگر 

اقدامات مهم استاد قنبری مهر به شمار می رود.
ابراهیم قنبری مهر در سازهای ایرانی تغییراتی ایجاد كرد تا مشکالت 
این سازها را كمتر یا برطرف كند. از جمله این فعالیت ها می توان به 
تنظیم فاصله گوشی، ثابت كردن خرك سه تار، تثبیت پرده های تار 
و سه تار با فلز، تغییر سرپنجه تار و سه تار به قالب گیتار، ایجاد شیار 
در اطراف دهانه كاسه و نقاره تار، طراحی س��از كروماتیک سنتور، 

تغییرات در سازهای قانون و كمانچه اشاره كرد.

 حمله دن كيشوت هاي سلطنت طلب 
به سايه

 طرفداران پهلوي، از اينکه يک شاعر بزرگ، از پهلوي ها بيزار بوده و با اشعارش همراه انقالب شده 
و اكنون در جمهوري اسالمي مرگ او يک ضايعه فرهنگي شمرده شده  است، ناراحتند

مصطفي محمدي     دیده بان

    موسیقی

     نشر

تمديد اجراي اپراي »عاشورا«
اج�راي اپ�راي »عاش�ورا« ك�ه ب�راي نخس�تين بار در 
ت�االر وح�دت روي صحن�ه م�ي رود، تمدي�د ش�د. 
به گزارش »جوان«، به نقل از رواب��ط عمومي و امور بین الملل 
بنیاد رودكي، اپراي »عاشورا« به كارگرداني بهروز غریب پور كه 
با بازآفریني و طراحي جدید از شامگاه 19 مرداد در تاالر وحدت 
روي صحنه رفته اس��ت، یک اجراي دیگر در روز چهارش��نبه 
خواهد داش��ت.  پس از اس��تقبال مخاطبان از اجراهاي 19 تا 
21 مرداد اپراي »عاشورا«، اجراي این رویداد تا روز چهارشنبه 
26 مرداد تمدید شد. اپراي »عاش��ورا« روایتي ویژه از حماسه 
حسیني را در تاالر وحدت پیش روي تماشاگران قرار مي دهد. 
بهزاد عبدي، آهنگساز و محمد معتمدي، مصطفي محمودي و 

محمدرضا صادقي آواگران اپراي »عاشورا« هستند. 
----------------------------------------------------

 توئيت زينب سليماني 
درباره شهيد همداني

در پي صحبت هاي موهن يکي از سران فتنه سال ۸۸ عليه شهداي 
مدافع حرم به خصوص سردار شهيد حس�ين همداني، زينب 
سليماني با انتشار يک بيت شعر به اين مسئله واكنش نشان داد. 
فرزند شهید سلیماني در صفحه شخصي خود خطاب به سردار 

شهید همداني نوشت:
سرخ است تو را سینه و سبز است تو را سر 

  اي روی رقیبان تو در فتنه ي شب زرد
----------------------------------------------------

 رونمايي از سرديس »سايه«
 در خانه نيما يوشيج

سازمان زيباسازي شهر تهران از سرديس استاد فقيد هوشنگ 
ابتهاج ك�ه س�اخت آن از دو م�اه پيش و قبل از درگذش�ت 
ايشان آغاز شده بود، در خانه نيما يوشيج رونمايي مي كند. 
سازمان زیباسازي شهر تهران در پي سیاست تکریم از مفاخر 
و اساتید، ساخت سردیس هوشنگ ابتهاج شاعر معاصر را آغاز 
كرده است كه به زودي ساخت این سردیس به پایان مي رسد. 

 طرح پیشنهادي این سردیس را استاد مرتضي آرین مي سازد 
كه تا یک ماه دیگر و پس از پایان ساخت در یکي از مکان هاي 
پیشنهادي نصب مي شود.  قرار بود این سردیس همزمان با روز 
تولد استاد ابتهاج در ششم اسفند رونمایي شود، اما متأسفانه 
با درگذشت این شاعر بزرگ، در مذاكراتي كه با خانواده ابتهاج 
انجام شده قرار است پیش از فرارسیدن چهلمین روز درگذشت 

استاد، این سردیس در خانه نیما یوشیج رونمایي شود. 
----------------------------------------------------

 اكران »شب طاليي« 
با تأخير يك هفته اي

فيلم سينمايي »شب طاليي« به كارگرداني يوسف حاتمي كيا 
با چند روز تأخير از چهارشنبه  هفته آينده اكران مي شود. 
علي س��رتیپي - مدیر دفتر پخش فیلمی��ران - درباره تغییر 
برنامه اكران فیلم »ش��ب طالی��ي« كه قرار بود پ��س از پایان 
تعطیلي سینماها روي پرده برود، گفت: با توجه به مهیا نشدن 
ش��رایط الزم براي اكران از جمله تهیه مواد تبلیغاتي این فیلم 
از هفته آینده و روز چهارش��نبه )26 مرداد( اكران خواهد شد.  
»شب طالیي« كه در جشنواره   فجر سال قبل رونمایي شد، به 
كارگرداني یوسف حاتمي كیا و تهیه كنندگي ابراهیم حاتمي كیا 
تولید شده است. این فیلم به موضوع روابط پیچیده   درون یک 
خانواده مي پردازد كه در دوران كرونا و در شب تولد مادربزرگ 
در یک خانه قدیمي با بحراني جدي مواجه مي شوند.  اگر چه 
زمان اكران »شب طالیي« به تعویق افتاده است، اما سینماها 
پس از پنج روز تعطیلي روز گذشته فعالیت خود را با اكران دو 

فیلم جدید»كوزوو« و »دوزیست« از سر گرفته اند.

محمدعلي مجاهدي:
 برخي اشعار جايگاه شعر آييني را 

به خطر انداخته است
در ح�ال حاض�ر و ب�ه دلي�ل عدم 
نظارت دقي�ق بر انتش�ار اش�عار 
آييني، انتش�ار برخي از مجموعه 
اشعار با محتواي كفرآلود، جايگاه 
شعر آييني را به خطر انداخته است. 
استاد محمدعلي مجاهدي، پدر شعر 
آییني با بیان ای��ن مطلب در دیدار با 
مهدي توكلیان، سرپرست اداره كل 
كتابخانه هاي عمومي اس��تان قم با حمای��ت از فعالیت هاي محافل 
ادبي در نهاد كتابخانه هاي عمومي كش��ور، نقش محافل ادبي را در 
انگیزه بخشیدن به شاعران جوان مهم توصیف كرد.  پدر شعر آییني 
كشور با اشاره به اهمیت نظارت و حراست از جایگاه شعر آییني گفت: 
در حال حاضر و به دلیل عدم نظارت دقیق بر انتش��ار اشعار آییني، 
انتش��ار برخي از مجموعه اش��عار با محتواي كفرآلود، جایگاه شعر 
آییني را به خطر انداخته اس��ت.  وي بیان كرد: یکي از فعالیت هاي 
اخیر من، توجه و آسیب شناسي ش��عر آییني و والیي بوده است و در 
همین راستا، بسیاري از اشعار آییني منتشر شده در دهه هاي اخیر 
را بررسي كرده ام.  در این دیدار مهدي توكلیان، سرپرست اداره كل 
كتابخانه هاي عمومي اس��تان قم، ضمن تقدیر از س��ال ها فعالیت و 
تالش معنوي استاد مجاهدي در حوزه شعر آییني، گسترش و ارتقاي 
جایگاه شعر آییني را از اهداف و وظایف ذاتي محافل ادبي و رویکرد 

آموزشي، فرهنگي و اجتماعي نهاد برشمرد. 

   محمدصادق عابدينی
در حالي ك�ه ابتهاج به دلي�ل جايگاهي كه 
در فرهن�گ و ادبيات فارس�ي داش�ت، از 
س�وي جامعه ايراني بزرگ داشته مي شود، 
ض�د انقالب از س�اعاتي پس از درگذش�ت 
او، ب�ا ان�واع توهي�ن و فحاش�ي از م�رگ 
اين ش�اعر سرش�ناس اب�راز خوش�حالي 
ك�رد و ب�ه دنب�ال تحقي�ر وي برآم�د. 
سروانتس، نویسنده مشهور اسپانیایي داستاني 
دارد به نام »دن كیش��وت« كه ازشاهکارهای 
ادبیات جه��ان اس��ت و مضمون��ي اخالقي و 
اجتماعي دارد. دن كیش��وت پیرمرد متوهمي 
است كه آسیاب بادي را دشمن مي پندارد و با 
تمام توان به آن حمله مي كند و در ضمن جنگ 
با دیو خیالي، نیزه اش در پره هاي آس��یاب گیر 

مي كند و به سختي به زمین مي خورد. 
داستان اكانت هاي مجهول الهویه و اغلب فیک 
كه خود را هوادار رضا پهلوي معرفي مي كنند 
و حمله تمام عیار آنها به هوشنگ ابتهاج شاعر 
تازه درگذش��ته كش��ورمان، از جنس داستان 

دن كیشوت است. 
شبکه هاي اجتماعي ش��اهد یک دوگانگي در 
برخورد با خبر درگذش��ت ابته��اج بود. بخش 
عمده اي از واكنش ها به ابراز تأس��ف و تأثر از 
مرگ ش��اعر پرآوازه معاصر و باز نش��ر اش��عار 
وي اختصاص داش��ت كه نش��انه اي از جایگاه 
ابتهاج در میان دوستداران ادبیات و شعر بود و 
بخش دیگر كه در اقلیت به سر مي بردند، ولي 
پرهیاهو ظاهر ش��دند، واكنش هاي سیاس��ي 
از س��وي اكانت هاي ضد انقالب بود كه تالش 
داشتند با فحاش��ي به ابتهاج وي و افکار وي را 

منکوب كنند. 
در می��ان اكانت هاي ض��د انق��الب فحاش به 
»سایه«، س��لطنت طلب ها گوي س��بقت را از 
دیگران ربوده ان��د. از آنجایي كه بي س��وادي، 
یک��ي از ش��اخصه هاي فعالی��ت اكانت ه��اي 
سلطنت طلب در فضاي مجازي است كه با نشر 
دروغ و مهمل بافي س��عي در تطهیر پهلوي ها 
دارند، این اكانت ها با بازنشر بریده جراید ابتداي 
انقالب اسالمي كه در آن اشعار انقالبي ابتهاج 
منتشر شده و خبر عرض ارادت وي به بنیانگذار 

انقالب اسالمي دیده مي شود، این ادیب برجسته 
را با جمالت س��خیف و ادبی��ات ركیک، مورد 
هجمه قرار داده ان��د. حتي عده اي پ��ا را  فراتر 
نهاده، ابراز عالقه این شاعر به انقالب را خیانت 
نامیده اند. فحاشي ها به ابتهاج با اشاره به سابقه 
مرام سیاس��ي وي و حتي دیدگاه هاي مذهبي 
این شاعر كه شعرش در مورد امام حسین )ع( 
در ایام محرم امسال شهرت ویژه اي پیدا كرده ، 
اكانت هاي فیک شبکه هاي مجازي را به خشم 

آورده است. 
طرفداران رضا پهلوي  از اینکه یک شاعر بزرگ، 
از پهلوي ها بیزار بوده است و با اشعارش همراه 
انقالب ش��ده و اكنون در جمهوري اس��المي 
مرگ او یک ضایعه فرهنگي شمرده شده است، 
ناراحتند. آنها سایه را »خائن«، »فریب خورده«  
و »نوكر صفت« نامیده اند و حتي از اینکه ابتهاج 
امریکا را باعث جنگ میان روس��یه و اوكراین 

معرفي كرده بود هم عصباني هستند ! 
یکي از اكانت هاي مجهول الهویه سلطنت طلب، 
حتي تالش چند س��اله ابته��اج در راه اندازي 
برنامه گل ه��ا در رادیو را ضربه به موس��یقي 
ایراني مي داند كه در 14۰۰ س��ال گذش��ته 
بي مانن��د اس��ت و باع��ث قلع و قمع ش��دن 
موس��یقي ایران��ي شده اس��ت! در حال��ي كه 
كارشناسان موسیقي متفق القول هستند كه 
برنامه رادیویي »گل ه��ا« در دوره خود باعث 
ضبط و حفظ بخشي از موسیقي اصیل ایراني 
شده است. س��لطنت طلب ها با ادبیات سخیف 
خود در مواجهه با م��رگ ابتهاج، مصداق »مه 
فشاند نور و س��گ عوعو كند« ش��ده اند. آنها 

عامدانه با حمله به هنرمندان و فرهیختگاني 
كه س��ابقه مبارزه و ضدیت با حکومت پهلوي 
دارند، در حال ایج��اد هزینه براي هنرمنداني 
هس��تند كه نمي خواهند با جریان سیاس��ي 
س��لطنت طلب هاي خارج نش��ین همراه��ي 
كنند یا مان��ع از بیان انتقادات آنها نس��بت به 
بازماندگان پهلوي ش��وند. آنه��ا مي خواهند 
با توهین به هنرمنداني كه س��ابقه ضدیت با 
حکومت س��لطنتي دارند، چهره هاي منتقد و 

مخالف پهلوي را به سکوت بکشانند. 
برخالف نظر جریان ضد انقالب كه »سایه« را 
به واسطه مرام سیاسي اش، مخالف جمهوري 
اس��المي مي دانستند، انتش��ار تصاویر وي در 
هنگام رأي دادن در انتخابات ریاست جمهوري 
و عالق��ه وي به ای��ران از یک س��و و همچنین 
واكنش دولت ایران و ابراز تأسف از درگذشت 
این چهره ادبي، بر آتش خش��م ض��د انقالب 
افزوده اس��ت. میداني كه مي ش��د ب��ا مصادره 
به مطلوب كردن ابتهاج از س��وي جریان هاي 
ضد انقالب به عاملي براي فش��ار به جمهوري 
اسالمي تبدیل شود، از دس��ت آنها خارج شد 
و در مقابل واكنش هاي داخل ایران نشان داد 
كه برخالف آنچه ضد انقالب به دنبال آن بود، 

ابتهاج در ایران جایگاه خوبي داشت. 
   انتقاد خانواده ابتهاج از فشار ها و فحاشي ها
 ابتهاج در آلمان در گذش��ت و وصیت كرده بود 
در ایران به خاك س��پرده ش��ود. ب��ا همکاري 
دولت ایران ش��رایط انتقال پیکر وي به میهن 
و خاكس��پاري آن در رش��ت فراهم شده است. 
مسعود بهنود  از دوستان ابتهاج، چند روز پیش 
گفته بود: » براندازان خانواده هوشنگ ابتهاج را 
تحت فشار قرار دادند تا پیکر این شاعر به ایران 
نیاید و مراسم خاكس��پاري او در وطن صورت 
نگیرد.  از نظر جریان برانداز این اقدام به نوعي 
تأیید حاكمیت است. تا این لحظه و تا آنجایي 
كه مي دان��م، خانواده ابته��اج مقاومت كرده و 
تالش مي كنند تا پیکر س��ایه به ایران منتقل 

شود و مراسم برگزار گردد.«
بي اخالقي سلطنت طلب ها با واكنش خانواده 
مرحوم ابتهاج مواجه شد. یلدا ابتهاج دختر این 
شاعر  در صفحه اجتماعي خود در فضاي مجازي 
با بازنشر یکي از فحاشي ها نوشت: » اي كاش در 
این شرایط با زخم زبان هاي بیجا آتش در دلمان 

به پا نمي كردید.« 
توهین ها و حمله ها به ابتهاج در ش��رایطي رخ 
داده است كه این ش��اعر س��ال ها دور از ایران 
زندگي كرده بود و جریان روش��نفکري نیز به 
شدت عالقه داشت وي را مصادره و به نام خود 
ثبت كند، اما برخوردهایي كه در این چند روز 
از س��وي اپوزیسیون س��لطنت طلب بروز پیدا 
كرده است، نش��انه اي از نوعي توحش فرهنگي 
اس��ت كه در آن كینه هاي قدیمي از ش��اعري 
كه دیگر در میان ما نیست، سر باز كرده است و 
عقده هاي فروخفته از پیروزي انقالب اسالمي 
از شاعري گرفته مي شود كه ایران را سراي امید 

مي دانسته است.

توهين ها و حمله ها به ابتهاج 
در ش��رايطي رخ داده اس��ت 
ك��ه اين ش��اعر س��ال ها دور 
از اي��ران زندگ��ي كرده ب��ود 
و جري��ان روش��نفكري نيز 
به ش��دت عالقه داشت وي را 
مصادره و به نام خود ثبت كند

    ساز


