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ﯾﺎدآر

یهای بیپایان یالثارات
یحرمتی
بی

صدایی که میماند!
اﺣﺴﺎن ﺷﺮﯾﻌﺘﻰ

ﮔﯿﺴﻮ ﻓﻐﻔﻮرى
 انگار قرار نیســت بشــنوند ،انگار قرار نیست باور
کنند که این رفتارها توهین اســت ،انگار قرار نیســت
گامــی در جهت تصحیح عملکرد خود بردارند ،حتی
اعتراضهاي همراهان و همفکران خودشان را مانند
منتقدانی که بیانیه را منتشر کردهاند دیدهاند و به آنان
نیــز توهین کرده و به فعالیتهــای خود با همین راه
و روش ادامه میدهند .حتی ســخنان کســی مانند
ابراهیــم حاتمیکیا هم که ســازنده بســیاری از آثار
مهم و تأثیرگذار درباره دفاع مقدس اســت برایشــان
شــنیدنی نیســت .آنان حتی در روز آغاز هفته دفاع
مقدس هم سعی نکردهاند از آرمانهایی که بسیاری
از خیبریان به جا گذاشــتهاند حمایت کنند و بار دیگر
به یاد ما آوردند که از جمله کسانی هستند که »دود«
دارند نه »ســوز« .یالثارات باز هم منتشر شد و باز هم
توهینها و بیحرمتی خود به هنرمندان را ادامه داد.
به نظر میرسد براي منتشرنشــدن یا تغییر شیوه این
نشــریه مجــوزدار کاری از مقامهای مســئول وزارت
فرهنگ و ارشــاد اسالمی برنمیآید .اینجاست که یاد
سخنان مانی حقیقی در جشــن منتقدان میافتیم و
درخواستی که او داشته است؛ مانی حقیقی گفت» :ما
حاضر نیســتیم در کشوری زندگی کنیم که فرهنگش
زیر سایه قلدری و خشــونت نقد شود .ما باید جلوی
این خشونت را بگیریم« ،او تأکید کرد» :به کمک همه
ایرانیهایی نیاز داریم که معتقدند این طرز برخورد با
هنرمندان و انســانهای دیگر از اساس غلط است«؛
اما چگونــه میتوان جلوی این خشــونت را گرفت؟
خشــونتی که سازماندهی شده اســت و با مروری بر
سایت و نشریه یالثارات که با نام امام حسین)ع( منتشر
میشود ،میتوانیم این نکته را دریابیم که این شیوه در
تکتک مطالب و نوشــتههای منتشرشده در سایت و
نشریه آن به چشــم میخورد و میدانیم نه کتابمان
»قرآن« و نــه پیامبرمان و نه امامانمان و ...هیچکدام
این شــیوه را نمیپســندند .در بیشــتر مواقع به نظر
میرسد گذرکردن از کنار برخی اتفاقات و توجهنکردن
به آن بتواند راهگشا باشد ،در برخی موارد نیز میتوان
با حذف این نشریات گامی در جهت ترویجنیافتن این
خشونت برداشــت؛ اما شــاید بهترین شیوه ،حمایت
و توجــه به هنرمندانی اســت که مــورد هجمه قرار
گرفتهانــد ،هنرمندانی که لحظات مانــدگاری را برای
ســینما و هنر ایران در جهان خلق کردهاند و کشور و
هنرمان به آنها نیاز دارد و افتخار میکند.
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»...صدای انعقاد نطفه معنی و بسط ذهن مشترک
عشــق ،صدا ،صدا ،صدا ،تنها صداســت که میماند!«
)فروغ(
موسیقی علمی و معنوی ایران ،از زمان »موسیقی
کبیــر« فارابی تاکنون» ،نیندیشــیده« مانــده یا بهنحو
شایســته و بایســته مورد مهر و نظرورزی قرار نگرفته
است .این ســنت گرانقدر ،همچون »صدای خواهش
شفاف آب به جاریشدن« ،نیازمند نوزایی و بازاندیشی
اســت .همان موســیقیای کــه به تعبیــر افالطونی،
بــه دلها روح و به اندیشــه بال میبخشــد و در نظر
شوپنهاور ،تجسم ذات جهان است و نغمهای که جهان
متن اوســت و به بــاور نیچه ،زندگی ،بدون موســیقی
خطایی بیش نخواهد بود!
تجــدد راســتین امــا ،جــز »ازســرگیری« ســنت
چیست؟ برای شــروعی دیگر و آغازی نو ،گام نخست،
تصلبگشایی ،واسازی ،و زنگارزدایی از رسوب سدهها
زوال و رکــود و انحطــاط اســت .نوآوریهای اســتاد
ســاخت ســازهای
شــجریان در ابداع ســبک ارائه و
ِ
جدید و دانش و اشــراف وی نسبت به تاریخچه سنت
موسیقیایی ملی نشانگر درک همین ضرورت و داشتن
درد و دغدغه نوزایش و پیرایشگری سنت است.

در زمانــه و زمینــهای کــه صبــح روز تعطیل نیز،
در عیــد ســعید غدیر ،یعنــی روز وصایت بــه پیروی
از الگــوی »اَبَرمرد« و»انســان کامل« ،بایــد با صدای
گوشخراش»ضایعاتی خریداریم!« وانتهای دورهگرد
از خواب برخیزی ،یعنی در سرزمینی که ضایعات بیش
از اصل کاالها خریدار دارد ،تشخیص بهترین )صدا(ها
دشوار مینماید.
بر فراز همه آلودگیهای صوتی مســلط بر شهری
در حال ساختوســاز مدام ،این امید اما همچنان در ما
زنده اســت که »تنها صداست ،که ذوب ذرههای زمان
خواهد شد« و هر لحظه آینده و در راه ،باردار فریادهای
رسا و شیوای گذشــته خواهد بود .چنانکه در فضای
پســاطلوع دهه  ،۶۰یک صدا میتوانســت فرق داد و
»بــیداد« را فریــاد کند و آن کدام صــدا؟ یکی از چند
صدای برتر جهان .صدایی از خراســان؛ سرزمین ایمان

ﭼﺎپ :ﮔﻠﺮﯾﺰ ﺗﻠﻔﻦ66795442 :

و آزادگی ،سلحشــوری و عرفان ،که اینهمه در »اذان«
استاد تبلور یافته بود.
داشتن اســتعداد طبیعی در هر سپهری ،بهترین و
عالیترین بودن در هر رشــتهای ،اعــم از هنر و ورزش،
یــا فن و دانش ،موهبتی یزدانی اســت که برای ماندن
در حافظــه تاریخی مــردم کفایت نمیکنــد .زیبایی از
ســویی ،در پویش استعالیی و برتریجویی خود ،نیکی
و درســتی و راســتی را نیز میطلبد .استقالل استاد در
طول ســالهای خالقیت هنری نشان از بهرهداشتن او
از تعهد اخالقی و اجتماعی داشــت .و از دیگر سو ،هر
نمادی و ندایی نیازمند چشموگوشی است که ارجش
را بشناســد ،قــدرش را بداند و آن راه گشــوده را ادامه
دهد .صدای اســتاد را پس از او خوشــبختانه فرزندان
برومندش ،مژگان و همایون ،پژواکند .آن صدا اما امروز
ناخوش از مرارت و ماللت ایام است؛ آنان که »از سالله
درختان«اند را »تنفس هوای مانده ملول میکند!«.
پــس در زادروز این صدا و در این »شــب ســکوت
کویر« ،خواهش و نیایش ما در جشــن »بهترین)ها(«،
جز این نیست که باآرزوی شفا و بازیافت کامل سالمت
او ،ارجشناس و گوشســپار صدایی باشیم که همواره
خواهد ماند:
»ببار ای بارون،ببار!  ...به یاد عاشقای این دیار،به داغ
عاشقای بیمزار«...

زﯾﺮ آﺳﻤﺎن ﺷﻬﺮ

ﺧﺘﻢ آﻧﻼﯾﻦ
ِ
سعید برآبادی :مراسم ختم یکی از استادان برجسته
علــم فیزیــک جهــان برپاســت؛ اما بیشــباهت به
ســوگواریهای ما ایرانیها .پرفسور علی جوان ،استاد
دانشگاه امآیتی و مخترع لیزر گازی که  ۲۲شهریورماه
در ۹۰ســالگی در آمریکا درگذشت؛ اما یاران و دوستان
و اقوامش برای آنکه بتوانند پذیرای میهمانان خود از
ایران و دیگر کشورهای جهان باشند ،به جای برگزاری
چند مراســم ختم در ایران و آمریکا به این فکر افتادند
که این مراســم را به شکل متفاوت برگزار کنند و عصر
روز چهارشنبه این مراسم نه در خاک یک کشور ،بلکه
در فضــای اینترنتی برگزار شــد .ســایت  ekhatmکه
چند صباحی اســت به راه افتاده ،حاال با انتشار آگهی
برگــزاری مجلس ختم این مختــرع جهانی ،ترافیکی
بیشتر از روزهای دیگر پیدا کرده؛ چراکه بازتاب خبر این

مراسم در شبکههای اجتماعی با واکنش زیادی همراه
بود و بسیاری را وسوسه کرد یک ختم آنالین را تجربه
کنند .سایت ،نیاز به ثبتنام پیچیدهای ندارد .شاید حتی
کمتر از یک دقیقه برای این کار زمان الزم باشد .بعد از
آن باید از فهرست مراسمهای درحالبرگزاری ،مراسم
مدنظر را انتخاب کرد .پیش از رفتن به تاالر اختصاصی
این مراســم ،میتوانیــد گل هم خریــداری کنید .یک
حساب اینترنتی برای این کار در نظر گرفته شده که شما
میتوانید با پرداخت پول ،گلی را به صورت نمادین در
تاالر مراسم بارگذاری کنید .هزینه تهیه این گل ،صرف
مصارف عامالمنفعه میشــود .همزمان بــا ورود به
تاالر میتوانید پخش موزیــک غمناک از پیش در نظر
گرفتهشــده را آغاز کنید .بعد هم احتماال میخواهید
بدانید در این مراســم عزاداری چه کســانی حاضرند.

مراسم پرفسور علی جوان یکی از شلوغترین ختمهای
آنالین این ســایت اســت .دکتر کیقبــاد بهدین ،دکتر
حسین بخشــی ،فرزند دکتر حسابی و ...تنها بخشی از
چهرههای شناختهشده این مراسم هستند که به همت
گروهی از فیزیکدانان ایــران و ایرانیان داخل و خارج
کشــور در  ekhatmبرگزار شــده است .در بخشهای
جنبی این ســایت ،گزینههایی برای آسانشــدن کارها
وجود دارد .میتوانید شــعری برای مجلس خود پیدا
کنید ،میتوانید از امکانات پذیرایی در گوشهگوشه شهر
اطالع یابید یا حتی متن دعوت برای مراسم خود تهیه
کنید .اگرچه افراد آنالین در مراســم میتوانند هرکدام
پیغامی را خطاب به سوگواران مراسم اعالم کنند؛ اما
هنوز چنین مراسمی برای ما ایرانیها شاید کمی سرد
و بیروح به نظر بیاید.

