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آنتونیمان

آنتونی مان بعد از اینکه سرپرستی هنرپیشهها در فیلمهایی مثل «بر باد رفته» و «ربکا» را به عهده گرفت ،سال  1939دستیار کارگردان شد و باالخره سه سال بعد در سال 1942
بعد از همه فراز و نشیبهایی که از سر گذراند ،اولین فیلم بلندش «مهتاب در هاونا» را کارگردانی کرد .آنتونی مان در تمام سالهای تالش هنری از همکاری با دیگران دریغ نکرد
او در سال  1950به جای فربتسالنگ «وینچستر  »73را کارگردانی کرد و حتی کارگردانی صحنه آتشسوزی شهر رم در فیلم «کجا میروی» را بدون ذکر نام به عهده گرفت.

در دیگر رسانهها چه گذشت؟

مردم نت به نت ربنا را حفظاند

تابستان سال  1358محمدرضا شجریان در یک استودیو ،دعای «ربَّنا» را بدون
تکرار در ضبط خواند تا مشــقی برای هنرمندان شود اما این اثر بدون اجازه او به
پخش رسید .اثری که در  32سال اخیر جای خود را در دل مردم باز کرد اما ضبط
این دعا روایت بلندی دارد .آنچه در ادامه میخوانید ،بخش کوتاهی از صحبتهای
استاد آواز ایران درباره چگونگی شکلگیری این دعاست که چگونه ضبط شده
و در اختیار صدا و سیما قرار گرفته است .ایسنا این صحبتها را منتشر کرد.
«ربَّنا»ی شجریان که در تیرماه ســال  58ضبط شده ،برای مدت  ۳۰سال ،جزو
برنامههای اصلی رادیو و تلویزیون ایران در ماه رمضان بوده اســت .بنا به گفته
استاد ،انگیزه اصلی وی از خواندن این دعا ،تدریس آن به دو هنرجو بوده و این اثر
در یکی از استودیوهای رادیو ضبط شد ه است.
شجریان «ربَّنا» را در دستگاه سهگاه خوانده و با مرکبخوانی سری به دستگاهها
و آوازهای دیگر ردیف موسیقی ایرانی از جمله آواز افشاری و گوشه عراق (صبا)
میزند.
«ســال  58تغییرات و تحوالتی در رادیو مخصوصاً در بخش موسیقی در حال
شکلگیری بود .در آن سالها مدیران رادیو تصمیم داشتند ،تولید موسیقی در
رادیو را تعطیل کنند و تولیدشدههای بیرون را بخرند .جلساتی با مدیران رادیو
گذاشتیم و در این جلسات خیلی تالش کردیم ،مدیران را راضی کنیم که نیروهای
خوب را نگه دارند و عده دیگر را بازنشسته کنند.
در این جریانها بود که رئیس وقت رادیو آقای وجیهاللهی که فردی تحصیلکرده
و روشنفکر بود ،از من مؤکدا ً و مرتباً میخواســت با توجه به تغییرات و تحوالت
سیاسی و مذهبی ایران برای پخش آثار جدید قبل از افطار طرحی انجام بدهم.
آنها نمیخواستند آثار دوره قبلی را پخش کنند .به ایشان گفتم سالهاست من
از آن فضا دور شدم و راه من با موسیقی و ارکستر تعریف شده است و این کار االن
من نیست ،اما ایشان گفت که فقط شما میتوانید و ما تنها شما را داریم و از من
خواست برای دم افطار ،مناجاتها و اذان ،کاری انجام بدهم.
من خودم را از وزارت کشــاورزی آن دوران به رادیو منتقل کرده بودم و کارمند
رادیو محسوب میشــدم .پذیرفتم این کار را انجام بدهم .کالسی برای افرادی
که قرار بود دعای سحر و مناجات بخوانند ،گذاشتم که با این افراد نحوه درست
خواندن را کار کنم .تابستان ســال  58بود که آموزش این عده را شروع و پس از
مدتی هم ضبط این آثار را آغاز کردم .قرار شد برای دم افطار هم برنامه ضبط کنیم
و از من خواستند که برای برنامههای دم افطار هم فکری بکنم .برنامههای دم افطار
دوران قبل از انقالب را مرحوم ذبیحی بسیار عالی خوانده بود و من تمام کارهای
او را از نوجوانی شنیده بودم و مناجات حضرت امیر(ع) را با صدای او از حفظ بودم.
با این حال پذیرفتم که این کار را انجام دهم .آن موقع به هیچ کس هم گفته نشد
که این اثر را چه کسی خوانده است .به آنها گفتم که هیچ حق ندارید که بگویید

داد :نقش من در سریال «سیگنال
موجود نیست»« ،نگهبان امجد»
اســت .نقشــم در این کار جدید
شبیه ســایر نقشهایم نیست و با
نگهبان هتل کامــ ً
ا تفاوت دارد.
در این ســریال نقش نگهبان یک
استودیوی خوانندگی را بر عهده
دارم کــه جوانان زیــادی برای
تست خوانندگی به آنجا مراجعه
میکنند و با وجودی که در این مجموعه طنزُ ،رل کوتاهی دارم اما نقشم را خیلی
دوست دارم.

این اثر را مــن خواندهام .آن زمان
مردم فکر میکردند کــه این اثر
را یکی از قاریان حرفهای خوانده
و من طوری این اثر را خوانده بودم
که صدای من مشــخص نبود اما
هربار که این اثرها پخش میشد،
من عصبی میشدم چرا که من این
کارها را برای پخش نخوانده بودم
و به عنوان درس و آموزش ضبط
کرده بودم تا بقیه تمرین کنند.
در اســتودیو هم ســه نفری که بنا بود «ربَّنا» را بخوانند ،بارها خواندند و نشد تا
اینکه من بخشــی از «ربَّنا» را میخواندم ،آنها این بخش را تکرار میکردند تا
توانستیم این «ربَّنا» را ضبط کنیم .بنابراین شروع به ویرایش و تصحیح این آثار
کردم .از  4بعدازظهر تا  3صبح کارها را تک و تنها در رادیو تصحیح میکردم تا اثر
مناسبی برای پخش در ماه رمضان آماده شود.
کارها را  2روز مانده به ماه رمضان آماده و به رئیس رادیو ارائه کردم اما از همان
موقع و حتی قبلتر آن ،فریدون شــهبازیان که کار من را شــنیده بودند ،اصرار
میکردند که با صدای خودم پخش شــود و من هم مصرانه میگفتم که صدای
من نباید اینگونه پخش بشود ،هیچ اجازهای به آنها برای پخش ندادم .از همان
زمان هم تصمیم گرفته بودم که دیگر در رادیو کار نکنم به آقای وجیهاللهی اعالم
کردم که دیگر به رادیو نمیآیم اما روز اول ماه رمضــان دیدم ،ربَّنایی که خودم
خواندهام از رادیو پخش شد.
زنگ زدم به آقای وجیهیاللهی .دیدم ایشان خیلی خوشحال هستند و میخندند.
گفت که این تیر از کمان رها شــده و من این را کپی کــردم و به همه رادیوها و
شهرســتانها دادم و همه این کار را پخش کردند .اعتراض کردم اما او خندید و
گفت که ما برنامه به این خوبی را از دست نمیدهیم و این کار را باید همه مردم
بشنوند».
او در بخش دیگری از سخنانش گفته بود« :من هرگز این اثر را بازخوانی نمیکنم.
چرا که مردم با آن کار ارتباط گرفتهاند و نت به نت زمانبندی آن را میشناسند».
شــجریان درباره پخش «ربَّنا» بدون ذکر نامش از تلویزیون اظهار کرده بود5« :
یا  6سال که از پخش «ربَّنا» گذشــت ،به این حس رسیدم که ای کاش آن زمان
ضبط بعضی از قسمتها را تکرار میکردم تا کیفیت کار بهتر میشد .به این فکر
رسیدم حاال که مردم با «ربَّنا» ارتباط برقرار کردهاند ،مجدد «ربَّنا» را ضبط کنم و
اشکاالت ریز آن را برطرف کنم اما فکر کردم که در این  5سال مردم به این «ربَّنا»
عادت کردهاند و نت به نت آن را حفظ هستند».

بیستوهشتمینجشنوارهفیلمکودکونوجواناصفهان
محمدرضا جعفری جلوه مدیرعامل بنیاد سینمایی فارابی معتقد است رویکرد این
بنیاد به عنوان متولی برگزاری جشنواره فیلم کودک و نوجوان اصفهان در بیست
و هشتمین دوره برگزاری آن تغییر کرده و قرار است جشنواره از حالت یک جشن
عمومی که در چند سال گذشته جنبههای صرفاً تزیینی و اغراقآمیز پیدا کرده بود،
خارج شود .جعفری جلوه این صحبتها را در گفتگو با این خبرگزاری انجام داد.
محمدرضا جعفری جلوه گفت« :در ابتدا باید بگویم جشنواره فیلم کودک و نوجوان
یک رویداد بینالمللی تثبیت شده در میان جشنوارههای بزرگ جهانی است و باید
به شکل یک رویداد ثابت هرساله برگزار شود؛ بنابراین طرح مربوط به برگزاری این
رویداد سینمایی به صورت دوساالنه همانطور که ریاست محترم سازمان سینمایی
جناب آقای دکتر ایوبی نیز تصریح کردهاند این مسئله از اساس منتفی است».
وی در ادامه با اشاره به این مطلب که تولید فیلم در حوزه سینمای کودک و نوجوان
و حضور این آثار در جشــنواره و همچنین اکران آنها یک چرخه به هم پیوسته
است ،بیان کرد :چرخه تولید فیلم در حوزه سینمای کودک و نوجوان و حضور در
جشنواره و همچنین اکران جریانی بههم پیوسته است و معتقد هستم که اگر تولید
در سینمای کودک و نوجوان دچار آسیبهایی شده و در حال حاضر با مشکالتی
روبهرو است به دلیل فقدان اکران تضمینشده ،مطمئن و نمایش پیوسته فیلمهای
کودک و نوجوان است.
مدیرعامل بنیاد ســینمایی فارابی نبود گردش ســرمایه در این عرصه را نتیجه
نبود اکران تضمینشــده دانســت و گفت« :فقدان اکران تضمین شده ،طبیعتاً

سخنرانیحجتاالسالمهاشمینژاد
ازشبکهتهران
تلویزیون در مــاه مبارک رمضان
سخنرانی بزرگان و اندیشمندان
را در دســتور کار خود قرار داده
و طبق برنامهریزی انجام شــده
بناســت هر شــبکه در ساعات
مشخص شد های اقدام به پخش
ســخنرانی علما کند .در همین
راستا شــبکه تهران سیما پخش
روزانــه ســخنرانیهای حجت
االسالم هاشمینژاد را در دستور
کار خود قرار داده است .این خبر گزاری این خبر را با عنوان پخش سخنرانی حجت
االسالم هاشمینژاد از شبکه تهران روی خروجی خود قرار داد.
این سخنرانیها در قالب برنامه درسهایی از رمضان هر روز ساعت  11:20از شبکه
تهران پخش میشود.
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ازبازگشتدوبارهمحمودبصیریتاربنایمحمدرضاشجریان

پایانخوشیکشباهت
محمود بصیری که مدت هشت ســال به دلیل شباهت با محمود احمدینژاد
از بازی در سینما و تلویزیون ممنوع شــده بود ،با بازی در سریال طنز «سیگنال
موجود است» به عرصه بازیگری بازگشت .به این ترتیب هشت سال ممنوعالکاری
این بازیگر به پایان رســید.بصیری به ایســنا گفت :امیدوارم بــا آمدنم مردم را
خوشــحال کنم .از یک ســال و نیم پیش از ممنوعالکاری در تلویزیون و سینما
درآمده بودم ولی خــودم پیشــنهادها را قبول نمیکردم حتی یک ســکانس
خیلــی کوتاه در ســریال «آب پریا»ی مرضیــه برومند بازی کــردم اما جدی
وارد کار نشــده بودم تا اینکه پس از مدتها در ســریال طنز «سیگنال موجود
نیســت» کنار بازیگران طنزی چون مهران غفوریان و علی صادقی ایفای نقش
کردم .بصیری که قرار اســت در سریال «ســیگنال موجود نیست» شبکه سه
نقش یک نگهبان را ایفا کند ،درباره تفاوت نقــش خود در این مجموعه توضیح
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فقدان گردش سرمایه را نیز باعث
میشــود و در نهایت انگیزه کافی
تولید در عرصه سینمای کودک و
نوجوان نیز وجود نخواهد داشت و
نمیتوان به چند استثنا دلخوش
کرد .بنابراین بــرای رونق تولید،
نیازمند رونق اکران هستیم و بدون اکران موفق در عرصه تولید حرفی برای گفتن
نداریم و متأسفانه سینمای کودک و نوجوان بیشــترین ضربه را در بخش تولید
دیده اســت ».بدون داشــتن تولید و اکران پر رونق نمیتوان سخن از سینمای
کودک و نوجوان داشت و فقط دلمشغول جشــنواره بود .به اعتقاد من برای یک
جشنواره خوب باید تولیدات خوب و کافی داشت و برای رسیدن به تولیدات خوب
باید جریان اکران مطمئنی را شکل داد .در واقع جشنواره در میانه تولید و اکران
قرار دارد .به گفته وی ،رویکرد این بنیاد ســینمایی به عنوان متولی برگزاری
جشــنواره فیلم کودک و نوجوان اصفهان در بیست و هشتمین دوره برگزاری
تغییر کرده و قرار است جشــنواره فیلم کودک و نوجوان اصفهان را براساس
معیار یک جشــنواره بینالمللی فیلم برگزار کند و این رویداد را از حالت یک
جشن عمومی که در چند سال گذشــته جنبههای صرفا تزیینی و اغراقآمیز
پیدا کرده بود ،خارج کند.

شبهای روشن با صدای داریوش ارجمند

از پلنگ صورتی تا گروهبان دودو

داریــوش ارجمنــد بازیگــر
پیشکســوت کشــورمان در
اجرای تیتراژ ویژه برنامه افطار
شــبکه دوم ســیما همکاری
کرد .بر اســاس خبری که این
خبرگزاری منتشر کرد ،ارجمند
دکلمه تیتراژ مجموعه تلویزیونی
«شبهای روشــن» را بر عهده
گرفت .به گــزارش خبرگزاری
مهر ،در این قطعه موســیقایی
که برای مجموعه تلویزیونی «شــبهای روشن» شبکه دوم سیما تولید شده،
مجید صالحی شاعر ،محسن ابراهیمزاده آهنگساز ،داریوش ارجمند دکلمه و
یاسر داودیان به عنوان خواننده حضور دارند .ضمن اینکه کریم قربانی ،پرویز
وزیری و مینو قاسمپور نوازندگان این اثر موسیقایی هستند .ویژه برنامه افطار
«شبهای روشــن» به تهیهکنندگی پیام ابراهیمپور و اجرای رسالت بوذری
همزمان با فرارســیدن ماه مبارک رمضان هر روز ساعت  21:30از شبکه دوم
سیما پخش میشود .این برنامه پیش از این نیز در ماه رمضان سال  90تهیه و
تولید شده بود که مخاطبان استقبال خوبی از آن انجام دادند.

این روزنامه در گزارشــی به بهانه اجرای نمایش «پلنگ صورتی» بررسی اجمالی از
این نمایش داشت و گفتگویی با آروند دشــتآرای کارگردان این نمایش انجام داد
که بخشی از آن را میخوانید .از آروند دشــتآرای پیشتر نمایش «تنتن و راز قصر
مونداس» را دیدهایم که در آن پا به دنیای خاطرات کودکیمان گذاشــته بود و این
بار هم به سراغ کارتون «پلنگ صورتی» رفته و این شخصیت محبوب کارتونی را در
نمایشش دوباره زنده کرده است .او این نمایش را با کمک امان گودرزی نوشته است.
نمایش تلفیقی است از سه کارتون «پلنگ صورتی»« ،مورچه و مورچهخوار» و «بازرس
کلوزو و گروهبان دودو» که با برگزیده کردن شخصیتهای این کارتونها و چیدمانی
داستانی توانسته آنها را به هم پیوند بزند .این نمایش در تماشاخانه ایرانشهر و در سالن
ناظرزادهکرمانی روی صحنه میرود .در گفتگوی پیش رو ،دشتآرای از عالقهاش به
جسمیت دادن به شخصیتهای کارتونی و کارهایی که روی این شخصیتها انجام
داده ،میگوید.این کار ،دومین نمایشی است که در آن پا به کارتون گذاشتهاید و دست
بهکار زنده کردن خاطرهها شدهاید .به مرز کارتون وارد شدن چه ویژگیای دارد که
شما را به آن جذب میکند؟ من سه دلیل اصلی برای انتخاب این کارها داشتم .اولین و
اصلیترین دلیل شخصی است .جسمانیت پیدا کردن شخصیتهایی که با آنها بزرگ
شدهام را دوست داشتم و همیشه برایم یک چالش بزرگ بود که چطور میتوانم آنها را
روی صحنه بیاورم و این همیشه برای من یک ایده بزرگ بود .دلیل دوم هم تئاتر است.
ی وقتها این
من فکر میکنم که ما در تئاترمان شکل و نمایش فانتزی کم داریم و خیل 
نوع نمایش را نداریم که در آن بدن ،نور ،موسیقی و ریتم ،محور باشد .به این نمایشها
کمتر توجه شده است .فکر کردم بتوانیم که این شکل را به بهانه انیمیشنها کار کنیم.
دلیل سوم هم جامعهشناختی است .فکر میکنم ما در وضعیتی در ایران و خصوصاً در
تهران که این نمایش در آن اجرا میشود ،هستیم که وقتی بعد از دیدن یک نمایش به
خانه میرویم زار میزنیم .خودم هم از این تئاترها زیاد ساختهام .تصور کردم بد نباشد
به این بهانه هم یکسری افرادی را به سالنها بیاوریم که نمیدانند پدیدهای به نام تئاتر
وجود دارد و دوم اینکه با شوخی حرفهایمان را مخابره کنیم و آنچه میخواهیم را
بازگو کنیم .شاید بتوانیم یک جنس دیگری را از نمایش به مخاطبانمان معرفی کنیم.

مهراناحمدیبازیگر«ابله»شد

مهران احمدی بــرای بازی در
مجموعه «اَبله» که توسط کمال
تبریــزی برای شــبکه نمایش
خانگی ساخته میشود ،قرارداد
بست .این خبر را این خبرگزاری
منتشر کرد .مهران احمدی در
این مجموعه که توســط کمال
تبریزی برای عرضه در شــبکه
نمایش خانگی ساخته میشود،
یکی از نقشهای اصلی را بازی
میکند .او اولین بازیگری اســت که حضورش در «اَبله» قطعی شده و مذاکره
با بازیگران دیگر ادامه دارد .فیلمبرداری این مجموعه اواخر مرداد آغاز خواهد
شد و بعد از پایان مجموعه «شاهگوش» به کارگردانی داوود میرباقری ،عرضه
مجموعه «اَبله» در شبکه نمایش خانگی آغاز میشود .سریال کمدی «اَبله» در
 26قسمت ،توسط شرکت تصویر گسترپاسارگاد و محمد مسعود تهیه میشود.

ح میشه!
داره صب 
این سایت از پایان ساخت فیلم سینمایی «داره صبح ميشه» نخستين ساخته
يلدا جبلى خبر داد که اين روزها مراحل فنیاش را پشت سر میگذارد .مهدى
احمدى ،رعنا آزادىور ،رؤيا نونهالى ،بابك كريمى و اميرحسين آرمان بازيگران
فيلم هستند .تهيهكنندگى كار نيز بر عهده فردين خلعتبرى و على لدنى است.
«داره صبح ميشه» چهار داستان عاشقانه را یک شب تا صبح روایت میکند و
شخصیتهای اصلی چهار قصه با یکدیگر ارتباط دارند.

دوران خوش جوانی

این روزنامه به بازتاب سخنان آیتا ...مکارم شیرازی در گفتگوی زنده با برنامه
جشن سالم که از رادیو جوان پخش شد ،پرداخت .بخشهایی از صحبتهای
ایشان را میخوانید.
آیتا ...مکارم شیرازی گفت :بهترین دوران زندگی انسان ،دوران جوانی است.
جوان در این دوران هم دارای نیرو ،نشــاط ،اراده ،تصمیم و هم انگیزه اســت.
بهترین کارها برای این دوران خودسازی از نظر علم ،دانش ،معرفت ،اخالق و
پاکی است و بهترین راه برای رســیدن به این مقصد توجه به خدا و برنامههای
دینی به ویژه برنامههای روزه ماه مبارک رمضان است.
من به همه جوانان عزیز توصیه میکنم دلهای شــما پاک و نورانی است اگر
آلودگی هم پیدا شود ،آلودگی سطحی است .شما بهتر از دیگران میتوانید به
مقام قرب خداوند برسید و شما بهتر از دیگران میتوانید راه سعادت را طی کنید.
آیتا ...مکارم شــیرازی اظهار کــرد :اینها که گرفتار اعتیاد ،فســاد ،دزدی،

استراحتمیکنم

این سایت در گفتگوی کوتاهی
با داریــوش مهرجویی از آخرین
وضعیت فعالیــت جدیدش در
سینما سؤال کرد که مهرجویی
در پاســخ گفت :فع ً
ال میخواهم
استراحت کنم .داریوش مهرجویی
درباره فیلمهای در دست ساخت
خود ،گفت :چنــد پروژه دارم که
ساختشان بســتگی به شرایط
پیــش روی ســینما دارد .فکر
نمیکنم امسال با فیلم جدیدی
به جشنواره فجر بیایم؛ فع ً
ال باید استراحت کنم .هر وقت فیلم میسازم سر چیزهای
کوچک از من انرژی میگیرند و اعصابی برایــم نمیگذارند؛ فکر میکنم فع ً
ال باید
استراحت کنم .وی همچنین به فیلمهای اقتباسی خود اشاره کرد و گفت :تمام دنیا
فیلمهای اقتباسی میسازند .اینقدر نگویید که من فقط فیلم اقتباسی میسازم؛ من
اعالم میکنم اما بقیه دوستان فیلمساز ایرانی نه .سینماها فقط چسبیدن به فیلمهای
پرفروش است و برای فیلمهای به اصطالح هنری و مخاطب خاص ،فکری نشده است.

جنایت و رشــوه میشــوند به
دلیل غلبه هوای نفس است ،اما
روزه حاکمیت عقل را به هوای
نفس درســت میکند و انسان
میتواند واقعاً در صف فرشتگان
قرار بگیرد .ماه رمضان ،ماه مهمانی خداست .او میزبان و ما مهمان ،ما به اندازه
توانمان کار میکنیم ولی خدایا تو به اندازه کرمت و لطف و عنایتی که داری
با ما رفتار کن .ما با تو معاهده میبندیم که احترام این ماه را حفظ کنیم تو هم
هرچه کرم داری برای حل مشکالت و گرفتاریهای ما از نظر تحصیالت ،زندگی،
ازدواج ،کار و کسب و همه چیز به ما عنایت کن .مطمئن باشید اگر خودتان را
به خدا بســپارید و از او کمک بخواهید ،مشکالتتان حل میشود .من همه به
خصوص جوانان را دعا میکنم.

طرح قرآنی 1448
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بيترديد اين قرآن به اســتوارترين آيين هدايت ميكند و به مومناني كه كارهاي
شايسته انجام ميدهند ،مژده ميدهد كه براي آنان پاداشي بزرگ است( .اسراء)9،
توضيح :پيشتر نيز اشاره شد كه قرآن كريم نقشــه راه زندگي انسانها را ترسيم
ميكند .اين كتاب آسماني ،تبيينكننده «صراط مستقيم» است؛ يعني به راهي كه
مستقيمترين و صافترين و پابرجاترين راهها در كمال انسان است ،دعوت ميكند.
به همين جهت ،سخن باطل در آن راه ندارد و از هر گونه انحراف و كجي نيز به دور
است .اين خود يكي از وجوه اعجاز قرآن نيز هست كه ـ با وجود نزول در طول بيست
و سه سال ـ مطالبش هماهنگ و به دور از تضاد دروني است.
كسي كه شيوه و آيين زندگي خود را بر محور دستورات قرآن قرار دهد ،بيترديد به
موفقيت و رستگاري دست خواهد يافت؛ زيرا راهي را برگزيده است كه نقشه آن را
موجودي حكيم و آگاه ترسيم كرده اســت .به عبارت ديگر ،امتياز راه قرآن بر ديگر

مكاتب و ايدئولوژيهاي بشري اين است كه طرح آن آگاهترين و خبرهترين فرد به
انسان ،نيازهاي او و موانع و خطرات پيش روي اوست .از اين رو ،پيام آن با نياز انسان
همخواني دارد .گفتني اســت در برخي روايات ،راهي كه قرآن به سوي آن هدايت
ميكند ،راه واليت اهل بيت(ع) عنوان شده است .اين مطلب از هماهنگي قرآن و
عترت حكايت ميكند.
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