
اذان ظــهر ۵۲: ۱۱  اذان مغرب ۵۸: ۱۷  اذان صبح(فردا) ۴۱: ۰۴  طلوع آفتاب (فردا) ۰۴: ۰۶
دوشنبه / دوشنبه / ۱۷۱۷مهر/ مهر/ ۲۱۲۱ذيقعده ذيقعده ۱۴۳۳۱۴۳۳/ / ۸۸ اکتبر  اکتبر ۲۰۱۲۲۰۱۲/ شماره / شماره ۲۰۲۲۲۰۲۲

و ۴۴۲۷۳۹۷۳ آگهی ها: ۸۸۵۴۰۲۴۵ 

سردبير: حسين عبداللهی

چاپ:روزتاب ۴۴۵۴۵۰۷۶

هــا  شــنـيد ه 

 ناطق در حرم حضرت عبدالعظيم چه گفت؟
ــنيده شد که حجت االسالم ناطق نوری در جلســه ای كه اخيرا در حرم حضرت    ش
عبدالعظيم و با حضور شخصيت هايی همچون آيت اهللا ری شهری و... برگزار شده، 
صراحتا اعالم كرده كه در انتخابات آتی رياست جمهوری حضور نخواهد يافت. كاشف 
نوشت؛ در اين جلسه كه طی روزهای اخير در حرم حضرت عبدالعظيم برگزار شده 
حجت االسالم ناطق نوری به صراحت اعالم كرده كه در انتخابات رياست جمهوری 

سال۹۲ حضور نخواهد يافت.

کمپين دعوت از مشايی برای انتخابات ۹۲
  شنيده شد که حاميان مشايی با علم به اين موضوع كه تاييد صالحيت وی با مشكالتی 
روبه روســت. با ايجــاد صفحه «كمپين دعوت از مهندس مشــايی برای انتخابات 
رياست جمهوری» تالش دارند كه حضور وی در انتخابات رياست جمهوری سال 

۹۲ را يك مطالبه عمومی قلمداد كنند! 

محاکمه سازنده فيلم موهن در لس آنجلس
  شنيده شد که سازنده فيلم موهن به ساحت پيامبر عظيم الشأن اسالم(ص) که موجب 
خشم مســلمانان جهان شد، روز چهارشــنبه هفته جاری در لس آنجلس دادگاهی 
می شود. «مارک باسيلی يوسف» که در ابتدا با نام «ناکوال باسيلی ناکوال» شناخته می شد 
روز چهارشنبه همين هفته در دادگاهی در لس آنجلس حاضر می شود تا به اين نکته 
رسيدگی شود که آيا وی که به صورت مشروط آزاد است با انتشار فيلم موهن از نظر 

قوانين آمريکا خطائی را مرتکب شده يا خير. .  

حجاج ايرانی چند تن برنج می خورند؟
شنيده شد که حجت االسالم والمسلمين سيدعلی قاضی عسکر، سرپرست حجاج 
ايرانی ديروز از آشپزخانه های مرکزی مدينه منوره به عنوان متولی اصلی تهيه و تامين 
غذای حجاج ايرانی ســرزمين وحی بازديد کرد. عصر ايران نوشت؛ با افزايش تعداد 
زائران سرزمين وحی در مدينه منوره به ۱۷۵۰۰ نفر به  طور متوسط روزانه برای ۲ نوبت 
غذای نهار و شام، حدود ۳/۵ تن برنج، ۳/۸۵تن ماهی فيله، ۵/۶تن مرغ، ۲/۶تن گوشت، ۲ 

تن سيب زمينی و هويج، ۸۷۵ هزارکيلو رب گوجه و ۳۵۰ هزارکيلو آلو طبخ می شود. 

منتقد مرتضوی به تامين اجتماعی رفت
شنيده شد که طی حکمی از سوی هيات مديره سازمان تامين اجتماعی،  هادی مقدسی 
نماينده سابق بروجرد به عنوان مديرعامل شرکت شستا نوين منصوب شد. مقدسی با تائيد اين 
خبر، در پاسخ به اين سوال که «شما در مجلس هشتم منتقد سازمان تامين اجتماعی بوديد، 
چطور قبول کرديد که يکی از مديران ارشد اين سازمان شويد»، اظهار داشت: بنده هم اکنون 
نيز منتقد سوءمديريت هستم و معتقدم که بايد مديريتی صحيح برای اداره مجموعه ها داشته 

باشيم. وی افزود: البته وضعيت در سازمان تامين اجتماعی در مسير اصالح است.

عذرخواهی شريعتمداری برای يک کاريکاتور
شنيده شد که به دنبال درج کاريکاتور مساله برانگيز در کيهان کاريکاتور و انتقاد مخاطبان 
و رســانه ها، حسين شــريعتمداری در اطالعيه ای از مخاطبان اين رســانه عذرخواهی کرد. 
حسين شريعتمداری نوشت؛ موسسه کيهان ضمن پوزش از اين خطای ناخواسته، آمادگی خود را 
برای پذيرش هر نوع برخورد قانونی از سوی مراکز و مراجع ذيربط اعالم داشته و تاکيد می کند 
که اين گونه نظارت ها را برای حفظ فضای رسانه ای ميهن اسالمی ضروری و درخور استقبال نيز 
می داند. شريعتمداری در انتها نوشت؛ توضيح بيشتر آنکه انتشار کيهان کاريکاتور تا بهبودی کامل 

سيدمسعود شجاعی طباطبايی و بازگشت وی به مديريت اين دوماهنامه، متوقف شده است.

ماجرای ميهمانی پيمان معادی و فرهادی
ــنيده شد که اصغر فرهادی در حاشيه جشــنواره زوريخ، در پاسخ به سوالی درباره  ش
انتخاب پيمان معادی به عنوان بازيگر گفت: «او همسايه من بود و مرا به يک ميهمانی در 
منزلش دعوت کرد. بعد از آن ميهمانی به او گفتم که من داستانی خواهم نوشت و مطمئن 
هستم که تو در آن بازی خواهی کرد. شروع همکاری ما فيلم «درباره الی...» بود که اين تجربه 
خوب به فيلم «جدايی نادر از سيمين» منجر شد. بازی او کامال واقعی است و درصورتی که 

شما زبان فارسی را بدانيد بيشتر متوجه اين موضوع خواهيد شد.»

دفتر احمدي نژاد سخنان رضايي را تکذيب کرد
شنيده شد که دفتر رئيس جمهور سخنان محسن رضايي را تکذيب کرد. آريا نوشت؛ 
در پي انتشار مطالبي از سوي دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام از قول رئيس جمهور 
درخصوص وعده احمدي نژاد به وي درباره برخي مسائل اقتصادي، به اطالع مي رساند كه 
اين نقل قول به كلي عاري از حقيقت بوده است. بار ديگر تاكيد مي شود مطالبي كه ديگران از 
قول رئيس جمهور مطرح مي كنند، عاري از هرگونه اعتبار و سنديت بوده و از اصحاب رسانه 

انتظار مي رود از انتشار آن خودداري كنند.

يادداشت خودساخته هفته نامه حرفه ای!
شنيده شد که برخی ازمطبوعاتی ها که خود را حرفه ای می نامند، درهفته نامه آسمان 
يادداشــتی را همراه با تصويرچهره ای سرشناس سياسی به چاپ رسانده اند؛ اين درحالی 
است که اين چهره سياسی مطلبی را تحت عناوينی که آنها منتشر کرده اند، برای آنها ننوشته 
ودرعوض، برخی اعضای تحريريه اين هفته نامه يادداشــت  خودســاخته ای رابه نام آنها 
منتشــر کرده اند. اين اقدام موجبات نارضايتی ها را به دنبال داشــت تا جايی که مساله را 
ازدست اندرکان  اين هفته نامه پيگيری کردند. ظاهرا متوليان آسمان پاسخی برای اقدام  خود 
نداشتند وهرکدام موضوع را به ديگری واگذارمی کردند که مصداق کی بود، کی بود من نبودم 
را دراذهان متبادر می کند. گفتنی اســت دريک مورد هم سعی کردند با انتشار يک مصاحبه 

اختصاصی يکی از اين افراد را راضی نگه دارند.

يچه ر  د   

عـکـس نـامـه   عملی خطرناک؟! رفتاری زشت؟!  کاری ناپسند؟!  يا ما با ديدن اين صحنه ها ديگر تعجب نمی کنيم؟  

رئيس ناجي هنر اعالم كرد: آمادگي داريم سهم كيانوش عياري را در فيلم 
«خانه پدري» خريداري كنيم. سعيد منتظرالمهدي، درباره آخرين وضعيت 
فيلم «خانه پدري» گفت: از ابتدا صحبت ما اين بود كه وزارت ارشــاد 
روند اصالحات را به كيانوش عياري اعالم كند و اديت الزم انجام شود تا 
كار مشكلي براي اكران نداشته باشد و بعد ما وارد صحبت شويم. وي در 
گفت وگو با ايسنا افزود: در واقع اگر نظرات ما اعمال شود به مشاركت ادامه 
می دهيم. اما در عين حال ممكن اســت اصالحات وزارت ارشاد باالتر 
باشد و آن موقع صحبت كنيم و سهم را واگذار كنيم. رئيس ناجي هنر با 

بيان اينكه آمادگي داريم سهم كيانوش عياري را از اين فيلم خريداري كنيم، 
ادامه داد: مي  خواهيم با خريد اين سهم، تصميم گيرنده اصلي خود ما باشيم. 
اما بايد اخالق حرفه اي مشاركت رعايت شود، اتفاقي كه متاسفانه در مورد 
جشنواره  ونيز انجام نشد. منتظرالمهدي افزود: صالحيت اكران در حوزه 
وزارت ارشــاد است و بعد از اعالم نظر از سوي آنها ما تصميم الزم را 
خواهيم گرفت. وي درباره واگذاري سهم نيروي انتظامي از مشاركت در 
اين فيلم به كيانوش عياري به ايسنا گفت: احتمال فروش سهم خودمان به 
ايشان هم وجود دارد اما بعيد مي دانم آقاي عياري راضي شوند اصالحات 

وارد شده را انجام دهند. به هر حال ارشاد هم خط قرمزهاي خودش را 
دارد، در مجموع نگاه ما به اين موضوع درمانگراســت. كيانوش عياري 
كه درباره  سرنوشت اكران فيلم «خانه پدري» اظهارنظر صريحي نداشته 
است، سرانجام سكوتش را درباره  آخرين ساخته  سينمايي اش شكست. 
اين كارگردان سينما در گفت وگويي كوتاه چندي قبل به ايسنا گفت:اكران 
فيلم «خانه پدري» در ايران به انجام پاره اي اصالحات منوط شده است. 
عياري در پاسخ به اينكه آيا اصالحات «خانه پدري» را پذيرفته است؟ 
پاســخ منفي داد و گفت: اين اصالحات ويرانگر هستند و با اعمال آنها 
هســتي فيلم «خانه پدري» زير ســوال مي رود. كارگردان «خانه پدري» 
سپس به طرح اين پرسش پرداخت كه چرا بايد آبشخور اصلي يك فيلم 
كه صحنه قتل دختري توسط پدر و برادرش است، حذف شود؟ با حذف 

اين صحنه ديگر از «خانه پدري» چيزي باقي نمي ماند!

رئيس ناجي  هنر: 
آماده ايم سهم عياري را از خانه پدري بخريم 

خانه موســيقي ايران كــه قرار بــود ۱۷ مهرماه، 
ســيزدهمين سالگرد تاســيس خود را در برج ميالد 
جشن بگيرد، برنامه اش از سوی برج ميالد لغو شد. 
حميدرضا عاطفي مدير اجرايي خانه موســيقي در 
اين باره به ايسنا توضيح داد: جشن خانه موسيقي ايران 
از سوی برج ميالد لغو شد و متاسفانه برج ميالد هيچ 
دليلــي به ما ارائه نداده اســت. او ادامه داد:در تدارك 
هستيم كه جشن خانه موســيقي ايران فردا شب در 
تاالر وحدت برگزار شود و تا آخر وقت اداري منتظر 
جواب تــاالر وحدت خواهيم ماند.اما اگر جوابي از 
ســوي تاالر وحدت به ما ارائه نشود جشن به تاريخ 
ديگري موكول خواهد شد. فرزاد هوشيار در اين باره 
گفت: خانه موســيقي ايران براي برگزاري جشن ۱۷ 
مهرمــاه هيچ گونه مجوزي به برج ميــالد ارائه نداده 
است. مدير عامل برج ميالد تهران در پي لغو هفدهمين 
جشن خانه موسيقي ايران در گفت وگو با ايسنا، مطرح 
كرد: بايد تاكيد كنم كه ما هيچ برنامه اي را در برج ميالد 

لغو نمي كنيم. او ادامه داد: دوستان ما در خانه موسيقي 
تاريخي را مشخص كرده بودند و قرار بود مجوزهاي 
قانوني را براي برگزاري اين مراسم به ما ارائه دهند، 
اما متاســفانه هيچ گونــه مجوزي ارائه نشــد. فرزاد 
هوشــيار در پاسخ به اين سوال كه اگر خانه موسيقي 
مدارك خــود را تا پايان وقــت اداري امروز به برج 
ميالد تحويل دهد، برگزاري جشن به قوت خود باقي 
است، يا خير؟ گفت: سالن همايش هاي برج ميالد هر 
روز ميزبان چهار برنامه مي شود كه در يك كتاب يك 
ساله نوشته شده اســت. اگر مجوزها در زمان معين 
تحويل داده نشوند برنامه ديگري را جايگزين مي كنيم. 
مديرعامل برج ميالد همچنين گفت: ما روز گذشــته 
به خانه موسيقي نامه كتبي نوشتيم و اعالم كرديم كه 
اگر مجوزهاي خود را تحويل ندهند برنامه شان لغو 
مي شود و اين نامه خطاب به رئيس خانه موسيقي بود 
اما از آنجا كه آنها طي زمان اعالم شده مدارك خود را 

تحويل ندادند، برنامه شان لغو شد. 

عکس  : حجت سپهوند

 توزيع تهران و شهرستان: نشر گستر امروز ۶۱۹۳۳۳۳۳

رابطه تئاتر و رياضيات در ايران! 

ظاهر امر نشــان می دهد تئاتر ايــران با رياضيات و هر 
آنچه با علم محاســبه و مقايسه سروکار داشته باشد، رابطه 
چنــدان خوبی نــدارد. آخريــن نمونه بــرای اثبات چنين 
ادعايی ليست آثار پذيرفته شده برای سی ويکمين جشنواره 
بين المللی تئاتر فجر اســت.دبيرخانه جشــنواره تئاتر فجر 
از بين ۸۵۰ نمايشــنامه متقاضی برای حضور در جشنواره 
تعداد ۱۷۲ گــروه را در مرحله اول پذيرفت تا اين گروه ها 
در فرصتــی حدود دو ماهه بتوانند آثار خود را برای مرحله 
بازبينی آماده کرده و خود را در معرض ارزيابی هيات بازبين 
جشنواره قرار دهند. در نگاه اوليه نسبت ۱۷۲ به ۸۵۰ تقاضا 
منطقی به نظر می رســد اما با رجوع به فراخوان جشنواره 
تمام محاســبات ناگهان به هم می ريزد. جشنواره در بخش 
تئاتر ايران حداکثر پذيــرای ۱۲ اثر و در بخش تجربه های 
نــو حداکثر پذيرای ۱۰ اثر خواهد بــود. اگر چه تعداد آثار 
پذيرفته شده در بخش سوم جشنواره، يعنی نگاه تازه، اعالم 
نشــده است، اما در بهترين شــرايط با پذيرفتن ۱۰ اثر هم 
در آن بخش می شــود به عبارتــی ۳۲ نمايش. يعنی ۸۵۰ به 
۱۷۲ و بعد به ۳۲  تبديل می شــود. با يک حساب ساده اگر 
ميانگين عوامل هر نمايش را اعم از نويسنده، کارگردان، گروه 
بازيگران، طراح صحنه و لباس، گروه موسيقی، مدير و منشی 
صحنه، تدارکات و... در کمترين تعداد ۱۰ نفر حساب کنيم 
يعنی ۱۷۰۰ نفر از همين امروز و فردا مشغول تمرين برای 
مرحله بازبينی می شوند. بازبينی که ۳۲ اثر يعنی ۳۲۰ نفر را 
می پذيرد.پس تا اينجا ۱۷۲ به ۳۲ تبديل شد و ۱۷۰۰ نفر به 
۳۲۰ نفر. خب تکليف ۱۴۰ گروه آماده ديگر چه می شــود؟ 
آن ۱۳۸۰ نفری که از جشــنواره بازمانده اند و هر کدام برای 
خودشــان روياهای بحقی برای روز اختتاميه بافته اند چه؟ 
حاال تصور کنيد اگر به جای ۸۵۰ متقاضی با احتساب تمام 
دانشگاه های تئاتری و فارغ التحصيالنش و عالقه مندان هر 
روزه تئاتر در سراســر ايران، ۸۵۰۰ تقاضا وجود داشت آيا 
بايد ۱۷۰۰ گروه پذيرفته می شدند؟ اگر  ۸ميليون و پانصد هزار 
تقاضا وجود داشته باشد مگر ۸ سانتيمتر به فضاهای تئاتری 
ما تا زمان جشــنواره اضافه خواهد شد؟به فرض محال که 
هيات بازخوان ۱۷۲ شاهکار تاريخ ادبيات نمايشی ايران را 
برای مرحله اول پذيرفته است ولی آيا ۱۴۰ شاهکار فرضی  
بازمانده از جشنواره حق ندارند سوال کنند شما که ظرفيت 
تئاتر کشور را می دانيد چرا با وقت، انرژی، روحيه و زندگی 
مــا بازی کرديد؟می گويم زندگی چــون تئاتر الاقل برای ما 
شهرســتانی ها و آن ۲۱ گروه شهرستانی همه زندگی است. 
قبول نداريد به اختتاميه همين جشنواره های تئاتر استانی که 
اين روزها برگزار می شود سری بزنيد تا ببينيد تئاتری ها برای 
زندگی شان چقدر نگرانند.از اينها گذشته اين ۱۷۲ گروه کجا 
بايد تمرين کنند؟ آيا اداره تئاتر به عنوان تنها مکان تمرين 
گروه ها می تواند پذيرای الاقل  ۷۲ گروه از اين تعداد برای 
دو تا سه ماه باشد؟ نرخ اجاره پالتوی تمرين در تهران برای 
هر جلسه چقدر است و گروه ها با کدام پشتوانه قادر به اجاره 
مکان تمرين خواهند بود؟باور کنيد قهرمان کشتی جهان هم 
برای رسيدن به قهرمانی با چنين رقابت ناعادالنه ای روبه رو 
نيســت. باشگاه مشت زنی هم اگر باشــد ۱۳۸۰ نفر قربانی 
نمی شوند تا ۳۲۰ نفر تازه پايشان به وسط گود برسد و اين 
گود تازه اول ماجراست. جشنواره امسال الاقل در فراخوان 
که اشاره ای به تعهد اجرای عمومی نکرده... به راستی چرا در 

تئاتر ما دودو تا چهار تا نمی شود؟
* نمايشنامه نويس و کارگردان تئاتر 

ويژه  

فراســو 
استقبال از آثار جبلی و شيوا در كانادا 

موســيقـى
كنسرت  گروه قمر در كنسرواتوار چايكوفسكي 

گروه موســيقي «قمر» به سرپرستي نويد دهقان 
اواخر مهرماه در شهر مسكو كنسرت مي دهد. دهقان 
در اين باره توضيح داد: اجراي جديد گروه موسيقي 
«قمر» كنســرواتوار چايكوفســكي مسكو به روي 
صحنه خواهد رفت و قطعاتي از موسيقي ايراني براي 
مخاطبان اجرا مي شود. اين نوازنده كمانچه ادامه داد: 
اين برنامه در يك بخش اجرا خواهد شد و تصانيفي 
چون «بيار باده»، «مطربا» و «هنوز» به همراه قطعات 
بي كالم نواخته مي شــود. سرپرســت گروه «قمر» 
همچنين اظهار كرد: حسين نور شرق خواننده گروه 

در اين كنسرت است كه اجرايش با كالمي از حافظ 
و موالنا همراه مي شود. دهقان اين اجرا را در راستاي 
برگزاري يك فستيوال برشمرد و افزود: اين فستيوال 
جنبه رقابتي ندارد. او كه پيش از اين موسيقي فارسي 
و كــردي را در قالب يك كنســرت به تاالر وحدت 
برده بود،  درباره اين تجربه توضيح داد: آن اجرا يكي 
از تجربه هاي خوب بنده بود و از آنجا كه مخاطبان 
عادت كرده بودند از گروه «قمر» كارهاي ســنتي و 
كالسيك بشنوند، اجرايي متفاوت را شنيدند و باعث 

شد «قمر» هم مخاطب جديد پيدا كند. 

 فستيوال «شــش هفته با هنر ايران» در حالی در 
كشــور كانادا گشايش يافت که آثار «حميد جبلی» و 
«قباد شــيوا» تحســين حاضران را برانگيخت. اين 
فســتيوال که به دبيری پويان طباطبايــی دومين دوره 
خود را پشت سر می گذارد، با هدف شناساندن نسل 
جديدی از هنرمندان ايرانی در ميان اســتقبال پرشور 
هنردوستان و چهره  های سرشناس کانادايی و ايرانی 
در ســه بخش هنرهای تجسمی، سينما و کارگاه های 
آموزشــی در تورنتوی کانادا در حال برگزاری است. 
نمايشگاه هنرهای تجسمی که در گالری کويين برپاست، 

از چهار بخش تشکيل شده که بخش سوم آن تحت 
عنوان «قطار مرموز» شامل آثار هنرمندان زن ايرانی مي 
شود. اين بخش از پنجم اکتبر (۱۴ مهرماه) به نمايش 
عموم درآمده است. در اين بخش منصوره فيضی، مريم 
عنايتی، کيميا رهگذار، روناک کردستانی، عادله فرزيندر 
و ليال ميری حضور دارند. همچنين کارگاه های نقاشی، 
گرافيک، عکاسی با استقبال خوبی از سوی عالقه مندان 
مواجه شد ، به طوري كه تعداد شرکت کنندگان در اين 
كارگاه ها بيش از ظرفيت پيش بينی شده بود و احتمال 

تمديد کارگاه ها وجود دارد. 

آخــر اغ  چــر  
 كتاب شــعر تازه اي از محمدعلي سپانلو منتشر 
شــد. «گزيده  منظومه  افسانه  شــاعر گمنام» تازه ترين 
كتاب شــعر اين شاعر اســت كه از سوي نشر افق به 
چاپ رســيده است. ســپانلو پيش تر درباره  «منظومه  
افسانه  شــاعر گمنام» گفته بود: من اين منظومه را در 
حدود ۱۴ ســال نوشته ام و شش روايت از آن را دارم 
و چون برايــم خيلي جدي بوده اســت، روي آن ۱۴ 
ســال كار كرده ام. شــعرهاي اين مجموعه را منظومه 
مي نامم؛ چون قطعاتي به هم پيوســته است و روايت 
شاعري است كه به گذشته و به عصر مغول برمي گردد. 
او اطالعاتي از گذشته دارد و همچنان بايد به زبان آن 
عصر حرف بزند كه حرفش مفهوم باشد؛ اين دوگانگي 
بــه من خيلي زحمت داد؛ چــون چند جور زبان را به 

كار گرفتم. 
 نمايشگاه محصوالت موسيقی و آثار شنيداری 
با حضور عزت اهللا انتظامــی در خانه هنرمندان ايران 
افتتاح شد. صبح ديروز نمايشگاه محصوالت موسيقی 
و آثار شــنيداری که به همت خانه موســيقی در خانه 
هنرمندان برپا شده است، در حضور هنرمندانی چون 
انتظامی، غالمحسين اميرخانی، ايرج راد، محمد سرير، 
داريوش پيرنياکان، رضا مهــدوی، امير بکان، ابراهيم 
حقيقی و ... افتتاح شــد. در اين مراسم که زير آفتاب 
و در حياط خانــه هنرمندان برگزار شــد، حميدرضا 
نوربخش؛  مديرعامل خانه موســيقی ايران گفت: اين 
دومين نمايشگاهی اســت که به همت خانه موسيقی 
برای حمايت از نشر موسيقی برپا می شود. وی افزود: 
نشر موسيقی کشور ما در دوران بحرانی به سر می برد. 
حمايت هايی که بايد بشود نيست، رعايت قانون کپی 

رايت هم نمی شود و...

جشن خانه موسيقي لغو شد 

آرش عباسی*

كوتــاه  

آرمان: حميد سبزواری از چهره های ماندگار شعر انقالب است، به گونه ای 
که پس از سال ها، سرودهای انقالبی او همچنان در ذهن و خاطره مردم ايران 
ماندگار است. سرودهای «خمينی ای امام»، «شهيد مطهر» و «خجسته باد 
اين پيروزی» ازجمله آثار ماندگار اين شاعر انقالب است. وی اشعار مختلف 
حماسی و عرفانی در قالب هايی چون قصيده، غزل، دوبيتی، رباعی و شعر 
نو ســروده است. سرود درد، ســرود سپيده، سرود ديگر، کاروان سپيده، ياد 
ياران و گزيده ادبيات معاصر از ديگر آثار سبزواری است. به مناسبت همايش 
نکوداشت استاد حميد ســبزواری که امروز در سبز وار برگزار می شود، در 
همين زمينه گفت وگويی با افشين عالء از شاعران معاصر انجام داده ايم که 

در پی می خوانيد:
 شعرهای استاد سبزواری نگاه خاصی به امام خمينی(ره) دارد. 

يکی از ويژگی های استاد سبزواری همين است که به نظرم شعرهايشان 
درمورد امام خمينی(ره) از ديگر شاعرانی که در زمينه انقالب کار کرده اند، 
بيشتر است و از نظر زمانی هم از ابتدای انقالب تاکنون در تمام فرازونشيب ها 
همراه انقالب بوده اند و بنا به نياز مخاطب، آثار حماســی را خلق کرده اند. 
مخصوصا اشعارشــان درمورد امام(ره) که از يادها نمی رود. اين حرکت با 
سرود «ای خمينی ای امام» شروع شد و سرودی هم که به مناسبت ارتحال 

امام(ره) ماندگار شد، از سروده های استاد بود. 
 از ويژگی های شخصی استاد برايمان بگوييد.

استاد ســبزواری بسيار انسان وارسته ای هستند؛ يعنی بااخالص برای 
انقالب کار کرده اند و اين طور نبوده که شائبه  ای باشد و شاهد اين گفته هم 
شهامت کم نظيرشان در بيان مواضع شخصی شان بوده است. خيلی مواقع که 
شايد منفعت در اين بود که نظر خاصی را ارائه دهند، نظر خودشان را گفتند 
و همواره هم بر اين تاکيد داشتند که تعهد ما به انقالب، تعهد به يک دولت 
و جريان خاصی نيست. به همين خاطر است که از جانب برخی مخالفان و 
موافقان انقالب مورد بی مهری قرار گرفته اند و گاهی اوقات برخی بودند که 

به خاطر مواضع شان استاد را مورد بی مهری قرار داده اند.
ــتاد در زمينه شعر برای  ــخص اس  درمورد ظرفيت وجودی که ش

انقالب گذاشته اند، توضيح بفرماييد.
اســتاد گذشــته از اينکه شــعرهای نابی با مضامين حماسی و انقالبی 
سروده اند در زمينه شعر به معنای خاص کلمه هم تبحر خاصی دارند؛ يعنی 

مضامين انقالبی و حماسی مورد توجه شان قرار گرفته است. 
 آثار ادبياتی استاد را چگونه می بينيد؟

استاد از نظر استحکام زبان و تسلطی که بر سبک خاص شعر دارند، واقعا 

مثال زدنی هستند که شاخصه سبک خراسانی است ولی عالوه بر تسلط بر 
سبک خراسانی در ساير سبک ها به ويژه مضمون پردازی های سبک هندی 
هم تسلط خاصی دارند که در آثارشان به کرات ديده می شود. چه در قصيده، 
غزل و مثنوی و اکثر قالب های کالسيک آثار برجسته ای دارند که البته بيشتر به 
سرودها و کارهايی که در زمينه موسيقی دارند، توجه شده و کمتر نگاه نقادانه 
به آثارشــان شده است که اميدوارم اين کنگره ها مقدمه ای برای بازشناسی 

جايگاه واقعی استاد در ادبيات معاصر ما باشد. 
 به نظرتان مديران فرهنگی در زمينه ترويج ادبيات انقالب به خوبی 

عمل کرده اند؟
به نظرم اين کاری نيست که توقع داشته باشيم، مديران عهده دار آن باشند. 
عهده دار اين جريان خود مردم و شــاعرانی هستند که تعهد نسبت به مردم 
دارند و اين جريان خودبه خود حفظ می شــود تا زمانی که تعهد به اصول 
انقالب  وجود دارد. اما طبيعی اســت کــه ادبيات انقالب، هم دچار افت و 
خيزهايی شــود يعنی تحت تاثير وقايع گذرا يا فرازونشيب ها، اين حرکت 
گاهی تند يا کند می شــود و اين امر به عهده متوليان فرهنگی و کســانی که 
پايه گذار بنيان های فکری در جامعه هستند، می  باشد که انسان های فرهيخته 
و صاحب فکر و قلم همچنان در متن ادبيات انقالب حضور داشــته باشند 
و شــاهد انزوا و گوشه گيری آنها نباشيم بنابراين کاری که مديران فرهنگی 
می توانند بکنند اين است که به انديشه  ها و حضور اين افراد بيشتر بها بدهند 
البته نه صرفا با تبليغ آثار آنها. به هر حال کسی که در رأس ادبيات و فرهنگ 
کار می کند صاحب تفکر و انديشه هم هست و می تواند جريان ساز باشد. ما 
بايد از فکر اين بزرگان استفاده کنيم و صرفا به برگزاری مراسم بزرگداشت 
اکتفا نکنيم و زمينه را برای بهره برداری جامعه از تفکرات اين افراد مهيا کنيم.
ــاعر با استاد سبزواری چگونه بوده  ــما به عنوان يک ش  ارتباط ش

است؟ 
من از زمانی که در سال ۶۶ برای تحصيل به تهران آمدم، اين افتخار را 
داشــتم که در کنارشان باشم و از وجودشان بهره ببرم. روحيه  ای بااخالص 
و با تواضع بی نظير نســبت به جوانان دارند و اين را از همان برخورد اول 
می توان احســاس کرد. به ياد دارم در سال های نوجوانی با شعری که برای 
امام(ره) سرودم، مشهور شده بودم و هر موقع که مرا می ديدند با بزرگواری 
پيشانی ام را می بوسيدند و اين نشان دهنده ارادت قلبی استاد است و هميشه 
هم اين تواضع را حفظ کردند و از حضور جوانان استقبال کردند و اين باعث 
شد که با وجود تفاوت سنی زياد اوقات زيادی را باهم باشيم. مخصوصا در 
سال های اخير که بيشتر در منزل هستند بارها فرصت دادند و خدمت شان 

رسيده ايم و يک نمونه از اين ديدارها ديدار يادگار امام(ره) با استاد بود که من 
هم همراه شان بودم و بسيار خاطره شيرينی بود. وقتی همراه با حاج سيدحسن 
آقا به منزلشان رفتيم و در آن فضای بسيار صميمی خانوادگی قرار گرفتيم، 
خيلی ها از شوق گريه می  کردند و يکی از فرزندانشان به من می گفت وقتی 
از پنجره نگاه می کردم و ورود يادگار امام را به خانه می ديدم با خودم گفتم 
پدرم مزد سال ها ارادت به امام(ره) را گرفت. تجليل و تکريمی که يادگار امام 
از استاد انجام می دهند، بزرگ ترين تسلی برای ماست و احساس می  کنيم که 

امام(ره) هستند که پاسخ ارادت استاد را می دهند. 

گفت وگوی آرمان  با افشين عالء درباره استاد حميد سبزواری 
سروده های انقالبی سبزواری در ذهن مردم ايران ماندگار است

بازپخش صبح جمعه با شما 
نوذری به راديو باز می گردد

مديــر راديو مهر از بازپخش صبح جمعه با شــمای 
قديمــی با اجرای زنده يادان منوچهــر نوذری و فرهنگ 
مهرپرور از اين راديوی فصلی خبر داد. رضا رضايی مدير 
راديو فصلی که با پايان تابستان از تابستانه به مهر تغيير نام 
پيدا کرد، در گفت وگو با مهر درباره تازه ترين اتفاقات اين 
راديوی تازه کار اظهار کرد: مهر در ابتدای راه است و بايد 
کمی فرصت داشته باشيم تا مناسب با فصل برنامه سازی 
کنيم. برنامه ها در حال بررســی است و آثار شاخصی نيز 
روی آنتن می رود. ضمن اينکه بيشترين ارتباط با گويندگان 
قديمی، خوانندگان و هنرمندان ســينما در طول تابستان 
در راديو، در راديو تابســتانه برقرار شــد.وی افزود: شب 
بخير کوچولوی قديمی از راديو مهر بازپخش می شود و 
همچنين صبح جمعه با شــما با اجرای مرحوم منوچهر 
نــوذری و زنده ياد فرهنگ مهرپــرور نيز عصر روزهای 
جمعه از راديو مهــر روی آنتن می رود.رضايی ادامه داد: 
همچنين آيتم های مختلفی در دستور کارمان است و در 
موضوعات مختلف طراحی برنامه کرده ايم. به اين شکل 
که بعداز ظهرها يک شــکل برنامه سازی و صبح ها نوع 
ديگری را تجربه می کنيم. به اين معنا که صبح ها فضايی 
پر شــور و نشــاط را برای ورود به عرصــه کار و تالش 
ايجاد می کنيم و بعداز ظهر برنامه های متنوعی داريم که به 

موضوعات خانه و خانواده می پردازد.

 پير شعر انقالب
سروده: افشين عالء

ای حميد ای پير شعر انقالب از من سالمت/ قله ها ديريست می بالند 
برخــود زير گامت/ من همانم کودک پنجاه و هفتــم من/ که صبحی در 
زمســتان گريه کردم/ «با خمينی ای امامت»/ من همانم طفل لرزانی که 
می خواندم ســر صف/ در دبستان «ای مجاهد ای مطهر» را بنامت/ من 
همانم نوجوان سال شصتم/ من که يک شب پر کشيدم در هوای جبهه ها 
از پشت بامت/ من همانم آنکه در عهد جوانی سير کردم/ در حريم قدس 
همپای جلودار کالمت/ من همانم آنکه در خرداد ناگه سوخت جانم/ «با 
دريغا ای دريغا»ی تو در ســوگ امامت/ تو همان پيری که سی سالست 
صبح و شام، خلقی/ همنوا باتوست چون من با نوای صبح و شامت/ چون 
شهيدان را صال دادی که برخيزيد، اکنون/ بين که برخيزند هرسو سروها 
در احترامت/ هر خط پيشانی ات دارد حکايت های پنهان/ از رکوعت از 
سجودت از قعودت از قيامت/ دولت شب زنده داری هاست بی شک اينکه 
هردم/ ميچکد بيتابی از سجاده ات مستی زجامت/ سبز باش و سربلند ای 

سرو پير سبزواری/ باشد ايامت به رغم تلخکامی ها به کامت...

جنجال سفر يک کانادايی به ايران
ســفر يکی از رهبران جامعه بوميان کانادا به ايران در مطبوعات و رســانه های کانادايی 
جنجال ساز شد. عصر ايران نوشت؛ «تری نلسون»، رهبر جامعه بوميان کانادا و يکی از فعاالن 
حقوق بشری ناراضی اين کشور اعالم کرده است که پنجشنبه اين هفته به تهران سفر خواهد کرد 
تا درباره مساله نقض حقوق بوميان از سوی دولت کانادا با مقامات ايران گفت وگو کند. وی با 
اعالم اينکه به همراه ۵ نفر ديگر از همکارانش روز پنجشنبه به دعوت دولت ايران به اين کشور 
سفر خواهد کرد، افزود: اگر کشورهايی چون اياالت متحده نقض فاحش حقوق بوميان کانادا را 
محکوم نمی کنند آنها برای رساندن صدای خود به گوش جامعه جهانی حاضرند به هر گوشه ای 
از دنيا بروند. اين رهبر بوميان کانادا با اشاره به اينکه دولت کانادا حتی يک سکه بابت استخراج 
نفت از منابع نفتی در سرزمين های بوميان کانادا به آنها نمی دهد، تاکيد کرد که ايران می تواند 
به شناخت حق بوميان کانادا در ميان کشورهای نفت خيز عضو اوپک کمک کند.  وی افزود: 
«هدف ما اين است که مساله نقض حقوق بشر بوميان کانادا را در کانون توجه جهانی قرار دهيم 

و نشان دهيم که دولت کانادا از درآمدهای نفتی هيچ چيزی به بوميان نمی دهد.» 


