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   مصطفی  شاه کرمی
مرحوم اصغر فردي ش�اگرد و يار غار اس�تاد 
شهريار چند روز پيش دار فاني را وداع گفت. 
اغلب قريب به اتف�اق آثار مرح�وم فردي که 
ماحصل تالش و مس�اعي بس�يار زي�اد او بود 
چاپ و منتشر شده اس�ت. آثاري مثل »تاريخ 
خوشنويس�ي«، »موس�يقي تبريز«، تصحيح 
و انتش�ار »ديوان صاف�ي تبري�زي« که يكي 
از معروف تري�ن مرثيه ُس�رايان تبريز اس�ت، 
»ش�هريار و انقالب«، »تبريزيات« و »شورش 
ش�هر ش�ما« بخش مهم آثار وي بوده اس�ت. 
فرهاد فردي در گفت و گ��و با »جوان« با اش��اره به 
اينكه نكته اي مربوط به تصحیح و انتش��ار »ديوان 
صافي« ايشان وجود دارد، گفت: بخش غزلیات اين 
مرثیه سراي تبريزي كه قريب يك قرن از سرودن آنها 
گذشته بود را ايشان با داللت و همكاري فرزند مرحوم 
صافي پیدا و منتشر كردند كه قدمي مهم و قابل اعتنا 
براي معرفي بیشتر و بهتر اشعار و خود مرحوم صافي 
به مخاطبان و عالقه مندان ادبیات بوده است. برادر 
مرحوم اصغر فردي در ادامه خاطر نش��ان مي كند: 
كت��اب »تبريزيات« مش��تمل بر مجموعه اش��عار 
مرحوم اصغر فردي است. اين كتاب كه يك مجموعه 
30 جلدي را ش��امل مي ش��ود نه با عنوان »ديوان 
اش��عار« اصغر فردي كه با نام »تبريزيات« منتشر 
شده است. كتاب »شورش شهر ش��ما« فردي نیز 
يك قصیده بلندي است كه درباره برخي اتفاقات از 
بدو شروع انقالب تا آخرين روزهايي كه مورد نظرش 
بود، چاپ و منتشر شده است. فردي همچنین تأكید 
مي كند: به غیر از مواردي كه گفته شد، يك مجموعه 
ديگر هم هست كه كار نگارش و صفحه آرايي و... آن 
را به اتمام رسانده بود، اما اجل مهلت چاپ و انتشار 
اين كتاب را به او نداد. مرحوم فردي نقدي را بر كتاب 
»پیر پرنیان انديش« كه متعلق به هوشنگ ابتهاج 
)ه�. الف. سايه( است نوشته بود كه اتفاقاً خیلي اصرار 
داشت با حضور هوشنگ ابتهاج مناظره اي بین آنها 
در مورد كتاب »پیر پرنی��ان طريقت« برگزار گردد 
اما متأس��فانه فرصت برگزاري مناظره يا چاپ نقد 
اين كتاب براي مرحوم فردي فراهم نشد و طبعاً با 
توجه به فوت ايشان، مسئولیت انتشار آن بر عهده ما 

قرار گرفته است. 
   20 کتاب در دست تأليف و انتشار

وي در مورد دغدغه آخري��ن روزهاي حیات اين 
شاگرد اس��تاد ش��هريار مي گويد: مرحوم فردي 
اين اواخر در حال تالیف و انتشار قريب به 20 جلد 
كتاب بود و مدام به من مي گفت كه كار تهیه اين 

كتب در حال اتمام و آماده چاپ شدن هستند. 
مرحوم فردي به طور م��داوم در كالس هايي كه 
برگزار مي كرد از سرنوشت و كمرنگ شدن شعر 
عروضي يا همان سبك شعرگويي كالسیك ابراز 
نگراني مي كرد و معتقد بود شعر كالسیك عروضي 
پس از مرحوم مشفق كاشاني در حال تمام شدن 
است! مرحوم فردي علت و دلیل اين مدعاي خود 
را عدم مطالعه ادبیات عرب مي دانس��ت. به گفته 
وي، مرحوم فردي معتقد ب��ود كه ما براي امتداد 
پیدا كردن ش��عر عروضي يا كالسیك كه به زعم 
او با شهريار و مش��فق به پايان رسیده بايد تاريخ 
ادبیات فارس��ي و تاريخ ادبیات ع��رب را مطالعه 
كرده و به زوايا و ظرايف آنه��ا آگاهي پیدا كنیم. 
اي��ن بزرگ ترين دغدغ��ه مرحوم ف��ردي و همه 
عالقه مندان به ش��عر و ادب فارسي)به خصوص 
درباره شعر عروضي يا كالسیك( در آينده است. 
يكي از اَشكال و سیاق تاثیرگذاري كه بر كم شدن 
مطالعه در بین مردم قابل اشاره است، اشتغال افراد 

به خالصه خواني در مقابل كتابخواني است. 
   آشنايي با رهبر معظم انقالب 

فردي در زمینه ارتباط برادرش با رهبر انقالب و 
چگونگي شكل گرفتن آن خاطر نشان مي كند: در 
دوراني كه حضرت آقا رئیس جمهور بودند و براي 
مالقات با استاد شهريار به منزل وي تشريف برده 
بودند، مرح��وم فردي هم مثل همیش��ه در كنار 
ش��هريار حاضر بود. اولین مالقات اخوي بنده با 
حضرت آقا كه به نوعي جلس��ه آش��نايي مرحوم 
فردي با رهبر انقالب هم محس��وب مي شود، در 
همان جلسه شكل گرفت. اين ارتباط به دو دلیل 
عمق بیشتري پیدا كرد. دلیل اول مهاجرت مرحوم 
اخوي به تهران بود و دلیل دوم كه مي تواند علت 
اصلي هم باشد فعالیت هاي سیاسي مرحوم فردي 
بود. چه اينكه مرحوم فردي به مدت هشت سال 
در دوران صدارت و وزير خارجه بودن دكتر واليتي 
به عنوان مشاور وزير در حوزه آسیاي میانه يا همان 

منطقه قفقاز فعالیت مي كرد. 

   قلب واقعيت شخصيت شهريار 
در سريال تلويزيوني 

از جمله ديگر فعالیت هاي مرح��وم فردي كه در 
كمتر جايي به آن اشاره يا حتي اصالً به آن پرداخته 
نشده، موضوع فعالیت هاي سیاس��ي او در حوزه 
وزارت خارجه اس��ت! برادر مرحوم فردي در اين 
زمینه مي گويد: مرح��وم فردي به دلیل مطالعات 
عمیق و تس��لط بر تاريخ و زبان ه��اي رايج در آن 
منطقه يك قفقازش��ناس برجس��ته بود. وی يك 
مستند 30 قسمتي با عنوان »17 شهر قفقاز« را در 
مدت زماني يك ساله و با رفتن به آن مناطق تولید 
كرد. تقريبا 13 قسمت از آن توسط تلويزيون پخش 
شد اما بعد از شكل گیري بحران مشهور به قره باغ و 
مترتب شدن برخي مالحظات بین المللي كشورمان 
پخش آن متوقف شد. در واقع می توان گفت مرحوم 
فردی يك اديب، ديپلمات و مستندساز خبره بود.

ف��ردي از واكنش هاي منف��ي ب��رادرش در رابطه 
با س��ريال ش��هريار به كارگرداني كم��ال تبريزي 
مي گويد: او معتقد بود كه اين س��ريال شخصیت 
انقالبي اس��تاد ش��هريار را منقلب و وارونه نمايش 
مي دهد. در برخي اوقات مي گف��ت بخش هايي از 
اين س��ريال 90-80 درصد از شأن و شیوه زندگي 
استاد ش��هريار به دور اس��ت. به گفته وي مرحوم 
فردي تقريباً از اوايل نوجواني با استاد شهريار آشنا 
و به صورت مداوم مالزم اين شاعر بزرگ كشورمان 
بوده است. اين رفت و آمدها در تبريز تا جايي پیش 
رفت كه استاد شهريار انجام برخي كارها را بر عهده 
مرحوم اخوي مي گذاش��ت چراك��ه همه به خوبي 
مي دانند وی بهتري��ن و )بنابر اقوال ديگران( حتي 
تنها شاگرد استاد شهريار است. كیفیت اين ارتباط 
با آمدن شهريار به تهران قطع نشد، اين فراق تا زمان 
خاكس��پاري پیكر استاد ش��هريار در محل مقبره 
الشعراي تبريز ادامه داشت، البته اين نكته را بگويم 
كسي كه به صورت مصرانه و مجدانه پیگیر دفن پیكر 
استاد در مقبره الشعرا بود مرحوم فردي بود. اساساً 
بعد از آوردن پیكر استاد براي دفن در محل كنوني، با 
وجود مزار استاد شهريار چیزي تحت عنوان »مقبره 

الشعرا« شكل گرفت و به وجود آمد. 
وي درباره علت تألیف كتاب »شهريار و انقالب« 
از طرف مرحوم ف��ردي توضیح مي دهد: اس��تاد 
ش��هريار عالقه خاصي به انقالب اسالمي داشت و 
خودش را جزو انقالب و انقالبیون مي دانس��ت. از 
طرفي اشعاري را به صورت مكتوب نگارش كرده 
اما جايي عنوان نشده بود؛ بخشي از اشعار كه با خط 
خود استاد شهريار نگاشته شده يا حتي اشعاري را 
كه وي درباره انقالب سروده و در برخي محافل و 
مجالس  خوانده بود از جمله آثار مغفول استاد به 
حساب مي آيند. هیچ كس گمان نمي كرد كه اين 
اشعار هر كدام شخصیت مستقلي داشته باشند و 
تصورشان بر اين بود كه ممكن است آنها بخش يا 
بخش هايي از يك يا چند شعر مختلف باشند، به 
همین علت فرصت انعكاس و انتش��ار پیدا نكرده 
بودند. مرحوم ف��ردي اين دين را ب��ر گردن خود 
مي دانس��ت تا با جمع آوري، چاپ و انتش��ار اين 
اشعار، بُعد انقالبي شخصیت شهريار بیشتر از آنچه 
منعكس ش��ده بود در میان مردم و جامعه بارزتر 
و مطابق واقع منتش��ر گردد. جمع آوري و انتشار 
اينگونه اشعار استاد شهريار از طرف مرحوم اخوي 
نه به صورت سفارشي يا درخواستي بلكه به شكلي 
خودجوش، در همین چند سال پیش اتفاق افتاد.

مرحوم فردي معتق��د بود كه ما براي 
امتداد پيدا ك��ردن ش��عر عروضي يا 
كالس��يك كه به زعم او با ش��هريار و 
مش��فق به پايان رس��يده بايد تاريخ 
ادبي��ات فارس��ي و تاري��خ ادبي��ات 
ع��رب را مطالع��ه ك��رده و ب��ه زواي��ا 
و ظراي��ف آنه��ا آگاه��ي پي��دا كنيم

در گفت وگوي »جوان« با برادر مرحوم اصغر فردي مطرح شد 

 مرحوم فردي
 ادیب، دیپلمات و مستندساز بود

مدي�رکل رواب�ط عموم�ي س�ازمان اوق�اف از ايج�اد 
موقوفه ها يي ب�راي حماي�ت از رس�انه ها در هر اس�تان خبر 
داد و گف�ت: از طري�ق عوايد اي�ن موقوفات و بر اس�اس نيت 
قي�د ش�ده در وق�ف مي ت�وان ب�ه خبرن�گاران و اصح�اب 
رس�انه خدم�ات مختل�ف م�ادي و معن�وي ارائ�ه ک�رد. 
حجت االسالم حسین س��لیماني در گفت وگو با فارس با اشاره 
به ضرورت مردمي اداره شدن رس��انه ها گفت: اگر مي خواهیم 
رسانه ها به  صورت مردمي اداره ش��وند نبايد تأمین مالي آنها از 
طريق حكومت يا دستگاه هاي حاكمیتي انجام گیرد بلكه بايد 
منابع مالي اين مجموعه ها نیز مردمي باش��د تا با تمام وجود در 
راستاي مطالبات جامعه و مردم قدم بردارند. وي ادامه داد: رسانه  
داراي نقشي انكارناپذير در ش��كل دادن به عقايد و باورهاست و 
بر همین اساس عده زيادي تمايل دارند تا از طريق منابع مالي 
رسانه ها را جهت دهي كنند. شايد در زمان فعلي كه رسانه هاي 
معاند در پي تزريق باورها و ترويج رفتارهاي غلط هستند، وجود 
رسانه هايي تأثیرگذار بیش از پیش حس شود و چنین رسانه هايي 
قطعاً نیازمند منابع مالي پايدار هستند. سلیماني از برنامه ايجاد 
31 موقوفه  در حوزه رس��انه در كل كشور خبر داد و گفت: سهم 
هر استان حداقل يك موقوفه است كه در قالب وقف مشاركتي 
و با مديريت خود اصحاب رسانه ايجاد مي شود. همچنین ما در 
استان هاي كردستان و خراسان ش��مالي اين موضوع را شروع 
كرده ايم و مديريت كار نیز به عهده خود اصحاب رس��انه است. 
مديركل روابط عمومي و امور بین الملل سازمان اوقاف ادامه داد: 
در قالب وقف مشاركتي ديگر میزان هزينه مهم نیست؛ همه با هر 

وسع و تواني كه دارند از هزار تومان تا میلیون ها تومان مي توانند 
كمك كنند. سلیماني با بیان اينكه در استان كردستان فقط در 
يك جلسه بیش از 50میلیون تومان براي وقف رسانه جمع آوري 
شد، گفت: به طور مثال از طريق عوايد همین موقوفات و بر اساس 
نیت وقفي كه انجام مي ش��ود مي توان به خبرنگاران و اصحاب 
رسانه تسهیالتي پرداخت كرد. وي با اش��اره به اينكه مديريت 
ايجاد موقوفات رسانه اي بر عهده اصحاب رسانه است، گفت: اين 
هديه ما به رسانه هاس��ت و از بزرگان عرصه رسانه در هر استان 
مي خواهیم مشاركت و خودشان هم بعد از ايجاد موقوفه برايش 
متولي تعیین كنند و اين كار به هیچ وجه سازماني نخواهد بود. 
از سويي ديگر معاون بهره وري اقتصادي موقوفات و بقاع متبركه 
سازمان اوقاف از تأسیس صندوق س��رمايه گذاري و حمايت از 
تولیدات دانش بنیان در س��ازمان اوقاف و امور خیريه خبر داد و 
گفت: رفع نیازهاي كشور در حال حاضر يكي از اولويت هاي اين 

سازمان است.

مدير کل روابط عمومي اوقاف خبر داد

راه اندازي موقوفاتي ويژه حمايت از رسانه ها در سراسر کشور

گفت وگوي »جوان« با حسين رفيعي درباره مجري هاي سلبريتي

مجري خفن مي آوردند تا برنامه ديده شود!
   محمدصادق عابديني 

بحث حضور سلبريتي ها در اجراي برنامه هاي تلويزيوني 
و ردپاي اسپانس�رهاي تلويزيون در رواج اين موضوع، 
باعث دلخ�وري مجري ه�اي حرفه اي تلويزيون ش�ده 
اس�ت. »جوان« در ادامه گزارش »از کف خيابان دنبال 
مجري مي گردند!« با حس�ين رفيعي مجري تلويزيون 
درباره پديده حضور چهره هايي که با حمايت اسپانسرها 
مجري تلويزيون ش�ده اند، گپ و گفتي داش�ته است. 
بگذاريد اول از اين جا ش�روع کني�م که موافق 
مجري شدن بازيگر ها و چهره هاي مشهور فضاي 

مجازي هستيد؟
درباره بازيگرها، من نمي توانم مخالفت كنم، چون خودم شايد 
شش يا هفت سال بعد از بازيگر شدنم، در برنامه اي به عنوان 

مجري حضور پیدا كردم. 
از چه سالي داريد اجرا مي کنيد؟ 

حدود سال 75 يا 76 بود. 
آن زمان هم نس�بت به مجري ش�دن بازيگرها، 

حساسيت وجود داشت؟
 يادم است آن زمان از سوي بازيگران سینما متهم شدم كه نبايد 
سراغ اجرا مي رفتم. آن سال ها مي گفتند اگر بازيگري مجري شود؛ 

چهره اش لو مي رود و ديگر به درد بازي در سینما نمي خورد. 
آن زمان هم مثل االن همه چيز به همين راحتي 
بود که از اينس�تاگرام مس�تقيم ب�ه تلويزيوني 

مي آيند؟
وقتي وارد سازمان صداوسیما ش��دم به كالس هاي مرتبط با 
مجري گري رفتم. در كن��ار آزمون و خطا با اهالي فن صحبت 

مي كردم و از آنها خیلي از مسائل را آموختم. 
مهم ترين مس�ئله اي که در اين سال ها آموخته ايد 

چه بوده است؟
خطوط قرمزي كه مجري بايد رعايت كند، مخصوصاً مواردي كه 
مجري برنامه زنده بايد حواسش به آنها باشد. من و همكارانم با 
پول بیت المال سال ها آموزش ديده ايم كه بدانیم روي آنتن زنده 

تلويزيون چه حرفي را بزنیم يا چه حرفي را نزنیم. 
تجربه عملي هم داشته ايد؟ منظورم سوتي، گاف يا 

حتي يك خاطره عبرت آموز است!
يك بار سال 77 بود با امیرحسین مدرس در برنامه تلويزيوني جگر 
درست كرديم. همان جگر درست كردن باعث شد تا احساسات 
بخشي از مردم جريحه دار شود. آقايي تماس گرفت و گفت من 
توان مالي ندارم و بچه ام بعد از تماش��اي برنامه شما دلش جگر 
خواسته و نتوانسته ام برايش بخرم يا آقاي ديگري تماس گرفتند 

و گفتند خانمش باردار بوده و با 
ديدن برنامه هوس جگر كرده و 
ايشان براي تهیه جگر به زحمت 
افتاده اس��ت. من از اين اتفاق 
آموختم هر جمله يا رفتارم در 
تلويزيون چقدر حساس است و 
چقدر بايد مجري روي اعمالش 

دقت كند. 
اما االن فكر نمي کنم کسي دنبال اين باشد تا مجري 
بياورد که حواسش باش�د، مثاًل خانواده اي از جگر 

درست کردن در برنامه ناراحت نشوند!
باالخره وقتي اسپانسر پول مي آورد و براي برنامه  پول خرج 
مي كند، طبیعي است كه دلش بخواهد سلبريتي و چهره خفن 

بیاورد تا برنامه ديده شود. 
فكر نمي کنيد اگر کم�ي در فضاي مجازي فعال تر 
بودي�د و فالور جم�ع مي کردي�د، االن ه�م جزو 

مجري هاي محبوب اسپانسرها بوديد؟
نسل من از اين شانس ها نداش��ت. وقتي ما وارد اجرا شديم 
شرط مجري ش��دن اين بود كه ستاره سازي نشود. آن زمان 

سازمان براي خودش وجاهتي داشت. 
ميان رفتار مجري هاي سازماني مثل شما و افرادي 
ک�ه از فضاي مجازي ي�ا دنياي س�ينما وارد اجراي 

تلويزيوني شده اند، چه فرقي وجود دارد؟
من حسین رفیعي حق ندارم يك نخ سیگار دستم باشد. سیگار 
كشیدن كار خالفي نیست اما عرف جامعه آن را نمي پسندد و 
من به عنوان مجري بايد به عرف جامعه و انتظاري كه از من به 

عنوان مجري تلويزيون مي رود، احترام بگذارم. 
به نظرتان مجري هاي يك شبه تلويزيون هم چنين 

محدوديت هايي را براي خودشان قائل هستند؟
خودتان كه مي بینید، خیلي از دوس��تاني كه در شبكه هاي 
مجازي هس��تند و خیلي از كارها را كرده اند ب��ه راحتي به 

تلويزيون مي آيند. 
فكر نمي کني�د اجراهاي اي�ن افراد باعث ش�ود تا 

مجري هاي حرفه اي تلويزيون فراموش شوند؟
نه، ش��ايد اجراي برنامه ضبطي از عهده هر كسي بربیايد، 
اما صداوسیما وقتي قرار است برنامه زنده مهمي را اجرا يا 
پخش كند، سراغ دوستان كار بلد من مي آيد. روزهاي مهم 
انتخابات يا راهپیمايي ها، آنتن به ما داده مي شود. مي خواهم 
ببینم اين س��لبريتي ها مي توانند در آن روزهاي حس��اس 

بیايند و برنامه را جمع كنند؟!

حكمت43
در ياد يكی از ي��اران )خباب بن أرت( 
فرمود: خدا خباب بن أرت  را رحمت 
كند، با رغبت مس��لمان شد و از روی 
فرمانبرداری هجرت ك��رد و با قناعت 
زندگی گذراند و از خ��دا راضی بود و 

مجاهد زندگی كرد.

سيدمهدي شجاعي مطرح کرد

 »برج سكوت« ادبيات را به قبل و بعد از خود تقسيم مي کند

سيد مهدي شجاعي در نشس�ت معرفي و بررسي رمان برج 
سكوت گفت: در تاريخ ادبيات جهان، نويسندگاني هستند 
که ادبيات را به زمان قبل از خود و بعد از خود تقسيم مي کنند. 
رمان برج س�كوت حس و حال چنين آثاري را برايم داشت. 
سخنران ويژه اين مراسم، سید مهدي شجاعي، نويسنده نام آشناي 
كش��ور بود كه در ابتداي س��خنان خود گفت: اساتید ارجمند در 
حوزه ادبیات بسیار زياد هس��تند اما بعضي از آثار هستند كه در 
تاريخ ادبیات، جنبه نقطه عطف دارند. براي مثال، ادبیات قبل از 
سعدي با ادبیات بعد از سعدي تفاوت دارد. در عرصه داستان، براي 
من ادبیات بعد از ماركز با ادبیات قبل از ماركز بسیار فرق مي كرد. 
همچنین در عرصه ادبیات طنز، طنز ما به دوران قبل از آقاي زرويي 
نصرآباد و بعد از ايشان تقسیم مي شود. ايشان از جمله افرادي است 
كه در حوزه ادبیات طنز قله است و مي توان زمان را به قبل و بعد از 
ايشان تقسیم بندي كرد.  افراد ديگري مثل اهنري، چخوف و... نیز 
براي من چنین شخصیت هايي بودند كه توانستند اتفاق تازه اي را 

رقم بزنند. وقتي رمان برج سكوت را خواندم، چنین حسي نسبت 
به آن پیدا كردم. در حقیقت، وقتي ك��ه 80-70 صفحه ابتدايي 
داستان را خواندم، حس كردم كه با اتفاق متفاوت و ويژه اي روبه رو 
هس��تم كه در ديگر آثار چنین چیزي را نمي بینیم. در كلیت اين 
اثر يك اتفاق ويژه مي بینیم. نويسنده بدون اينكه از تكنیك هاي 
ارسطويي، گره افكني ها وگره گشايي ها و... استفاده كند، مخاطب را 
پیش مي برد كه بسیار هم خوب است. اين اتفاق، اتفاق بسیار مهمي 
است و نشان از يك جنس ادبیات جديد و شخصیت پردازي هاي 
ويژه دارد. حوادث در دل اين كتاب به گونه اي در هم تنیده ش��ده 
اس��ت كه فكر مي كنیم گويي خود ش��خصیت ها هستند كه اين 

اتفاقات را رقم مي زنند. 
 معتقد هستم بسیاري از آثار ارجمند كه قبالً تولید شده اند، در ابتدا 
ناشناخته بودند و بعدها شناخته شدند. به نظرم، اين اثر، اثر فاخري 
است و به تدريج جاي خود را باز خواهد كرد و مخاطبان با اين لحن و 
ادبیات مأنوس خواهند شد. در اينجا بايد از ممیزي هاي ارشاد تشكر 
كنم. ما همیش��ه از آنان انتقاد مي كنیم اما االن بايد از آنان تشكر 
كنم. اين كار به شدت جاي گیر دادن داشت اما خوشبختانه كمتر 
گیر دادند. سید مهدي شجاعي در بخش پاياني صحبت هاي خود 
گفت: اتفاق بزرگ در اين اثر اين است كه ما با خلق يك اثر هنري 
به مفهوم واقعي همه مصیبت هاي روحي كه يك انسان در زندگي 
خود مي كشد، مواجه هستیم. نويسنده به مدت زيادي در فضاي 
داستان خود زندگي كرده است. آن قدر كه من از پشت صحنه اين 
رمان مي دانم اين است كه نمي توان چنین صحنه هايي را توصیف 

كرد مگر آنكه نويسنده در چنین فضايي قرار گرفته باشد.

    خبر

 استاد مصري گواهي اجازه قرائت
به 3 قاري کشور اعطا کرد

از  نف�ر  س�ه  و  ش�د  برگ�زار  اق�را  تخصص�ي  دوره  دوازهمي�ن 
گواه�ي  اخ�ذ  ب�ه  موف�ق  مازن�دران  ق�رآن  حاف�ظ  و  قاري�ان 
اج�ازه قرائ�ت از ش�يخ فهم�ي عصف�ور از کش�ور مص�ر ش�دند. 
به گزارش فارس تا پیش از اين 48 نفر از قاريان و حافظان كشور توانسته بودند، 
اجازه قرائت خود را از مش��ايخ قرائ��ت مصر، عراق و س��وريه دريافت كنند و با 

برگزاري اين مراسم، اين عدد به 51 نفر رسید. 
محمدتقي میرزاجاني، معاون اجرايي شوراي عالي قرآن ضمن ارائه گزارشي 
از برگزاري دوره هاي تخصصي اقرا گفت: تاكنون 51 قاري و حافظ قرآن از 
11 استان تهران، خراسان رضوي، قم، خوزستان، اصفهان، گیالن، بوشهر، 
اردبیل، كرمان، يزد و مازندران موفق به اخذ گواهي اجازه قرائت ش��ده اند 
و قرار است و در آينده نزديك، برنامه هاي آموزش��ي در ديگر استان ها نیز 
با حضور شیخ عصفور تشكیل  شود تا اساتید ديگر هم بتوانند اجازه قرائت 

خود را دريافت كنند. 
وي افزود: تاكنون 31 نفر توانس��ته اند اجازه قرائت حف��ص از عاصم از طريق 
ش��اطبیه، 19 نفر اجازه قرائت حفص از عاصم از طري��ق كتب روضه المعدل و 
مصباح، يك نفر اجازه قرائت خلف از حمزه از طريق ش��اطبیه و يك نفر اجازه 
قرائت ورش از نافع از طريق شاطبیه را دريافت كنند. میرزاجاني از ارائه موفق 
يك دوره كل قرآن توسط س��ه قاري و حافظ قرآن مازندراني خبر داد و گفت: 
در اين دوره آقايان پیمان ايازي، مجید آهنگري و سیداحمد میريان توانستند 

گواهي اجازه قرائت خود را از شیخ مصري اخذ كنند.

 شروع خوب »تنگه ابوقريب« 
در 2روز ابتدايي اکران

بهتري�ن فيل�م سي وشش�مين جش�نواره مل�ي فيل�م 
فج�ر، اک�ران خ�ود را ب�ا فروش�ي چش�مگير آغ�از کرد. 
به گزارش فارس، سینماي ايران در هفته اي كه گذشت فروش 
مناسبي را تجربه كرد. فروش مناسبي كه براي فیلم سینمايي 
»تنگه ابوقريب« بسیار چش��مگیر بود و بهترين سي وششمین 
جش��نواره ملي فیلم فجر توانس��ت تنها در دو روز 160میلیون 

تومان بلیت بفروشد. 
همچنی��ن فیلم ه��اي س��ینمايي »هزارپ��ا«، »كاتیوش��ا« و 

سرخ ها« از پرفروش هاي هفته گذشته بودند.  »دم 
.............................................................................................................

با شعار»بِكم ننَتِصر« منتشر شد
جديدترين توليدات رسانه اي حزب اهلل 

لبنان براي سالگرد جنگ 33روزه 
همزمان ب�ا دوازدهمين س�الگرد پيروزي ح�زب اهلل لبنان 
در براب�ر رژي�م صهيونيس�تي در س�ال 2006 جديدترين 
تولي�دات ح�زب اهلل در اي�ن خص�وص منتش�ر ش�د. 
شعار حزب اهلل براي گرامیداشت اين پیروزي در سال 2018»بِكم 
ننَتِصر« به معناي »با شما پیروزيم« برگرفته از سخنان سید حسن 
نصراهلل دبیركل حزب اهلل لبنان در جش��ن پی��روزي اين جنگ 
انتخاب شده كه تمامي تولیدات رسانه اي حزب اهلل با محوريت 
اين شعار تولید شده است. 12س��ال پیش مردم لبنان در جنگ 
33 روزه در برابر تجاوز همه جانبه و غیرانس��اني رژيم اش��غالگر 
قدس، تا پاي جان ايس��تادگي كردند و طي نبردي به مدت 33 
روز، نقشه هاي دشمن متجاوز و سلطه طلب را نقش بر آب كردند. 
اسرائیل در برابر حزب اهلل لبنان شكست را متحمل شد و با منفور 
شدن بیشتر و شكست مفتضحانه در الك خود فرورفت و حزب اهلل 
لبنان با حمايت ايران و س��وريه توانست به پیروزي مقتدرانه اي 

دست يابد كه تاريخ آن را فراموش نخواهد كرد.

    خبر

افشين عال در پاسخ به ترانه مجيزگويان پهلوي 
شعري را سروده است 

 بپرس از غربيا آيا مصدق هم سپاهي بود؟!
 افش�ين عالء در پاس�خ به ترانه اي ک�ه با عنوان 40 س�ال 
به خوانندگ�ي دو خواننده ف�راري و درب�اري حامي فرزند 
مخلوع شاه س�ابق خوانده ش�ده شعري را س�روده است. 
 ظاهراً دالرهاي اهدايي شاه عربستان به فرزند شاه مخلوع ايران كه 
باعث شد كاربران شبكه هاي مجازي با هشتگ الپهلوي به استقبال 
آن بروند به خلق ترانه اي منجر شده كه نه تنها استقبالي از آن نشده 
كه به دلیل محتواي تحقیرآمیز آن درب��اره زنان منجر به اعتراض 
جامعه زنان ايراني خارج از كش��ور نیز شده اس��ت. در ترانه اي كه 
گوگوش و سیاوش قمیشي، خوانندگان درباري در آن حضور دارند 
دوره 40 ساله انقالب اس��المي به دوراني سیاه تشبیه شده است. 
ترانه اين كار از رها اعتمادي همكار شبكه ضدانقالب و منسوب به 
فرقه بهائیت »من و تو« است و جالب است كه يكي از بیت هاي اين 
شعر كه مثاًل براي تمجید از زنان سرپرست خانوار از آنها با عنوان 
مرد ياد كرده مورد انتقاد جدي بسیاري از كاربران فضاي مجازي 
از جمله برخي فعاالن موسوم به حقوق زنان در خارج از كشور قرار 
گرفته است. افشین عالء از شاعران كشورمان در واكنش به اين ترانه 
كه به انگیزه مجیزگويي فرزند شاه فراري ايران در جذب دالرهاي 

عربستاني ساخته شده شعري را سروده است. 
كه ما بدبخت و نابوديم يه جور میگي چهل ساله 
توي كاباره خوش بوديم كه انگار پیش از اون هرشب 
يه ملت انقالب كردن؟ گمونت از سر سیري 
زدن اونو خراب كردن؟ بهشت بود و همه باهم 
پر از كابوسه و بیداد يه جور میگي كه اين چل سال 
نديدن گزمه و جالد كه انگار پیش از اون مردم 
نديدي چاله میدونو؟ نديدي كاخاي شاهو؟ 
جنوب شهر تهرونو گمونم خوب يادت نیست 
كیا آوردن و بردن؟ نديدي پهلوي ها رو  
تو اين كشور چي آوردن؟ به جز مونتاژ و عرياني 
همون قدر بشكه هاي نفت سي میلیون جمعیت داشتیم 
ولي پوال كجا مي رفت؟ نه جنگ بود و نه تحريمي  
تو كاخ حضرت واال تو جیب اشرف و شاپور 
ولي تو فیلمفارسي ها بله شادي فراوون بود  
به اين ملت خیانت كرد؟ كي بعد از انقالب، اول 
كي از صدام حمايت كرد؟ ترور ها رو به راه انداخت 
عرب مي گفت كدوم شیاد؟ خلیج فارس ايرانو 
هواپیما تو آب افتاد؟ با شلیك كدوم موشك 
هزاران جسم صد چاكو؟ نديدي توي سنگر ها 
ندادن يك وجب خاكو؟ جوونايي كه جون دادن 
چرا از فقر و بدبختي؟ تو اون روزا نمي خوندي 
براي كشتن تختي؟ چرا شیون نمي كردي 

وطن غرق تباهي بود  به فرضم توي اين چل سال 
مصدق هم سپاهي بود؟! بپرس از غربیا آيا 

فرزين ماندگار     دريچه


