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رستگلار نمی شوند ملردملی 
کله خشلنلودى مخللوق را 
در مقلابلل غضلب خلاللق 

خريدنلد.
 تاريخ طبرى، ص يک، 
ص 932

حماسه »ملت امام حسين)ع(«
دیده ها و شنیده ها از گوش��ه و كنار كشور از این حکایت 
دارد كه محرم امس��ال به مراتب در جامعه از شور و حال 
بیشتری برخوردار بوده است. شاید برخی كرونا را چالشی 
مداوم و تغییرش��کل دهنده برای عزاداری محرم قلمداد 
می كردند، اما محرم امسال نش��ان داد پروتکل هایی كه 
تقریباً دو س��ال منجر به ایجاد محدودی��ت در برگزاری 
عزاداری محرم شده بود، نه تنها پس از لغو از شور و حال و 
اشتیاق آن نکاسته، بلکه تشنگی جامعه را مضاعف كرده 
اس��ت. اگر در س��ال های گذش��ته برخی مناطق شمالی 
شهر شاهد س��ردی در برگزاری دسته جات و هیئت های 
عزاداری حسینی بودند، امسال از همان مناطق به شکلی 
خودجوش گرمی و حرارت محرم خود را نش��ان داد. این 
عطش برای حضور در جمع عزاداران حسینی خود از نوعی 
تمایل به معنویت در جامعه حکای��ت می كند و مردم در 
این معنویت خواهی به طور عادی بیش از همه خیمه امام 
حسین)ع( را چون چشمه ای الیزال می بینند كه می تواند 
آنها را سیراب كند. این تشنگی معنوی در حالی در جامعه 
وجود دارد كه رشد وسایل ارتباط جمعی، انسان امروز را 

غرق در فضای مجازی كرده است. 
در چنین وضعیتی اش��تیاق به معنویت موضوعی فطری 
است كه قطعاً ریشه های آن نه تنها در ایران، بلکه  در همه 
جهان كم و بیش و به انحای مختلف خود را نشان می دهد. 
اما رس��انه های غالب این روحیه جمعی در نزد جوامع را 
سانسور می كنند و می كوشند آن را به سمت و سوی زرق و 
برق های كاذب هدایت كنند. نکته مهم دیگر درباره تشنگی 
و پناهندگی مردم ایران به امام حس��ین)ع( این است كه 
جامعه این روحی��ه را در جمع جس��ت وجو می كند و به 
تجربه آموخته كه رستگاری در میان جمع میسر می شود. 
این جمع گرایی، نعمتی است كه شیوع ویروس كرونا آن 
را چند صباحی به چالش كشیده بود و حاال پس از دو سال 
جمع گریزی و از هم فراری بودن هایی كه فردیت انسان ها 
را ضریب م��ی داد، این امام حس��ین)ع( اس��ت كه برای 
ایرانیان بهترین پناهگاه و محل رجوع جمعی محس��وب 
 می شود تا دورهم جمع ش��وند و یک احساس مشترك را 

زمزمه كنند. 
هیچ چی��زی به این ان��دازه نمی تواند جامعه ای��ران را به 
یک حس مش��ترك معنوی نائل كند. همه اینها نش��ان 
می دهد كه مراسم عزاداری امام حسین)ع( برخالف آنچه 

دش��منان دین تبلیغ می كنند، نه تنها باعث افس��ردگی 
در جامعه نیس��ت، بلکه منجر به نوعی همدردی و حس 
مش��ترك اجتماعی و تخلیه درونی می شود كه در نهایت 
یک تس��کین اجتماعی را رقم می زند. به عبارتی می توان 
گفت جامعه ای��ران همه دردها، رنج ها و س��ختی هایش 
را به پای یک س��وگ و غم عظیم م��ی آورد و هنگامی كه 
در این سوگ دس��ته جمعی روضه خوان عظمت مصیبت 
خاندان پیامبر می ش��ود گویی زایش��ی مج��دد می یابد. 
پر بیراه نیست اگر بگوییم رمز پایداری و مقاومت در برابر 
مصائبی چون تحریم، مش��کالت معیش��تی، خرابکاری 
و تبلیغ��ات پرحجم رس��انه ای همین زای��ش روحی در 
مناسکی چون محرم اس��ت. این تجدید روحیه بی شک 
ظرفیتی اس��ت كه در اسالم و مذهب ش��یعه وجود دارد 
و یک انرژی الیزال و تمام نش��دنی اس��ت. جامعه ایران 
به مرور به این درك نائل آمده كه خود به مثابه انس��انی 
از جهان امروز تش��نه حقیقت��ی چون امام حس��ین)ع( 
 است و اش��ک بر مصائب آل اهلل نیازی اس��ت كه روح او را 

پاالیش می دهد. 
به عبارتی دیگر ما اسیرانی هستیم كه می دانیم آزاده ای 
چون امام حسین)ع( نیازی به گریه ما ندارد و این گریه ها 
در حقیقت میراث و هدیه ای است كه روح خود را به قدر 
ظرف خودمان به آن عظمت نزدیک كنیم. معنای حقیقی 
جمله آن علمدار شهید كه گفت »ما ملت امام حسینیم« 
و نیز جمله آن امام سفر كرده كه فرمود »هرچه داریم از 
محرم و صفر داریم« با درك چنین مختصاتی از عاشورا 
و مش��اهده ش��ور و حال روزافزون آن بهتر از قبل قابل 

فهم است.

يک سال از درگذشت تلخ ارشا اقدسی گذشت    خبر
معماى مرگ بدلکار دوست داشتنی سينما

دور ريختن بادمجان در ايران سوژه رسانه ملکه شد
تاش بی وقفه بی بی سی براى پيدا کردن اخبار منفی در ايران

    محمد صادقی
بنگاه سلخن پراکنی ملکله انگليس، اين روز هلا به دنبال 
انتشلار اخبار منفلی در ايلران حتلی حاضر اسلت  دور 
ريخته شدن چند کيلو بادمجان را در روستايی دور افتاده 
از ايران به عنوان خبر در صدر اخبار خود بگذارد تا شايد 
بتواند به مخاطلب القا کند در ايران اوضاع خوب نيسلت!

70 سال پیش، مقامات سازمان جاسوس��ی بریتانیا، آنقدر به 
بی بی سی اعتماد داشتند كه گفته می شود 28 مرداد 1332 
اس��م رمز كودتا علیه دولت ملی ایران از س��وی این رس��انه 
مرموز اعالم شده اس��ت، اما امروز بی بی سی فارسی كه نه تنها 
رادیو، بلکه تلویزیون و وب سایت اینترنتی هم دارد و در همه 
شبکه های اجتماعی و پیام رسان ها  فعال است، برای جلب نگاه 
مردم ایران دس��ت به روش های نخ نمایی می زند. بی بی سی   با 
الگو برداری از دیگر ش��بکه های لندن نشین یعنی »من و تو«، 
اخبار زرد را در حجم گسترده ای منتشر می كند. افت فشار گاز 
در یک محله از شهر كرمانشاه، بسته شدن چند لباس فروشی 
در اهواز و یا اعتراض به قطع شدن برق در یک شهرستان استان 
فارس بخشی از اخباری است كه به گردانندگان بی بی سی به 

عنوان خبر از ایران منتشر كرده اند. 
شبکه سلطنتی كه اتفاقاً در لندن حضور دارد، خبر  سانحه برای 
خرس قهوه ای در یکی از جاده های خراسان  را منتشر می كند، 
ولی از اینکه در قلب لندن، ماهانه چندی��ن پرنده كنار آبزی 
دریاچه »شفتسبری« به دست مردم انگلیس كشته می شوند، 
خبری منتشر نمی كند. هیچ گاه خبر كشته شدن دو غاز كه روز 
شنبه در خیابان نزدیک دریاچه با اتومبیل زیر گرفته شده اند، 
در خبرهای بی بی سی دیده نمی شود. بخش فارسی بی بی سی، 

هیچ كدام از اعتراضات به فقر و فشار اقتصادی بر طبقه كارگر 
در انگلیس را كه منجر به تجمعات و تظاهرات خیابانی می شود، 
پوشش نمی دهد با آنکه بخش انگلیسی زبان بی بی سی آن را 

منتشر كرده است.  
دلیل این كار سیاس��تی به نام »سوگیری رس��انه ای« است. 
سوگیری در انتشار خبر، ش��امل بخش های مختلفی از جمله 
سوگیری سیاسی می شود. انگلیس كه هیچ گاه جزو دولت های 
دوس��ت مردم ایران نبوده اس��ت و قریب به چهل و چند سال 
اس��ت ابزار رس��انه ای جنگ روانی علیه جمهوری اس��المی 
اس��ت، در انتش��ار اخبار مرتبط با ایران، رویکرد انتشار اخبار 
منفی را در پیش گرفته اس��ت. بی بی س��ی  با آنک��ه در زمینه 
روزنامه نگاری خود را صاحب سبک می داند، در انتشار اخبار 
علیه ایران، ارزش های خبری مرس��وم را زیر پ��ا می گذارد و 
بدیهی ترین اصول انتش��ار خبر را فدای القای جو ضد ایرانی 
می كن��د . تا آنجا ك��ه اگر فردا تیت��ر زد » ب��اد در ایران رخت 
 یک پی��ر زن را در یک روس��تا از روی بند لباس ب��رد«، نباید 

تعجب كنیم.

   محمد صادقی
هنلوز عللت دقيلق ملرگ هنرمنلد محبلوب بدللکارى 
سلينماى ايلران بله خانلواده وى اعلام نشلده اسلت. 
چند روز پیش اولین س��الگرد درگذشت ارش��ا اقدسی، هنرمند 
بلدكار س��ینما و چهره محبوب تلویزیونی بود. اقدس��ی كه برای 
حضور در ی��ک پروژه س��ینمایی به بیروت س��فر ك��رده بود، به 
دلیل آنچه اش��تباهات فنی و محاس��باتی عنوان ش��ده اس��ت، 
جان خ��ود را از دس��ت داد. در اولین س��الگرد درگذش��ت این 
 هنرمن��د، مادر وی از مش��خص نش��دن عل��ت دقیق م��رگ او، 

گفته است.
فرزانه موجودی می گوید: »یک س��ال گذش��ته و ما در این مدت 
هیچ خواس��ته و توقعی برای انجام كاری به نام ارش��ا نداشتیم و 
نداریم، هرچند دوس��تانش كارهای��ی انجام داده ان��د، ولی برای 
من شخصاً فقط دو مسئله مهم اس��ت؛ اول اینکه من هنوز، هنوز 
و هنوز منتظرم بدانم به چه علتی ارش��ا از میان ما رفته است. آیا 
كسی كوتاهی كرده اس��ت؟ اگر كوتاهی در میان باشد باید حتماً 

پاس��خگو باش��ند و می خواهم كه این موضوع برایم روشن شود 
تا بلکه دل��م كمی آرام گی��رد. دوم اینکه گروهی كه س��ر صحنه  
فیلمبرداری در لبنان بودند، براس��اس فیلم هایی كه ضبط شده، 
گفتند ارش��ا ركورد بی نظیری در آنجا زده و آنه��ا قول ثبت این 
رك��ورد را در گینس داده ان��د. همچنین قول س��اخت فیلمی از 
 بیوگرافی و كارهای ارشا دادند كه برای انجام هر دوی این كارها 

در انتظارم.«
مرداد ماه 1400، ارشا اقدسی سر صحنه یک فیلم سینمایی دچار 
سانحه شد. حادثه زمانی رخ داد كه برخالف محاسبات انجام شده، 
خودروی اقدس��ی چپ ش��د و این هنرمند جوان را دچار آسیب 
جدی كرد. با انتقال وی به بیمارس��تانی در بیروت اعالم شد او به 
كما رفته است و تالش های پزشکی برای نجات جان این هنرمند 
آغاز شد، اما متأسفانه در حالی كه قرار بود گروه پزشکی از ایران 
برای مداوای وی به لبنان برود، این بدلکار س��ینما روز 13 مرداد 

1400 چشم از جهان فروبست. 
اقدسی 14 اردیبهش��ت س��ال 1361 در تهران به دنیا آمد. او از 
كودكی به ورزش عالقه داش��ت و آن را دنبال می كرد. ارشا رشته 
ورزشی  آیکی دو )هنر رزمی ژاپنی( را فراگرفت و توانست مربیگری 
این رشته را هم كس��ب كند. در سال 84 در رش��ته تربیت بدنی، 
بورس��یه تحصیلی ایتالیا را گرفت، ولی با دیدن آگهی دوره های 
بدلکاری با مرحوم پیمان ابدی آشنا شد، از دانشگاه انصراف داد و 
كار بدلکاری را شروع كرد. اقدسی با ادامه دادن بدلکاری توانست 
س��رمربی كالس های بدلکاری پیمان ابدی ش��ود و سپس گروه 
بدلکاران 13 را پایه گذاری كرد. مرحوم اقدسی عالوه بر بدلکاری 
در س��ینما و تلویزیون در قامت مجری و كارش��ناس ورزشی نیز 

فعالیت داشت.

 »حسینیه معلی« 
پدیده تلویزیونی محرم امسال

الگوسازى مداحی صحيح در »حسينيه معلی« و بينندگان ميليونی آن وجه تمايز اين برنامه 
با ديگر ويژه هاى محرمی سيما است

    رسانه

   محمدصادق عابدينی
برنامه تلويزيونی »حسينيه معلی« در دهه 
اول محرم توانست به يک پديده تلويزيونی 
تبديل شود و از نظر ميزان مخاطب و همچنين 
بازتاب هاى رسلانه اى وجه تمايزى با ديگر 
برنامه هاى ويژه محرم صدا و سيما ايجاد کند.

هر شب ساعت 22 از شبکه 3 سیما، برنامه ای با 
عنوان »حسینیه معلی« پخش می شود. در این 
برنامه، نوحه خوانان و ذاكران اهل بیت )ع( در 
حضور اساتید و چهره های شاخص مداحی مانند 
سعید حدادیان، مهدی رس��ولی، سید مجید 
بنی فاطمه و محمد صمیم��ی، به نوحه خوانی، 
اجرای تعزیه و ذكر مصیبت می پردازند و پس از 
هر اجرا، كارشناسان حاضر نظرات خود را درباره 

آن بیان می كنند.
برخی به اش��تباه »حس��ینیه معلی« را برنامه 
كشف استعداد نامیده اند، اگر چه سبک و سیاق 
این برنامه در معرفی مداح��ان و ذاكرین اهل 
بی��ت )ع( و اجرای آن ش��باهت های زیادی به 
برنامه های كشف استعداد دارد، اما تفاوت عمده 
»حسینیه معلی« با تلنت های استعدادیابی از 
جمله »عصر جدید« این است كه در این برنامه 
كسی برای شهرت دنیایی و جایزه مادی و منافع 
دیگر پا به برنام��ه نمی گذارد. در »حس��ینیه 
معلی« آنچه باعث می شود، ذكر یک ذاكر اهل 
بیت )ع( و یا یک نوحه خوانی به دل بینندگان 
بنشیند همانا خلوص نیت و عرض ارادت قلبی 

شركت كنندگان به سیدالشهدا )ع( است.
   تلنت مذهبی

برنامه ه��ای اس��تعدادیابی یا تلنت ش��وها، از 
مشهورترین برنامه های تلویزیونی هستند كه 
در اغلب كش��ورهای جهان به منظور كش��ف 
استعداد در زمینه های مختلف برگزار می شوند. 
در ایران برنامه عصر جدید، برای كشف و معرفی 
اس��تعدادها به ش��ناخته ترین برنامه تلنت در 
صداوس��یما تبدیل شده اس��ت. با این حال در 
كنار عصر جدید، برنامه های اس��تعدادیابی با 
رویکردهای متفاوت تری نیز اجرا شده اس��ت. 
مانند برنامه »اس��راء« در ش��بکه قرآن سیما 
كه به كشف اس��تعداد نوجوان در عرصه قرائت 

قرآن می پرداخ��ت. یا برنامه »نغمه عش��اق« 
كه یک تلن��ت اس��تعدادیابی در مداحی گروه 
س��نی نوجوانان بود كه البته موفق هم نبود. با 
وجود این ، »حس��ینیه معلی« را نمی توان یک 
برنامه استعدادیابی با اس��لوب های مرسوم در 
این نوع برنامه  ها دانست. در این برنامه داوران 
قرار نیست به كسی رأی مثبت بدهند، در اصل 
اجراها در حضور اساتید، برای تصحیح ایرادات 
احتمالی انجام می ش��ود. كارشناسان اغلب با 
مداح حاضر در برنامه همراه می شوند و فضای 
برنامه »حسینیه معلی« را به سمت یک هیئت 

عزاداری پیش می برند.
كشف اس��تعداد در حوزه مداحی اهل بیت )ع( 
اولین بار در شبکه های تلویزیونی مذهبی كشور 
عراق اجرا ش��د. مهم ترین برنامه در این زمینه 
»وجیها بالحس��ین« نام دارد كه در شهر كربال 
برگزار می ش��ود و برای اولین بار امسال بخش 
مداحی فارسی و تركی نیز به آن افزوده شده است 
و به صورت بین المللی انجام می شود، اما برنامه 
»وجیها بالحسین« جنبه رقابتی دارد و با آنچه 
در »حسینیه معلی« وجود دارد، متفاوت است. از 
این رو می توان گفت كه »حسینیه معلی« با وجود 
شباهت هایی كه به برنامه های استعدادیابی دارد، 
در میان آنها جای نمی گیرد. این برنامه را می توان 
یک پدیده نو ظهور در صدا و سیما برای پرداختن 

به عزای سید الشهدا)ع( دانست.
   حسينيه معلی و الگوسازى مداحی

 از آفت ه��ای بزرگی كه در س��ال های اخیر در 
حوزه مداحی اهل بیت )ع( به وجود آمده است، 
اس��تفاده برخی مداحان از ملودی آهنگ های 
پاپ فارسی برای خواندن اشعار مداحی است. 
آفتی كه  باعث وهن مراسم عزاداری نیز می شود 
و این مراسم س��نتی مذهبی را از مسیر اصلی 
خود خارج می كند. در كن��ار این آفت بزرگ، 
استفاده از برخی تعابیر نادرست در مداحی ها 
و استفاده از روایات نامعتبر در میان چهره های 
بعضاً گمنام عرصه ذاكری اهل بیت)ع(، حواشی 
را به دنبال داشته اس��ت. از كاركردهای مهمی 
كه یک ده��ه برگزاری »حس��ینیه معلی« در 
تلویزیون ب��ه دنبال داشته اس��ت، تالش برای 

اصالح و الگو س��ازی مداحی است. چهره های 
معتبر مداحی در این برنامه بر اجرای چهره های 
جوان تر نظارت دارند و تالش ب��رای ارائه یک 
مداحی درس��ت به یک الگوس��ازی در عرصه 

مداحی و ذاكری می انجامد. 
    آمار ميليونی حسينيه معلی

 از راه های تشخیص پر بیننده بودن یک برنامه 
تلویزیونی، میزان بازدید های آن برنامه در پلتفرم 
»تلوبیون« است كه حتی می توان گفت در میزان 
استقبال از یک برنامه از نظر سنجی های صدا و 
سیما نیز نتایج بهتری را دارد. بر اساس آخرین 
آمار  از بیننده های برنامه »حسینیه معلی«، تا 
ظهر عاشورا، بیش از 2 میلیون و 115 هزار بازدید 
در تلوبیون از این برنامه به ثبت رسیده است. رقم 
قابل توجهی كه هم یک ركورد به شمار می رود 
و هم نمایانگر میزان اقبال بیننده های تلویزیونی 

از »حسینیه معلی« است. 
برخی از بخش های برنامه تلویزیونی »حسینیه 
معلی« در ش��بکه ه��ای اجتماعی نی��ز بارها 
بازپخش شده و به اصطالح وایرال شده است.  از 
ویدئوهای مشهور بازپخش شده، اجراهای شب 
سوم محرم است كه منس��وب به شب حضرت 
رقیه )س( اس��ت. در این ش��ب، اجرای نوحه 
در برنامه با واكنش احساس��ی حامد سلطانی، 
مجری برنامه روبه رو ش��د. سلطانی كه چندی 
پیش همسر و كودك خردسالش را در تصادف 
رانندگی از دست داده است، حین اجرای نوحه  
منقلب شد و به شدت گریست. اجرای مجلس 
تعزیه قتلگاه  نیز از جمل��ه ویدئوهای پر بازدید 
»حسینیه معلی« بود. در این اجرا، كارشناسان 
برنامه به شدت منقلب شدند و سعید حدادیان 

برای لحظاتی برنامه را ترك كرد. 
حضور ذاكرین اهل بیت )ع( از دیگر كشورهای 
اس��المی از جمله ویژگی های برنامه حسینیه 
معلی است و همخوانی بنی فاطمه با ذاكر اهل 
پاكس��تان از جمله بخش های وایرال شده این 

برنامه بوده است. 
   حسينيه معلی ضد کليشه هاى 

تلويزيونی
ویژه برنامه های مناسبتی صدا و سیما برای ایام 
محرم، به یک الگوی ثابت رسیده است. دعوت 
از خطیبان و منبریان و ذكر مصیبت از س��وی 
ذاكر اهل بی��ت  كه با پخش نمای��ی از مضجع 
منور سیدالش��هدا همراه اس��ت، ب��ه یک الگو 
تبدیل شده كه با عناوین مختلف در شبکه های 
تلویزیونی تکرار می ش��ود. »حسینیه معلی« 
توانس��ته یک گام تازه در س��اخت برنامه های 
ویژه محرم تلویزیون بردارد. استفاده از فضای 
جذاب تلنت ها و تركیب آن با مفاهیم و فرهنگ 
سنتی عزاداری، استقبال خوبی را تا امروز رقم 
زده است. این برنامه توانس��ته یک برند جدید 
برای برنامه سازی محرمی معرفی كند و نشان 
دهد كه خالقیت حت��ی در زمین��ه ای مانند 
مداحی می تواند باعث جلب نظر بیننده های 

تلویزیون شود.
   سینما

محسن سوهانی     یادداشت

جواد محرمی     فرهنگ

تأملی بر يک آفت در رسانه
بوق های وارونه ساز!

از بزرگ تری��ن خطاهای ش��ناختی، تلق��ی ارتباطات و 
تبلیغات به مثابه بوقچی گری اس��ت! تلقی نادرستی كه 
در عمل منجر به نواختن ش��یپور رسانه از سر گشادش 
می شود. سفیدنمایی مطلق و اغراق شده از دریچه رسانه، 
یک خطای فاحش شناختی اس��ت كه نه تنها منجر به 
امیدآفرینی نمی ش��ود، بلک��ه برعکس با ایج��اد پدیده 
 »وارونگی در افکار عمومی«، س��رمایه های اجتماعی را 

كاهش می دهد.
وارونگی افکار عموم��ی از درك تناقض بی��ن تبلیغات 
رسانه ای با واقعیت زندگی جاری شکل می گیرد. كافی 
است یک آمار بی اساس و اغراق شده در تبلیغ موضوعی 
از طرف رسانه ای كشف شود تا تمام آمارهای ارائه شده 
به واسطه آن، حتی درست ترین شان از اساس زیر سؤال 

برود و مرجعیت رسانه ای  آن سلب شود.
تا به حال به الگوی بازنمایی حاكمیت امریکا در فیلم های 
سینمایی هالیوودی یا سریال های تلویزیونی این كشور 
دقت كرده اید؛ برخالف مدل های رسانه ای كه تا پیش از 
جنگ سرد به شکل پروپاگاندا در آلمان نازی یا شوروی 
س��ابق رواج داش��ت، آنها هیچ ابای��ی از نمایش ضمنی 
 CIA ضعف ها، كاس��تی و فس��ادهای خود، حت��ی در
ندارن��د، چون طبق الگ��وی مطلوبش��ان در كلیت و در 
نهایت یک امریکایی قهرمان است كه در قالب شخصیتی 
عمدتاً تنها و مس��تقل با این كاستی ها مبارزه می كند و 

 

پیروز می شود.
این موضع ارتباط��ی در تولیدات رس��انه ای و محتوای 
 هنری س��ه پیام ش��ناختی واض��ح در ذه��ن مخاطب 

ایجاد می كند:
1- نمایش انتقادی مشکالت سیاسی و اجتماعی مانند 
یک دریچه سوپاپ از بار روانی مخاطب می كاهد تا ضمن 
اعتماد به روایت، حتی اغراق ها و مطالب دروغین مثبتی 

را كه ارائه می شود باور كند.
2- با قرار دادن نقطه اصالح در نسبت با آینده ایجاد امید 

و انگیزه می كند.
3- به ناخودآگاه مخاطب می گوید:»حس��اب فسادها و 
آدم های فاس��د را از حکومت جدا كن. حکومت یکایک 

شما شهروندان مستقلش هستید«. 
این رویکرد گرچه با واقعیت حکومت جامعه امریکا سازگار 
نیست و حتی عکس آن صادق اس��ت، اما به عنوان یک 
 روش از نظر رسانه ای و شناختی تولید سرمایه اجتماعی 

می كند.

    شعر

سروده اى در رثاى حضرت عباس)ع(

 نمی آيد همانندت 
در اين عالم علمدارى

فاطمله معصومی شلاعر جلوان، همزمان با تاسلوعاى 
حسينی، جديدترين سروده خود را منتشر کرده است.

به پای باد هرگز خم نخواهد شد سپیداری
نمی آید همانندت در این عالم، علمداری

چه مهری زد علی با بوسه اش بر دست های تو
كه داده مثل تو دست وفاداری به ساالری

دعای مادرت این است  ای باالبلند من
نیفتد كاش پیش چشم دشمن هیچ سرداری

چرا خورشید، سرگردان به دور ماه می چرخید
الهی كه نیفتد بر زمین ماه شب تاری

چنانت چیده اند  ای گل كه از عطر گالب تو
نمانده در تمام وسعت این دشت هشیاری

نگاهت كاش قدری فرصت دیدن به تو می داد
میسر می شود دیدن مگر با چشم خونباری؟
عمود و ضربه  سنگین، هزاران زخمه  شمشیر

 در این توفان خون هم خم نخواهد شد سپیداری

 شميم حسينی
در کتابفروشی هاى کشور

سلومين دوره پويش »سلفير حسلين )ع(« به دو صلورت حضورى 
و مجلازى در کتابفروشلی هاى حاضلر در ايلن پويلش ادامله دارد.
به گزارش ج��وان به نق��ل از روابط عمومی خان��ه كتاب و ادبی��ات ایران، 
س��ومین دوره پوی��ش س��فیر حس��ین)ع( ت��ا 23 مردادم��اه 1401 به 
همت انجمن خوش��ه )كتابفروش��ان جبهه فرهنگی انقالب اس��المی( با 
هم��کاری معاونت امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارش��اد اس��المی، خانه 
 كتاب و ادبی��ات ایران، جامعه ایمانی مش��عر و مجموعه ش��یرازه در حال 

برگزاری است.
كتاب های منتخب این پویش در سامانه pooyesh.ketab.ir  با 20درصد 

تخفیف و سایر كتاب ها با تخفیف 15 درصدی ارائه می شوند.
در این پویش به كدملی هر خریدار مبلغ 60 هزار تومان اعتبار خرید كتاب 
اختصاص می گیرد. برای اس��تفاده از اعتبار خرید چه به  صورت حضوری 
و چه به  صورت غیرحضوری به كدملی، تاریخ تولد و ش��ماره تلفن همراه 

)متعلق به شخص( نیاز است.
در پویش س��فیر حس��ین)ع(، خرید به دو صورت حضوری در فروشگاه و 
غیرحضوری در سامانه انجام می ش��ود. انجام خریدهای مجازی نیز به دو 
صورت امکانپذیر است؛ خریداران می توانند خرید خود را به صورت مجازی 
ثبت و با مراجعه به كتابفروش��ی آن را دریافت یا كتاب را از طریق ارسال 

پستی رایگان دریافت كنند.
خریداران می توانند از ساعت 9 تا 18 از طریق شماره تلفن های ثبت شده 
در سامانه با كتابفروش��ی ها تماس بگیرند. مركز پشتیبانی و پاسخگویی 
نیز با ش��ماره 91009898-021 پاس��خگوی عالقه مندان به شركت در 

این پویش است.


