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در قالب مسابقه كتابخواني »نسل حسين« حضور دارد

روايت يك زندگي »پشت درهاي بهشت«
مس�ابقه كتابخوان�ي »نس�ل حس�ين« ب�ه مناس�بت 
فرارس�يدن محرم الح�رام در ح�ال برگزاري اس�ت و يكي 
از چهار كتاب اين پويش »پش�ت درهاي بهش�ت« اس�ت. 
رمان »پشت درهاي بهشت« نوشته رضا كاشاني اسدي كه درباره 
رخدادهاي پیش و پس از واقعه عاش��ورا و جامع��ه كوفه در آن  
زمان است، به  تازگي توسط انتش��ارات كتاب جمكران به چاپ 
پنجم رسیده است. رضا كاشاني اسدی نويسنده اين اثر در رمان 
»پشت درهاي بهشت« فضاي خدعه و خفقان زمان شهادت امام 
حس��ین)ع( را به تصوير كش��یده و برخي از عبرت هاي ماجراي 
عاشورا را در قالب داستان بیان كرده است. او با استفاده از روايات 
تاريخي، ماجراي زندگي فردي را به تصوير كشیده كه بخشي از 

زواياي پنهان آن  برهه تاريخي را براي مخاطب روشن مي كند. 
نويسنده اين  كتاب، مخاطبش را به ش��هر كوفه و زماني مي  برد 
كه 10هزار نامه براي امام حسین )ع( فرستاده شده و از او دعوت 
كرده اند براي امامت به كوفه بیايد اما با ورود عبیداهلل بن زياد، ورق 
برمي گردد و كوفه روي ديگرش را نشان مي دهد. در نتیجه كوفه 
در اختیار ابن  زياد قرار گرفته و مردم شهر و قبايل براي بیعت با او، 

از هم سبقت مي گیرند. 
در اين كتاب با فردي به نام »موقع« كه جوان كوفي و شاگرد ويژه 
حبیب بن مظاهر است، آشنا و همراه مي شويم. پدِر موقع نیز از 
ترس خشم ابن زياد به دربار رفته و موقع را نیز با زور به همراه خود 
براي دستبوسي مي برد. پدرش او را در خانه حبس مي كند تا دور 
و بر حبیب بن مظاهر نباشد. وقتي حبیب به قصد پیوستن به امام 
حسین)ع( از كوفه خارج مي شود، موقع با واقعیتي روبه رو مي شود 

كه سرنوش��تش را تغییر مي دهد. رضا كاشاني اس��دي در رمان 
»پشت درهاي بهشت« فضاي خدعه و خفقان زمان شهادت امام 
حسین)ع( را تصوير كرده و برخي از عبرت هاي ماجراي عاشورا را 
در قالب داستان بیان كرده است. او با استفاده از روايات تاريخي، 
ماجراي زندگي فردي را به تصوير كش��یده اس��ت كه بخشي از 

زواياي پنهان آن  برهه تاريخي را براي مخاطب روشن مي كند. 
پويش »نسل حس��ین« به مناسبت فرارس��یدن محرم الحرام، 
مسابقه اي را با محوريت كتاب »پش��ت درهاي بهشت« تدارك 
ديده است. عالقه مندان مي توانند براي تهیه اين كتاب عدد 11 
را به سامانه 50005460 ارسال يا با مراجعه به كتابفروشي هاي 

سراسر كشور آن را تهیه كنند. 
اين پوي��ش كه از 19مرداد آغاز ش��ده و تا 19مه��ر 1400 ادمه 
خواهد داشت، با همكاري كتابشهر ايران، سازمان تبلیغات و مركز 
رسانه اي شیرازه برگزار می شود و در پايان200میلیون ريال جايزه 

نقدي به برگزيدگان خود اهدا مي كند.

      كتاب

در گفت و گو با دوربين تاريخ شفاهي 
سينماي ايران عنوان شد

 میرباقری گفته بود
»کیان« فقط به رویگری می رسد

بازيگر نق�ش كي�ان ايراني در 
سريال »مختارنامه« در كودكي 
مؤذن بوده و در مس�جد علوم 
دين�ي مي خوان�ده اس�ت ولي 
دست تقدير او را به سمت تئاتر 

و سينما كشاند. 
رضا رويگري، هنرمند پیشكسوت 
سیما، تئاتر و تلويزيون كه مدت هاست به دلیل كسالت با عرصه 
فعالیت هاي حرفه اي در حوزه سینما و تلويزيون فاصله گرفته 
است، جلوي دوربین موزه سینماي ايران نشست و از خاطرات 
سال هاي گذشته خود گفت؛ زماني كه وي از تئاتر به سینما آمد 

و در نقش هاي ماندگاري حضور پیدا كرد. 
در گفت و گوي مشروحي كه موزه سینماي ايران در قالب پروژه 
»تاريخ ش��فاهي س��ینماي ايران« با رويگري داشته است اين 
هنرمند از كودكي، دوران تحصیل، حضور در فیلم ها و سريال ها 

و نمايش ها گفت. 
رويگري در بخشي از اين مصاحبه گفت: پدرم بسیار مذهبي بود 
و دلش مي خواست روحاني شوم، حتي در نوجواني ماه رمضان 
در پشت بام خانه مان اذان مي گفتم و در مسجد اعظم تجريش 

آموزش قرآن، دروس ديني و مذهبي آموختم. 
وي عنوان كرد: اولین س��ريال تلويزيوني ام »چنگك« و اولین 
فیلم سینمايي ام »عقاب ها« ساخته ساموئل خاچیكیان بود كه 
مخاطبان زيادي در زمان اكران داشته است اما خودم بهترين 

كار سینمايي ام را فیلم »بوتیك« مي دانم. 
رويگري درباره نقش خود در سريال »مختارنامه« نیز بیان كرد: 
داوود میرباقري گفته بود نق��ش كیان فقط براي رضا رويگري 

است و هنرمند ديگري را براي تست گريم نیاوريد. 
وي ادامه داد: قبل از انق��الب زماني كه تئاتر كار مي كردم 
و هنوز مقابل دوربین نرفته بودم داريوش مهرجويي براي 
فیلم »الموت« از من دع��وت به همكاري كرد كه آن فیلم 
به نتیجه نرس��ید و س��ال ها بعد با فیلم »اجاره نشین ها« 
فرصت اين همكاري فراهم شد كه تجربه بسیار شیريني 

برايم بود. 
يادآور مي شود، اين هنرمند پیشكسوت در فیلم هاي سینمايي 
همچون »عقاب ها«، »اجاره نش��ین ها«، »كاني مانگا«، »شب 
بیست و نهم«، »آلما«، »مسافر ري«، »بوتیك« و »دل شكسته« 

نقش آفريني داشته است. 
اين ديدار با رعايت كامل پروتكل هاي بهداشتي در موزه سینما 
صورت گرفت. در حاش��یه ضبط تاريخ شفاهي از زحمات رضا 
رويگري كه سال ها در سینما، تلويزيون و تئاتر فعالیت حرفه اي 

داشته است با اهداي لوح تقدير، قدرداني شد. 
در اين  برنامه مهران عباس��ي مديرعامل و رئیس هیئت مديره 
موزه س��ینما، مس��عود نجفي مديركل روابط عمومي سازمان 
سینمايي، سپیده حیدرآبادي مدير روابط عمومي موزه سینما 
و برخي مديران و كارشناس��ان اين مجموعه حضور داش��تند. 
مشروح گفت وگوي تصويري اين هنرمند به زودي از طرف موزه 

سینما منتشر مي شود.

 محمود کریمي، میثم مطیعي 
و بني فاطمه راهي عراق شدند

عزاداري مداحان ايراني در حس�ينيه داود العاش�ور بصره 
عراق برگزار خواهد شد. 

سه شب عزاداري حس��ینیه مرحوم حاج داود العاشور در شهر 
ابوالخصیب )ش��هر بصره عراق( در دهه سوم محرم با نواي سه 
مداح ايراني )محمود كريمي، س��یدمجید بني فاطمه و میثم 

مطیعي( برگزار خواهد شد. 
میثم مطیعي به  عنوان اولین مداح ايراني از س��ه سال گذشته 
در اين مراس��م حضور پیدا كرد كه اجرايش در میان عزاداران 
عراقي، مورد اس��تقبال قرار گرفت. امسال اما در كنار مطیعي، 
محمود كريمي و سیدمجید بني فاطمه نیز در اين مراسم حضور 
خواهند يافت. از پیامدهاي حضور مداحان ايراني در عراق اين 
است كه در كنار روابط مستحكم سیاسي كشور ايران و عراق، 
آنچه بیش از گذشته اهمیت دارد، روابط فرهنگي میان اين دو 
همسايه است، اين روابط به خصوص با توجه به اشتراك هويت 
شیعي از قدمت و عمق بس��یار زيادي برخوردار است و حضور 
مداحان در مراسمات ديني و مذهبي، مي تواند روابط فرهنگي 

دو كشور را مستحكم كند. 
اين برنامه به صورت زنده از شبكه هاي عقیله، ام البنین، اإلباء، 
كانال حس��ینیه داود العاش��ور و صفحات مجازي حاج میثم 

مطیعي پخش خواهد شد.

امام صادق)ع(:

نزديك تري�ن ح�االت بن�ده ب�ه 

پروردگارش حالت سجده است. 

)ثواب االعمال و عقاب االعمال(

در نشست فعاالن عرصه فرهنگ، هنر و رسانه اصفهان با وزير ارشاد

اسماعيلي: مميزي بايد به دست اصحاب فكر و انديشه اتفاق بيفتد
محمدمه�دي اس�ماعيلي، وزير فرهنگ و ارش�اد اس�امي 
دولت س�يزدهم طي نشس�تي ب�ا اصح�اب فرهن�گ، هنر 
و رس�انه در اصفه�ان گف�ت: مميزي اگ�ر مي خواه�د اتفاق 
بيفتد، بايد به دس�ت اصحاب فكر و انديش�ه اتف�اق بيفتد. 
به گزارش »جوان« به نقل از ايبنا، محمدمهدي اسماعیلي، وزير 
فرهنگ و ارشاد اسالمي دولت س��یزدهم در اولین سفر و جلسه 
كاري و رس��انه اي خود به اصفه��ان رفت و در نشس��تي با تعداد 
محدودي از هنرمندان و اهالي فرهنگ، با بیان اينكه ما پشتیبان 
فضاي فرهنگي و هنري هس��تیم، گفت: م��ا حمايت مي كنیم از 
حوزه فرهنگ و هنر، ما تمركززداي��ي مي كنیم، ما بايد از بزرگان 
خودمان اس��تفاده كنیم، فضاي فرهنگي- هنري استان بايد به 
سمت تصمیم گیري گروه هاي نخبه در هر حوزه برود، ممیزي اگر 
مي خواهد اتفاق بیفتد، بايد به دست اصحاب فكر و انديشه اتفاق 
بیفتد، ما قرار نیس��ت اين كار را انجام دهیم، كشور ما سرشار از 
نخبه هاي حوزه هاي مختلف است، يك سلیقه نبايد معیار باشد. 

او تأكید كرد: ما از معدل نخبگي فرهنگي- هنري كش��ور جهت 
ارتقاي فرهنگ و هنر بهره مي گیريم، درها را بايد باز كرد، شنیدن 
صحبت نخبگان اينجا آموزنده است، از جريان فرهنگ و هنر در 

تمام كش��ور حمايت خواهیم كرد، در اصفهان هم همین طور. با 
توجه به عمر مشكالت اقتصادي در كش��ور تصوير مردم از چهار 
سال دولت شما، تصوير گچ، سیمان، شن و مسكن است كه اينها 
هم درست است اما مسئله  ما مسئله فرهنگ است، در دوره آقاي 
رئیسي حتماً بايد يك روند مشعشع فرهنگي و هنري رقم بخورد. 
 وي با بیان اينكه كرونا چالش هاي بسیاري را در حوزه موسیقي، 
تئاتر و سینما و همه حوزه هاي فرهنگي ايجاد كرده است، تصريح 
كرد: واكسیناس��یون فعاالن اين حوزه زود بايد انجام ش��ود. در 
گام اول تس��هیل و حمايت دولت از اهالي فرهنگ و هنر نسبت 
به آس��یب هاي وارده به عمل بیاوريم و جبران كنیم. جهش قابل 
توجه��ي را در حوزه فرهنگ و هنر ش��اهد خواهیم ب��ود و اين از 
قول هاي اصلي ما به اصحاب فرهنگ و هنر و رسانه است، مسائل 

مربوط به بیمه به سرانجام خواهد رسید. 
او در پايان گفت: كل بودجه فرهنگ و هنر، نس��بتي با تجارت ها 
ندارد و اين بايد اصالح شود. برخي، هنرمندان و اهالي فرهنگ را 
درباره برنامه هاي وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي دچارسوء تفاهم 
كرده اند اما ما تمامي نقدهاي سازنده را خواهیم شنید و استفاده 

خواهیم كرد.

     رویداد

     خبر

نوید پارسا     دیده بان 

خاطرات اولين رئيس امور سينمايي كشور  

مأموريتي كه امام خميني)ره( به نجفي سپرد
به امام گفتم »من اصًا روحيه اداري ندارم و اصًا نمي توانم« 

 

امام گفتند كه »تكليف است برايتان، برويد!«

    محمد صادقي
كارگ�ردان  نجف�ي،  محمدعل�ي 
پيشكسوت سينماي ايران كه سريال 
مان�دگار »س�ربداران« را در كارنام�ه 
خ�ود دارد، بي�ش از چه�ار دهه پيش 
و در روزه�اي ملته�ب اول انق�اب، 
مسئوليت س�نگيني را قبول مي كند 
ت�ا س�ينما را از ناب�ودي نج�ات دهد. 
از رخداد هاي مه��م هنري پس از انقالب 
اس��المي، تصمیم گیري براي سرنوشت 

س��ینما بود؛ س��ینمايي كه نماد فرهنگ حكومت قبلي بود و 
انقالبیون روي خوشي به آن نش��ان نمي دادند. در اين شرايط 
امام خمیني)ره( تصمیم مي گیرند با سپردن مسئولیتي سنگین 

به يكي از اهالي سینما، اين هنر را جان دوباره اي بدهند. 
نجفي ك��ه سال هاس��ت از متن س��ینما به حاش��یه رفته، در 
مصاحبه اي كه با »تس��نیم« انجام داده، به برخي از خاطرات 
ماه هاي ابتدايي پیروزي انقالب و چگونگي قبول مس��ئولیت 
امور سینمايي كشور در آن سال اشاره كرده است. اين هنرمند 
در زماني مسئولیتي بزرگ را بر عهده گرفت كه هر گونه تصمیم 
احساسي مي توانست تمام آينده سینما را به مخاطره بیندازد. 
وي در ابتداي سال1358 به شهر قم مي رود و از سوي مهندس 
بازرگان به امام خمیني)ره( معرفي مي ش��ود، نجفي درباره 
خاطره آن روز مي گويد: »صبح پنج ش��نبه كه رفتیم، امام و 
مرحوم مهندس بازرگان كنار هم نشسته بودند، اين طرف هم 
شوراي انقالب بود. همه هم همديگر را مي شناختیم، شهید 
مطهري و شهید بهش��تي و مرحوم مهندس سحابي و آقاي 
صباغیان بودند. ما نشستیم، مهندس بازرگان به امام گفتند: 
»در مورد سینما ايشان را داريم«، بعد اشاره كردند ما رفتیم 
جلو، يادم است مثاًل زانوي من با زانوي امام يكي دو سانتیمتر 
فاصله داش��ت. مهندس بازرگان توضیح داد، من گفتم »من 
اصاًل روحیه اداري ندارم و اص��اًل نمي توانم«، امام گفتند كه 
»تكلیف اس��ت برايتان، برويد!«، مثل اينكه با اين دس��ت ما 
را جارو كردند. من يادم اس��ت بلند شدم خنده اي را كه روي 
لب هاي مهندس سحابي و ش��هید مطهري و شهید بهشتي 

داشتند، هیچ وقت فراموش نمي كنم.«
نجفي پس از ديدار با امام خمیني)ره( به تهران مي آيد و شروع 
به ارتباط گی��ري با هنرمندان س��ینما مي كن��د و در »كانون 

هنرمندان س��ینما« ب��راي كارگردانان 
س��خنراني مي  نماي��د. يك��ي از اولی��ن 
چالش هايي كه وي با آن روبه رو مي شود، 
مسئله اكران فیلم هاست، نجفي در اين 
مورد مي گويد: »برنامه ريزي اولین كارمان 
اين بود كه يكسري فیلم ها را ببینیم و اگر 
اصالحاتي از نظر صحنه هاي غیراخالقي 
دارد، ترمیم كنی��م، از جمله يكي از آنها 

فیلم قیصر بود.«
نخستین مس��ئول س��ینمايي پس از 
انقالب تصمی��م مي گیرد فیل��م چالش برانگی��ز قیصر را با 
سانسور صحنه هاي غیراخالقي اكران كند؛ مسئله اي كه به 
دردسر بزرگي براي او تبديل مي شود. نجفي مي گويد: »فیلم 
قیصر را كه من پروانه دادم، همان بچه هايي كه س��ینماي 
آزادي را مص��ادره كرده بودن��د، آقاي خلخال��ي را دعوت 
مي كنند و بخش��ي را كه ما حذف كرده بوديم، يعني رقص 
بازيگر را مي گذارند و مي گوين��د كه »نجفي پخش كرده«، 
آقاي خلخالي حكم اعدام من را مي دهد، صفحه اول روزنامه 
هم مي نويسند »نجفي بايد اعدام شود!«، بچه ها به من گفتند 
»عذرخواهي كن!«، گفتم »م��ن عذرخواهي كنم؟«، گفتم 
»باشه، مصاحبه مي كنم« و مصاحبه كردم، گفتم من ترجیح 
مي دهم حضرت آقاي خلخالي در امور سینما دخالت نكند 
براي اينكه اطالعات من به دلیل اينكه مجتهدزاده هستم و 
از يك خانواده روحاني، اطالعاتم از اس��الم بسیار بیشتر از 
مطالعات ايشان است درباره سینما و من ترجیح مي دهم من 

در مورد سینما اظهارنظر كنم تا آقاي خلخالي.« 
اين چالش اگر چه در نهايت به اعدام نجفي منجر نمي شود 
ولي باعث مي شود وي پس از مدتي ادامه كار در مسئولیتي 
را كه به وي س��پرده ش��ده بود به صالح نداند و س��راغ كار 
فیلمس��ازي برود؛ كاري كه در نهايت به خل��ق اثر ماندگار 
»سربداران« منجر مي ش��ود. وي به مالقات شهید بهشتي 
مي رود، نجفي درباره آن ديدار مي گويد: »گفتم من به اين 
نتیجه رسیدم كه كار من نیست و تصمیم دارم سربداران را 
بسازم. ايشان گفتند كه »مي خواهیم اتفاقي بیفتد«، گفتم 
»در هر صورت من نیستم«، پیاده از قوه قضائیه آمدم میدان 
بهارستان استعفا كردم«، به اين ترتیب عمر مديريتي اولین 

مدير سینما پس از انقالب به پايان مي رسد.

 آغاز فعاليت راديو اربعين
از آخرين روز محرم

برنامه ه�اي رادي�و اربعي�ن از س�اعت ۱۸ سه ش�نبه ۱۶ش�هريور م�اه 
مصادف ب�ا آخري�ن روز محرم به ص�ورت ۲۴س�اعته روي آنت�ن مي رود. 
جواد تشكري، مدير راديو اربعین با بیان اين مطلب گفت: در صورت صالحديد 
ستاد ملي كرونا استقرار تیم هاي برنامه ساز در طول مسیر را در دستور كار خود 
داريم، وي گفت: حضور مردم در اقشار و سنین مختلف در راهپیمايي اربعین باعث 
مي شود همكاران ما اين وظیفه خطیر را به سرمنزل مقصود برسانند و گروه هاي 
ورزيده ما در بسیجي همگاني نسبت به انعكاس اين همايش بزرگ اقدام كنند. 

وي از آغاز برنامه ه��اي راديواربعین خب��ر داد و گفت: برنامه ه��اي اين راديو از 
س��اعت18 سه ش��نبه 16ش��هريور ماه مصادف با آخرين روز محرم به صورت 
24س��اعته روي آنتن م��ي رود و با كمك هم��ه همكارانم��ان در معاونت صدا، 

ساختارهاي مختلف برنامه سازي در خدمت اين واقعه بزرگ قرار مي گیرند. 
 مدير راديو اربعین آرايش رسانه اي كامل را نتیجه تجربه همكاران رسانه ملي در 
شبكه هاي مختلف راديويي و تلويزيوني خواند و گفت: تهیه گزارش هاي جذاب 
و تولید مستندهاي خوب از ضرورت هاي برنامه س��ازي در طول اين ايام است؛ 

رسالتي كه با تأسي از آن مي توان از گردنه هاي سخت امروز عبور كرد. 
وي در ادامه با اشاره به مناطق اس��تقرار واحدهاي سیار در طول مسیر، حرمین 
شريفین و كربالي معلي از پوشش دعاي كمیل، ندبه و زيارت اربعین خبر داد و 
اضافه كرد: ما بايد خود را با شرايط اين روزها وفق دهیم و به سمت فرهنگ سازي 
قیام عاشورا رفته و  دقت كنیم درس هاي مكتب انسان ساز عاشورا روايت بزرگي 

است به وسعت تاريخ بشريت و تا همیشه تاريخ حرف براي گفتن دارد.

تقدير رهبر انقاب از تركيب بند عاشورايي يك شاعر 

توسل کن به یك تار نخ از قنداق خونینش
 پس از انتشار تركيب بند عاشورايي نغمه مستشارنظامي از شاعران كشورمان 

درباره »باب الحوائج كربا حضرت علي اصغر)ع(«، مقام معظم رهبري از اين سروده تقدير كردند

پس از انتشار تركيب بند عاش�ورايي نغمه 
مستش�ارنظامي از ش�اعران كش�ورمان 
درب�اره ب�اب الحوائ�ج كرب�ا حض�رت 
علي اصغ�ر)ع(، مقام معظم رهب�ري از اين 
س�روده تقدير كردند و هدايايي از س�وي 
دفتر معظم له براي اين شاعر فرستاده شد. 

      
نغمه مستش��ارنظامي درباره اين س��روده در 

فضاي مجازي نوشت: 
سر ارادت ما و آستان حضرت دوست 

كه هر چه بر سر ما مي رود ارادت اوست
توس��لي بود و حال و روزي غريب، توسلي به 
يك تار نخ از قنداقه اي خونین، نذر س��المتي 
 گل هاي ناز در بس��تر بیماري، به رس��م ادب 
ش��عر را به محضر امین ش��عر پارس��ي، رهبر 
معظم انقالب مد ظله العالي ارسال كردم تا از 
رهنمودهاي ايشان بهره مند شوم- سال هاست 
من و دوستان شاعرم ش��عرهاي آيیني مان را 
تقديم حضورش��ان مي كنیم- و امروز، در اثر 
توس��ل به آن تار نخ خونی��ن قنداقه حضرت 
علي اصغر)ع(، پیام لطف��ي از محضر حضرت 
آقا به اين كمترين رسید، به همراه »انگشتري 
و آويز عقی��ق و چفیه اي متب��رك«، امید كه 
دعاي خیرشان بدرقه راهم باشد در روزي كه 

دست گیري ندارم. 
وي ادامه داد: خدا را ش��كر كه در هوايي نفس 
مي كش��یم كه به انفاس قدسي ايشان متبرك 

است. 
در ادامه اين تركیب بند منتشر مي شود:

بسمه تعالي
فِل الرَّضیِع،  الُم َعلی َعبِد اهللِّ بِن الُحَسیِن الطِّ السَّ
ِد َدُمُه فِي  ِط َدما، الُمَصعَّ ريِع، الُمَتَشحِّ الَمرِمي الصَّ
هِم في ِحجِر أبیِه، لََعَن اهللهّ ُ  ماءِ، الَمذبوِح بِالسَّ السَّ

راِمیُه َحرَملََة بَن كاِهٍل األََسِدي وَذويِه. 
سالم بر عبداهللهّ بن الحسین، كودك شیرخواره 
تیر خورده ضربت خورده به خ��ون تیپده كه 
خونش به آس��مان، پرت��اب ش��د و در دامان 
پدرش، با تیر، سر بُريده ش��د! خدا لعنت كند 
َحرَملَه ب��ن كاِهل اس��دی و همراهانش را كه 

به او تیر زدند. 
)زيارت ناحیه مقدسه(

   بند اول
گالب تازه در جام جهان آورده لبخندي

 براي پاسدار دين رباب آورده فرزندي

 چه فرزندي ك��ه ش��هد از خنده هاي��ش وام 
مي گیرد

 شكرريز و شكررفتار، شیرين تر ز هر قندي
 مالئك گاهوارش را به نوري سبز پوشانده
 برايش دود مي كردند از هر سوي اسپندي

 براي خواهرانش يك جهان نور است و آرامش
ه جان زينب، ندارد مثل و مانندي  براي عمهّ
و عبهّاس آبي ريخت بر لب هاي گلگونش  عمهّ
 پدر با بوسه زد بر حلق شیرينش گلوبندي
 برايش از علي خواند و علي نامید او را هم

 وراي حدهّ تقرير است شرح آرزومندي
 سحر مي ريخت از حلقوم اصغر يك جهان آواز

 قلم را آن زبان نبَود كه سرهّ عشق گويد باز
  بند دوم

نسیم دشت عطر گاهوارش را پراكنده
سحر، آرامش چشم خمارش را پراكنده
هیاهوي مالئك در هواي ديدن رويش
به خیمه عطر موي تابدارش را پراكنده

گل شش ماهه بوي ياس و الله توأمان دارد
شمیم عطرهاي يادگارش را پراكنده
نهال نورسي در باغ طوبي سر برآورده

چه بي رحمانه طوفان شاخسارش را پراكنده
به ياد نوبهار پرپر دردانه  زهرا

میان دشت، بابا، الله زارش را پراكنده
به سمت آسمان، خون علي اصغر خود را

غم و اندوه قلب داغدارش را پراكنده
اده  عالم به جاي دانه  تسبیح در سجهّ
هزاران دانه  سرخ انارش را پراكنده 

بخواب  اي آسمان شرمنده  روي تو الاليي
ر شد جهان از حلقه  موي تو الاليي معطهّ

  بند سوم
به میدان مي رود آقا و آقازاده در دستش

براي ياري بابا، پسر، آماده در دستش
به میدان رفت نوري، كوري چشمان خفاشان

عزيز سرور آزادگان، آزاده در دستش
به میدان رفت با لب هاي عطشان وارث باران

به اثبات كالم خود دلیلي ساده در دستش
به میدان رفت و بغضي مي فشارد حلق عالم را

دلیل راه حق، تنها، مسیر جاده در دستش
نگاه تار ره گم كردگان اما نمي بیند

خدا باب الحوائج را به موال داده در دستش
نشان كردند صهبا را در آن میناي شش ماهه
میان دشت، ساقي، جام سرخ باده در دستش

به سمت خیمه باز آورد آقا زاده را آقا

عقیق و لعل و مرج��ان، گل ب��ه گل افتاده در 
دستش

عطش را در گلوي غنچه، تنها ساقه مي فهمد
نگاه آخر نوباوه را قنداقه مي فهمد

  بند چهارم
نگاهش العطش را ترجماني ديگر آورده
 سكوت دردناكش اشك دنیا را در آورده

 عموعبهّاس بي شك مشت آبي داشت تا اصغر
 ولي افسوس تیر از چشم هايش سر در آورده
 پدر روشن ترين نور صداقت بود و دينداري

 به اثبات سخن هايش دلیلي بهتر آورده 
  كدامین قلب سنگي در جواب حضرت باران 

 به جاي آب، پیكاني به سمت حنجرآورده
 خلیل كربال دشت بال را مي كند نفرين
 كه اسماعیل را مذبوح نزد هاجر آورده

 به میدان مي رود بار دگر اين بار بي اصغر
  براي ياري دين خدا، تنها، سر آورده

جهان بع��د از تو ديگ��ر جاي ماندن نیس��ت 
فرزندم

شهید شیرخوارم، نور چشمم، ماه دلبندم
  بند پنجم

شهید داغ هجران تو با خنجر نمي میرد
كه نقش خنده ات در اين دو چشم تر نمي میرد
پس از فرزند خود با هر نفس جان مي دهد بابا

هال شمشیرها شرمي كه او ديگر نمي میرد
نه مشكي مانده در اين دش��ت خونین دل، نه 

ايي سقهّ
چرا صهبا نمي جوشد چرا ساغر نمي میرد

حرم امن اس��ت با مردان جان بر ك��ف در اين 
میدان

كه آيین علمداري در اين كشور نمي میرد
محبهّان علي اصغر تو مرد مي دانند

در ايران شور عشق آل پیغمبر نمي میرد
ه و كابل هزاران بار ديگر در دمشق و غزهّ

شهیدش كرده اند اما علي اصغر نمي میرد
علي اصغر فراوان است در آغوش گهواره 

بخوان مادر حديث عشق را در گوش گهواره
   بند ششم

طنین روضه در شب هاي نخلستان، علي اصغر
يل میدان علي اكبر، گل میدان علي اصغر

نمانده يار و ياور در میان لشكر بابا
به راه دينِ حق همراه و پشتیبان علي اصغر

دلیل گونه هاي شرم آگین گل سوري
دلیل اشك هاي ممتد باران علي اصغر
چو عطر ياس در سرتاسر عالم بهارافزا

چو شاخ گل میان باد، دست افشان علي اصغر
در اين دنیاي ناآرام، نامش نور، ذكرش گل

در اين درياي موجاموج كشتیبان علي اصغر
ل كن به يك تار نخ از قنداق خونینش توسهّ
هزاران درد دل را مي كند درمان علي اصغر
تويي باب الحوائج حاجت ما را تو مي داني

براي خاك تشنه مژده لبخند باراني. 
پیش از اين نیز تركیب بند عاشورايي ديگري 
از اين شاعر در سال هاي گذشته مورد تمجید 
رهبر انقالب قرار گرفته بود و معظم له خطاب 
به مستش��ارنظامي فرموده بودن��د: »در روز 
تاسوعا اين تركیب بند زيبا و باصفا را خواندم و 

صفا كردم. از شاعر محترم متشكرم«.
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