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   معصومه طاهري
 همزمان با س�الروز نام�ه رهبري ب�ه جوانان 
غربي، دانش�گاه ته�ران ميزب�ان هجدهمين 
مراس�م س�الگرد ش�هيد ادواردو آنيل�ي در 
جمع بس�ياري از تازه مس�لمانان كشورهاي 
مختل�ف و دانش�جويان اي�ن دانش�گاه بود. 
 سالروز شهادت ادواردو آنیلي در 24 آبان )15 مي( 
است كه بنا به گفته مدير انجمن مراسم يادبود را 
تعمداً به سالروز انتشار نامه امام خامنه اي انداختند 
تا اهمیت نامه رهبري براي دانشجويان و مخاطبان 
جوان را بیش از پیش يادآور شوند چراكه ادواردو 
از برجسته ترين نمادهايي است كه وقتي محتواي 
نامه رهبري را مرور مي كنیم نام و يادش به ذهن 
متبادر مي ش��ود. ادواردو مصداق بارزي از همان 
جواناني است كه رهبر معظم انقالب به آن اشاره 
داشتند و براي همین هم مراسم يادبود آن شهید 

مقارن با سالروز انتشار نامه ايشان بود. 
 اولین مراسم گردهمايي تازه مسلمانان حاشیه هاي 
جالبي داش��ت كه آن را خاطره انگیز ك��رده بود. 
حضور تازه مسلماناني از كش��ورهاي مختلف كه 
هركدام داس��تاني براي خود داش��تند جذابیت 
مراس��م را بیش��تر كرد. قاري نیز كه تنها كس��ي 
است كه قرآن را به عربي و انگلیسي حفظ است به 
زبان عربي و انگلیسي قرآن را تالوت كرد. مهمان 
ويژه دكتر جان پی��رو پاالديني رئیس و بنیانگذار 
دانش��گاه هاي اس��المي ايتالیا بود كه خودش و 
همسرش تازه مسلمان هستند، او از چنین تجمعي 
ابراز خرسندي كرد و گفت: برايم جالب است فكر 
نمي كردم چنین برنامه اي در ايران برگزار شود به 
خصوص اينكه خانم ها اينقدر نق��ش پررنگي در 
فعالیت هاي فرهنگي و اجتماعي داشته باشند اما 
در بین صحبت هايش نكته جالبي بود و آن اينكه 
ببخشید انگلیس��ي بلد نیس��تم، من زبان كشور 
استعمارگر را هرگز نخواهم آموخت، همین سخن 

او باعث تشويق ممتد حاضران در مراسم شد. 
 دكتر شجاعي مبلغ بین المللي هم در سخنانش 
به نمونه هاي قرآني مانند ادواردو آنیلي اش��اره 
كرد و افرادي همچون بانو آس��یه همسرفرعون 
و اصحاب كه��ف را مثال زد. خانم كريس��تین 
جیمز رهیافته استرالیايي و استاد دانشگاه هم از 
تاثیرپذيري خود از ادواردو آنیلي و ماجراي صعود 

شخصیتي و اعتقادي كه داشت صحبت كرد. 
   از طرف عزيزانم طرد شدم

 در میان مهمانان زهرا كه از اقلیت هاي مذهبي 

بوده و حاال مسلمان شده است هم حضور داشت؛ 
دختر جواني كه به خاطر مسلمان شدن شرايط 
س��خت و محدوديت هاي زيادي دارد. او  گفت: 
وقتي خانواده متوجه اسالم آوردنم شدند شرايط 
را بر من س��خت كردند و از طرف عزيزانم طرد 
شدم. فامیل و دوس��تان هم برخوردشان با من 
عوض شد اما در اين انجمن وقتي تعداد زيادي 
تازه مسلمان با شرايط بدتر از خودم را مي بینم 

آرام مي شوم و شرايط برايم آسان تر مي گردد. 
 استفان ش��فر رهیافته آلماني از ديگر مهمانان 
برنامه هم به واسطه نهج البالغه اسالم را برگزيده 
بود. اما ش��خصیت جالب ديگر مراس��م اسكار 
السالوادوري رهبر شیعیان السالوادور به همراه 
خانواده بود. يك دختر آلماني هم كه كودكش 
را در آغوش گرفته بود، مي گفت: مادرم مسلمان 
شد اما متأسفانه ترجمه هاي غلط از اسالم باعث 
رويگردان��ي اش از اس��الم گردي��د، ولي خودم 
بحمداهلل اس��المم را حفظ كرده ام كه ماجراي 
مفصلي دارد. در كنار مهمانان تازه مسلمان بانوي 
مكزيكي غیرمسلماني هم به همراه همسر ايراني 
خود آمده بود و با اش��تیاق و هیج��ان در برنامه 
همراهي مي كرد. او مي گف��ت: درحال تحقیق 

درباره اسالم هستم. 
   محفلي كه بايد چراغش روشن بماند

سوزان رهیافته كالیفرنیايي است، او مادر شهید 
هم هست، با آنكه به سختي راه مي رفت خود را 
به برنامه رسانده بود. وی مي گفت: در اين جمع 
آرامش مي گیرم. او مدام براي اعضاي انجمن دعا 
مي كرد، وقتي متوجه شد ما روزنامه نگار هستیم 
خواس��ت تا صداي اعضاي انجم��ن را به گوش 
مسئوالن برسانیم و اين محفل چراغش روشن 
بماند. س��ارا هم رهیافته روس- ارمني است، او 
قاري است و انگلیسي حرف مي زند. دست و پا 
شكسته به كمك دوس��تي مي گفت: انجمن به 
او كمك كرد تا در كشوري كه جز خدا كسي را 

در آن ندارد و غريب است، مشكالتش حل شود. 
حاال از خانواده انجمن شهید ادواردو آنیلي شده 
اس��ت.  اي كاش در تهران بودند ت��ا ارتباطمان 
راحت تر مي شد. سوفي استاد دانشگاه هم از ديگر 
مدعوين بود كه در مكزيك زبان ژاپني تدريس 
مي كرده و بعد از مس��لمان ش��دن و هجرت در 
ايران، اسپانیايي آموزش مي دهد. خانم اوربین 
هم آنجا بود كه ماجراي جالب��ي دارد؛ او يكي از 
سه قلوي دختر امريكايي است كه آشنايي اش 
با دانشجويان انقالبي ايران وي را شیعه كرده و 
حاال توسط او يكي از خواهرانش مسلمان شده 
اما قل سوم در امريكا همچنان مسیحي است و 
آرزو مي كند تا فرصت است طعم شیرين اسالم و 

تشیع را به او بچشاند. 
 يك خانم پزشك هم توجه ما را به خود جلب كرد؛ 
درحالي كه كارت پزشكي خود را نشان مي داد با 
هیجان در جمع تازه مسلمانان مي گفت: به اينجا 
آمده ام و به دنبال دوست رهیافته ايرلندي خود 
هس��تم. امیدوارم بعد از س��ال ها دوري در اين 
محفل گرم و صمیمانه تازه مس��لمانان او را پیدا 
كنم. در اين مراس��م از دكتر عبدالكريم تاراس 
نابغه روس هم به افتخار اتمام شرح نهج البالغه 

به زبان روسي تقدير شد.  
   كنار هم فارغ از هر رنگ و نژادي

در اين میان به دلیل شرايط كاري، تحصیلي يا 
سفر به زادگاه عده اي از رهیافتگان موفق نشده 
بودند در گردهمايي تازه مسلمانان دانشگاه تهران 
حاضر شوند. مانند مارگريت رهیافته آلماني هم 
كه همراه همسر خود در يكي از شهرهاي ايران 
كش��اورزي مي كند؛ براي رس��یدن به همايش 
ساعت ها رانندگي كرده بود اما مانند برخي ديگر 
نتوانسته بود به موقع خود را برساند و از اين بابت 
ناراحت بود. رهیافتگان جامانده از محفل معنوي 
و دوستان مراسم سالروز شهید ادواردو آنیلي از 
اينكه نتوانسته بودند در جمع دوستان هم كیش 
و رهیافته خود باش��ند ناراحت بودند، البته در 
حال حاضر بیشتر فعالیت انجمن شهید ادواردو 
آنیلي و اغلب ارتباطات با دوستان تازه مسلمان 
به صورت مجازي اس��ت و هنوز موفق نشده اند 
در تهران مقري براي فعالیت هاي تبلیغي خود 
پیدا كنند؛ جايي كه پاتوق تازه مسلمانان فارغ از 
هر نوع رنگ و نژادي كه دارند براي يك موضوع 
مش��ترك و واحد، يعني اسالم ش��یعي گردهم 
جمع ش��وند و فعالیت داشته باش��ند كه بنا به 
گفته مديريت اين انجمن همكاري و همراهي 
مسئوالن را مي طلبد ولي متأسفانه تاكنون كم 

فروغ بوده است. 
جمال طاهري مدي��ر انجمن آرزو ك��رد بتواند 
توفیق آن را داشته باشد تا آرزوي تازه مسلمانان 
را در تهران عملي كند و با كمك اعضاي گمنام 
و مسئوالن دلسوز مقر همیشگي و ثابتي براي 
اين تش��نگان حقیق��ت )به قول دكت��ر ژولیان 
پلیس��یه رهیافتگان فرانس��وي تازه مسلمانان 
مانند مهاجران صدر اسالم در میان انصار ايراني 
هستند( افتتاح كنند تا يك دلگرمي و پشتوانه 
محكمي در ايران اسالمی ام القراي جهان اسالم 
داشته باشند و راهي كه با نام و ياد شهید ادواردو 
)مهدي( آنیلي باز شده با همراهي اين رهیافتگان 

از سرتاسر جهان پربارتر و باشكوه تر باشد.

»جوان« از اولين گردهمايي تازه مسلمانان در دانشگاه تهران گزارش مي دهد 

 آرامش در حضور تازه مسلمانان 
فارغ از رنگ ها

    سيد مرتضي ذاكر
گلعلي بابايي در مراسم گراميداشت حميد داوودآبادي با تأكيد 
بر اين مس�ئله كه خواندن خاطرات و نوشته هاي داوودآبادي 
جرئت مي خواهد، گفت: در اين مراسم از كسي تجليل مي شود 
ك�ه از دوران دفاع مق�دس آتش به اختيار عمل كرده اس�ت. 
حمید حیدري مس��ئول بسیج دانشجويي دانش��گاه صدا و سیما 
در مراسم گرامیداش��ت حمید داوودآبادي تحت عنوان »از معراج 
برگش��ته« اذعان كرد: داوودآبادي میراثي معنوي براي نسل سوم 
و چهارم انقالب است، بايد قدر اين میراث ماندگار را بدانیم. نسل 
جديد به كمك آثار هنرمنداني مثل داوودآبادي حس دوران دفاع 
مقدس را درك مي كند. مسعود ده نمكي كارگردان سینما نیز در 
ادامه همین نشس��ت اظهار كرد: به جاي اهداي دسته گل به امثال 
داوودآبادي از تجربیات وي در دانش��گاه صداوس��یما براي انتقال 
تجربه در قالب كارگاه هاي انتقال تجربه استفاده شود. اگر انتقادي 
از فراموشي يا برگزار نكردن گرامیداشت هنرمندان انقالبي صورت  
مي گیرد مي توان اولین انتقاد را به جريان انقالب دانس��ت كه بايد 
فعالیت بیشتري داشته باش��د. اين كارگردان سینما افزود: حمید 
داوودآبادي در دوران غربت ش��هدا از زمان آغاز عملیات تفحص با 
كمترين امكانات كار هنري، ساخت مستند و روزنامه نگاري را انجام 
داد و بايد از هنرمندان انقالبي مثل داوودآب��ادي براي انتقال اين 
تجربیات استفاده كرد. گلعلي بابايي نويسنده دفاع مقدس درباره 
ويژگي هاي حمید داوودآبادي بیان كرد: در اين مراس��م از كسي 
تجلیل مي شود كه مرد لحظه ها بوده و از دوران دفاع مقدس آتش به 
اختیار عمل كرده است. خواندن خاطرات و نوشته هاي داوودآبادي 

هم جرئت مي خواهد و در اين نوشته ها اثري از ريا و ظاهرسازي ديده 
نمي شود. داوودآبادي در هر بزنگاه حساس انقالب كتاب متناسب 
و مفیدي را به رشته تحرير درآورده اس��ت كه پس از پايان جنگ 
تحمیلي در مورد تفحص شهدا، مدافعان حرم و نظاير اينها به چشم 
مي خورد. اين نويسنده دفاع مقدس اضافه كرد: تعبیر مقام معظم 
رهبري در مورد كتاب »از معراج برگشته« به اين صورت است كه 
اين كتاب را با لحن باصفا و صمیمي معرفي كرده اند. در ادامه مراسم 
مدير هنرستان صداوسیما گفت: دو سال پیش به دنبال برگزاري 
بزرگداشت براي طنزپرداز نامي كشور زرويي نصرآبادي بودم كه اين 
اتفاق نیفتاد. امروز)ديروز( به مراسم تشییع جنازه اين هنرمند نرفتم. 
براي اينكه بزرگداش��ت حمید داوودآبادي و هنرمند زنده بسیار 
مهم تر است. رحیم مخدومي يكي ديگر از نويسندگان دفاع مقدس 
گفت: حمید داوودآبادي سنگربان متعهدي است كه سنگر دفاع 
خود را فراتر از هشت سال دفاع مقدس حفظ كرده است و رزمنده اي 

با سابقه 35 سال دفاع در عرصه جنگ نرم به شمار مي رود. 

 پيكر مرحوم ابوالفضل زرويي 
روز گذشته پس از تشييع در قطعه هنرمندان بهشت زهرا)س(آرام گرفت

اعتقادات ديني »زرويي« قله درخشان خصايص او بود
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خدا خّباب بن أرت را رحمت كند؛ 

با رغبت مس��لمان ش��د و از روی 

فرمانبرداری هجرت كرد و با قناعت 

زندگی گذراند و از خدا راضی بود و 

مجاهد زندگی كرد.

اصالح طلبان زرويي دين باور را  نپسنديدند 
جرم ابوالفضل اين بود كه حرمت قلم نگه داشت

  فرزين ماندگار
 ابوالفض�ل  زرويي نصرآب�اد مگر جز به س�ود جامع�ه، منافع 
عموم�ي و در حيط�ه مضامي�ن اجتماع�ي، فرهنگ�ي و 
ديني ش�عري س�روده بود كه حت�ي خبر فوت�ش در صفحه 
اول اغل�ب روزنامه ه�اي مدع�ي اصالح طلب�ي ديده نش�د. 
روز گذشته خبر درگذشت شاعر و طنزپرداز كشورمان، ابوالفضل 
زرويي نصر آباد در صفحه اول جمعي از روزنامه هاي اصالح طلب، 
دولتي و مدعي اعتدال به چشم نمي خورد. روزنامه هاي اطالعات، 
آفتاب يزد، شرق، مردم س��االري، آرمان، هفت صبح و كارگزاران 
جزو اين دس��ته قرار مي گیرند. عجیب بودن اين مس��ئله از اين 
جهت است كه اساساً مرحوم نصرآباد هیچ گاه گرايشات سیاسي 
از آن نوع كه در میان برخي هنرمندان مرس��وم است از خود بروز 
نداد تا از سوي رسانه هاي يك طیف سیاسي مورد بي اعتنايي قرار 
بگیرد. شايد بتوان اين بي اعتنايي رسانه اي را ناشي از همین مسئله 
دانست كه او هیچ گاه به پادويي جريان هاي سیاسي و عمله هاي 

سیاس��ت باز تن نداد. ساده زيس��ت بود و حاضر نش��د قلمش را 
بفروش��د. به كم دنیا قناعت كرد و طبعي بلند داشت. شايد اگر او 
هم مانند برخي از مدعیان شعر و ادب در بحبوحه و بزنگاه ها اقدام 
به حمايت از جريان هاي سیاسي كرده بود جايش در صفحه اول 
جرايد يارانه بگیر جاي مي گرفت اما چون حاضر نشد قلم را به نفع 
فالن ش��یخ و بهمان دكتر بلغزاند، مغضوب مدعیان اصالح طلبي 
شد. زرويی نصرآباد بهترين شعرش را در وصف قمر بني هاشم)ع( 
سرود. دلداده اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السالم بود. تیغ تیز 
طنزش را نه براي خوشامد سوداگران و زرساالران و سیاست بازان 
بلكه براي اصالح واقعي و حقیقي فرهنگ، هنر و جامعه خرج كرد. 
تن به ذلت و خواري نداد. مردمي زيست، براي مردم قلم زد. هنرش 
را به پول نفروخت و مانند يك مرد از دنی��ا رفت. آزاده بود و ثابت 
كرد كه صفحه اول روزنامه هاي مدعي و رانت بگیر جاي آزادمردان 
نیست. جرمش اين بود كه حرمت قلم را نگه داشت. جرم زرويي 
نصر آباد اين بود كه غیر از اخالق، معنويت، فضايل انساني و طنز 
اجتماعي متعهدانه چیزي نسروده و ننوشت. ابوالفضل عزيز جاي 
تو نه حاال و نه هیچ وقت ديگر در صفحه اول جرايد سیاس��ت باز 
نبوده و نیست. جاي تو در قلب هاي پاك مردمي است كه با چشم 
خود ديدند تو در كنارشان بودي تا لحظه مرگ. آقا ابوالفضل خوب 
س��رود درباره احوال مردهاي روزگار. شهر بدون مرد، شهر درده، 
قربون شكل ماه هرچي مرده، قربون اون مرداي دل شكسته، قربون 
اون دستاي پینه بسته و درباره نامردها هم سرود: اينجا فقط مهم 
مقام و پسته، مرداي شهري كارشون درسته! پیش هم از عاطفه دم 

مي زنن، پشت سر اما واسه هم مي زنن.

 دادشكر: تجارت در تئاتر
جاي فرهنگ را گرفته است

بازيگر و كارگردان پيشكسوت 
تئاتر معتقد است تئاتر ايران به 
سمت فروش گيشه سوق داده 
شده و به جاي فرهنگ سازي، 
ت�ج��اري ش���ده اس�ت. 
حس��ن دادش��كر درباره فعالیت 
جديد خود در زمینه كارگرداني 
تئاتر به مهر گفت: مدت هاست متني را براي اجرا مدنظر دارم 
ولي متأس��فانه به هر جايي كه مراجعه مي كنم گفته مي شود 
بودجه ندارند و من هم نمي توانم با فروش گیش��ه اثر خود را 
اجرا كنم. وي اظهار كرد: در اكثر سالن ها، گروه هاي تئاتري به 
سمت فروش گیشه سوق داده شده اند و برخي گروه ها نیز براي 
اينكه بتوانند از طريق گیشه فروش داشته باشند، كار خود را در 

حد يك شوي صحنه اي اجرا مي كنند. 
اين فعال عرصه تئاتر كودك با بیان اينكه بودجه تئاتر به جاي 
افزايش هر ساله كمتر مي ش��ود، تأكید كرد: گروه هاي تئاتري 
در حالي به سمت فروش گیشه هدايت شده اند كه تماشاگر و 
مخاطب تئاتر به درستي تربیت نشده تا ساليق مختلف تئاتري 
داشته باشد. دادشكر در پايان سخنان خود متذكر شد: در حوزه 
تئاتر كودك و نوجوان نیاز به فرهنگ سازي داريم ولي فرهنگ 

بازاري و تجاري در اين حوزه به وجود آمده است. 

 ...........................................................................................................
 نويد يك اتفاق تازه 

در جلوه هاي ويژه سينماي ايران 
س�اخت جلوه هاي ويژه رايانه اي فيلم س�ينمايي »منطقه 
پرواز ممنوع« توسط سيدهادي اسالمي در حال انجام است. 
به گزارش »جوان« سید هادي اسالمي كه پیش از اين ساخت 
جلوه هاي وي��ژه رايانه اي فیلم هايي چون »ملك س��لیمان«، 
»باديگارد«، »چ« و »به وقت ش��ام« را در كارنامه كاري خود 
دارد، از پیش تولید در كنار تیم تولید قرار داش��ته و اين روزها 
مش��غول انجام اقدامات نهاي��ي روي س��كانس هايي از فیلم 
»منطقه پرواز ممنوع« است. بنابراين گزارش، جلوه هاي ويژه به 
كار رفته در اين فیلم جزو اتفاقات تازه و رو به جلو براي سینماي 
ايران است. اين فیلم با اتمام تدوين توس��ط ابوذر حیدري در 
حال تكمیل مراحل پس تولید اس��ت. »منطقه پرواز ممنوع« 
به نويسندگي و كارگرداني امیر داسارگر و تهیه كنندگي حامد 
بامروت نژاد براي حضور در جشنواره فیلم فجر آماده مي شود. 

 ...........................................................................................................

 داريوش اسدزاده
از بيمارستان مرخص شد

بازيگر پيشكس�وت س�ينما و تلويزيون كه چند روزي در 
بيمارستان بستري بود، ديروز مرخص شد. 

داريوش اس��دزاده بازيگر پیشكسوت س��ینما و تلويزيون، در 
گفت وگو با باش��گاه خبرن��گاران جوان، در خص��وص آخرين 
وضعیت جسماني خود گفت: چند روزي در بیمارستان بستري 
بودم و به تشخیص پزش��كان از بیمارستان مرخص شدم. وي 
افزود: با تشخیص پزشكان بايد استراحت كنم و قرار است، روند 
درمان را تحت نظر پزش��كان ادامه دهم. داريوش اسدزاده بعد 
از جراحي ای كه حدود 20 روز پیش داش��ت، مدتي در منزل 
استراحت كرد اما به دلیل ذات الريه دوباره در بیمارستان بستري 

شد و تحت نظر پزشكان قرار گرفت. 

 ...........................................................................................................
 صدور مجوز نمايش

براي 3 فيلم سينمايي
ش�وراي پروانه نمايش فيلم هاي س�ينمايي براي سه فيلم 

مجوز نمايش صادر كرد. 
به گزارش »ج��وان« به نق��ل از روابط عمومي س��ازمان امور 
سینمايي و س��معي بصري، ش��وراي پروانه نمايش فیلم هاي 
سینمايي در جلسه اخیر كه با حضور اكثريت اعضا برگزار شد، 
مجوز نمايش سه فیلم »پیلوت« به تهیه كنندگي محمدرضا 
مصباح و كارگردان��ي ابراهیم ابراهیمی��ان در ژانر اجتماعي، 
»دايان« به تهیه كنندگي محمد حم��زه زاده به نمايندگي از 
حوزه هنري و كارگرداني بهروز نوراني پور با موضوع مقاومت 
و »تهران ش��هر عش��ق« به تهیه كنندگي محم��د احمدي و 

كارگرداني علي جابر انصاري در ژانر اجتماعي صادر شد.

نويد   پارسا     ديده بان

    مصطفي شاه كرمي
پيك�ر مرح�وم ابوالفض�ل زروي�ي نصرآب�اد، ش�اعر، 
پژوهش�گر و طنزپرداز كش�ورمان ك�ه بر اث�ر عارضه 
قلب�ي در احمدآباد مس�توفي درگذش�ته ب�ود،  ديروز 
ب�ا حض�ور و بدرق�ه جمع�ي از چهره هاي سرش�ناس 
فرهنگي، هنري و جمع�ي از مردم، تش�ييع و در قطعه 
هنرمندان بهش�ت زه�را)س( به خاك س�پرده ش�د. 
در اين مراس��م كه ب��ا عنوان »گري��ه بر لبخن��د« با حضور 
چهره هاي طنز و ادبیات فارسي و برخي از مديران فرهنگي 
برگزار شد، شهرام شكیبا كه اجراي مراسم را به عهده داشت 
با بیان خاطره آشنايي اش با ابوالفضل زرويي نصرآباد در حوزه 
هنري اظهار كرد: زرويي هیچ وابس��تگي سازماني نداشت. 
بعد از آنكه او رفت آمدند و كردند آن چه نبايد مي كردند. اما 
برخالف گفته ها، هرگز و هرگز ت��ا آخرين روز، مهر از حوزه 
نبريد و به حوزه بي مهري نكرد، شايد خیلي چیزها بگويند، 
اما او تا آخرين لحظه در حوزه هنري كار مي كرد و اتفاقاتي 
در شأن او شكل مي گرفت، سپس علي موسوي گرمارودي با 
قرائت شعري از حكیم نظامي گنجوي كه در مرثیه خاقاني 
سروده شده، س��خنانش را آغاز كرد و گفت: مي خواستم از 
استعداد و دانش او بگويم ولي ديدم كه مجال سخن نیست 
و به اجمال عرض مي كنم كه تحقیق��ات او بي نظیر بود در 
حدي كه حت��ي از تفاصیل دوره قبل به تذك��ره مقامات او 
هم نمي رسد. او برادر من بود كه با رفتنش در داغي بیكران 
نشسته ام و سخت است كه اين غم جانكاه را با خود در ادامه 

عمر بكشانم. 
در ادامه اين مراسم غالمعلي حداد عادل رئیس فرهنگستان 
زبان و ادب فارسي نیز در سخناني عنوان كرد: امروز در كنار 
پیكر مردي ايستاده ايم كه در كمترين زمان  ممكن  از عمر 
50 س��اله، خودش را به عنوان چهره اي مؤث��ر و ماندگار در 
ادب فارسي تثبیت كرد. او يك عمر مردم را خندانده و دل 
جامعه را شاد كرده. امروز آن جامعه به اندازه همه آن خنده ها 
اندوهگین اس��ت. وي افزود: تصديق مي كنی��م كه كارنامه 
عمرش حكايت از توجه به ديگران بوده و يك شأن اجتماعي 
مؤثر در كنار اين قدرت ذهني داشته است. چه در تدريس 
در دانشگاه و چه در مجله گل آقا و چه در حوزه هنري با كار 
اجتماعي و با مديريت خدمت كرده اس��ت. او معاصر دنیاي 

خودش بوده است. 
حدادعادل خاطرنشان كرد: ش��ايد برخي فكر كنند آن كه 
شعر طنز مي گويد ناتوان و عاجز از سرايش شعر جدي است، 

اين حرف درست يا غلط باشد، مصداقش زرويي نیست. كسي 
كه شعر زرويي را بشناسد تصديق مي كند او نه تنها با ادبیات 
فارسي كاماًل آشنا بوده كه با ادبیات عرب نیز آشنايي جدي 

داشته و اشعارش به خوبي اين توانايي او را نشان مي دهد. 
رئی��س فرهنگس��تان زبان و ادب فارس��ي اظه��ار كرد: در 
جمهوري اسالمي و جامعه اسالمي طنز پردازي كار سختي 
اس��ت. نه به خاطر حساس��یت سیاس��ي كه به خاطر خط 
قرمزهاي اخالقي؛ شما »گل آقا« را با ساير مجالت طنز قبل 
از انقالب مقايس��ه كنید و ببینید چطور در محیط تنگ تر 
و اخالقي تري كه اين مجله در آن مي زيس��ت توانست گل 
كند. زرويي با 23 سال سن در چنین نشريه اي گل كرد. به 
نظرم يك خصوصیت زرويي كه بر فراز همه توانايي هاي او 
مي درخشد اعتقادات ديني اوست. اگر جز همان قصیده اي 
كه براي حضرت عباس)ع( س��روده از او بر ج��ا نمانده بود، 
مي شد توانايي او را در شعر و اعتقادش به خدا و اهل بیت)ع( 
و كربال و عاشورا درك كرد. فكر نمي كنم به اين زودي كسي 
بتواند جاي ابوالفضل زرويي نصرآب��اد را با اين جامعیت پر 
كند. در بخش ديگري از مراسم  ناصر فیض مدير دفتر طنز 
حوزه هنري نیز در س��خناني عنوان  كرد: اين ضايعه را بايد 
به همه تسلیت گفت. خاص و عام همه او را مي شناختند. او 
محبوب و عزيز و ارجمند بود و عام��ه و خواص مردم به آثار 
و دانسته هايش احترام مي گذاشتند. اين دلیلي نداشت جز 
اينكه او كسي بود كه پاسدار زبان فارسي بود. زرويي اديبي 
فرهیخته و پژوهشگري بي نظیر بود. بسیاري از جريان ها را 
مي شناخت اما از اصول طنز فاصله نگرفت. ايمان و تعهد او 
نش��ئت گرفته از ش��رافتش بود. در پايان اين مراسم، پیكر 
مرحوم زرويي نصرآباد از محل حوزه هنري تا چهارراه كالج 
تشییع و براي خاكسپاري به بهشت زهرا)س( منتقل شد و 

در قطعه هنرمندان آرام گرفت.

دكتر جان پيرو پاالديني رئيس و 
بنيانگذار دانش��گاه هاي اسالمي 
ايتاليا:فك��ر نمي ك��ردم چني��ن 
برنامه اي در ايران برگزار شود به 
خص��وص اينكه خانم ه��ا اينقدر 
نق��ش پررنگ��ي در فعاليت ه��اي 
فرهنگي و اجتماعي داشته باشند

مراسم گراميداشت حميد داوود آبادي در دانشگاه صداوسيما برگزار شد

گلعلي بابايي: خواندن آثار داوود آبادي جرئت مي خواهد
    مستند

»الف الم خميني« نامزد بخش 
مستندنگاري جايزه جالل شد

بخ�ش  داوران  هيئ�ت 
»مستندنگاري« يازدهمين 
دوره  جاي�زه  ادب�ي ج�الل 
آل احم�د، اس�امي پن�ج 
نام�زد راه يافته ب�ه مرحله 
نهاي�ي اين بخ�ش را اعالم 
كرد. به نظر مي رس�د »الف 
از  يك�ي  خمين�ي«  الم 
شانس داران اين دوره باشد. 

به گزارش فارس، هیئت داوران بخش »مستندنگاري« يازدهمین دوره  جايزه  
ادبي جالل آل احمد، اسامي پنج نامزد راه يافته به مرحله نهايي اين بخش را اعالم 

كر كه به اين شرح است:
- »الف الم خمیني« به قلم »هدايت اهلل بهبودي« از انتشارات موسسه مطالعات 

و پژوهش هاي سیاسي
- »برسد به دست خانم ف« به قلم »راحله صبوري« از انتشارات سوره مهر

- »پیراهن هاي همیشه« به قلم »حمیدرضا صدر« از نشر چشمه
- »ركاب زنان در پي ش��مس« به قلم »حس��ن كرمي قراملكي« از انتش��ارات 

ستوده
- »ماموستا« به قلم »علي رستمي« از انتشارات سوره مهر

اين پنج اثر به داوري »مصطفي رحیمي«، »گلستان جعفريان« و »مريم برادران« 
به مرحله نهايي يازدهمین دوره  جايزه  ادبي جالل آل احمد راه پیدا كردند.


