صوتهای ملکوتی و خاطرهانگیز
بهمناسبت سالروز درگذشت استاد عبدالباسط ،سراغ قاریان خارجی رفتیم که روزگاری
با صوت و لحنشان خاطرات فراوانی داشتیم

 24ربیع الثانی 1443

این قاری برجسته جزو چهار حافظ بزرگ قرآن در مصر بهشمار
میرود .عبدالباسط محمد عبدالصمد سلیم داود را به جرئت
میتوان محبوبترین و مشهورترین قاری جهان اسالم در
تمام ادوار فعالیت و حتی پس از مرگش دانست .این قاری
بزرگ مصری متولد سال  1927بوده و او را در کنار
منشاوی ،خلیل حصری و مصطفی اسماعیل
به عنوان چهار عضو تاثیرگذار در تالوت و ترتیل
قرآن دوره معاصر میشناسند .صوت و لحنی
زیبا و دلنشین به همراه نفسی ممتد و بدون
وقفه در قرائت ،نام او را به سرعت بر سر زبانها
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نــسـلهــای قبل در تمام
سال ب هخصوص ما همبارک
پرونده
رمــضــان پــای برنامههای
قــــرآنــــی تـــلـــویـــزیـــون و
تــاو تهــای مجلسی رادیــو مینشستند
تا تــاوت امثال عبدالباسط و غلوش را
گوش کنند و اگر فرصتی سر صف مدرسه
یا جلسه قرآن خانوادگی پیش آمد ،بتوانند
بهروش بزرگان قرآن را تالوت کنند .برای
آن نسلها در روزهای خاطره انگیز دهه60
و اوایل دهه ، 70توجه به تالوت استادان
فقط محدود به تلویزیون و رادیو نمیشد
و با همان امکانات محدود با کاستهایی
کــه خیلی وق ـتهــا گیر م ـیکــرد بــا کالم
خدا از طریق صوت و لحن قاریان ممتاز
ارتباط برقرار میکردند .در این پرونده به
مناسبت سالروز درگذشت یکی از بهترین
و خاطر هانگیزترین قاریان بینالمللی که
در کشورمان هم شناخته شده و محبوب
بود یعنی عبدالباسط ،یادی کردیم از چند
قاری شناخته شده خارجی که در روزگار
قدیم با صوت و لحنشان عجین بودیم.
البته در کشورمان هم قاریان تــراز اولی
داریم ولی در این پرونده فقط به خارجی ها
اشاره خواهد شد.

عبدالباسط قاریمبلغاسالم

سه شنبه
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درسفداکاریدرکالسآقای ُکردی

گفتوگوبامعلمبروجردیکهعکسشازتدریسباکمرشکستهوخوابیده
جلویکالسخبرسازشد
مصطفی میرجانیان | روزنامهنگار

وقتیبهخاطرکرونادستبچههاازمدرسهکوتاهشدوخیلیهایماندرقرنطینه
نشستیم ،معلمان ،کارشان را تعطیل نکردند و خانه را به کالس مجازی برای
شاگردهایشانتبدیلکردند.یکییخچالخانهاشراتختهسیاهکردودیگری
که به کرونا مبتال بود روی تخت بیمارستان هم کارش را انجام داد .در این یکی
دوسال،روایتهایزیادیازعشقوایثارمعلمانشنیدیماماعکستدریسمعلم
بروجردی با کمر شکسته و خوابیده کف کالس ،درس ایثار و فداکاری را دوباره
یادمان انداخت که تمامی ندارد .به سراغ محمد کردی ،معلم دبستان روستای
شاهویران بروجرد رفتیم که تصویرش در حالتی که جلوی کالس دراز کشیده
برایهمیشهجلویچشمماناست.

انداخت .عبدالباسط در حالی که  ۲۳سال داشت ،در محفلی از یکی
از بزرگان اجازه خواست تا قرآن تالوت کند و به او ۱۰
دقیقه وقت دادند .او چنان شوری در این محفل
به پا کرد که تالوتش حدود یک ساعت و نیم
ادامه یافت .در سال  ۱۹۵۱عبدالباسط
مجوز تالوت قرآن کریم در رادیو مصر را به
دست آورد و جالب آن که پس از پخش
تالوتهایش از رادیو ،فروش
این وسیله در کشور مصر چند
برابر شد .مرحوم عبدالباسط
در خاطراتش میگوید« :در
یکی از سفرها به آمریکا در

خلیلحصری صاحبنخستیننوارکاستقرآن
محمودخلیلالحصریدرسال 1917درمصر
متولد شد و به دلیل این که پدرش حصیرباف
بود،بهحصریشناختهشد.اودرهشتسالگی
قرآن را بهطور کامل حفظ کرد و در  ۱۲سالگی
به حوزه علمیه طنطا رفت .وی نخستین قاری
بود که قرآن را به صورت ترتیل قرائت و روی نوار
کاست ضبط کرد .خلیل حصری در انتخاباتی
کهدرسال ۱۹۴۴برایشناساییبهترینقاری
قرآندررادیومصربرگزارشد،ازبین ۲۰۰قاری
رتبهنخستراکسبکرد.اینقاریبرجستهدرسال ۱۹۶۸بهعنوانرئیساتحادیهقاریان
جهاناسالمانتخابشدودرسال ۱۹۸۰درمسافرتیکهبهکشورکویتداشت،درگذشت.

محمدصدیقمنشاوی صوتمنحصربهفرد
باتسلطیکاملوسبکیخاص،تمامقرآنمجید
را با قرائت ترتیل تالوت کرده است .المنشاوی
متولد 1920درقاهرهاست .ویموفقبهحفظ
قرآن در هشت سالگی شد و با رسیدن به سن
نوجوانیصوتولحندلنشینیرادرتالوتآیات
از خود نشان داد .آوازه تالوتهای او به گوش
مسئوالن وقت رادیو رسید و از وی خواستند در
رادیو حاضر شود و برای هیئت داوری تالوت
کند و در صورت موفقیت ،اجازه تالوت در رادیو
رابیابد.امااوایندرخواسترانپذیرفتتااینکهبراینخستینباردرتاریخرادیو،رادیوی
مصر تجهیزات و کارکنان خود را برای ضبط تالوت این قاری به محل زندگیاش فرستاد.
منشاویدرسال 1969در ۴۹سالگیدرقاهرهدرگذشت.

لسآنجلس شش نفر پس از شنیدن تالوت من به تحقیق درباره اسالم
پرداختند و مسلمان شدند .دو سفر هم به اوگاندا داشتم که در یکی از
سفرها  ۷۲نفر و در دیگری  ۲۰نفر پس از شنیدن صدای من مسلمان
شدند .در این سفر خانمی که گوینده تلویزیون بود ،پس از تالوت
خواست دست من را ببوسد که مانع شدم و از آنها خواستم شرایط
را برای حضور وی در سفر حج مهیا کنند .این خانم گوینده ،به اسالم
گروید و من هم نام آمنه را برای او انتخاب کــردم ».از شاهکارهای
تالوت استاد عبدالباسط از آیات  ۱۸تا آخر سوره مبارکه حشر ،سوره
تکویر و آیه  ۲۷تا آخر سوره فجر یعنی بخش «لو انزلنا هذا القرآن علی
جبل »...و سوره حمد است که سا لها زینتبخش تیتراژ آغازین
برنامه هفتگی درسهایی از قرآن حجتاالسالم قرائتی است .استاد
عبدالباسط در سال  1988دیده از جهان فرو بست.

راغبمصطفیغلوش
صاحباذانبیهمتا

شحاتمحمدانور
قاریبهسبکایرانی

شاید شناختهشد هترین قــاری مصری بــرای ایرانیان
باشد .راغــب مصطفی غلوش متولد سال  1938در
کشور مصر است .او از شاگردان مصطفی اسماعیل بود
که با صوت و لحنی متفاوت به قرائت آیات کالما ...مجید
میپرداخت .حرکات سر و استفاده از میکروفن برای
ادای حروف ،از شاخصه های قرائت وی بود .غلوش از
سوی بسیاری از کشورهای جهان بارها برای تالوت آیات
قرآن دعوت شد .او چهار بار به ایران سفر کرد و به تالوت
قــرآن پرداخت .تــاوت ســوره احــزاب راغــب مصطفی
غلوش ماندگارترین اجرای این استاد در ایران است و
طی آن ،مقام صبا با ظرافت خاصی اجرا می شود .این
«یا َأ ُّی َها النَّ ب ُِّی ِإ نَّا َأ ْر َس ْل َن َ
اک َش ِ
اه ًد ا
تالوت با آیه شریفه َ
یر ا» آغاز می شود .سرانجام استاد غلوش
َو ُم َب ِّش ًر ا َو ن َِذ ً
در ســال  ۲۰۱۶در  ۷۷سالگی در مصر درگذشت.
اذانی که وی به سبک شیعیان و برای ایرانیان خوانده
است ،هنوز در گلدستههای مساجد و رادیو و تلویزیون
طنینانداز است.

استفاده از بعضی گوشهها و ردیفهای موسیقی ایرانی در
تالوت خود ،از نکاتی است که باعث شده او در بین قاریان
ایرانی محبوب باشد .شحات محمد انور قاری سرشناس
و یکی از بهترین قاریان قرآن جهان متولد  1950میالدی
از حافظان قرآن کشور مصر است .او در سنین کودکی
پدرش را از دست داد و با مادرش به منزل پدربزرگش نقل
مکان کرد .دایی و پدربزرگ او که از قاریان صاحبنام
بودند پس از کشف استعداد و عالقه در شحات ،او را نزد
استادان متبحر تالوت و ترتیل فرستادند .محمد انور در
 15سالگی با لحنی بسیار زیبا و بینظیر به قرائت قرآن
میپرداخت .او یکی از تأثیرگذارترین استادان مصری بر
قاریان ایرانی است و خیلی از قاریان ایرانی از تالوتها و
سبک و هنر وی در تالوت قرآن تأثیر پذیرفتهاند .وی در
سال  70به اصفهان سفر و بخشی از سورۀ کهف را تالوت
کرد که به «قرائت واتل ما اوحی شحات» مشهور شد .انور
سرانجام در سال  ۲۰۰۸و در  ۵۸سالگی در روستای
زادگاهش درگذشت.

مصطفیاسماعیل اکبرالقراء

محمدرفعت امیرالقراء

مصطفی محمد المرسی ابراهیم اسماعیل ،مشهور به شیخ
مصطفی اسماعیل ،در سال  ۱۹۰۵در مصر متولد شد .از
سنین کودکی و با تشویق و نظارت پدربزرگش در مکتبخانۀ
روستا شروع به حفظ قرآن کرد و پیش از  ۱۲سالگی حافظ
کل قرآن شد .در سال  ۱۹۴۴در مراسم جشن والدت پیامبر
اســام(ص) در مسجد مشهور اما محسین(ع) سور ههای
تحریم و حاقه را تالوت کرد که به صورت مستقیم از رادیو
پخش و باعث شهرت بیش از پیش شیخ مصطفی شد .او
به اکبرالقراء معروف است که کالم خدا را با آهنگی بسیار
لطیف و دلنشین و با الحانی منطبق با معانی و مفاهیم الهی تالوت میکرد .سرانجام مصطفی اسماعیل
در سال  ۱۹۷۸در 73سالگی در روز جمعه در بازگشت از مراسمی پس از قرائت آخرین تالوت عمرش
که سوره کهف بود ،به علت سکته مغزی از دنیا رفت.

ازستارگانپرفروغعلمقرائتوازنوابغکمنظیرتالوتقرآن
کریم در قرن حاضر است که در سال  ۱۸۸۲در قاهره به
دنیا آمد .وی حدود شش سالگی بهدلیل بیماری شدیدی
بینایی خود را از دست داد اما این مانع ،جلوی پیشرفتش
را نگرفت .وی در  30سالگی چنان مشهور شد و نامش بر
سر زبانها افتاد که مردم عاشقانه در مساجدی که تالوت
داشت،حضورپیدامیکردندوبهتالوتشگوشمیدادند.
حتیبارهاشدهبودکهدرتالوتیکهقبلازنمازجمعهانجام
میداد،مردمسهساعتپایتالوتاومینشستندوهیچگاه
احساسخستگینمیکردند.درسال ۱۹۳۴به عنوان اولینقاری در رادیو به تالوت قرآنپرداخت.این
استادقرآندربیناستادانوقاریانقرآنجایگاهییافتکهبهویلقبامیرالقراعطاکردند.شیخمحمد
رفعتدرسال ۱۹۵۰براثربیماریحنجرهدرروزتولدشدرگذشت.

روزهای اول مهر از روی دیوار پرت شدم
محمدکردی،معلمروستایشاهویرانبروجردبراثرشکستگیمهرههایکمرشمجبور
بهاستراحتدررختخوابشدهاماعشقوعالقهبهتعلیموتربیت،اوراازکالسدرسدور
نکرده است .کردی درباره تصویر خبرساز درس دادنش در حالت خوابیده کف کالس
میگوید«:اوایلمهرماهکلیدمراداخلخانهجاگذاشتهبودموهیچکسیهمآنجانبود.
مجبورشدمازدیوارباالبرومتابتوانمدرخانهرابازکنماماازباالیدیوارافتادمومهرههای
کمرم شکست10 .روز بیمارستان بودم و پزشکم گفت باید بین دو تا سه ماه استراحت
مطلقباشی.منهمچندروزیاستراحتکردموبادرخواستخودمبهمدرسهبرگشتم.
چون دو سال ،مدرسهها تعطیل بودند و دیگر طاقت نداشتم که بچههایم را نبینم .به
مدرسه رفتم و عکس درس دادنم در حالتی که روی زمین خوابیده بودم همه جا پخش
شد.آنعکسرایکیازهمکارانازمنگرفتودرگروهفضایمجازیهمکارانگذاشت
تاهمکارانمببینندوانگیزهبگیرندکهبعدازدوسالبهمدرسهبیایندوبهصورتحضوری
تدریسکنندامانمیدانمچهکسیآنرادرخبرگزاریهاوفضایمجازیپخشکرد».
ازآموزشمجازیراضینبودمومیخواستمحضوریدرسبدهم
اینمعلمبروجردیازعلتتصمیمشبرایحضوردرمدرسهمیگوید«:منمعلمکالس
اولوسومابتداییهستم.میبینمکهدانشآموزانمدرایندوسالآموزشمجازیخیلی
ضرر کردهاند و خیلی از درس هایشان را متوجه نمیشوند.
بعد از شکستگی مهره هــای کمرم ،ما میتوانستیم
آموزشمجازیراادامهبدهیماماخودمازاینشرایط
راضی نبودم .حتی میتوانستیم یک معلم دیگر را
هماهنگ کنیم که  3-2ماه به جای من در کالس
حاضر شود اما بچههای کم سن و سال ابتدایی
به معلمشان عــادت میکنند و چندماه بعد که
دوباره خودم برگردم ،دچار دوگانگی در آموزش و
درسشان میشوند .وقتی تصمیم گرفتم به مدرسه
برومخانوادهامراضینبودنداماهمکارانمکمکمکردند.
آنها هرروز دنبالم میآیند و من را به صورت درازکشیده عقب
ماشینمیگذارندوبهمدرسهمیبرندومنهمجلویکالسهمانطورخوابیدهدرسم
رامیدهم.آناوایلبچههاتعجبمیکردندکهچرامعلممانرویزمینخوابیدهاست!
ولیبعدازمدتیهمهبهاینشرایطعادتکردیم.والدینهمخیلیلطفدارند.وقتیآن
عکسمنتشرشدخانوادههابهمدرسهآمدندومیگفتندکهالزمنیستبهمدرسهبیایی
ولیخودمقبولنکردم».
بهجایکمکبهمنبهمدرسهروست ایمانکمککنید
محمدکردیازعشقوعالقهبهشغلمعلمیمیگوید«:من12سالاستکهدرآموزش
و پرورش خدمت میکنم .وقتی میخواستم در آموزش و پرورش استخدام شوم دو تا
پیشنهادکاریداشتمکهیکیشغلمعلمیویکیهمشرکتنفتبودکهمطمئنامزایای
خیلی بیشتری داشت ولی من آموزش و پرورش را انتخاب کردم تا شغل خانوادگیام را
ادامهبدهم.خانوادهماازمادر،پدر،عموو...همگیمعلمهستندومنهمبعدازشکسته
شدن مهرههای کمرم برای این که روحیه بگیرم به مدرسه آمدم ».آقای کردی برای
مصاحبهبامایکشرطجالبهمداشت«:بعدازانتشارعکسهایمهمهجاازمنبهعنوان
یکمعلمفداکاریادکردندامااینفداکارینیست.اینوظیفهمناستکهسرکالسحاضر
شوموهوایدانشآموزانمراداشتهباشم.دراینمدتخیلیازهمکارانپیشنهاددادندکه
شوپرورش،کارکارمندیداشتهباشمولیخودمخواستمکه
بهشهربرومودرادارهآموز 
وظیفهامراانجامبدهم.ایثاروفداکاریمالمننیست.مالآنکسانیاستکهدرزمان
جنگاززندگیخودشانگذشتندتاناموسوخاکمانبهدستغریبهنیفتد.درمصاحبه
این را حتما بنویسید و در مطلب تان به آن اشاره کنید ».آقای کردی ادامه میدهد« :بعد
از انتشار عکس ها از آموزش و پرورش و همچنین نمایندگان و مسئوالن استانی تماس
گرفتند و گفتند چه کمکی میخواهی که برایت انجام بدهیم؟ مشکل مهرههای کمرم
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