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مروري بر كتاب تجسم حماسه
شهادت جانمايه هنر انقالب است

»هن�ر اصي�ل انق�الب« آن�گاه متولد مي ش�ود ك�ه هنرمن�د از 
ورط�ه »حديث نف�س« درگذش�ته و همچ�ون ش�اهدي صّديق 
در تماش�اگه تاري�خ ب�ر گوه�ر انق�الب »ش�هادت« ده�د. 
سیدحسین شهرستاني، مدير گروه حكمت هنر پژوهشكده فرهنگ 
و هنر اس��المي در بخش��ي از پیش��گفتار كتاب »تجس��م حماس��ه؛ 
درس گفتارهايي در شناخت هنرهاي تجسمي انقالب اسالمي« كه به 

كوشش محمدعلي رجبي دواني تهیه شده، نوشته است:
... هنرمندان بسیار هر يك به شیوه و سیاقي و از دريچه و چشم اندازي 
ماجرا را روايت كردند اما در عی��ن حال هنر اصیل انقالب، آنگاه متولد 
مي شود كه هنرمند، در تمناي يگانگي با اقیانوس حادثه و گم شدن در 
سیالب واقعه و فنا در بحر انقالب، از ورطه »حديث نفس« درگذشته و 
همچون شاهدي صّديق، در تماشاگه تاريخ بر گوهر انقالب »شهادت« 
دهد. مفهوم »شهادت« را ش��ايد بتوان مهم ترين كلیدواژه براي درك 
هنر انقالب دانست. شهادت در فرهنگ اسالمي و ايراني تعبیري است 
با معاني تودرتو و با تداعي چندپهلو. از س��ويي به شهود قلبي و ديدار 

جان داللت دارد و در سنت عرفاني، به  معني رؤيت حضوري حقیقت به 
چشم دل است كه در گرو رفع حجاب هاي ظلماني و نوراني است. اين 
»شهوِد« حق البته خود در پرتو »اشراِق« حق ممكن است، شرط آنكه 
سالك به ديدار موال نائل شود، تابش تجلي موالست بر او. پس اين شهود، 
نه دستاورد كوشش خودبنیاد انسان كه رهاورد عنايت حق است بر او 
و البته سهم انسان سالك آن است كه به راستي و صدق و صفا، پذيراي 
پرتو نور قدس بوده و نس��بت بدان در مقام انفتاح و گشايش باشد. اين 

»فتِح« قلبي، خود هم شرط »شهادت« و هم نتیجه آن است. 
در ادامه اين پیشگفتار مي خوانیم: از س��وي ديگر، شهادت همان حّد 
نهايي جانبازي در راه خدا بوده و »ش��هید« نامي است براي كشتگان 
راه حق كه مظلومانه جان داده اند و خون ايشان گواه حقانیت ايشان و 
تباهي دشمنان ايشان است. شهید، حقیقت را با خون خود و سیماي 
خود و داستان زندگي و مرگ خود، به تصوير آورده و صورتي براي امر 
مقدِس بي صورت مي گردد. حیات و مرگ شهید، داستاني مي آفريند 
كه در پرتو آن، مردمان نزاع حق و باط��ل و نیكي و بدي را با جان و دل 
و تن خويش لمس مي كنند. پس شهید در عین  حال كه تن خويش را 
از مسیر قرباني كردن تعالي بخشیده و چون روحي جاودانه مي سازد، 
روح حقیقت را پیكر بخش��یده و در كالبد داس��تان مبارزه و شهادت 
خويش مجسم مي كند و بدين ترتیب، پلي مي گردد میان امر بي زمان و 
بي صورت و امر زمان مند و صورت مند، میان حیات ابدي و حیات روزمره، 
میان آرمان و واقعیت. شهادت، به هر دو معنا جانمايه هنر انقالب است. 
شهادت به معني شهود، »روش« و شیوه هنرمند انقالب است در مواجهه 
با پديده ها و شهادت به معني جانبازي در راه حق، مهم ترين »موضوع« يا 

پديده اي است كه هنرمند انقالب آن را مي نگرد و روايت مي كند.

يك فيلم ايراني در شهرهاي شيعه نشين منطقه وجود ندارد!
احمدرضا درويش: آيا االن در كشور عراق مردمش مي توانند توليدات شبكه نمايش خانگي ما را 

بخرند و ببينند؟ بخش بين الملل سينماي ايران اساسًا ادعاست! فيلم هاي ما در زنجيره سينماي جهان 
جايگاهي نداشته و ندارد

مؤلف »رباعيات موالنا«:
رباعيات موالنا به تنهايي عظمت وي را نشان مي دهد

مؤل�ف كت�اب »رباعي�ات موالن�ا« ك�ه اث�رش عن�وان كتاب 
برگزي�ده س�ال اس�تان خراس�ان رض�وي را درياف�ت كرده، 
معتقد اس�ت اگر تنها همين رباعي�ات از موالن�ا باقي مي ماند 
ب�ه تنهاي�ي مي توانس�ت عظم�ت موالن�ا را نش�ان ده�د. 
علي برادران راد سراغ رباعیات موالنا رفته است كه اين اثر با توجه به 
ويژگي هايش، از نظر هیئت داوران هفدهمین دوره جايزه كتاب سال 
خراسان رضوي، موفق به دريافت عنوان كتاب برگزيده در حوزه ادبي 
شد.  برادران راد با بیان اينكه پس از فارغ التحصیلي در رشته علوم 
باغباني به ادبیات روي آوردم، به ايبنا مي گويد: حدود 10 سال است 
كه در رابطه با جهان موالنا مطالعه و تحقیق دارم و در نهايت كتاب 
»رباعیات موالنا« را كه كاري متفاوت از رش��ته دانشگاهي ام است، 

توانستم به منصه ظهور برسانم. 
 وي ي��ادآوري مي كند: پی��ش از اين اثر نیز كتاب هاي��ي با عناوين 
»مثنوي معنوي موالنا«، »آن آن« كه سفرنامه حج است و »نفسي 
نشسته در جان« را كه مجموعه مقاالت مربوط به زندگي و انديشه 
موالناست، منتشر كرده  ام و هم اكنون به صورت پژوهشي در مورد 
موالنا تحقیق مي كنم.  مؤلف برگزيده سال 99 در استان خراسان 
رضوي با اشاره به اهداف خود از تحرير اين كتاب بیان مي كند: جلد 
هشتم كتاب »كلیات شمس« را كه به تصحیح استاد فرهیخته دكتر 
فروزانفر مربوط به رباعیات مي شود، با دقت مورد بررسي قرار دادم و 
به اين نتیجه رسیدم كه رباعیات موالنا با اشعار برخي ديگر از شاعران 
مخلوط شده و ممیزي بین آنها نیست و همچنین كسي تا به حال 

رباعیات موالنا را با ديگر اشعار تطبیق نداده است. 
 ب��رادران راد روش كار خ��ود در تحرير كتاب »رباعی��ات موالنا« را 

اين گونه بیان مي كند: در مدت 10س��الي كه مش��غول تحقیق در 
رباعیات موالنا بودم، ابتدا تمام رباعیاتي را كه مربوط به موالنا وجود 
داشت، جمع آوري كردم كه حدود 2هزار رباعي منسوب به موالنا را 
يافتم، سپس با كارهاي استاد فرهیخته فروزانفر و دكتر توفیق اهلل 
سبحاني تطبیق دادم و سپس اين نوشته ها را با خود رباعیات موالنا 
در »فیه ما فیه«، »مجالس س��بعه«، »مقاالت شمس« و »مناقب 
العارفین« تطبیق دادم.  وي ادامه مي دهد: بعد از اين پااليش سراغ 
افرادي رفتم كه قبل از موالنا زندگي مي كردند و لیست كاملي از شعرا 
را جمع كردم و متوجه شدم بسیاري از اين رباعیات قبالً استفاده شده 
است و حدود 300 رباعي يافت شد كه در چند كتاب ديگر هم وجود 
داشت كه اين موارد را در فصل آخر كتاب قرار دادم.  وي در ادامه با 
بیان اينكه رباعیات موالنا كمتر شناخته شده است، تأكید مي كند: 
موالنا بیشتر با غزلیات و مثنوي آن ش��ناخته است، در صورتي كه 
رباعیات موالنا به قدري شگفت انگیز است كه اگر تنها همین رباعیات 

از موالنا باقي مي ماند، مي توانست عظمت موالنا را نشان دهد.

 شاعران پارسي گوي و انقالبي در محفل ادبي عصر شعر »آقا مرتضي« 
سروده هاي خود را در رساي سيد شهيدان اهل قلم قرائت كردند

 تو وارث غم، تو راوي دردي
تويي كه تاب ستم  نياوردي

علي محمد مؤدب: اشعاري كه درباره آقا مرتضي سروده شده جزو درخشان ترين شعرهاي انقالب است

    کتاب    شعر

   خبر

 معصومي: بعد از 2سال 
باالخره جلوي دوربين رفتم

بازيگر پيشكسوت سينما و تلويزيون ايران كه در حال حاضر 
مشغول بازي در سريال »در كنار پروانه ها« به كارگرداني داريوش 
ياري اس�ت پس از دو س�ال غيبت جلوی دوربين رفته است. 
پروانه معصومي پیرامون آخرين وضعیت مجموعه فعالیت هاي خود 
در عرصه بازيگري به میزان گفت: در حال حاضر مشغول بازي در 
سريال »در كنار پروانه ها« به كارگرداني داريوش ياري هستم كه 
براي پخش در محرم سال جاري آماده مي شود. وي درباره حضور 
خود در س��ريال »در كنار پروانه ها« افزود: به شخصه در اولین گام 
جذب فیلمنامه خوب اين سريال شدم و اينكه اثر براي ماه محرم 

آماده مي شد مرا ترغیب كرد تا حضور در آن را بپذيرم. 
بازيگر سريال »يوسف پیامبر)ع(« درباره شرايط كار در دوران كرونا 
اضافه كرد: من نزديك دو سال و از همان اوايل كرونا هیچ پروژه اي را 
نپذيرفتم، شرايط كرونا عاملي بود تا هیچ وقت به بازگشت به بازيگري 
فكر نكنم اما ادامه دار شدن شرايط كرونا باعث شد تا باالخره به خودم 
بقبوالنم كه نمي توان كار را تعطیل كرد. اين بازيگر سینما و تلويزيون 
سفرهاي نوروزي را عامل اصلي در افزايش دوباره مبتاليان به بیماري 
كرونا دانست و اضافه كرد: بنا به محل زندگي خود كه خارج از تهران 
است به عینه ديدم كه تعداد زيادي از مردم براي نوروز راهي مسافرت 
شدند، طبیعتاً با اين حجم از س��فر نمي توانستیم انتظاري بیش از 

شرايط فعلي بیماري كرونا داشته باشیم. 
.............................................................................................................

 رقابت كشورهاي عرب زبان
بر سر سريال هاي رمضاني

ب�ا  مصري ه�ا  و  ۲۵س�ريال  ب�ا  س�ازندگان س�وري 
۳۰س�ريال در م�اه رمضان ب�ا يكديگ�ر رقاب�ت مي كنند. 
سوريه براي ماه رمضان 2021، 25سريال را پخش مي كند اما 
مسئله اي كه كار را براي سازندگان داخلي سخت كرده اين است 
كه بسیاري از س��تارگان سوري در ديگر س��ريال هاي رمضاني 
عرب زبان نیز بازي دارند و اين مسئله، فضاي رقابتي دشواري را 

براي شبكه هاي عرب زبان فراهم مي كند. 
بس��یاري از هنرمندان سوري همچنان مش��غول كار هستند تا 
س��ريال هايي را كه در مكان هاي مختلف مثل بیروت، قاهره و 
دوبي و براي پخش از شبكه هاي تلويزيوني و ماهواره اي مختلف 

در حال ساخت هستند به پخش در شب هاي رمضان برسانند. 
مصر نیز با وجود مشكالتي در ساخت سريال ها و ابتالي تعداد 
زيادي از بازيگران سريال هاي در حال ساخت به كرونا، توانسته 

30سريال را براي پخش در ماه مبارك رمضان آماده كند. 
مصر امس��ال تالش كرده با رساندن تعداد بیش��تري سريال به 
پخش با لبنان و سوريه كه در سال هاي اخیر در زمینه سريال هاي 

مناسبتي ماه رمضان با قدرت ظاهر شده  بودند، رقابت كند. 
يكي از راه حل هاي س��ازندگان مصري براي ساخت راحت تر و 
سريع تر سريال ها در شرايط كرونا، س��اخت سريال هايي كوتاه 

و چندقسمتي است. 
.............................................................................................................

با هدف بررسي سيره معنوي و مبارزاتي 
علماي برجسته شيعه 

 برنامه »ضيافت«
در رمضان روي آنتن شبكه قرآن 

وي�ژه  برنام�ه افط�ار ش�بكه ق�رآن و مع�ارف س�يما ب�ا 
عن�وان »ضيافت« در قال�ب تركيب�ي همراه با مس�تند به 
بررس�ي زندگ�ي علم�ا و ب�زرگان دي�ن مي پ�ردازد. 
سیدافضل میرلوحي تهیه كننده برنامه »ضیافت« در اين خصوص 
گفت: برنامه »ضیافت« كه در سنوات گذشته به معرفي شخصیت 
معنوي و اخالقي بیش از 170 چهره برجسته علمي و فقهي جهان 
تشیع پرداخته است، امسال در نظر دارد سیره مبارزاتي اين بزرگان 
و حركت هايي را كه به رهبري روحانیت شیعه موجب شكل گیري 
و هدايت سلس��له مبارزات امت اسالمي با اس��تعمار جهاني و به 
خصوص استعمار انگلیس و جريان پلید بهائیت منجر شده است 
نیز بررس��ي و معرفي كند. تهیه كننده »ضیاف��ت« بیان كرد: در 
بخش هاي مختلف اين برنامه با دعوت از خانواده درجه اول علما 
يا افرادي كه تألیفاتي در زمینه چهره مورد بحث دارند، به بررسي 
ابعاد اخالقي كمتر گفته شده علما و بزرگان دين مي پردازيم. برنامه 
»ضیافت« به كارگرداني علي خان پور و با اجراي سیدعلي قوامي، 
در ماه مبارك رمضان هر شب يك ساعت پیش از اذان مغرب روي 

آنتن شبكه قرآن سیما خواهد رفت.

نويد پارسا      ديده بان

امام رضا)ع(: 
بدانيد ك�ه بع�د از ايمان ب�ه خدا و 
بعد از اعت�راف به حق�وق اولياء اهلل 
از آل محمد، پيامب�ر خدا)ص( هيچ 
ش�كری نزد خدا خوشايندتر از اين 
نيس�ت كه برادران مؤمن خود را در 

امور دنيايشان ياری رسانيد. 
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كارگردان س�ينماي ايران معتقد اس�ت عرص�ه فرهنگ 
به طور كل�ي و عرصه س�ينما از چهار جهت م�ورد هجوم 
اس�ت ي�ا در چه�ار ضل�ع دچ�ار حبس ش�دگي اس�ت. 
احمدرضا درويش كارگردان فیلم س��ینمايي »كیمیا« با بیان 
اين مطلب در نشست »انقالب اس��المي و سینماي ايران« كه 
به صورت مجازي در دانشگاه سوره برگزار شد، گفت: اين چهار 
ضلع »جريان هاي رسمي و دولتي، جريان هاي سیاسي، سینماي 
جشنواره اي و سینماي قبل از انقالب« هستند. يك ضلع دولت ها 
و جريان هاي رسمي هستند كه خودشان را داعیه دار فرهنگ 
مي دانند؛ مراجعي كه در رس��انه ها با قید »سكاندار فرهنگ« 
معرفي مي شوند. در حالي كه سكانداران اصلي فرهنگ و هنر، 
كساني هستند كه ديده باني دست آنهاست. اين ساختارها تحت 
تأثیر القاب سیاس��ي تالش مي كنند كه تعريفي توهم آمیز از 
مقوله هنر و سینما ارائه كنند تا سیستم خود و ديوان ساالري 

خود را بزرگ نشان دهند، يعني بخشي نگر هستند. 
  س�ينماي ايران آينه تمام نماي زندگ�ي و مطالبات 

مردم نيست
درويش تصريح كرد: از نظر من س��ینماي ايران ملي نیست، 
چون بازتاب دهنده آرمان ها و مطالبات ملت ايران نیست. آنچه 
در محضر سینما مشاهده مي كنیم، دربردارنده خواست ملي 
نیست، پس سینما نیس��ت. از نظر جغرافیايي هم همین طور 
است و يك فرد در شهرهاي سیستان و بلوچستان امكان حضور 
در سینما را مانند يك فرد در شهرهاي تهران و تبريز و مشهد 

ندارد. هنوز هشتاد و اندي شهر ما فاقد سینماست. 
  بخش بين الملل سينماي ايران اساساً ادعاست!

اين فیلمساز ادامه داد: سینماي ايران صنعت هم نیست، چون 
نمي تواند بازار خودش را مديريت كن��د، نمي تواند فیلم وارد 
يا صادر كند. وي افزود: اين  همه پلتف��رم و بودجه بیت المال 
براي مديريت رسمي سینما وجود دارد اما آيا يك دي وي دي 
فیلم ايراني در مزارشريف كه حدود 2میلیون جمعیت شیعه 
و فارس��ي زبان دارد، وجود دارد؟! يا از طريق فضاي اينترنتي 
مي توانند بخرند و ببینند االن در كش��ور ع��راق آيا مي توانند 
تولیدات ش��بكه نمايش خانگي ما را بخرن��د و ببینند؟ بخش 

بین الملل سینماي ايران اساساً ادعاست!
   سينمای ايران نماينده فرهنگ ايران نيست

درويش با طرح اين پرس��ش كه آيا واقعاً س��ینماي ايران 
فرهنگ و عطر و زيس��ت اجتماع��ي ايران��ي را نمايندگي 
مي كند، پاس��خ به آن را منفي دانس��ت و ادام��ه داد: اصاًل 

اينچنین نیست! اساساً اين جنس سینما كجاي بازار و نقطه 
طاليي نگاه مخاطب جهاني قرار مي گی��رد؟  4، 5هزار نفر 
هستند كه در جش��نواره ها همديگر را مالقات مي كنند و 
پروموت )حمايت و ترويج( مي كنند و تمام! فیلم هاي ما در 

زنجیره سینماي جهان، جايگاهي نداشته و ندارد. 
   از سينما يك رستم ساخته ايم كه وجود ندارد

به گفته اين كارگردان س��ینماي ايران، ما دچار توهم هستیم، 
چون از سینما يك »رستم« س��اخته ايم و همه از رستم انتظار 
دارند. به همین دلیل است كه بالفاصله پس از شهادت سردار 
س��لیماني، همه توقع دارند يك فیلم از ايشان ساخته شود. در 
حالي  كه سینماي ما نه صنعت است، نه ملي است، نه بین المللي! 
بنابراين نخس��ت بايد بپذيريم كه س��ینماي ما تجربي است. 
وي افزود: وقتي انتظاراتمان را واقعي كرديم، به تمام س��ینما 
واقعي نگاه مي كنیم و انتظارمان، انتظارات جعلي نمي ش��ود. 
اما در شرايط كنوني، افرادي در فضاي مجازي سینما را تعريف 
مي كنند كه يك عملكرد درس��ت در واقعیت ندارند. درويش 
درباره ضلع دومي كه س��ینما را تهديد مي كن��د، توضیح داد: 
جريان هاي سیاس��ي و جناح هايي كه زد و خوردهاي سیاسي 
دارند در حوزه هنر و فرهنگ اش��اعه پیدا كرده است. اين زد و 
خوردها به سینماي ايران مجال نمي دهد كه به جوهره خودش 
بپردازد. ضلع سوم، جريان هايي هستند كه سینماي ايران براي 

آنها ابزار است تا به آن  سوي آب پرتاب شوند. 
   سينماي قبل از انقالب مخدوش است 

وي در خاتمه اظهار داش��ت: ضلع چهارم هم همه اصالت را به 
س��ینماي قبل از انقالب مي دهد و تصويري به مخاطب ارائه 
مي دهد كه نه تنها در ش��أن هنري و فرهنگي ملت آرمان گرا 
و انقالب كرده ايران نیست بلكه اساس��اً هر چه هست، چیزي 

مخدوش و جعلي است.

   فرزين ماندگار
عصر ش�عر »آقا مرتض�ي« به همت س�ازمان 
هنري رس�انه اي اوج در نخلس�تان اوج برگزار 
ش�د. در اي�ن نشس�ت جمع�ي از ش�اعران 
برجس�ته كش�ور ب�ه ش�عرخواني پرداختند. 
مصطفي محدثي خراساني شاعر برجسته كشور در 
محفل ادبي عصر شعر آقا مرتضي براي شعرخواني 
در توصیف شهید آويني دعوت شد و شعر معروف 

خود براي آقا مرتضي را خواند: 
خورشید اگر به مهر تابنده شده است

و از عطر بهار شهر آكنده شده است
تغییر نیامده ست در لیل و نهار

ذرات تو در جهان پراكنده شده ست
داغي كه تويي، شكوفه جانم باد

دردي كه تويي همیشه درمانم باد
لیالي شما شكوه باراني عشق
مجنون شما جزيره جانم باد

      
پس از آن وقفه كه افتاد به گلچیني ها 

آسمان مي نگرد باز به پايیني ها 
سینه ها باز گرفته است هواي شب قدر

چه كسي گفت زمین مانده و نفريني ها؟
ياد بادا شب پرواز پرستونفسان

از افق تا به افق شهپر شاهیني ها 
همتي بدرقه راه كن  اي شوق حضور
تا سبك پر بكشیم از دل سنگیني ها

آسمانا پس از اين هم به خدا خواهي ديد
بال در بال پرستويي »آويني ها«
   قلم به دست تو خو  گرفته

ش��اعر ديگري كه در اين محفل ادبي حاضر شد و 
شعر سرود، میالد عرفان پور بود. او پیش از خواندن 
شعر خود گفت: امروز سروده اي را تقديم مي كنم 
كه 8- 7 سال پیش درباره ش��هید آويني سرودم. 
خاطرم هست اين ش��عر را به پیشنهاد آقا محسن 

صفايي فرد آماده كردم. 
بخوان سرود عروج جان ها را/ حكايت رزم پهلوان ها را
دلم گرفته چرا نمي خواني/ روايت فتح آسمان ها را

قلم به دست تو خو  گرفته/ ز  نام تو آبرو گرفته
قلم كنار تو گريه كرده/ به  گريه هايت وضو گرفته

تويي كه چشم از خدا نبس��تي/ تويي كه با واژه، 
بت  شكستي

تو سوره عشقي  و شگفتا/ كه آيه آيه به خون نشستي 
تو چشم بیدار آسماني/ نبرد ما را تو ديده باني

به هم بزن خ��واب بي غمان را/ ك��ه بانگ چاووش 

كارواني
تو وارث غ��م، تو راوي دردي/ تويي كه تاب س��تم  

نیاوردي
تو عاب��ر كوچه هاي خرمش��هر/ تو مرد ش��بگرد 

بشاگردي
چه س��وزهايي كه در صدايت بود/ چه رازهايي به 

چشم هايت بود
تو همدم خان گزيده ه��ا بودي/ ه��زار ني نامه در 

نوايت بود
صداي مردم! ص��دا بزن ما را/ ص��دا بزن خفتگان 

دنیا را
تو زنده اي تا روايتت زنده س��ت/ صدا بزن راويان 

فردا را
   فتح كن فصل زمستان را

الهام نجمي ش��اعر ديگري بود كه غزلي را تقديم 
سید شهداي اهل قلم كرد. 

روايت كرد چشمانت شكوه شیرمردان را
عبور كوه هاي غیرت و مردان ايران را

نگاهت راوي فتح طلوع صبح سنگرهاست
شهادت داد قلبت روزهاي سخت طوفان را
بگو از اشك هاي سرخ، از سجاده هاي عشق

بگو از سبزپوشاني كه دانستند باران را
بیا تفسیر كن از آيه ها صبح شهادت را

از آويني كه آرامش دهد غوغاي اين جان را
ببین مايیم و دنیا، روزهامان غرق در غفلت
شقايق كو نشانت فتح كن فصل زمستان را

   كتاب شعر عيد خون 
در ادامه نوب��ت ب��ه علي محمد مؤدب رس��ید تا 
شعرخواني كند. او قبل از خواندن شعرش با اشاره 
به كتابي كه اشعار شاعران درباره شهید آويني را 
گردآوري كرده است، گفت: سال های 91- 90 اين 
توفیق را داشتم كه كتابي را گردآوري كنم و در آن 
شعرهايي را كه درباره آقا مرتضي گفته شده است، 
بیاورم. اين كتاب كه نامش »عید خون« اس��ت، 
توسط انتش��ارات شهرس��تان ادب منتشر شده و 
حاوي اشعاري است كه استاد معلم، آقاي يوسفعلي 
میرش��كاك، ش��هید احمد زارعي، آقاي محدثي 
خراساني و... درباره آقا مرتضي گفتند. نكته مهمي 
كه وجود دارد اين است كه كیفیت ادبي شعرهايي 
كه درباره شهید آويني گفته شده، بسیار باالست. 
شايد بتوان گفت درخشان ترين شعرهاي انقالب 
اشعاري است كه درباره آقا مرتضي گفته شده است. 
شايد اين موضوع به دلیل تأثیر شگرفي باشد كه او 

در هنر انقالب اسالمي و هنرمندان داشته است. 

وي اضافه كرد: وقتي اشعار بزرگان را مرور مي كردم 
احس��اس كردم كه به آن ش��عري كه ارادتم را به 
شهید نشان دهد، هنوز نرسیده ام. اگر چه در اين 
مجموعه شعر بلندي دارم كه مناسب اين مجلس 
نیست و به جاي آن يك شعر كوتاه با همین حال 

و هوا مي خوانم:
خواب و بیدارم، روي اين االكلنگ انگار س��الیان 

سال با خودم تنها
روز و شب س��رگرم اين بازي، روز و شب مشغول 

اين كارم
اي شبیه خواب،  اي بیداري موعود

كي تو مي آيي به خوابم؟ سي، چهل پنجاه؟
كي؟ كجا؟ تا چند بشمارم؟

چه صالحي است به جز غرق عسل، جان دادن
بین ياد و تو و بر باد شدن، مختار بودن

   روايت كن شكوه فتح ياران شهيدت را
سیده فرشته حسیني، بانوي شاعر ديگر مهمان اين 
جلسه بود كه براي شعرخواني دعوت شد. او شعر 
اول را به شهید آويني تقديم كرد و شعر دوم خود را 

چراغ راهي براي پیروان آن شهید دانست. 
 بخوان از صبح، از فردا كه شب عزم سفر دارد

از آن سیاره رنجي كه از داغت خبر دارد
روايت كن شكوه فتح ياران شهیدت را

كه شايد بغض غربت از گلويت دست بردارد
چه ها ديدي در آن شب هاي گرم كربالي5
كه جان خاطراتت شرح حالي شعله ور دارد

به پا كرده است بانگ الرحیل ات، در زمین شوري
دلم با هر تپش انگار سوداي سفر دارد

قلم در دست رفتي و پس از كوچ غم انگیزت
جهان واژه ها در سوگ تو چشمان تر دارد

      
ستاره ايم و در انديشه شهاب شدن

در آستانه صبحیم و آفتاب شدن
و كلمه كلمه شكوه و خروش و ايثاريم
كه چیست عاقبت كار ما كتاب شدن

نداشتیم دمي خواهش از كسي و رواست
كه ترس در دلمان نیست از جواب شدن

به وقت معركه ها تشنه مواجهه ايم
خوش است در صف جان بركفان، حساب شدن

اگر نهايت گل هاست مرگ و پژمردن
چه حسن عاقبتي بهتر از گالب شدن

خوشا شبیه شهیدان فناشدن در عشق
چراغ روشن فرداي انقالب شدن

   بوداي نفس كشته اين روزگار 
مرتضي امیري اس��فندقه در بخش ديگري از اين 

عصر شعر، شعرخواني كرد.  
خاموش، دلشكسته، متین، با وقار بود
يادش بخیر باد، چه شب زنده دار بود

آرامشي به پاكي يك صبح زود داشت
از روستايیان سِر چشمه سار بود

گل ها براي ديدن او چانه مي زدند 
هم صحبت نسیم، رفیق بهار بود

آرام و نرم زمزمه مي كرد و مي گريست
از نسل جويبار، خود جويبار بود

انگار از ظهور ضحي اطالع داشت
چشم انتظار بود كه چشم انتظار بود

بگذار تا كه حق سخن را ادا كنم
بوداي نفس كشته  اين روزگار بود

     گزارش

 چرايي تغييرات مديريتي 
در كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان

اين روز ها اخباري مبني بر تغييرات مديريتي در كانون پرورش فكري 
ك�ودكان و نوجوانان منتش�ر مي ش�ود. از تغيير مدير عام�ل كانون تا 
تغيير معاونان. اما همه چيز به تغيير يا تثبيت مديرعامل بستگی دارد.

حامد رهنما، مدير روابط عمومي كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان 
درباره كناره گیري محمدرضا زمرديان از معاونت فرهنگي اين نهاد به باشگاه 
خبرنگاران جوان، گفت: محمدرضا زمرديان در بهمن ماه س��ال گذشته با 
مدير عامل كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان درباره كناره گیري اش 
از اين سمت صحبت كرده بود. فاضل نظري از وي خواست تا پايان فروردين 

ماه به همكاري اش با كانون ادامه دهد. 
وي افزود: بع��د از ماجراي تغییر مديرعام��ل كانون پرورش فك��ري كودكان و 
نوجوانان كه دو هفته پیش از پايان سال گذشته به دلیل اختالف نظر مديرعامل 
با وزارت آموزش و پرورش مطرح شده بود، منتظر بوديم مديرعامل جديد كانون 
معرفي شود. همانطور كه مي دانید هر سه سال يك بار مجمع كانون پرورش فكري 
كودكان و نوجوانان تشكیل و درباره ابقا يا تغییر مدير عامل تصمیم گرفته مي شود. 
مدير روابط عمومي كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان ادامه داد: از آنجا كه 
هنوز مديرعامل و هیئت مديره جديد كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان 
معرفي نشده اند، فاضل نظري از همه مديران عامل كانون خواست تا معرفي مدير 
عامل جديد به كار خود در كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان ادامه دهند. 
رهنما ادامه داد: هفتم فروردين ماه سال جاري صحبت برگزاري مراسم توديع و 
معارفه مديرعامل جديد كانون پرورش فكري مطرح، منتها اين مراسم كنسل شد. 

ما همچنان منتظريم مديرعامل جديد كانون معرفي شود.


