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  معصومه طاهری
آزاده نوجوان رهيافته تاجيكستاني و از 
ارامنه ارتدوكس است كه مانند بسياري 
ديگر از رهيافتگان به واسطه اينترنت و 
فضاي مجازي با اسلام آشنا شده است؛ 
آشلنايي اي كه وي را تا شلناخت كامل 
و گفتلن شلهادتين پيلش بلرد و باعث 
تشلرف به دين مبيلن اسلام گرديده 
اسلت. به همراهي انجمن شهيد ادواردو 
آنيللي )تازه مسللمانان( بلا ايلن بانوي 
تازه مسلمان گپ وگفت كوتاهي داشتيم.

    
چطور شلد كه به اسام گرايش 

پيدا كرديد؟
قبل از اين در كشللوري اسللامي زندگي 
مي كردم و كم و بيش با عقايد مسلللمانان 
آشللنا بودم، اما مي ديدم در فضاي مجازي 
هر روز تعدادي مسلللمان مي شوند حتي 
از خداناباوران و دانشللمندان آتئيسللت يا 
مسلليحيان. برايللم عجيللب بود كلله چرا 
دانشللمندان غربي باسللواد بين اين اديان 
مختلف، اسللام را انتخاب مي كنند براي 
همين درباره اسام در سايت هاي اسامي 
مثل سللايت رهيافته به تحقيق و مطالعه 
پرداختم. چيزي كه توجهم را بيشتر جلب 
كرد بحث اختيللار در پذيللرش عقيده در 
اسام بود؛ همين ها زمينه گرايشم به اسام 

را ايجاد كرد. 
بله غيلر از اينترنلت، كتاب هم 

خوانديد؟
بله؛ وقتي وارد فضاي مجازي شدم، سؤاالت 
زيادي داشتم. به من كتاب »اسام در يك 
نگاه« از آيت اهلل مكارم شيرازي را معرفي 
كردند. كتاب هاي اعتقادي ايشان را دوست 
دارم و دنبال مي كنم. كتاب »تاريخ پيامبر 
اسللام« از آقاي سللبحاني را هم خواندم؛ 
البته كتاب ها به صورت نرم افزار و پي. دي. 
اف بود چون اصًا امكان خريد و نگهداري 
كتاب در خانه برايم نبود و در شرايط سخت 

تحقيق كردم. 
مفهوم ايلن كتاب ها براي شلما 

سخت نبود؟
اتفاقاً خيلي سللنگين بود؛ گاهي شبهات 
زيادي هم برايم ايجاد مي شللد به طوري 
كه از تحقيق دلسللردم مي كرد اما نااميد 
نمي شدم سللعي مي كردم افراد مطمئني 

پيدا كنم و سؤاالتم را بپرسم. 
اين افراد چه كساني بودند؟

زماني كلله به تهللران آمده بوديللم يعني 
تقريباً چهار سال پيش اوايلي كه شروع به 
خواندن كتاب ها كردم از محله مسيحيان 
تهران كوچ كرديم. تقريباً بين مسلللمانان 
بوديم آنجا با خانواده اي آشللنا شللدم كه 
دختر آنها چند سللال از من بزرگ تر بود. 
او فهميد دنبال چه هسللتم و براي همين 
يكي از اقوامشللان را كه حوزوي و مجتهد 

بود معرفي كرد. حدود يك سال و نيم با او 
گفت وگو مي كردم تا شبهاتم رفع شود. 

چه چيز اسام براي شما جذاب تر 
بود؟

دعوت اسللام به تحقيق و پرسشگري در 
دين بللراي من خيلللي جالب بللود، چون 
مسلليحيت دقيقاً نقطه مخالف اين تفكر 
اسام است. در كتاب مقدس آمده زماني 
كه آدم از درخت حيات خورد از بهشللت 
رانده شد. خداوند به او گفت اگر بماند و از 
درخت شناخت نيك و بد بخورد همانند ما 
مي شود همه چيز را مي فهمد و تشخيص 
مي دهللد! اين انديشلله كتللاب مقدس به 
مسيحيان ياد مي دهد بين بهشت و تفكر 
يكي را انتخاب كنند و اينكه بايد اول ايمان 
بياوريم اما اسام مي گويد اول بايد تفكر و 

تحقيق كنيم بعد ايمان بياوريم.
كي و چطور شهادتين گفتيد؟

دوم خرداد امسال به كمك يكي از استادان 
فضاي مجازي به اسم خالد سياحي استاد 
گللروه انصارالعقيده في اهواز شللهادتين 

گفتم. ايشان خواند و من تكرار كردم.
از زماني كه مسللمان شديد چه 
تغييري در شما ايجاد شده است؟

الگوهاي رفتاري من تغيير كردند در نتيجه 
رفتارهاي من مثبت شد. حضرت عيسي)ع( 
در كتاب مقدس انساني است كه بسيار خشن 
با مادرش صحبت كرده اما همين شللخص 
در قرآن بسيار تكريم شده يا حضرت مريم 
كه در قرآن سوره اي به اسمش است وقتي 
داستان هاي قرآني درباره ايشان و حضرت 
محمد)ص( و رفتارهاي نيكشان را مي خوانم 
الگو مي گيرم كه آرام و خوش برخورد باشم. 

چه چيزي در مسيحيت براي شما 
سخت بود؟

گناه غريزي يا همان گناه نخسللتين؛ البته 
تا قبل از اين كلله قرآن بخوانللم اين اعتقاد 
مسلليحيت برايم آزاردهنده نبللود. به باور 
مسلليحيت به  خاطر خطاي حضرت آدم و 
حوا، تمام بشر و زمين گناهكار شدند و انسان 
متولد شده چه گناهي بكند چه نكند به گناه 
ارثي مبتا اسللت؛ گناهي كه فقط با ايمان 
به مسيح پاك مي شللود چون عيسي فداي 
گناهان ما شد؛ مي گويند خدا پسر خودش 
را فرسللتاد كه خونش ريخته و زمين پاك 
شود؛ در حالي كه اسام مي گويد اين غلط 
است كه يك نفر به  خاطر گناه فرد ديگري در 
هزار سال قبل گناهكار باشد. انسان تا زماني 
كه خطايي نكند قلبش مثل لوح سفيد است 
و گناهي ندارد. گناه هيچكللس را هم پاي 
ديگري نمي گذارند. قطعاً كسي كه در مسير 
هدايت و تحقيق قرار گرفته باشد اين سخن 
اسام به دلش مي نشلليند و از عقايد باطل 

مسيحيت بيزار مي شود. 
به نظر شما اگر والدينتان متوجه 
تغيير دين شما شوند چه واكنشي 

نشان مي دهند؟
پدرم به امللام حسللين)ع( عاقه خاصي 
دارد. چنللد بار هم به كربا رفته اسللت. از 
وقتي ايران آمديم مادرم خيلي تحت تأثير 
دسللته هاي عزاداري عاشللورا قرار گرفته 
اسللت. اگر قبًا بود شللايد خيلي سفت و 
سخت مقابل من مي ايسللتادند. نمي دانم 
اما فكر مي كنم اگر بفهمند با كمي آرامش 
رفتاري از من و داليلي عقلي و مقايسه هايي 
منطقي، در اين باره منطقي برخورد كنند.

خانواده شما خانواده مقيدي به 
مسيحيت هستند؟ 

معمولي، امللا خودم خيلي به دسللتورات 
مسيحيت مقيد بودم.

از اينكه بعد از مسللمان شلدن 
تنها هستيد نمي ترسيد؟

اوايل كمي احسللاس غربت داشللتم. دلم 
مي خواست يكي كنارم باشد تا از احساساتم 
نسللبت به دين و مذهبم برايش بگويم اما 
هيچكس نبود. از وقتي با قرآن انس گرفتم 

كم كم وضعيتم بهتر شد. 
الهام بخش تريلن شلخصيت در 
مسلمان شدن شما چه كسي بود؟

حضرت محمد)ص( و حضرت علي)ع( زيرا 
اين بزرگان اشخاصي هستند كه با خواندن 
شجاعت انديشه و سخن هايشان به تمامي 

نيازهاي چندگونه ما پاسخ داده مي شود. 
چه تعدادي از مردم تاجيكستان 

مسيحي هستند؟
بزرگ تريللن گللروه آنها پروتسللتان هاي 

انجيلي هستند كه حدود 3 هزار نفرند. 
با كدام آيه قران بيشلتر مأنوس 

هستيد ؟
آيه 28 سوره الرعد )الَِّذيَن آَمُنوا َوتَْطَمِئُنّ 
ُقُلوبُُهللْم بِِذْكللِر اهلَلِهّ أاََل بِِذْكللِر اهلَلِهّ تَْطَمِئُنّ 
الُْقُلللوُب(. خيلي وقت ها كه مي ترسللم و 
احساس غريبي مي كنم سريع اين آيه به 
ذهنم تداعي مي شود كه ياد خدا آرامبخش 
قلب اسللت و قلب با ياد خدا آرام مي گيرد. 
همين خدايي كه دسللت مللن را گرفت از 
انحرافات بيرونم كشلليد بلله من مي گويد 
نگران نباش. به ياد من باشللي قلبت آرام 

مي شود و ترس تو مي ريزد. 
نماز خواندن به شيوه اسامي چه 

حسي داشته است؟
اولين نمازم، نماز صبح بود. آن شللب تا خود 
اذان خوابم نبللرد. هيجان و اسللترس همه 
وجودم را گرفته بود. چند دقيقه قبل از اذان 
وضو گرفتم، در اتاق را قفل كردم و آماده شدم. 

اذان كه به صورت آناين از گوشي تلفنم گفته 
شللد يكدفعه همه وجودم لرزيد. اشك هايم 
قطره قطره روي صورتم مي آمد. خيلي حس 
قشنگي بود. شروع كردم به نماز خواندن. انگار 
بعد از چندين سال دينداري اين اولين باري 
بود كه با خدا حرف مي زدم. حس مي كردم 

واقعاً خدا حرف هاي من را مي شنود. 
نماز سخت نبود؟

در ابتللدا انجام احللكام اسللامي مقداري 
سخت اسللت اما دوستان مسلللمانم برايم 
آموزش هايي مي فرسللتند كه به لطف خدا 
كم كم در حال يادگيري هستم. اشتياقم نماز 
خواندن و حفظ كلمللات آن را راحت كرده 
است؛ البته در تلفظ مشكل دارم كه تحت 

آموزش هستم. به اميد خدا درست بشود. 
تا حاال روزه گرفته ايد؟ 

بله؛ چند روز به ماه رمضللان مانده بود كه 
شهادتين گفتم و مانند سللاير مسلمانان 
روزه گرفتللم. وقتي مي ديدم كه اسللام 
به فكر سللامت خانواده اسللت و روزه چه 
خاصيت هايي براي سامتي دارد بيشتر به 

انتخابم مطمئن  شدم.
حاال كه مسلمان شده ايد قاعدتاً به 
عنوان يك بانوي مسلمان باحجاب 
هستيد؛ اين براي شما دردسرساز 

يا مشكل نيست؟
از آنجايي كه در كشللوری اسامي زندگي 
مي كنم كسللي نمي تواند بللا حجاب من 
مخالفت كند، اما اين كه از قبل حجابم بهتر 
و كامل تر شده اطرافيان تعجب مي كنند. 
از اين نظللر تا حاال دردسللري برايم وجود 
نداشته است؛ نه از طرف خانواده و نه كس 
ديگري. به نظر من حجاب حس آرامش و 
امنيت و واال بودن را به يك زن مي دهد كه 
دلچسب است. يك خانم با پوشش خودش 
ثابت مي كند ارزشش باالست و معموالً همه 

چيزهاي باارزش در پوشش هستند. 
با كداميك از اهل بيت)ع( بيشتر 

ارتباط برقرار مي كنيد؟
نمي شود اسللم يكي را به تنهايي برد چون 
اهل بيت كلهم نور واحد هسللتند اما من با 
حضرت فاطمه)س( بيشللتر انس و ارتباط 
مي گيرم؛ وقتي از فداكاري ها و مظلوميت 
ايشللان مي خوانم كه چطور از همسرشان 
دفاع و خودشللان را وقف و فداي مواليش 
كردند و اين را هم بلله فرزندانش آموخت 
تحت تأثير قرار مي گيرم. ايشان نمونه كامل 
حيا، عفت و سرمشللق زنان هستند كه ياد 
بگيرند چطور با همسللران خودشان رفتار 
كنند. هميشه داستان هايي از همسرداري 
و خانه داري حضرت فاطمه)س( مي خوانم 
كه نلله تنها براي مسلللمانان، بلكلله براي 
غيرمسلللمانان هم مي تواند الگو باشد، اما 
فضيلت هاي ايشللان فقط اين نيست. زبان 
من قاصر از وصف فضايل و شخصيت واالي 

حضرت فاطمه)س( است.
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دعوت اسالم به تحقيق و پرسشگري من را جذب کرد
تازه مسلمان تاجيكستاني:

  محمدصادق عابديني
آموزش زبان فارسلي يكي از ابزارهاي گسلترش ديپلماسي 
عمومي كشورمان است؛ راهي براي حفظ فرهنگ غني فارسي و 
البته گسترش آن در فضايي كه زبان هاي ملي كشورهاي گوناگون 
به داليل مختلفي در معرض نابودي قرار گرفته است. به تازگي 
گروهي از مدرسان ارمنستاني زبان فارسلي كه در كشورمان 
دوره هاي آموزش فارسلي برگزار مي كنند براي طي يك دوره 
تخصصي به ايران سفر كرده اند. »جوان« در گفت و گو با يكي از 
اين اساتيد، به موضوع زبان فارسي و آموزش آن پرداخته است.

    
خودتان را براي خوانندگان ما معرفي مي كنيد؟

من ژنيا بوقوسيان، از كشور ارمنستان و عاشق زبان فارسي هستم. 
علت اينكه از بين همه زبان هاي رايج در دنيا سراغ فارسي 

آمده ايد چيست؟ 
من فارسي را دوست دارم، خيلي زيباست. هدفم اين است كه در آينده 

مترجم زبان فارسي شوم. 
نظرتان درباره ايران چيست؟

ايران و ارمنستان كشورهاي همسللايه هستند و از نظر فرهنگي هم دو 
كشور بسيار به هم نزديكند. رشته دانشگاهي من تاريخ شناسي است و 
پژوهشگر تاريخ بين الملل هستم. هميشه ايران براي من به دليل خاص 
بودنش، مهم بوده است؛ كشوري قديمي كه تاريخ مشتركي با هم داريم. 

نظرتان درباره زبان فارسي چيست؟
هركس زبان فارسي را ياد بگيرد عاشق اين زبان مي شود. 

چند وقت است در حال يادگيري زبان فارسي هستيد؟
شش ماه است. 

پيشرفت خوبي داشته ايد؟ فكر مي كرديد به اين سرعت 
فارسي را روان حرف بزنيد؟

فكر نمي كردم تا اين حد پيشرفت داشته باشم. دليل آن پيشرفت، معلم 
خوبي است كه در آموزش فارسي دارم. خانم سهرابيان با متد جالبي 
درس مي دهند. همزمان در كاس همه چيز را ياد مي گيريم و ديگر 

الزم نيست حتي در خانه هم تمرين كنيم. 
در خانه با اعضاي خانواده هم فارسي صحبت مي كنيد؟

در خانه نه! آنها فارسللي نمي دانند و امكان فارسي حرف زدن وجود 
ندارد. برنامه ريزي كرده ام كه امسال وقت بيشتري را براي يادگيري 

زبان فارسي اختصاص دهم. 
در زبان و ادبيات فارسي چه چيزي بيشتر در ذهن شما 

جالب آمده است؟
خط فارسي و الفباي فارسي براي من خيلي جالب است. اولين بار كه 
خطوط فارسي را ديدم انگار داشتم به يك تابلوي نقاشي نگاه مي كنم. 
در ارمنستان براي تقويت زبان فارسي، چه كاري انجام 

مي دهيد؟
خيلي زياد فيلم نگاه مي كنم. فيلم هاي ايراني كمك زيادي به يادگيري 

فارسي مي كنند. 
از سينماي ايران آخرين فيلمي كه ديديد چه نام داشته؟

فيلم »فروشنده« را ديدم كه خيلي هم دوست داشتم. 
در حوزه ادبيات فارسي، كدام شاعر يا نويسنده ايراني 

مورد عاقه تان است؟
از ميان شاعران ايراني، خيام را خيلي دوست دارم ولي فهم شعر خيام 
سخت است و اميدوارم آنقدر فارسي ام خوب شود كه حتي اشعار خيام 
را نيز متوجه شوم. من ابتداي راه يادگيري هستم و راهي طوالني براي 

يادگيري پيش رو دارم. 
زبان هاي فارسي و ارمني با هم تشابه دارند؟

كلمات مشابه زيادي در فارسللي و ارمني وجود دارد كه ما مانند شما 
استفاده مي كنيم. مثل واژه »خبر«!

در سفر به ايران چه نكته اي از زندگي مردم ايران برايتان 
جالب توجه بود؟

معماري ايران برايم خيلي جالب است و مهمان نوازي ايرانيان؛ البته 
ما هم در ارمنسللتان مهمان نواز هسللتيم و از اين نظر بسيار به هم 

نزديك هستيم. 
اگر صحبتي در پايان داريد بفرماييد!

از بنياد سعدي و رايزني فرهنگي جمهوري اسامي در ارمنستان كه 
امكان سفر به ايران را فراهم كردند خيلي ممنونم.

 الفباي فارسي 
به زيبايي تابلوي نقاشي است

مدرس ارمنستاني زبان فارسي در گفت و گو با »جوان«:

88498436سرويس فرهنگي

   حسن روانشيد*
موسلليقي فولكلوريك بختياري مملللو از مرثيه هاي 
ترانه گونه براي شجاعت مردان و زنان اين ايل است كه 
بعضي از آنها توانسللته اند در مقابل هجوم لشكرهاي تا 
دندان مسلح بريتانياي كبير و روسيه تزاري ايستادگي 
كنند؛ ايلي كه در كنار آيين و فرهنگ مقدس اسللام 
از محتواي پرمغز شللاهنامه و سنت شللاهنامه خواني 
به منظور انرژي بخشيدن به  پير و جوان خود بهره مند 
مي شللود و اين روش نيكو را همچنان چللراغ راه خود 
دارد. امروز ايللن مردان غيور كمر همت را بسللته اند تا 
مدافع حفظ محيط زيسللت در مسير خود و همچنين 
اسكان سراهايشللان باشللند و از درخت هاي بلوط كه 
سمبل دشت هاي بختياري است، حضانت نمايند. نبايد 

از ياد برد كه شجاعان اين سرزمين كهن تنها ابومسلم 
خراساني ها، ستارخان ها، باقرخان ها، دلواري ها و در اين 
دوران شهيد همت ها و خرازي ها نيستند بلكه در كنار 
اين حماسه آفرينان كساني هستند همچون بي بي مريم 
ايل خان بختياري دختر حسللينقلي خان كه شيرزني 
باسواد بود و فنون نظامي را از پدر و برادرش آموخت تا در 
جنگ جهاني اول به كار بندد و براي مبارزه با اشغالگران 
روس و انگليس استفاده كند و تنها زن در تاريخ جهان 
است كه توانسته نشللان سللردار را به خود اختصاص 
دهد. اما بي بي شاه پسللند نيز كه دختر علي صالح خان 

آل جمالي از طايفه بهداروند و همسللر جعفرقلي خان 
دوركي و مادر حسينقلي خان ايلخاني يعني مادربزرگ 
بي بي مريم و همچنين بي بي زينب دختر كلبعلي خان 
دوركي و همسللر امام قلي خان ايلخاني و مادر سردار 
محتشللم بود در عنفللوان جواني به زيللارت خانه خدا 
رفت و به حاجيه بي بي مشللهور شللد و اين شيرزن از 
متنفذترين زنان ايل خود بود كه با نفوذ كام و همچنين 
به پشتوانه سفرهايي كه به عربستان براي زيارت خانه 
خدا و عراق به منظور پابوسللي ائمه اطهللار كرده بود تا 
پايان عمر يك قرني خود مسائل سياسي، اجتماعي و 

فرهنگي مبتا به ايللل را حل وفصل مي كرد. از ديگران 
شلليرزنان ايل بختياري مي توان به بي بي صاحب جان 
دختر رضا قلي خللان ايل بيگي همسللر نجف قلي خان 
صمصام السلللطنه كه از زنان اليق، كاردان و شايسته 
بختياري بود، اشاره كرد كه همسرش را در امور ايل ياري 
مي كرد. اين شير زن به رغم مكنت خاندان اما به خاطر 
فقري كه در جامعه حكمفرما بود از اسراف امساك  و به  
كلي از به كار بردن زيورآالت خودداري مي كرد. آنچه 
از سرداران تاريخ كشور اسللامي ايران مي توان درس 
آموخت، تنها احترام و اعتقادشان به فرهنگ و عقيده اي 
پاك در پناه اسام بوده كه بهره اي جز شهامت و شجاعت 

و در نهايت فيض شهادت را در بر نداشته است. 
* روزنامه نگار پيشكسوت

 ۷۵۰ نمايشگاه لوازم التحرير 
در آستانه سال تحصيلي جديد برپا مي شود

 توزيع نوشت افزار
 اسالمي– ايراني در مدارس

قرار است به منظور سهولت دسترسي خانواده ها به 
توليدات نوشت افزار اسامي- ايراني، ۷۵۰ نمايشگاه 
با اين محوريت در سراسلر كشلور برگزار شود. 
به گزارش تسنيم، نوشت افزار اسامي- ايراني در 
آستانه هفتمين سال فعاليت خود توانسته عاوه 
بر ارتقاي كيفي آثللار و افزايش ميللزان توليدات 
خود از 500 هزار نسللخه به 7 ميليون عدد تيراژ و 
جلب توجه خانواده هللا، بيانگر ظرفيت كار در اين 
حوزه باشد.  با وجود اين، توليدكنندگان و فعاالن 
اين حوزه با مشكات متعددي دست و پنجه نرم 
مي كنند؛ از واردات بي رويه اقام مختلف نوشت افزار 
گرفته تا نبود طرح هاي متناسب با مخاطبان كودك 
و نوجوان امروز. بنا بر بررسللي هاي انجام شللده، 
عمده مشكات توليدكنندگان اين حوزه در زمينه  
شخصيت سازي، توانمندسللازي كسب و كارهاي 
نوپا و دغدغه مند و ارزشللي، نظللارت و تبليغات و 
ذائقه سللازي خاصه مي شللود.  يكي از مشكات 
توليدكنندگان نوشللت افزار اسللامي -ايراني در 
سال هاي گذشته، نبود چرخه توزيع مناسب جهت 
عرضه آثار و عدم اسللتقبال برخي  مدارس جهت 
استفاده از اين اقام توسط دانش آموزان است. به 
همين منظور، در سللال جاري با همكاري مجمع 
نوشللت افزار اسللامي- ايراني و وزارت آموزش و 
پرورش قرار شده تا 750 نمايشگاه در سراسر كشور 
با محوريت نوشللت افزار ايراني و با محتواي بومي 
برگزار شود.  به گفته سعيد حسيني، مدير مجمع 
نوشت افزار اسامي - ايراني، كاراكترهاي غربي در 
سال هاي گذشته از تنوع توليد و تبليغات بسياري 
برخوردار بوده اسللت. همين كار را براي ما سخت 
كرده و به يكي از دغدغه هاي اصلي توليدكنندگان 
داخلي تبديل شده است كه آيا كاالها با طرح هاي 
بومي مي تواند به فروش رود يا خير؟ ما با برگزاري 
نمايشگاه هاي اينچنيني به دنبال ايجاد بازار موازي 
نيستيم، بلكه مي خواهيم بگوييم كه اگر كيفيت اين 
كاالها خوب باشد، مردم اين دست از كاالها را نيز 
خريداري مي كنند. 20 سال تثبيت شده كه كاراكتر 
ايراني جواب نمي دهد، از سللوي ديگر تجربه هاي 
تلخي همچون »دارا و سللارا« نيز وجود داشت، به 
همين دليل اين نمونه سازي زمان مي برد. برگزاري 
نمايشگاه ايران نوشت در سال هاي اخير و استقبال 
خوب مخاطبان از اين نمايشگاه سبب شده كه عموم 
بازاريان به اين نتيجه برسللند كه پرمخاطب ترين 

نمايشگاه نوشت افزار كشور است.

 همزمان با سالروز بازگشت آزادگان 
به ميهن برگزار مي شود

بازخواني كتاب »اردوگاه اطفال«  
در فرهنگسراي مهر

همزمان با سلالروز بازگشت آزادگان به ميهن 
اسلامي، معرفي و بازخواني كتلاب »اردوگاه 
اطفال« در فرهنگسراي مهر برگزار مي شود. 
كتاب »اردوگاه اطفال« كلله در ادامه كتاب »آن 
بيست و سلله نفر« توسط احمد يوسللف زاده به 
رشته تحرير درآمده و تقريظ مقام معظم رهبري 
را نيز به همراه داشته، معرفي و بازخواني مي شود.  
»اردوگاه اطفال« روايت دو سال خاطره از اتفاقات 
تلخ و شيرين و حماسلله هاي باورناپذير است كه 
آفرينندگان آن نه ارتشي هاي سرد و گرم چشيده 
بودند و نه پاسللدارهاي جان بر كف، بلكه اسيران 
نوجواني بودند كه حزب بعث از اردوگاه هاي اسرا 
انتخاب و به آن بيست و سه نفر ملحق كرد تا برنامه 
تبليغ عليه ايران را با حربه »كودكان جنگ« ادامه 
بدهد.  بازخواني اين اثر با مشللاركت انتشللارات 
سوره مهر، روز دوشللنبه 22 مردادماه ساعت 18 
با حضور تعدادي از چهره هاي سياسي و فرهنگي 
برگزار مي شود.  عاقه مندان براي شركت در اين 
برنامه مي توانند به نشاني اتوبان شهيد تندگويان، 
خيابان شللهيد لطيفي، كوچه تگرگ، بوسللتان 

بعثت، فرهنگسراي مهر مراجعه فرمايند. 

جايگاه فرهنگ در حماسه بي بي هاي ايل بختياري


