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    علي موحد 
ابراهیم حاتمي كیا كه با حضور در ش��هر ق��م در كنار مردم به 
تماشاي فیلم سینمايي »به وقت شام« نشسته بود، گفت: فیلم 
ديدن در كنار مردم را شايد براي اولین بار با فیلم »به وقت شام« 
تجربه كردم. خوشحالم كه اين اكران هاي مردمي از مشهد آغاز 

شد و در شهر قم به ايستگاه پاياني خود رسید. 
كارگردان به وقت ش��ام عنوان كرد: در اين دو ماه من از مردم 
عزيز انرژي زيادي گرفتم و حتي در برخي مواقع دست و پايم 
مي لرزيد و اين وظیفه من را به عنوان يك فیلمساز سنگین تر 
مي كند و من نگران آن بودم كه چگونه بتوانم پاسخگوي محبت 

مردم باشم. 
حاتمي كیا در ادامه گفت: خوشحالم كه مي بینم پاي روحانیون 
نیز به س��ینماها باز شده است. يادم اس��ت كه در زمان جنگ 
فیلمي ساخته ش��د با عنوان »پرواز در ش��ب« به كارگرداني 
مرحوم مالقلي پور كه در آن زمان شاهد حضور روحانیون در 
سینماها بوديم و آن زمان آرزو كردم كه اين فضا براي فیلم هاي 
خودم به وجود بیايد و االن مي بینم كه نه تنها در ش��هر قم كه 
شهر مذهبي است، بلكه در تمام شهرهاي ايران روحانیون در 
كنار مردم به تماشاي فیلم مي نشینند. بنده در يكي از سفرها 
گفتم كه خوش��حالم كه متدينین به س��ینماها آمدند، برخي 
رسانه ها از اين جمله سوء برداشت كردند در حالي كه منظور 

حرف من كاماًل مشخص بود. 
كارگردان فیلم سینمايي »به وقت شام« گفت: واكنش هايي كه 
از س��وي مردم از طیف هاي مختلف و مخصوصاً خانواده شهدا 

در اين دو ماه ديدم من را مصمم تر به ادام��ه اين راه كرد، من 
اجازه مي خواهم از مردم شهر قم كه از شهداي زينبیون بگويم؛ 
كساني كه زبانم قاصر مي شد زماني كه در اطراف حلب با آنها 
روبه رو مي شدم و خجالت مي كشیدم كه مي ديدم براي حضور 
در منطقه چه سختي هايي مي كش��ند و خدا اين فرصت را به 
من بدهد كه باز هم از اين بچه ها حرف بزنم و از شما مي خواهم 
كه از حضرت معصومه)س( عاقبت بخیري براي من بخواهید تا 

بتوانم باز هم از شهدا حرف بزنم. 
در ادامه اين مراسم مادر شهید زين الدين روي سن آمد و ضمن 
تقدير از مجاهدت هاي ابراهیم حاتمي كیا فیلم سینمايي »به 
وقت شام« را اثري فاخر در شأن شهدا نامید و گفت: من بعد از 
فیلم »ده فرمان« كه به سینما براي ديدن فیلم رفتم، نزديك به 
50 سال است كه ديگر هیچ فیلمي را در سالن سینما نديدم با 
وجود اينكه براي خیلي از آثار دعوتم كردند، ولي زماني كه فیلم 

»به وقت شام« دعوت شدم با پاي جان به سینما آمدم.

با حضور حاتمي كيا در ايستگاه پاياني رقم خورد

از مشهد تا قم، پايان اكران هاي مردمي »به وقت شام«

انتشار »فرمول داماد بيل گيتس«  
كتاب »فرمول داماد بيل گيتس« نوشته سهيل خوش باطن 
با موضوع روش هاي موفقيت در كس�ب و كار منتشر شد. 
در مقدمه كتاب »فرمول داماد بیل گیتس« آمده است: تالش 
نويسنده كتاب اين اس��ت كه در كالم س��اده و روان در قالب 
حكايتي مستند و داستان گونه روش هاي ساده براي كسب و 
كار كه خود نیز از آنها بهره گرفته و تجربه كرده است تا به هدف 

برسد را در اختیار مخاطبان خود قرار دهد. 
س��هیل خوش باطن در ابتداي كتاب يادآور شده است: براي 
كس��ب موفقیت و ثروت نیاز جدي به تحصیالت دانش��گاهي 
و س��رمايه اولیه نیس��ت تنها چیزي كه نیاز داريد، اراده، باور، 
ايمان و پشتكار است. كتاب »فرمول داماد بیل گیتس«  داراي 
مقدمه هايي به قلم دكتر احمد حلت و دكتر ش��هرام اسالمي 
اس��ت و در 10 فصل به همراه يك جمع بندي و نتیجه گیري 
منتشر شده است.  فرمول داماد بیل گیتس، از سوي مؤسسه 
انتشاراتي كالم معصوم، در ش��مارگان 2 هزار نسخه و با بهاي 

پشت جلد 15 هزار تومان منتشر شده است. 
........................................................................................................

 برنامه شب آفتابي راديو اقتصاد
براي كارآفريني  

رادي�و  آفتاب�ي  ش�ب  برنام�ه  هماي�ش  نخس�تين 
ش�د.  برگ�زار  كارآفرين�ي  موض�وع  ب�ا  اقتص�اد 
به گزارش »جوان« به نقل از راديو اقتصاد، اين همايش به منظور 
افزايش مهارت و توانايي مخاطب��ان در ايجاد رونق كارآفريني 
و نیز تعامل بیش��تر با آنان و نیز تقويت روحی��ه خودباوري و 

توانمندي فردي و با حضور مخاطبان برنامه برگزار شد. 
اين همايش كه مورد اس��تقبال مخاطبان خ��ود قرار گرفت، 
ايجاد انگیزه بیش��تر در كارآفريني و پويايي طرح هاي اشتغال 
را در فضاي بس��یار صمیمانه فراهم كرد. در ادامه اين همايش 
كارآفريني، چهاركارگروه آموزش��ي با موضوع اس��تارت آپ و 
شیوه هاي كس��ب و كار آن، كارآفريني كش��اورزي، دامداري 
و باغ��داري، بازارياب��ي و ف��روش و جذب مش��تري، مديريت 
تغییرات و تحوالت محیط برگزار ش��د و مخاطبان با ش��ركت 
در كارگاه هاي مورد عالقه خود به مش��اوره چه��ره به چهره و 

مستقیم پرداختند.

    خبر کوتاه

   محمدصادق  عابديني
 با آغاز ماه مبارك رمضان از امروز برنامه هاي 
تلويزيون�ي ويژه اي�ن ماه در ج�دول پخش 
شبكه هاي تلويزيوني قرار گرفتند، از برنامه 
»ماه خدا« شبكه اول س�يما تا »ماه عسل« 
در شبكه3 س�يما تلويزيون برنامه هاي برند 
خود را براي ماه رمضان به خط كرده اس�ت. 
در اين گزارش، نگاهي ب��ه برنامه هاي ويژه ماه 
رمضان امس��ال در تلويزيون خواهیم داش��ت. 
تلويزيون در مجموع بی��ش از 180 ويژه برنامه 

رمضاني خواهد داشت. 
   ويژه برنامه هاي سحرگاهي 

شبكه اول سیما برنامه »ماه خدا« را در سحرهاي 
ماه رمضان روي آنتن خواهد فرستاد. اين برنامه 
با اجراي هادي صلح ج��و به صورت زنده پخش 
مي شود. شبكه2 س��یما نیز براي سحرخیزان، 
برنامه »خوان نیاز« را پخ��ش خواهد مي كند. 
شبكه3 سیما در همین ساعت برنامه »ساعت 
مالقات« را خواهد داشت كه اجراي آن بر عهده 
حامد عسگري است. شبكه4 سیما، بعد از اذان 
صبح، قرائت قرآن كريم و س��خنراني مذهبي 
خواهد داشت. ش��بكه5 ويژه برنامه اي با عنوان 
»خلوتگه عارفان« را با اجراي مجید يراق بافان 
پخش مي كند ك��ه در آن آيتم هاي متنوعي در 
نظر گرفته شده است. ش��بكه قرآن ويژه برنامه 
س��حرگاهي »خلوت انس« را هم��راه با پخش 
ادعیه و مناجات روي آنتن مي فرستد. شبكه افق 
نیز ويژه برنامه »به افق سحر« را خواهد داشت. 

  هنگام افطار همراه با تلويزيون
شبكه اول س��یما براي زمان افطار ويژه برنامه 
»ماه و ماهي« را پخش مي كن��د كه اجراي آن 
بر عهده س��یاوش عقدايي است. شبكه3 سیما 
نیز طبق معمول سنوات گذش��ته برنامه »ماه 
عس��ل« را با تهیه كنندگي و اجراي احس��ان 
علیخاني روي آنتن مي فرس��تد. شبكه 5 سیما 
براي س��اعت افطار، ويژه برنامه »شهر عزيز« را 
از مش��هد مقدس پخش مي كند. اين برنامه با 
اجراي س��یدكاظم احمدزاده به صورت زنده از 
حرم مطهر رضوي)ع( و زمان برپايي سفره افطار 
در حرم امام رضا )ع( پخش مي شود. شبكه افق 
سیما پیش از افطار برنامه »نیمه پنهان ماه« را 
كه برنامه گفت و گو محور با موضوعیت همسران 
شهداس��ت پخش خواهد كرد. شبكه آموزش 
سیما نیز پیش از افطار برنامه »نان و نمك« را 

پخش خواهد كرد. 
  ويژه برنامه هاي شبانه 

يك��ي از ويژگي ه��اي كنداكتور م��اه رمضاني 
تلويزيون تهیه و تولید جنگ هاي شبانه است. 

شبكه اول س��یما ويژه برنامه دعوت را با اجراي 
نیما كرمي و زين��ب زارع از ب��رج میالد تهران 
پخش مي كند. اين برنامه هر شب ساعت 23 به 

صورت زنده روي آنتن مي رود. 
شبكه 2 سیما، جنگ شبانه »فردا« را از حدود 
ساعت 23:30 دقیقه پخش مي كند. اين برنامه 
از باغ كتاب پخش مي شود و اجراي آن بر عهده 

محمد سلوكي است. 
شبكه3 سیما برنامه تركیبي ماه سپید با اجراي 
محمدرضا حس��ینیان و ابوالفض��ل آقاخاني، 
ه��ر ش��ب از س��اعت 22:45 روي آنت��ن قرار 
مي دهد. شبكه 5 هم مثل س��ال هاي گذشته 
ويژه برنامه »جش��ن رمضان« را پخش خواهد 
كرد. اي��ن برنامه كه با مش��اركت كمیته امداد 
امام خمیني)ره( تولید مي شود داراي بازارچه 
خیريه اس��ت. اين برنامه در بوستان گفت وگو 
تولید و هر شب ساعت 21:45 به صورت زنده 

روي آنتن مي رود. 
شبكه امید سیما نیز برنامه »فوق العاده« را به 
صورت ويژه براي ايام ماه رمضان تهیه و پخش 

خواهد كرد. 
ش��بكه افق در طول ماه رمضان »ماه نش��ان« 
را در روزهاي سه ش��نبه تا پنج ش��نبه با اجراي 
حسن س��لطاني به صورت زنده پخش مي كند. 
اين برنامه قرار اس��ت با تولیدكنندگان ايراني 

گفت و گو داشته باشد. 
شبكه مستند سیما نیز مجموعه مستندي را با 
عنوان »يك چكه ماه« تهیه كرده است كه هر 

شب ساعت 22:30 دقیقه پخش خواهد شد. 
   مجموعه هاي نمايشي ماه رمضان 

تلويزي��ون در اي��ام م��اه مبارك رمضان، س��ه 

مجموعه نمايش��ي ويژه را تهیه كرده كه براي 
اولین بار از ش��بكه هاي مختلف س��یما پخش 
مي شوند. در كنار اين سه سريال جديد بازپخش 
مجموعه هاي موفق س��ال هاي گذشته نیز در 
دستور كار شبكه هاي مختلف سیما قرار گرفته 

است. 
شبكه اول سیما در شب هاي ماه مبارك رمضان 
مجموعه نمايشي »سر دلبران« به كارگرداني 
محمدحسین لطیفي را پخش خواهد كرد. سر 
دلبران محصول سازمان فرهنگي و رسانه اي اوج 
است و فیلمبرداري آن در شهرهاي تهران و يزد 
انجام شده است. اين سريال بر نقش اجتماعي 
مسجد تأكید دارد. س��ر دلبران هر شب ساعت 
22:15 از ش��بكه يك س��یما پخش مي شود. 
شبكه افق نیز اين س��ريال را از ساعت 23:15 

بازپخش مي كند. 
ش��بكه 2 س��یما ابتدا قرار بود س��ريال پدر به 
كارگرداني بهرنگ توفیق��ي را پخش كند كه با 
تصمیم مديران سیما، »پدر« از كنداكتور پخش 
حذف شد و به جاي آن سريال»بچه مهندس« به 
كارگرداني علي غفاري در كنداكتور قرار گرفت. 
اين جا به جايي اعتراض عوامل سريال پدر را در 
پي داشت. »بچه مهندس« در طول ماه رمضان 

از ساعت 21:30 پخش مي شود. 
س��ومین و آخرين س��ريال جديد ماه رمضاني 
س��یما، مجموعه »رهايم نكن« به كارگرداني 
محمد مهدي عس��گرپور اس��ت كه از شبكه3 
پخش مي ش��ود. اين س��ريال كه به مشكالت 

خانوادگي مي پردازد ساعت 20:40 است. 
عالوه بر اين مجموعه ها، شبكه اول سیما پخش 
سريال »پايتخت 4« را در جدول برنامه هاي ماه 
رمضان قرار داده است. اين سريال صبح ها 9:30 
پخش مي شود. شبكه 2 سیما هم سريال خارجي 
»جاده ياس« را پخش مي كند. اين سريال كه 
محصول كشور لبنان است به موضوع مقاومت 
نیروهاي ح��زب اهلل لبنان دربرابر اش��غاگران 
صهیونیس��ت مي پردازد. زم��ان پخش »جاده 

ياس« ساعت 12 است. 
ش��بكه 4 س��یما نیز برنامه »30 س��ريال« را 
خواهد داشت كه به نمايش 30 سريال شاخص 
ماه رمضان مي پ��ردازد. اين برنام��ه مروري بر 
س��ريال هاي پخش ش��ده از س��ريال هاي ماه 
رمضاني از س��ال 80 تاكنون مي پردازد. زمان 

پخش اين برنامه هر روز ساعت 17:15 است. 
 شبكه 5 سريال »آخرين بازي« به كارگرداني 
حس��ین س��هیلي زاده را از س��اعت 23پخش 
مي كند. ش��بكه نسیم س��یما نیز از ساعت 22 

سرال »دودكش« را روي آنتن مي فرستد. 
  بازگشت خندوانه 

همزمان با ش��روع ماه مب��ارك رمضان، پخش 
فصل پنجم از برنامه تلويزيوني »خندوانه« آغاز 
شد. اين برنامه اگرچه همزمان با ماه رمضان به 
جدول پخش شبكه نس��یم بازگشته است ولي 
نمي توان آن را جزو ويژه برنامه هاي ماه رمضاني 
تلويزي��ون تلقي كرد. مهم تري��ن ويژگي فصل 
جديد خندوانه بازگش��ت »جناب خان« است 
كه فصل چهار را به دلیل مشكالتي از دست داد. 
خندوانه روزهاي چهارشنبه، پنج شنبه و جمعه 

ساعت 23 روي آنتن مي رود.

شبكه3 طبق معمول سنوات گذشته 
برنامه »ماه عسل« را با تهيه كنندگي 
و اجراي احسان عليخاني روي آنتن 
مي فرستد. شبكه 5 سيما براي ساعت 
افطار، وي��ژه برنامه »ش��هر عزيز« 
را از مش��هد مقدس پخ��ش مي كند

با حضور مديران ارشد صداوسيما صورت گرفت    سیما

راديو ترتيل راه اندازي شد

   فرزين ماندگار
 روز گذش�ته در آس�تانه آغ�از ماه مب�ارك رمض�ان راديو 
ترتي�ل ب�ا حض�ور مدي�ران ارش�د صداوس�يما و حمي�د 
ش�اه آبادي مع�اون ص�داي رس�انه مل�ي راه اندازي ش�د. 
در اين مراسم حمید شاه آبادي معاون صداي رسانه ملي گفت: ما 
امروز در موضوع قرآن هزاران گام از گذشته جلوتريم اما همچنان 
نسبت به نقطه مطلوب عقب هستیم. امروز فضاي قرآني و انس با 
قرآن در كشور ما به بركت نظام واليتمدار و خون شهیدان دهها و 
صدها برابر بیشتر شده ولي صداوسیما تكلیف دارد اين بستر را براي 
زندگي قرآني فراهم كند. معاون صدا عنوان كرد: ما بايد همه زندگي و 
تالشمان اين باشد كه قرآن را درك كنیم و اگر بخواهیم جامعه قرآني 
داشته باشیم بايد شاخص هاي پیشرفت و توسعه تغییر كند. شاخص 
پیشرفت براي تراز انسان ها، تحصیالت دانشگاهي شده است اما بايد 
اين شاخص ها را تغییر داد. قرآن به عنوان باالترين بازدارنده انسان ها 
در خلوت شان از گناه، بزرگ ترين سرمايه اجتماعي انسان هاست كه 

به همان اندازه باالترين ش��تاب دهنده به سمت خیرات هم است.  
عباس سلیمي مجري پیشكسوت و استاد حوزه علوم قرآني نیز در 
بخش ديگري از اين مراسم عنوان كرد: 40 سال قبل سهم مخاطبان 
از راديو و تلويزيون فقط دقايقي در طول شبانه روز بود و ما شب ها 
ساعت 21 فقط سه دقیقه مي توانستیم قرائت عبدالباسط را بشنويم. 
سال گذشته به لطف خداوند راديو تالوت و راديو ترتیل راه اندازي 
شد اينها بركاتي اس��ت كه بايد براي آنها خداوند را شاكر باشیم و 
امیدوارم اين حركت استمرار داشته باشد. راديو ترتیل به مثابه موج 
است و هنر مديران رسانه ملي اين است اين موج را به جريان يعني 

يك حركت مستمر تبديل كنند. 
سلیمي نسبت به ادامه راديو ترتیل بعد از ماه رمضان درخواست داد 
و بیان كرد: ما نمي توانیم خود را توجیه كنیم كه با عید فطر يك باره 
راديو ترتیل متوقف شود. به داليل كارشناسي و فني كشور و جامعه 
نیازمند ادامه شبكه هايي چون راديو آوا است درحالي كه جامعه به 
ادامه راديو ترتیل نیز نیاز دارد. احمد ابوالقاسمي، مدير راديو قرآن 
و راديو ترتیل نیز در اين مراسم با اش��اره به تأكیدات رهبر انقالب 
بر مباحث قرآني عنوان كرد: ما با توج��ه به اين تأكیدات فراوان در 
انجام كار خود مصمم تر شديم. خوشبختانه با اتكا و عالقه معاونت 
صدا و طبق اعالم مركز پژوهش و س��نجش افكار صداوسیما راديو 
قرآن توانسته با رشد مطلوبي در سال 96 نسبت به سال 95 و 94 
ظاهر شود. نیاز عمومي جامعه و برقراري ارتباط با قاريان و دسترسي 
به ترتیل هاي مختلف موجب راه اندازي راديو ترتیل به صورت 24 
ساعته شد. راديو قرآن اين آمادگي را دارد براي نیل به هدف تربیت 

10 میلیون حافظ قرآني، گام بردارد. 

 مهمانان و سازمان جشنواره جهاني ارشاد 
در برابر كشتار فلسطينيان چه مي گويند؟  

بعید اس��ت در جهان چنین اتفاق��ي بیفتد، يعن��ي رويدادي 
فرهنگي )و در اينجا س��ینمايي( اين همه مخالف داشته باشد 
ولي مسئوالن به روي خود نیاورند. تقريباً عموم دست اندركاران 
سینما، كارشناس��ان، متخصصان و منتقدان فیلم، مستقیم و 
غیرمس��تقیم با بخش جهاني جش��نواره فجر مخالفت خود را 
پیش و پس از جدايي اعالم كرده اند و در حال مخالفت و اعتراض 
هستند. اشتباه نشود، غالباً )مانند نگارنده( با جشنواره مخالف 
نیس��تند، بلكه با فاصله آن از بخش ملي و كیفیت برگزاري آن 
مشكل دارند و عجیب است كه وقتي به جز مرتبطین ، كارمندان 
و پروژه بگیران جشنواره، بقیه فعاالن و صنوف سینمايي در برابر 
اين اتفاق بودجه خوار كم خاصیت صف كشیده اند ولي آقايان 
براي اين حجم از افكار عمومي تره هم خرد نمي كنند. اگر اين 

نوع لجاجت ناراضي تراشي نیست، پس چیست؟
حاال از اين موارد كه بحثي طوالني است بگذريم و در موقعیتي 
ديگر به بررسي آن بپردازيم، غرض از طرح اين موضوع و در اين 

زمان، مسئله مهم تري است. 
شاهديم كه امريكا و رژيم صهیونیستي با اقدامات علني خود 
مبادرت به كشتار مردم فلسطین كرده اند و همه وجدان هاي 
بیدار جهان مبهوت اين وحش��ي گري، مب��ادرت به )حداقل( 
محكومیت اين جنايت بارز و برجس��ته ك��رده و مي كنند. آيا 
حق نیست كه بپرسیم )و انتظار داش��ته باشیم( كه مهمانان 
جشنواره جهاني، صداي خود را علیه اين بي عدالتي آشكار بلند 
و به گوش ملت ها برسانند؟ آيا نبايد از آقاي میركريمي )و باالتر 
از آقاي حیدريان( پرسید كه س��ازمان جشنواره و مدعوينش 
چرا خاموشند و حداقل در قالب يك بیانیه، ندايي از آنها شنیده 
نمي شود؟ اگر اين جمعیت دراين زمینه همراه و همدل جبهه 
مقاومت نیس��تند، در كجا و چه زمینه اي برادريشان را ثابت 

خواهند كرد؟

پخش برنامه هاي ويژه ماه رمضان از شبكه هاي تلويزيوني آغاز شد

 هنگام سحر با »ماه خدا« 
لحظه افطار با »ماه عسل«

شاعران و خوانندگان انقالبي عليه سراب برجام گردهم آمدند 

من به لبخند گرگ بدبينم
    فرزين ماندگار

ويژه برنامه »مرگ بَر جاِم س�راب« با حضور چهره هاي 
ش�عر و موس�يقي انقالب و با توجه به اتفاق�ات اخير از 
جمله عهدش�كني و خ�روج امريكا از برج�ام و تجاوز 
رژيم كودك كش اس�رائيل در فلسطين روز گذشته در 
محل سالن بصيرت النه جاسوس�ي امريكا برگزار شد. 
میالد عرفان پور در اين مراسم ش��عر خود را با عنوان هتل 
كوبورگ كه سه سال پیش و در جريان مذاكرات ايران با 5+1 
به همراه محمدمهدي سیار سروده بود قرائت كرد. »من به 
لبخند گرگ بدبینم/به دروغ بزرگ بدبینم/گرم تر مي  شود 
مذاكره  ها/تنگ تر مي  شود محاصره ها/اين چه بازي ست اين 

چه شطرنج است/كه نصیب پیاده ها رنج است.«
عرفان پور در ادامه ش��عر دوم خود را ك��ه درونمايه اي طنز 
داشت با عنوان »امريكا خوب است« خطاب به امريكادوستان 
خواند. اين شاعر شعر سوم خود را نیز با عنوان دولت كاريكاتور 
درباره جنايت هاي رژيم صهیونیستي قرائت كرد. در بخش 
ديگر اين برنامه سیدحمزه موس��وي ديگر خواننده جوان 
موسیقي انقالب قطعه »كجايند اين س��ران« را اجرا كرد. 
اين قطعه براي اولین بار اجرا مي شود. شاعر اين شعر ياسر 
قنبرلو می باشد، موسیقي آن برعهده گرانش عاشوري  است 
و تنظیم آن را آقاي كاش��ي انجام داده است. او در سخناني 
گفت: خوشحالم در جمع شما هستم و شعار مرگ بر امريكا 
سر مي دهم. علي محمد مؤدب، شاعر انقالبي نیز براي اجراي 
شعر روي سن برنامه حاضر ش��د. او قبل از اجراي خود در 
سخناني گفت: اين روزها به خاطر شهادت مردم فلسطین، 
غمگین هس��تیم. درنده خويي اين كساني كه لبخندهاي 
قشنگي هم دارند در چنین روزهايي بهتر مشخص مي شود. 
او با اش��اره به عنوان اين شب شعر و موس��یقي ادامه داد: 
 جام س��راب اصلي كه مس��تي هاي زيادي هم دارد جنگ

 فكري- فرهنگي اس��ت. ما امروز در حروف، زبان و تصاوير 
جنگ داريم. اگر ما روزي در جنگ نظامي شكست بخوريم 
قبل از آن به مرور زمان در جنگ كلمات و حروف شكست 
خورده ايم. مؤدب در فرصتي كه در اختیار داش��ت دو شعر 
قرائت كرد كه در ادامه بخش هايي از ابیات آنها را مي خوانید: 
پیامبر انسان را با پیام هاي بازرگاني به سوي ما مي فرستند/
ما بیهوده شما را زنده نمي گذاريم و زنده ايد تا خريد كنید. 
او شعر دوم را به كودكان فلسطیني تقديم كرد. »ماه گلوله 
خورده است و هر ستاره تركشي در آسمان/ابرها پیكرهاي 
متالشي اند و بادها كودكان س��یلي خورده اند. كودكان بر 
ساحل گلوله مي خورند و زن را مي بینند كه شوت مي شوند/

توفان شن مي زند از آسمان ماهواره و بي سیم«. 
در ادامه اين برنامه محمدحس��ین مهدويان ش��اعر جوان 
ديگري بود كه شعر خود را كه درباره برجام بود قرائت كرد؛ 
»آن هسته اي بي خود و اس��باب بال رفت/از كشور سايه هر 

جنگ و بال رفت/گفتند كه تحريم هم از كشور ما رفت«.
علي فردوس��ي ش��اعر ديگري بود كه در ادامه برنامه براي 
خوانش ش��عر خود روي سن حاضر شد و س��رود: »در دل 
مردم اين خانه ن��ه اينكه غم نیس��ت/غمخور به يقین آدم 

نامحرم نیست«.
در ادامه حجت االسالم محمد حسیني شاعر طنزپردازي 
بود كه جهت خوانش شعرش حاضر شد. او پیش از قرائت 
شعر خود درباره برجام ابیاتي درباره فلسطین خواند. »هم 
قدس رها مي شود ان شاءاهلل/هم عدل برپا مي شود ان شاءاهلل/

از پیكر اسالم اين غده جدا مي شود ان شاءاهلل«.
ابیات آغازين شعر دوم حسیني هم به صورت زير است. »هم 
كل نیازهاي ما تأمین است/اين حجم تالش مايه تحسین 

است/ديديد كه امضاء كري تضمین است!«.
ملیحه رجايي ش��اعر ديگري بود كه روي س��ن حاضر شد 
و با اشاره به اينكه ش��عر اول خود را كه درباره جنايت هاي 
اسرائیل است به تازگي سروده است شعرش را قرائت كرد؛ 
»مشتي از ابرهه هرچند در اسرائیل است/مشت ما نیز تهي 
نیست پر از سجیل است/بمب ها از طرف سوريه و لبنان/كار 

ما نیست فرستاده عزرائیل است.« 
امین شفیعي نیز ديگر شاعر طنزپردازي بود كه شعر خود 
را خطاب به ترامپ رئیس جمه��ور امريكا خواند؛ »در مدح 
صفات تو ب��ه تفضیل فتاده/بوش و اوبام��ا و كلینتون در تو 

خالصه«.
مهدي كبیري ديگر ش��اعر جواني بود كه ش��عر خود را در 
اين ويژه برنامه خواند؛ »مي خوام امروز يه ش��عر تازه بگم 
از اونجايي كه ينگه دنیاست/دولتش روي ظلم رو كم كرده 

است اگر گفتي كجاست امريكاست«. 

محمدتقي فهیم     یادداشت

حكمت 357
امام)ع( به گروهی از بازماندگان كسی كه 
از دنیا رفته بود اينگونه تسلیت گفت: اين 
امر )مرگ( نه آغازش از ش��ما بوده و نه به 
ش��ما پايان خواهد يافت. اين دوست شما 
سابقاً هم گاهی مسافرت می رفت، اكنون 
نیز تصور كنید به س��فرى رفته است. اگر 
او از سفر بازگردد چه بهتر و اگر بازنگردد 
شما به سوى او خواهید رفت )و يكديگر را 

مالقات خواهید نمود!(

قاسم افشار خبر آخر را خواند  
قاس�م افشار، مجري س�ابق و پيشكسوت 
اخبار صداوس�يما به دليل ايست قلبي دار 

فاني را وداع گفت. 
قاسم افشار از ابتداي پیروزي انقالب اسالمي 
همكاري خود را با صداوس��یما آغاز كرد و در 

بخش گويندگي خبر تلويزيون فعال شد. 
علي عس��گري رئیس س��ازمان صدا و سیما با 
انتشار پیامي درگذش��ت اين مجري توانمند 
را تسلیت گفت. رئیس رسانه ملي در پیام تسلیتش تأكید كرده است: درگذشت 
گوينده پیشكس��وت و متعهد خبر، جناب آقاي قاسم افشار را كه همواره چهره و 
صدايش تداعي كننده خاطره انگیز ترين روز ها براي مردم عزيز ايران اس��ت، به 
خانواده ايشان، اصحاب رسانه و خانواده بزرگ صدا و سیما تسلیت عرض مي كنم 
و از خداوند تعالي براي آن مرحوم رحمت و مغفرت و براي بازماندگان صبر و اجر 
مسئلت دارم. روابط عمومي صداوسیما با انتشار خبر درگذشت گوينده پیشكسوت 
اخبار صداوس��یما، اعالم كرد: قاسم افشار از اس��تادان گويندگي و فن بیان بود و 

صداي ماندگار او هرگز از ذهن مخاطبان راديو و تلويزيون حذف نخواهد شد. 
قاسم افش��ار متولد 13 آبان 1330 در تهران و كارشناس ارشد روانشناسي بود. وي 
عالوه بر گويندگي در صدا و سیما در بخش هاي مختلفي از جمله سازمان پژوهش هاي 
علمي و صنعتي سابقه مديريت داشت. مراسم تشییع اين گوينده نام آشنا و با سابقه 
خبر، پنج شنبه ساعت 9 صبح از مقابل منزلش در بزرگراه صدر، خروجي منظريه، 
خیابان شهید رحماني، كوچه دالور برگزار مي شود. مراسم ختم مرحوم قاسم افشار 
گوينده پیشكسوت و صاحب صداي ماندگار شنبه 29 ارديبهشت ساعت 17:30 تا 

19 در مسجد الغدير در خیابان میرداماد برپا خواهد شد.


