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همزمان با توزيع خاطرات شهداي مدافع حرم در كشورهاي عرب زبان

»شاخص هاي مكتب سليماني« به زبان عربي و آذري توزيع می شود
كتاب »شاخص هاي مكتب س�ليماني« پس از استقبال 
در بازار كتاب ايران، به زبان ه�اي عربي و آذري ترجمه 
ش�ده و قرار اس�ت در كش�ورهاي مقصد توزيع ش�ود. 
پس از شهادت شهید س��پهبد قاسم س��لیماني آثار متعددي 
درباره شخصیت و سبك زندگي او منتشر شد كه مورد استقبال 
عموم مردم نیز قرار گرفته است. از جمله تازه ترين اين دسته از 
آثار، كتابي است با عنوان »شاخص هاي مكتب سلیماني« كه 
اخیراً از سوي انتشارات خط مقدم منتشر شده و طي سه هفته 

پس از نشر، به چاپ سوم رسیده است. 
حجت االس��الم والمسلمین علي ش��یرازي، نماينده ولي فقیه 
در نیروي قدس سپاه، كتاب »شاخص هاي مكتب سلیماني« 
را بر اساس س��خنان، خاطرات و تفكرات شهید سپهبد قاسم 
سلیماني نوشته است. نويسنده در واقع كوشیده كتابي جامع و 
مستند از خصوصیات مكتب و تفكرات شهید سلیماني بنويسد. 
شیرازي در ادامه خاطرات و سخنان ش��هید سلیماني را ذيل 
گفتمان  امام)ره( و رهبر انقالب تبیین كرده اس��ت. ش��یرازي 
كه از دوس��تان و همراهان ش��هید س��لیماني بوده اس��ت، در 
مقدمه اين اثر مي نويسد: براي تبیین مكتب شهید حاج قاسم 
سلیماني بايد اول مكتب اس��الم را بشناسیم. پس از آن، سراغ 
تشريح مكتب پیامبر)ص( و اولیاي الهي برويم و مكتب حضرت 
سیدالشهدا)ع( را دقیق و عمیق بشناس��یم. آن زمان است كه 
مكتب امام خمیني)ره( نمود پیدا مي كند. با ش��ناخت مكتب 
خمیني كبیر، شاخص هاي مكتب شهید سلیماني نیز شناخته 
شده است. تبیین همه  آنچه نگاش��تیم، از حوصله  اين نوشتار 
خارج است. ما در اين كتاب كوش��یده ايم پس از اشاره اي كلي 
به مكتب اسالم ناب محمدي)ص( و به مكتب امام حسین)ع(، 
شاخص هاي مكتب امام خمیني را بیان كنیم و ضمن تبیین هر 
شاخص از مكتب امام بزرگوارمان، شاخص هاي مكتب شهید 

سلیماني را با مكتب امام خمیني)ره( تطبیق دهیم. 
شايان ذكر اينكه ش��اخص هايي كه نوش��ته ايم و مي خوانید، 
فقط شماري از شاخص هاي مكتب س��لیماني و اهم آنهاست، 
زيرا تبیین همه  شاخص ها ش��دني نیست و از حوصله  خواننده 
هم خارج است. در تبیین ش��اخص ها، از سخنان سردار شهید 
سلیماني بهره برده و البته نگاه ديگران را به نگاه شهید ضمیمه 
كرده ايم تا كتابي خواندني تر در دست مخاطبان باز شده باشد. 
پس از اس��تقبال از انتش��ار اين كتاب در بازار نش��ر، شیرازي 
در گفت وگو با تس��نیم، از ترجمه اين اثر نی��ز خبر داد و گفت: 
»ش��اخص هاي مكتب س��لیماني« به زبان هاي عربي و آذري 
ترجمه ش��ده كه برگردان اين اثر به زبان آذري در حال حاضر 
منتشر شده است. قرار است ترجمه هاي انجام شده در كشورهاي 

مقصد توزيع شود. 
    توزيع خاطرات ش�هداي مدافع حرم در كشورهاي 

عرب زبان
 از س��ويي ديگر مجموعه اي از خاطرات شهداي مدافع حرم به 
زبان عربي ترجمه شده و قرار است در كشورهاي مقصد توزيع 

شود. اين آثار بیانگر سبك زندگي اين شهداست. 
چند س��ال پس از حضور ايران در س��وريه و نامیدن ش��هداي 
آن خطه به ن��ام »مدافعان حرم«، آثار متع��ددي در اين رابطه 
منتشر شده كه بیانگر س��بك زندگي شهدايي است كه پس از 
گذشت 40سال از پیروزي انقالب اسالمي، همچنان پايبند به 
آرمان هاي انقالب و امام راحل)ره( هستند؛ شهدايي كه زندگي 
و آسايش را رها كرده و جان خود را در كف دست گرفتند تا از 
مظلوم دفاع كنند. انتشار آثاري در رابطه با رزمندگان و شهداي 
مدافع ح��رم باب جديدي در ح��وزه ادبیات مقاومت گش��ود؛ 
ادبیاتي كه جان تازه اي ب��ه حوزه ادبیات پاي��داري در ايران و 
منطقه بخشید. حاال پس از انتشار اين آثار در ايران و استقبال 
مخاطبان ايراني، قرار است مجموعه اي از اين آثار به زبان هاي 
مختلف از جمله عربي ترجمه و در كش��ورهاي مختلف توزيع 
شود. به گفته حجت االسالم والمسلمین علي شیرازي، نماينده 
ولي فقیه در نیروي قدس س��پاه، تاكنون 15جلد از كتاب هاي 
كنگره ش��هداي مدافع حرم به زبان هاي مختلف ترجمه شده 
اس��ت. اين آثار عمدتاً در قال��ب خاطرات و از زب��ان خانواده و 

همراهان شهداي مدافع حرم تدوين شده است. 
وي افزود: تاكن��ون 150عنوان در ح��وزه ادبیات دفاع مقدس 
و ادبیات مقاومت به 14زبان مختلف ترجمه و در كش��ورهاي 
مقصد توزيع ش��ده اس��ت. برخي از اين آثار با استقبال خوبي 
نیز مواجه بوده است. به گفته شیرازي، عربي، اردو، انگلیسي، 
فرانس��وي، هندي، تركي آذربايجان، تركي اس��تانبولي، پشتو، 
بوسنیايي، روسي و... از جمله زبان هايي هستند كه آثار به تازگي 

به اين زبان ها برگردانده شده اند.

   فضای مجازی
ماجراي طرحي از مدافعان سالمت كه پس از سرقت تبديل به تمبر شد!

طراح تمبر مدافعان سالمت: شركت پست طرح من را سرقت كرده است!
تمب�ري  رئيس جمه�وري  گذش�ته،  س�ال  اواخ�ر 
را ب�راي يادب�ود تالش�گران خ�ط مق�دم مب�ارزه ب�ا 
وي�روس كرون�ا رونماي�ي ك�رد ك�ه ي�ک ط�راح مدعی 
اس�ت اين ط�رح ب�ه نوع�ي ي�ک س�رقِت هنري اس�ت. 
28 اسفند سال گذشته و با اوج گیري شیوع ويروس كرونا، تمبر 
يادبود تالش��گران خط مقدم مبارزه با ويروس كرونا با حضور 
فرماندهان نظامي، وزيران و حس��ن روحاني رئیس جمهوري 
اسالمي ايران رونمايي شد. اين تمبر با مقدماتي از سوي شركت 

پست ايران و با عنوان »قهرمانان وطن« تهیه شده بود. 
پس از اين مراسم بود كه مشخص ش��د طرح استفاده شده در 
اين تمبر متعلق به علیرضا ذاكري هنرمند عرصه تجسمي است 
و مسئوالن شركت پُست ايران براي اس��تفاده از طرِح علیرضا 

ذاكري در اين تمبر، هیچ هماهنگي ای با او انجام نداده اند. 
 ذاكري درباره اين اتفاق به تسنیم مي گويد: در نخستین روزهاي 
شیوع ويروس كرونا گذرم به اورژانس يكي از بیمارستان هاي 
تهران افتاد و با تالش مجاهدانه پزشكان و پرستاران براي مبارزه 
با اين ويروس مواجه شدم. اين تالش مرا به ياد جبهه جنگ و 
خط مقدم جبهه انداخت. اين مواجهه باعث شد اثري را طراحي 
كنم كه در آن كادر درمان را در كنار رزمن��دگان قرار بدهم و 

حاصلش را در رسانه ها منتشر كردم. 
وي ادامه داد: پس از مدتي متوجه شدم كه شركت پسِت ايران 
اين طرح را تبديل به تمبر كرده و رئیس جمهوري از آن رونمايي 
كرده اس��ت. من در جريان اين كار قرار نداشتم. آنها حتي در 
طرح اصلي من هم دخل و تصرف كرده بودن��د و به نظرم اين 

تغییرات، كیفیت كار را پايین آورده ب��ود. اگر اصالت طرح مرا 
حفظ مي كردند به طور حتم تمبر بهتري به وجود مي آمد، اما با 
تغییر در رنگ و اضافه كردن المان ويروس به آن لطمه زده اند. 
وي گفت: وقتي تمبري را عالي ترين مقاِم اجرايي كشور رونمايي 
مي كند، بايد كار در عالي ترين و بهتري��ن حالت ممكن انجام 
ش��ود. در چنین مواردي بايد از صاحب ط��رح اجازه هاي الزم 
گرفته شود. نكته جالب اينكه علیرضا معزي، معاون ارتباطات 
و اطالع رساني دفتر رياس��ت جمهوري در صفحه توئیتر خود 
نوشته بود: » اين تمبر كه مورد توجه اتحاديه جهاني پست قرار 
گرفته، 28 اسفند توسط  رئیس جمهور و در ستايش  قهرمانان 
وطن رونمايي شد.  روحاني بر تمبر يادبود نوشت: »تاريخ ايران 

در برابر قهرمانان فداكار نظام سالمت، تعظیم مي كند.«
بايد از علیرضا معزي پرسید كه آيا اتحاديه جهاني پُست مي داند 
كه همكاراِن شما طرِح آقاي ذاكري را بدون اجازه اش برداشته و 

استفاده كرده  و دخل و تصرف هم در آن داشته اند؟

س�ريال »صف�ر21« ب�ه كارگردان�ي مش�ترك ج�واد 
رضوي�ان و س�يامک انص�اري ك�ه ق�رار ب�ود در چه�ار 
فص�ل 2۵ قس�متي تولي�د ش�ود، در پاي�ان فص�ل 
اول متوقف ش�ده و س�اخت آن ادام�ه نخواهد داش�ت. 
به گزارش مهر، سريال »صفر21« به كارگرداني مشترك جواد 
رضويان و س��یامك انصاري به تازگي در 25قسمت به تولید 
رسید و روي آنتن شبكه3س��یما رفت. اين سريال در قسمت 
آخر با جمله »پايان فصل اول« خاتمه يافت و اين تصور را قوت 
بخشید كه در ادامه اين 25قسمت همانطور كه پیش از اين هم 
گفته شده بود، فصل هاي بعدي ساخته خواهد شد، با اين حال 

شبكه3 سیما قرار نیست فصل جديد اين سريال را بسازد. 
اين مجموعه كه به تهیه كنندگي مهدي فرجي س��اخته شد 
ابتدا »نیوجرسي« نام داش��ت و رضويان اولین بار خردادماه 

سال 98 در شبكه3 از ساخت اين مجموعه خبر داد. 
در همین م��دت بارها تولید س��ريال به تعوي��ق افتاد و يكي 

از داليل عم��ده اين تأخیر اصرار س��ازندگان ب��راي دريافت 
بودجه باالتر و س��وق دادن مس��یر س��اخت اين مجموعه به 
سمت معاونت بازرگاني صداوس��یما بود كه پیش از اين براي 
سريال »پايتخت6« اتفاق افتاده بود؛ نكته اي كه شبكه3 با آن 
مخالفت كرد و سريال از طريق شبكه و در قالب فرآيند تولید 

سريال در سیمافیلم ساخته شد. 
»صفر21« بعد از حدود 1/5سال با حضور دو كارگردان سريال 
و چند تن از بازيگران طنز روي آنتن ش��بكه3 سیما رفت اما 
كیفیت آن به گونه اي بود كه نتوانست مخاطبانش را راضي كند 
و حتي باعث شد انتقادات بسیاري هم روانه تولیدكنندگان و 

حتي شبكه3 شود. 
در اين مدت نويسندگان و برخي از بازيگران سريال به تغییرات 
عمده متن و فیلمنامه روي آنتن اش��اره كردند و آن را دلیلي 
بر كیفیت پايین سريال دانس��تند، با اين حال همه اين موارد 
باعث شد چندين بار اين سؤال براي رسانه ها به  وجود آيد كه 
آيا اين س��ريال كه قرار بود در چهار فصل 25قسمتي ساخته 
شود، شكست دوباره اي را تجربه خواهد كرد يا خیر؛ جوابي كه 
خود كارگردانان سريال نسبت به آن سكوت كرده اند و حتي 

در اين مدت درباره پروژه سخني نگفته اند. 
طبق آخرين اخبار اما شبكه3 ديگر بنايي براي ساخت ادامه 
اين سريال ندارد و قرار نیست »صفر21« فصل جديدي داشته 
باشد، به ويژه كه اين شبكه در همان زمان پاياني پخش سريال 
»نجال« و به دلیل اقب��ال مخاطبان اعالم ك��رد فصل جديد 

سريال را مي سازد.

در پي واكنش هاي منفي به فصل اول صورت گرفت

توقف پروژه 100 قسمتي »صفر21« در 2۵ قسمت

واكنش شاعران كشور در رثاي شهيد محسن فخري زاده

غروب از جاده دردا باز اسبي بي سوار آمد

مصطفي محمدي   دیده بان

     تجسمی

     کتاب

 انتشار »مشق خون« 
در سالگرد شهيد شهرياري

نماهنگ »مشق خون« به عنوان يادكردي از دكتر مجيد 
شهرياري، دانش�مند هسته اي كش�ورمان با خوانندگي 
حجت اش�رف زاده در دس�ترس مخاطبان ق�رار گرفت. 
به گزارش »جوان« همزمان با دهمین سالگرد شهادت دكتر 
مجید شهرياري، دانشمند هسته اي، نماهنگ »مشق خون« با 
خوانندگي حجت اشرف زاده در دسترس مخاطبان قرار گرفت. 
اين اثر با خوانندگي حجت اش��رف زاده، ترانه س��رايي میالد 
عرفان پور و جواد اسالمي، آهنگسازي استاد احمدعلي راغب 
و تنظیم محمدرضا عقیلي تولید شده است. تهیه كنندگي اين 
اثر نیز بر عهده دفتر مطالعات جبهه فرهنگي انقالب اسالمي 
بوده است. ش��هید مجید شهرياري دانش��مند فرزانه و استاد 
فیزيك هسته اي، هشتم آذر 1389 توسط رژيم صهیونیستي و 
با همكاري اطالعاتي منافقین در يك عملیات تروريستي ترور 
و به شهادت رسید. شهید شهرياري از شاگردان شهید محسن 
فخري زاده، پدر صنعت هسته اي كشور و معاون وزير دفاع بود 

كه روز جمعه در عملیات تروريستي به شهادت رسید. 
.........................................................................................................
رمان »مثل بيروت بود« روانه بازار شد

رمان »مثل بيروت بود« نوش�ته زهرا اسعدبلنددوس�ت 
توس�ط انتش�ارات كتابس�تان معرف�ت منتش�ر ش�د. 
به گزارش»جوان« انتشارات كتابستان معرفت، رمان »مثل 
بیروت بود« نوشته زهرا اس��عد بلنددوست را در 354 صفحه 
و به قیمت 54هزارتومان  روي پیشخان كتابفروشي ها آورده 
اس��ت. نويس��نده در اين رمان تالش كرده اس��ت با نگاهي 
منتقدانه، بي آنكه طرفداري از گروه و مس��لك خاصي بكند، 
روايتي داس��تاني از اتفاق��ات آبان 98 پیش چش��م مخاطب 
بگذارد؛ روايتي كه سرشار از نثري دلنشین و احساسي است؛ 
نثري كه نويسنده آن را جال داده و متناسب با فضاي فكري و 

روحي راوي داستان است. 
.........................................................................................................

 تكليف »جشنواره فجر«
 نيمه آذر مشخص مي شود

تصميم گي�ري درب�اره برگ�زاري ي�ا تعوي�ق جش�نواره 
فيل�م فج�ر، نيم�ه آذر م�اه ج�اري انج�ام مي گي�رد. 
به گزارش »جوان« مسعود نجفي مدير روابط عمومي سازمان 
سینمايي اعالم كرد: هنوز تصمیم قطعي براي اين جشنواره 
گرفته نش��ده اس��ت. وي كه صبح ديروز به صورت تلفني در 
برنام��ه »در انتهاي الون��د« حضور يافته بود، گفت: ش��وراي 
سیاستگذاري جشنواره فجر در حال بررسي امكان برگزاري 
جشنواره با توجه به شرايط كرونايي است و تصمیم گیري نهايي 
تا 15آذر انجام مي  گیرد. پیش تر اخباري غیررسمي مبني بر 
تعويق جشنواره فیلم فجر و موكول  شدن آن از بهمن ماه امسال 

به بهار سال آينده منتشر شده بود. 
.........................................................................................................
تماشاخانه »هامون« طعمه حريق شد

تماش�اخانه »هامون« روز گذش�ته به دليل آتش سوزي 
س�اختمان مج�اور اي�ن مل�ک دچ�ار حري�ق ش�د. 
به گزارش »ج��وان« تماش��اخانه »هامون« ب��ه مديريت هادي 
حجازي فر كه از زمان بحران كرونا در تعطیلي به سر مي برد، بامداد 
روز گذشته دچار حريق ش��د. به دلیل آتش سوزي در ساختمان 
مجاور اين ملك، بخشي از تماش��اخانه هامون نیز دچار حريق و 
آسیب ديدگي شده است. هادي حجازي فر با انتشار عكس هايي از 
آسیب هايي كه به تماشاخانه وارد شده در صفحه اينستاگرام خود 
اعالم كرد كه بخشي از سالن هامون به علت آتش سوزي ساختمان 
كناري از بین رفته اس��ت. به گفته حجازي فر ب��ا تالش مأموران 
آتش نشاني و سرعت عمل به موقع آنها اين آتش سوزي مهار شده 

است و تماشاخانه همچنان به حیات خودش ادامه مي دهد. 
.........................................................................................................
»بيروت ۶:۰۷« با حضور۱۵ كارگردان 

لبناني ساخته مي شود
1۵فيل�م كوتاه ب�ا موض�وع انفج�ار بندر بيروت توس�ط 

1۵كارگردان لبناني ساخته می شود. 
به گزارش فارس، با گذش��ت بیش از دو ماه از حادث��ه ناگوار انفجار 
بندر بیروت، 15تن از كارگردانان اين كش��ور قص��د دارند 15فیلم 
كوتاه 10دقیقه اي از آثار مخرب انفجار بندر بیروت تولید و در فضاي 
مجازي ارائه كنند. نام اين پروژه »بیروت 6:0۷« است، يعني همان 
ساعتي كه انفجار بیروت رخ داد. به گفته »مازن فیاض« كارگردان 
لبناني، اين پروژه براي تكريم قربانیان حادثه انفجار بندر بیروت است، 
او تأكید مي كند: »وظیفه ما زنده نگه داشتن ياد آنهاست.« فیلم كوتاه 
او داستان مرد جواني اس��ت كه پدر اهل تشیع خود را زير آوار بندر 
جست وجو مي كند، در حالي  كه چند ساعت قبل از حادثه با پدرش 
دعوا كرده بود و از اين بابت بسیار ناراحت است. فیاض تأكید مي كند 
كه كارگردان هاي مشاركت كننده در اين طرح، دستمزدي دريافت 
نمي كنند اما برخي  هزينه ديگر عوامل توس��ط پلتفرم »ش��اهد« 

پرداخت و فیلم ها نیز در اين سامانه اينترنتي منتشر شده است. 

 اينستاگرام حذف مطالب مربوط 
به »شهيد فخري زاده« را هم آغاز كرد 

اينستاگرام حذف پس�ت و استوري هاي مرتبط با ش�هيد فخري زاده را 
هم آغاز كرد. 

به گزارش فارس، اينستاگرام طبق رويه اي كه پیش از اين درباره پست هاي 
مربوط به شهادت سردار س��لیماني در پیش گرفته و آنها را حذف مي كرد، 

پست هاي مربوط به شهید فخري زاده را هم حذف مي كند!
پیش از اين نیز و در سال گذشته استوري ها و پست هاي كاربران حكايت از اين 
داشتند كه اينستاگرام هر پستي كه در آن عكس يا هشتگي از سپهبد شهید 

قاسم سلیماني باشد، حذف مي كند. 
بعد از پاك كردن پس��ت ها، نوبت بس��تن صفحه هايي بود كه با وجود پاك 
شدن پست هايش��ان، به انتش��ار اخبار مربوط به ش��هادت حاج قاسم ادامه 
مي دادند، البته اينستاگرام فقط به پاك كردن پست كاربران و بستن صفحات 
خبرگزاري ها اكتفا نكرد و هر صفحه پردنبال كننده اي را كه در آن اسمي از 
حاج قاسم بود، بست. اين شبكه اجتماعي در يك اقدام ديگر بخش تگ هاي 
صفحه دونالد ترامپ را هم بس��ت چراكه كاربران نام كاربري ترامپ را روي 

پست هاي مربوط به حاج قاسم تگ مي كردند. 
نكته عجیب ماجرا اين است كه صفحات رسانه هايي مثل سي ان ان، بي بي سي 
يا صداي امريكا و بقیه رسانه هاي وابسته به امريكا، انگلیس و عربستان سعودي 
بدون حذف شدن پست يا صفحه مطالب خود را منتشر مي كردند و همچنان 

هم منتشر مي كنند!

ت�رور ناجوانمردان�ه دانش�مند هس�ته اي 
كش�ورمان ش�هيد محس�ن فخ�ري زاده 
واكن�ش ش�اعران متعه�د و انقالب�ي و 
طيف ه�اي مختلف�ي از اصح�اب فرهن�گ 
داش�ت.  ب�ر  در  را  كش�ورمان  هن�ر  و 
شهادت محسن فخري زاده دانشمند هسته اي 
كش��ورمان باعث ش��د تا جمعي از شاعران 
كش��ورمان دس��ت به قلم ببرند و احساس 
خ��ود را از اين حادثه در قالب س��روده هايي 
ارائه بدهند. در ادامه بخش��ي از اين اشعار را 

مي خوانید. 
علي محمد مؤدب در اين باره اينگونه س��روده 

است: 
سواري بر زمین افتاد و اسبي در غبار آمد
غروب از جاده دردا باز اسبي بي سوار آمد

بََرد چون عشق دل، جز باختن راهي نمي ماند
سواران را بگو جز تاختن راهي نمي ماند
جراحت ها به تن ها جامه ديدار مي دوزد
بكش ما را ز خون ما چراغ الله مي سوزد

بكش ما را كه با خون زنده است اين باغ بارآور
خوشا در خون تپیدن، االمان  از مرگ در بستر

خضاب��ي خوش ت��ر از خون نیس��ت مردان 
خدايي را

ببین در قتلگه سیماي عقل كرباليي را
كفن خون باد مردان را و تقدير معین باد
چراغ عقل ابراهیم ها در شعله روشن باد

خوشا عقلي كه در صفین با كّرار همراه است
خوشا عقلي كه مي ماند خوشا عقلي كه جانكاه 

است
ز جان تن مي زند تا خون دهد بستان ايمان را

كه تا روشن نگه دارد چراغ عقل انسان را
خدايا يال اسبان مدتي شد خون نمي بیند
بیابان ها خیابان هاي ما مجنون نمي بیند
خوشا با سر اشارات شهیدان بر سر نیزه

كالم اين اس��ت و فقه اين است خون بر منبر 
نیزه

ببین در كربال در جوش، بحر خون خوبان را
چه فخري برتر از خون، چهره گلگون خوبان را

اگر كشتي ست عاشورا، در اين خون غرقه بايد 
زيست

ببین چش�م شهی��دان را، به ج�ز خ�ون هی�چ 
راهي نیست

         
كشتند تو را، آه، در آغوش دماوند

حس���ن صنوب�ري ش��اع�ر ديگ�ري است كه 

درباره شه�ادت محسن فخ�ري زاده اينگ�ونه 
س�روده است: 

كشتند تو را، آه، در آغوش دماوند
سخت است در آغوش پدر، كشتن فرزند

كشتند تو را  اي دژ مستحكم ايران
تا باز بر اين خاك ستم ديده بتازند

تو روح دماوندي و زين روست تو را كشت
ضحاك كمین  كرده در كوه دماوند
تو زاده فخري و يقین فخر فروشد

ايران به تو و عشق تو، بر نام تو سوگند
داغ تو گران است، ولي گريه از آن است:

با قاتل تو از چه نشستیم به لبخند؟
با قاتل تو از چه نشستیم و نكشتیم

او را كه دگرباره برون كرده سر از بند
اي داغ تو يادآور داغ همه خوبان

وي خون تو آمیخته با خون خداوند
آه  اي گل گمنام! سرانجام شهادت

عطر تو در اين دشت سیه پوش پراكند
ما زنده به عشقیم، اگر چند حسودان

گويند چنینیم و چنانیم به  ترفند
ايران من! امروز تو را صبر روا نیست

اين وازدگي تا كي و اين حوصله تا چند؟
سورنا جوكار نیز س��روده خود را به اين حادثه 

تقديم كرده است:
اگرچه در عزاي هجر بحرين و سمرقندي

سیاهت را به تن كن، باز كشتند از تو فرزندي
چه خواهي ك��رد با اين مارهاي آس��تین، )جز 

صبر(
به كامت زهر مي ريزند، مي نوشي و مي خندي!
به غیر از نامت آيا مانده چیزي در خور تقسیم؟

كه از هر آنچه سهمت بود ذره ذره دل كندي
سیاهي مي برد از جمع ما هر روز شمعي را
تو اما از شمار كشتگان خويش خرسندي!

كدامی��ن مصلحت دس��ت تو را بسته س��ت در 
میدان؟

مگر پیمان خون بستي كه بر تحقیر پابندي؟
نمي بینم برايت روزگار روشني ديگر

مگر واثق شوي روزي به الطاف خداوندي
         

نغمه مستش��ار نظامي نیز س��روده خ��ود را به 
اين ش��كل تقديم شهید هس��ته اي كشورمان 

كرده است: 
علم و ايمان مي شكافد ذره ها را جاده ها را

خار چشم دشمنان كرده است فخري زاده ها را
مرگ در بستر مبادا قسمت مردان كه باشد

قسمت از جام شهادت باده دلداده ها را
سیب سرخ عاش��قي بر ش��اخه بي تاب است و 

سنگین
 دستچین كرده است دستي از ازل آماده ها را

كم شنیدم نام او را پیش از اين هر چند بي شك
مي شناسد حضرتش گمنام ها، افتاده ها را

دست بر زخم دلم مگذار  اي غم بیش از اينها
پهن كن  اي صبر يك بار دگر سجاده ها را
شیرمردا، داغ سنگیني است ما را از غم تو

ديده ور بادا نگاهت، سرور آزاده ها را
         

اين بغض ها آغاز طوفانند
الهام نجمي نیز در وصف شهادت محسن فخري 

سرود:
هزاران ابر در داغت پر از بغضند و بارانند

هنوز از اين خبر چشمان مان بي تاب و حیرانند
تنت را زخم ها چون الله زاري غرق خون كردند

نفهمیدند در خونت هزاران الله پنهانند
نگاهت عشق را از ذره ها تا آسمان مي برد

در آن راهي كه عالم را به سوي نور مي خوانند
همیش��ه علم تو چون خار در چشمان دشمن 

بود
بهارت را خزان كردند و در فكر زمستانند؟

شغاداِن پر از كینه تو را كشتند و سرمست اند
نمي دانند پاي خون تو اين قوم مي مانند؟
جهان بايد بداند راه تو همواره پابرجاست
و دشمن را بگو اين بغض ها آغاز طوفانند

         
مي توان فهميد او آقاست، آقازاده نيست!

باس احمدي نیز سروده خود را در وصف شهادت 
دانشمند هسته اي كشورمان به اين شكل ارائه 

داده است: 
فیض بزم حق همیشه حاضر و آماده نیست

ره به اين محفل ندارد هر كه مست باده نیست
»پله پله تا مالقات خدا« سهل است... لیك

خواب مي ماند هر آن كس ش��ب، س��ِر سجاده 
نیست

حاج قاسم، شهرياري، احمدي روشن... بلي
جز شهادت مقصدي در آخر اين جاده نیست

زادگاه رستم است اينجا به اهريمن بگو:
كشور من خالي از امثال »فخري زاده« نیست

از نگاه سر به زيرش در يگانه عكس او 
مي توان فهمید او آقاست، آقازاده نیست!

هر كه خشنود است از تحريم و قتل ما، بدان:
بي گمان هم دين ندارد او و هم آزاده نیست

آخرين عوعوي صهیون است بازش كن نترس
اين سگ مردار را كه حاجت قالده نیست

میهنم از اسب افتاده ولي از اصل، نه!
میهنم زخمي است، اما از نفس افتاده نیست

         
بخشي از س��روده علیرضا قزوه در وصف شهید 

هسته اي نیز اينگونه رقم خورده است: 
تف به اين برجام و فرجام و به تَكرار دروغ
سوخت ايرانم به دسِت از نفس افتاده ها
شهرياري را شما تقديم دشمن كرده ايد

حاج قاسم را شما كشتید! آقازاده ها!
اين وزيران و وكیالن نارسیده مي روند

»شهرياري« فخر ايران است و »فخري زاده«ها
جاده ها باز است و راه رستگاري بازتر

مي رسد فردا سواري تازه از اين جاده ها.

    تلویزیون

امام حسن عسكري)ع(:
در مقام ادب همين بس كه آنچه 
براي ديگران نمي پسندي، خود 

از آن دوري كني.
)مسند االمام العسكري، 
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