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و درگذريد.

 گزيده تحف العقول

در قالب كتاب »خانه اى براى همه« منتشر شد

 روايت بدون اغراق و سانسور از زندگی يک مادر
كت�اب »خان�ه اى ب�راى هم�ه«، 
خاط�رات و روايت زندگی منصوره 
مقدس�يان به قلم مرضي�ه ذاكرى 
چ�اپ و روان�ه ب�ازار نش�ر ش�د.
به گزارش جوان، كت��اب »خانه ای 
ب��رای هم��ه«، خاط��رات و روایت 
زندگ��ی منصوره مقدس��یان به قلم 
مرضیه ذاكری و توس��ط انتشارات 

»راه یار« چاپ و روانه بازار نشر شد.
»از خود دانستن« چیست؟ با پیوند با 
خدا، »خود« انسان متفاوت مي شود. 
دیگ��ر آن آدم قبل نیس��ت. بزرگ و 
بزرگتر مي شود و مرزهاي وجودش 

دیگر آنقدر تنگ نیس��ت كه خودش هم در آن جا نش��ود و 
همیشه گرفته و دلگیر باشد. ش��نیده اید كه آدمها به خاطر 
در باز خانه كس��ي به میهماني نمیروند، بلکه این روي باز و 
دل گشاده است كه میهمان را به خانه مي آورد. این روي باز، 
همان بزرگ و وسیع بودن انسان است. با »بزرگ شدن خود«، 
مرزهاي خانه انسان نیز تغییر مي كند و خانه بزرگ مي شود. 
نه اینکه دیوارهاي خانه حركت كنند و خانه وسیع شود، بلکه 
چون دل وسیع ش��ده، خانه هم براي دیگران جا دارد، خانه 

مي شود خانه امید آدم ها. 
اینها كه گفتیم، تنها چند كلمه سخت نیست كه در ذهن ها 
و خیالبافي هاي كنار هم قرار بگیرند و دنیایي دست نیافتني 
بسازند. اشتباه نکنیم! فقط كعبه نیس��ت كه خدا در قرآن 
آن را خانه مردم نامیده یا فقط در خ��ان ائمه)ع( روي هم 
مردم و هم بي پناهان باز نبوده است، این چیزها مي شود در 
دنیاي آدم هاي معمولي هم اتفاق بیفتد. داستان خانه خانم 
منصوره مقدسیان در كتاب خانه ای برای همه از این دست 

خانه هاست كه خانه اش شده »خانه اي براي همه.«
مادر هم در این خانه، مادري براي همه است؛ مادري فراگیر 
و دلس��وز كه اگر پول هم نمي داش��ت، بي اعتنا نبودنش به 
دیگران، باالخره ج��وري خودش را نمای��ان مي كرد. اصاًل 
»مادري« الگوي خوبي است براي رهبري اجتماعي در محله 

یا فامیل یا حتي جامعه بزرگ.
منصوره مقدسیان در ظاهر كار خیلي خاصي نمي كند، اما 
ظرافت هاي درك او از دیگران باعث شده ظرفیت آدم ها را 
خوب بشناسد و متناسب با هر كدام جوري دستگیري كند. 
اینها به این معني نیست كه كار او نمونه اي بي نقص است، نه. 

اینها به این معناست كه چقدر وقتي 
مادري بخواهد مادري كند، مي تواند 
رهب��ري اجتماع��ي و پیونده��اي 
اجتماعي را تقویت كن��د و چقدر از 
این دس��ت مادرها دوروبرمان داریم 
و قدر نمي دانیم كه همین نمونه ها، 
اكسیري هس��تند براي دنیاي تنها 
شده و آدم هاي بي كس و كار شده این 
جهان مدرن. خالصه اینکه این آدم ها 
خاص نبوده اند، بلکه خاص شده اند، 
فقط اراده كرده اند كه خودش��ان را 
بزرگ كنند و جا پیدا شده براي بقیه.
این آدم ها نمونه هاي خوبي هستند 
كه سر دست بگیریم شان و وقتي مي خواهیم از سبک زندگي 
اسالمي بگوییم، براي عیني شدن صحبت هایمان و براي نشان 
دادن شدني بودن این س��بک از زندگي، معرفي شان كنیم. 
اغراق هم الزم نیست. كافي است زندگي آنها را همانطور كه 
بوده، روایت كنیم. همین روایت بدون اغراق و سانسور جذاب 
است و دل مخاطب را با خودش همراه می كند، چراكه نزدیک 
به فطرت است. از این دست مادرها و از این دست خانه ها، هم 
در شهر پیدا مي شود و هم در روستا. هم پولدارش هست و هم 
تنگدست گشاده دستش. مي توانیم پیدا و روایتشان كنیم. 
مي شود غیر از اینکه چراغ بگیریم و دنبالشان بگردیم و پیدا 
كنیم شان براي روایت، امتحان هم كنیم. خیلي خوب است 

بزرگ شدن ها و بزرگ شدن خانه ها.
بعد از انتش��ار كتاب »خانم مربي«، روایت زندگي سعیده 
صدی��ق زاده توس��ط انتش��ارات »راه ی��ار«، مخاطبان از 
بخش هایي از كتاب اس��تقبال كردند كه راوي بسیار تحت 
تأثیر تربیت مادرش بوده است. مادر ایشان، خانم منصوره 
مقدس��یان را بعد از چاپ این كتاب پیدا كردیم. »خانه اي 
براي همه« حاصل روایت فرزندان، نوه ها، شاگردان، آشنایان 

و همسایه هاي منصوره مقدسیان است.«
بنابراین گزارش، كتاب »خانه ای برای همه« كه تحقیق آن 
برعهده مرضیه ذاكری و صدیقه هنرور بوده و تدوین آن توسط 
مرضیه ذاكری صورت گرفته است، در 216صفحه، شمارگان 
یار«  هزار جلد و با قیمت 65هزار تومان از سوی انتشارات »راه 
منتشر ش��ده اس��ت و عالقه مندان عالوه بر كتابفروشی ها 
می توانند از طریق س��ایت و صفحات مجازی ناشر به نشانی 

raheyarpub.ir  نسبت به تهیه كتاب اقدام كنند.

آبرودارى پويانمايی ايرانی در روزهاى ركود سينما

خانواده ها پويانمايی ايرانی را به سينما تحميل كردند
براي شركت در بخش بين الملل جشنواره قصه گويي كانون

انتخاب قصه هايي كه به فرهنگ ايراني نزديک باشند
دبي�ر كميت�ه بين المل�ل بيس�ت و چهارمي�ن دوره 
جش�نواره قصه گويي كان�ون پ�رورش فكري ك�ودكان و 
نوجوان�ان از ش�ركت ۲۵ نف�ر در اي�ن بخ�ش خب�ر داد. 
همایون همداني، دبیر كمیته بین الملل بیست و چهارمین دوره 
جشنواره قصه گویي كانون پرورش فکري كودكان و نوجوانان  با 
اشاره به روند برگزاري این بخش از جشنواره به تسنیم گفت: ما در 
دوره جاري جشنواره تالش كردیم فراخوان بخش بین الملل را به 
صورت عمومي منتشر و از قصه گوهاي بین المللي كه ید طوالیي 

در این زمینه دارند، براي شركت در این دوره دعوت كنیم. 
وي ادامه داد: در همین راستا از قریب به 400 نفر از قصه گویان 
در سطح بین الملل براي رقابت در این دوره دعوت كردیم كه از 
این تعداد، 50 نفر براي شركت در این رویداد ثبت نام كردند. بعد 
از بررسي و پایش اولیه از این تعداد، 25 نفر به دبیرخانه جشنواره 
معرفي شدند و در نهایت پس از بررسي آثار، 10قصه گو به مرحله 
رقابتي راه یافتند. تالش شده آثاري در این بخش انتخاب شود 

كه به معیارهاي فرهنگي ما نزدیک باشد. 
همداني با اشاره به شركت قصه گویان داخلي در بخش بین الملل 
جشنواره قصه گویي گفت: نزدیک به 60 نفر قصه گوي داخلي 
نیز در بخش رقابتي بین الملل شركت كردند كه پس از پایش 
اولیه نزدیک به 35 قصه گو انتخاب و در مرحله نهایي، 15قصه گو 

به بخش رقابت این رویداد راه یافتند. 
دبیر كمیت��ه بین الملل بیس��ت و چهارمین دوره جش��نواره 
قصه گویي به كشورهاي شركت كننده در این دوره اشاره و اضافه 
كرد: در این دوره از كش��ورهاي كنیا، آرژانتین، كلمبیا، تركیه، 

هندوستان و كانادا شركت كننده حضور خواهند داشت. 
وي در پاسخ به این پرسش كه رقابت در بخش بین الملل از چه 
زماني آغاز خواهد شد، گفت: هر س��ال روال كار بر این بود كه 
جش��نواره از 24 تا 30 آذرماه به كار خود پایان دهد، اما امسال 
به دلیل مصادف ش��دن با ایام فاطمیه، جش��نواره با تأخیر در 

18دي ماه در یزد برگزار خواهد شد. 
همداني در ادامه به كیفیت آثار ارسال ش��ده در این دوره اشاره 
و اضافه كرد: در این دوره جش��نواره، بر خالف دوره هاي سابق، 
توجه بیش��تري به مخاطب كودك و نوجوان شده است. در این 
دوره تنوع قصه گوها و آثار بیشتر از دوره هاي قبل است. از سوي 
دیگر، در این دوره آثاري كه بر اساس افسانه هاي قدیمي طراحي 
شده باشند نیز حضور دارند. »سرگرمي« و »آموزش مفاهیم« دو 
محور اصلي در انتخاب آثار بوده است. در واقع سعي شده در بخش 
بین الملل هم مهارت قصه گو را در نظر بگیریم تا در كنار اجرا، یک 

دوره آموزشي نیز داشته باشیم و هم كیفیت و تنوع آثار را.

   محمدصادق عابدينی
خانواده ها ترجيح می دهند به جاى ديدن فيلم هاى كمدى، دست 
بچه ها را بگيرند و براى ديدن پويانمايی هاى ايرانی به سينما بروند.
صدرنش�ينی پويانمايی هاى س�ينمايی ايرانی در جدول فروش 
هفتگی س�ينما نش�ان می دهد كه اين بار خانواده ها هستند كه 
مشخص می كنند سينما قرار است به كدام سو برود. پس از مدت ها 
ركود اكران، پويانمايی هاى ايرانی به كمک گيشه سينما آمدند و آثار 
پويانمايی به رقيب جدى براى سينماى كمدى تبديل شده است. 
براساس آمار سامانه مدیریت فروش و اكران سینما )سمفا( كه مرجع 
معتبر اعالم میزان فروش فیلم های در حال اكران اس��ت، پویانمایی 
»لوپتو« در روز سه شنبه و در زمانی كه به دلیل مسابقه فوتبال میان 
تیم های ایران و امریکا، شاید كمتر فرصت سینما رفتن برای مردم به 
وجود می آمد، 16 ه��زار و890 بلیت فروخته اس��ت. این تعداد بلیت 
برای 223 سالن به ثبت رسیده است. این در حالی است كه پویانمایی 
»لوپتو«  از 11 آبان ماه روی پرده س��ینماها رفته است. در همین روز 
فیلم سینمایی »بخارست« كه یک اثر كمدی است و دو هفته پس از 
لوپتو بر پرده سینماها آمده و در 224 سالن اكران شده است با فروش 
11 هزار و 677 بلی��ت در رده دوم قرار دارد. فیلم س��ینمایی »طبقه 
یک و نیم« هم كه دیگر فیلم تازه اكران شده به شمار می رود در این روز 
فقط 284 بلیت فروخته اس��ت. فیلم سینمایی »بیرو« كه همزمان با 
لوپتو به سینما ها آمده نیز با فروش 25 بلیت به یک فیلم شکسته خورده 

تبدیل شده است.
نزدیک به یک ماه از اضافه ش��دن فیلم های جدید ب��ه چرخه اكران 

می گذرد. فیلم سینمایی بخارس��ت هم دو هفته ای است كه در حال 
اكران اس��ت و به نظر می رسد كه اكنون س��ینما به حضور فیلم های 
جدید به شدت نیاز دارد، اما فیلم های كهنه شده ای مانند »انفرادی«، 
»سگ بند« و »ابلق« همچنان بر پرده سینماها هستند. در این شرایط 
كه فیلم تازه ای برای تماش��اگران وج��ود ن��دارد، خانواده ها ترجیح 
می دهند به جای تماشای كمدی های بازاری، دست فرزندان خود را 

بگیرند و به سینماها بروند تا پویانمایی های ایرانی را مشاهده كنند. 
این روز ها پویانمایی های ایرانی به عنوان زینت المجالس سینما دیده 
نمی شوند. در عمل بار فروش گیشه روی دوش پویانمایی هایی مثل 
»پسر دلفینی« و »لوپتو« است. پس��ر دلفینی اكنون در ردیف هفتم 
پرفروش ترین فیلم سال 1401 حضور دارد و با توجه به فروش مناسبی 
كه در این روز ها دارد، در روزهای آینده به رتبه های باالتر صعود خواهد 
كرد و احتماالً در هفته آینده رتبه چهارم یا پنجم را به دست می آورد. 

لوپتو هم كه این روزها در رقابت برای صدرنش��ینی فروش هفتگی با 
»بخارست« و »پسر دلفینی« در رقابت است، در طول یک ماه اكران 
توانس��ته فروش خود را از 5میلیارد تومان عبور دهد. در صورت نبود 
دو پویانمایی ایرانی در چرخه اكران سینما، كورسوی چراغ سالن های 
سینما هم رو به خاموشی می رفت. در این شرایط باید به موضوع تولید 
پویانمایی برای حفظ بازار ایجاد شده برای دیده شدن پویانمایی های 
ایرانی توجه كرد. امیررضا مافی، مدیر مركز پویانمایی سوره كه از جمله 
مراكز تخصصی تولید پویانمایی در ایران به شمار می رود، می گوید: »ما 
در مركز پویانمایی سازمان سینمایی س��وره به صورت مکرر در حال 
تالش هستیم تا پویانمایی را در سراسر ایران گسترش دهیم و شعار 

ما فراتهران است.«
مافی در خص��وص قول س��اخت پویانمایی ها در س��ال های پیش رو 
می گوید: »همه پویانمایی های سینمایی كه قول ساخت  آنها را داده 

بودم در استان های متفاوتی ساخته می شوند.«
مافی ادامه می دهد: »ما قول اكران س��الی یک پویانمایی را دادیم كه 
پویانمایی  »مس��افری از دایتیا« از شهر مش��هد، »رؤیاشهر« استان 
اصفهان شهر كاشان و »یوز« از كرمان اسامی پویانمایی های در حال 

كار هستند.«
به نظر می رسد رونق یافتن تولید پویانمایی می تواند مانع از ایجاد خلل 
در اكران آثار پویانمایی ایرانی در سینماها شود. ایجاد ذائقه در مخاطب 
ایرانی برای تماشای آثار پویانمایی در سینما اقدامی است كه از چند 
سال گذشته آغاز شده،  ولی به دلیل نبود یک جریان منظم تولید هنوز 

به سرانجام نرسیده است.  

سنگ تمام شاعران براي دانشمندان هسته اي

»شهرياري«فخرايراناستو»فخريزاده«ها

نوید پارسا     دیده بان

     رویداد

     نشر

رونقموسیقیپاپ
بامجوز۱۸۶تکآهنگ

دفتر موسيقی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی اعالم كرد: 
اين دفتر مجوز ۱۸۶ تک آهنگ را در آبان ۱۴۰۱ صادر كرده 
كه از اين تعداد، ۱۵۸ اثر در ژانر موس�يقی پاپ بوده است.

به گزارش جوان به نق��ل از روابط عمومی دفتر موس��یقی وزارت 
فرهنگ و ارش��اد اس��المی، آمار مجوزهای صادره دفتر موسیقی 
وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی در آبان 1401 اعالم شد كه براساس 
این آمار، مجوز 186 تک آهنگ، 25 آلبوم موسیقی، هفت نماهنگ 
و پنج كتاب صوتی صادر شده است. در میان تک آهنگ های مجوز 
گرفته، 158 اثر در ژانر موسیقی پاپ، 13 اثر در ژانر موسیقی ردیف 
دستگاهی، 9 اثر در ژانر موسیقی تلفیقی، سه اثر در ژانر موسیقی 
نواحی، دو اثر در ژانر موسیقی كالسیک و یک اثر در ژانر موسیقی 
الکترونیک تولید ش��ده اند. در بخش آلبوم ها نیز مجوز 14 آلبوم 
موسیقی ردیف دس��تگاهی، چهار آلبوم موسیقی پاپ، سه آلبوم 
موسیقی كالسیک، دو آلبوم موسیقی نواحی و دو آلبوم موسیقی 
تلفیقی در آبان ماه صادر ش��ده اس��ت. در بخش نماهنگ ها، یک 
نماهنگ در گونه ردیف دستگاهی، چهار نماهنگ در گونه موسیقی 
پاپ و گونه موسیقی نواحی و موسیقی تلفیقی هر كدام یک نماهنگ 
داشته اند. در آبان امسال تأییدیه 378 قطعه شعر صادر شده است. 
برای این آثار فقط مجوز انتشار صادر ش��ده و زمان انتشار آنها در 
اختیار مالک اثر است. براساس این گزارش، در این بازه زمانی برای 
هفت اس��تودیوی صدابرداری و مركز تولید و تکثیر آثار صوتی و 

تصویری، مجوز یا تمدید اعتبار نیز صادر شده است.
----------------------------------------------------

گنجینهایکمنظیرازمنابعقرآنی
وحديثیدرکتابخانهعبدالعظیم

كتابخانه دانش�گاه ق�رآن و حديث واق�ع در حرم حضرت 
عبدالعظيم حسنی)ع( با دارا بودن حدود ۹۵ هزار جلد كتاب 
يكی از كم نظيرترين كتابخانه هاى جهان اسالم تلقی می شود.
  كتابخانه دانشگاه قرآن و حدیث پردیس تهران یکی از مهم ترین 
كتابخانه ها در منابع حدیث و قرآن جهان اسالم محسوب می شود. 
نقطه شروع این كتابخانه با راه اندازی دانش��کده علوم حدیث در 
شهرری و قم و به همت آیت اهلل ری شهری پایه گذاری شد. منابع این 
كتابخانه شامل كتاب های ایرانی و خارجی است. كتاب های ایرانی از 
داخل كشور و كتاب های خارجی از طریق نمایشگاه های بین المللی 
كتاب در ایران و كشورهای اسالمی تهیه شده است. هم اكنون سه 
كتابخانه تخصصی »علوم و معارف حدیث«، »علوم و معارف قرآن« 
و »تاریخ اهل بیت علیهم الس��الم« و دو كتابخانه اهدایی مرحوم 
حاج علی اكبر غفاری و مرحوم حجت االسالم حاج شیخ علی دوانی 
در پردیس تهران وجود دارد كه مورد مراجعه پژوهشگران عرصه 
قرآن، حدیث و تاریخ اهل بیت)ع( قرار دارد. اخیراً به دلیل توسعه 
رشته های دانش��گاه و ایجاد رش��ته های »فقه و حقوق«، »كالم و 
فلسفه« و »اخالق«، منابع مورد نیاز این رشته ها تهیه و در اختیار 
دانشجویان قرار داده شده است. بخش دیگر كتابخانه، پایان نامه های 
قرآنی و حدیثی است كه قسمت مهمی از كار را تشکیل می دهد. در 
بخش نشریات و مجالت تخصصی هم برخی مجالت منحصر به فرد 
وجود دارد كه از كشورهای اسالمی برای كتابخانه فراهم می شود. 
در مجموع حدود 95 هزار جلد كتاب از منابع به روز و كارآمد و مورد 
توجه دانشجویان و استادان در كتابخانه پردیس تهران وجود دارد.
----------------------------------------------------

برنامهايبرايبررسي
دغدغههايبانواندرراديو

تهيه كننده برنامه راديويي »مهربانو« اعتقاد دارد كه در اين 
برنامه دغدغه هاي بانوان در تمام اقشار بررسي و شنيده مي شود. 
برنامه »مهربانو« هر روز س��اعت 15:40 روي آنت��ن رادیو تهران 
مي رود. زرین كشاورز، تهیه كننده این برنامه رادیویي با اعالم این 
خبر به تسنیم گفت: برنامه »مهربانو« كاري از گروه اخالق و زندگي 
شهروندي رادیو تهران است كه ضمن معرفي زنان موفق و تأثیرگذار 
در جامعه با مسئوالن حوزه بانوان درباره دغدغه هاي زنان گفت وگو 
مي كند.  وي با اشاره به رویکرد جدید برنامه »مهربانو« افزود: در این 
برنامه دغدغه هاي بانوان در تمام اقش��ار بررسي و شنیده و توسط 
مسئوالن و كارشناس��ان پاسخ داده مي ش��ود. عمده فعالیت هاي 
این برنامه رادیوی��ي در حوزه جمعیت، فرزندآوري، كس��ب و كار 
بانوان، كارآفریني، آموزش هاي زنان و خانواده است.  در هر برنامه از 
مسئوالن مرتبط با حوزه بانوان دعوت به عمل آمده تا آنها پاسخگوي 
مسائل، دغدغه ها و مطالبات بانوان باشند. به مناسبت روز مجلس، 
زهره الهیان، نماینده كنوني حوزه انتخابیه تهران، ري، شمیرانات 
و اسالمشهر در مجلس شوراي اسالمي امروز پنج شنبه 10 آذر، با 
حضور در برنامه »مهربانو« رادیو تهران پاسخگوي شما مخاطبان 
است.  برنامه »مهربانو« به  دنبال ارتقاي اطالعات عمومي و تخصصي 
حوزه بانوان و پاسخگویي به سؤاالت شنوندگان رادیو تهران است. 
این برنامه هر روز ساعت 15:40 در گفت وگو با زنان موفق، كارآفرین 
و متدین روي موج FMردیف 94 مگاهرتز مي رود و روایت هایي را 
از بانواني كه یاد و خاطرات ش��ان تجلي گر زنان موفق ایراني است، 
به س��مع مخاطبان مي رس��اند.  عالوه بر این، جدیدترین اخبار و 

رویکردهاي حوزه بانوان از این برنامه به اطالع مخاطبان مي رسد.

محفل شعر »فخر ايران«؛ گراميداشت ياد شهيد 
محسن فخري زاده با حضور خانواده اين شهيد 
و جمعي از شاعران در حوزه هنري برگزار شد. 
محفل فخر ایران گرامیداش��ت شهید محسن 
فخري زاده به ش��عرخواني ش��اعران اختصاص 
داشت. علیرضا قزوه، ش��اعر و مدیر دفتر شعر و 
موسیقي صدا و سیما، در این محفل سروده اي را 

به شهداي هسته اي تقدیم كرد:
كاسب تحریم لم داده است بر سجاده ها
مي خورد تا هفت پشت از لقمه آماده ها

اف به این اصحاب فتنه، تف به این تکرار شوم
آن سلبریتي جماعت، وین مخنث ماده ها

دست شان با توله هاي خرس در یک كاسه است 
مي زنم چون شیر امشب در صف واداده ها
باده پنهان خورده اند و باده پنهان مي كنند
نعره اش باقي است، داد از مستي آن باده ها

روزگاري شد كه در موج بال افتاده است
با گرفتاران دنیا، كار ما آزاده ها

تف به این برجام و فرجام و به تَکرار دروغ 
سوخت ایرانم به دست از نفس افتاده ها

 شهریاري را شما تقدیم دشمن كرده اید
حاج قاسم را شما كشتید! آقازاده ها!

این وزیران و وكیالن نارسیده مي روند
»شهریاري« فخر ایران است و »فخري زاده«ها

جاده ها باز است و راه رستگاري بازتر 
مي رسد فردا سواري تازه از این جاده ها

    
محمدمهدي عبداللهي از دیگر شاعران حاضر در 
این مراسم بود كه غزل زیر را به شهید فخري زاده 

تقدیم كرد:
ایستاده در غبار آمد سر بازارها

عاشقي تفسیر شد با قصه سردارها
شور شیرین شهادت بر سرش افتاده بود

تا حدیث حسن محسن شد عیان بر دارها
مالکي دیگر زمین افتاد و باال رفت و ماند

پرچم عزت به دوش زخمي عمارها
انتقام خون فخري زاده را باید گرفت

بي درنگ از آل صهیون، از همه كفتارها
پاسخ رگبار با موشک تالفي مي شود
هان تل آویو است فردا تلي از آوارها

ملت ما هم حسیني باشد و هم زینبي
گفته این را حاج قاسم در شب پیکارها

با والیت بودن و یار ولي ماندن خوش است
عاقبت ختم به خیر است این چنین ایثارها 

تا شهیدان خدایي زنده اند و شاهدند
رجعت آالله ها را بارها و بارها

مي رسد آدینه موعود و مي آید ز راه
منتقم با لشکري از میثم تمارها

محمدرضا طهماسبي دیگر شاعري بود كه سروده 
ذیل را به شهدا تقدیم كرد:
سرو روانیم و سر پا ایستاده

بر گرده زخم خنجر اما ایستاده
دنیا اگر سنگ است ما آیینه در دست

رخ در رخش مغرور و تنها ایستاده
دنیا كه بس افسون و بس افسانه دیده است

آري ریا از آریایي ها ندیده است
این خاك جاي مردمي نیکو سرشت است

ایران ما استاني از خاك بهشت است
این جنت المأواست، دارالمؤمنین است

این شیر خونین یال و تن ایران زمین است
ایران تو را با زخم هایت مي شناسند
از خنده ها از اخم هایت مي شناسند

خاك تو مرداني به رزم آماده دارد
قاسم سلیماني و فخري زاده دارد

در بطن خویش آیات محکم دارد این خاك
امثال طهراني مقدم دارد این خاك

آنان كه بر فرق عدو سجیل بودند
دنبال محو نام اسرائیل بودند. . . 

حامد فخري زاده، فرزند شهید فخري زاده  نیز در 
ادامه این مراس��م ضمن گرامیداشت یاد شهدا، 

سروده هاي زیر را به شهدا تقدیم كرد:
پدرم رفت ولي در قلمش جوهر هست

خط خوني ز مسیرش به سر دفتر هست
گر حسین ابن علي بر سر ني قرآن خواند

تا كه تحریف نگردد هدفش خواهر هست
عالِمي ُمهر به خون زد همه اعمالش را

مرگ سرخي مگر  اي دوست از این بهتر هست
    

روزت مبارك  اي نفس آسماني ام
اي بي مثال پادشه زندگاني ام

از آن زمان كه غرق شدي، ماه من! به خون
دیگر غریب گشتم و غربت نشاني ام

تو دست و پا به خون زدي و زنده ام هنوز
این هم نشانه اي است از این سخت جاني ام

مجهول در زمیني و معروف آسمان
اي زنده! دستگیري من كن كه فاني ام
اي شیر تیر خورده ز نیرنگ صد شغاد

چونم میان خیل شغاالن؟ نداني ام
آنقدر بي نشان كه ندانم نشاني ات
آنقدر گم شدم كه نداني نشاني ام

دلتنگ گرمي نفس و دست هاي تو
طفل یتیم گمشده المکاني ام. . . 

در بخش دیگري از این مراس��م، حجت االس��الم و 
المسلمین علي شیرازي، جانشین سازمان عقیدتي 
سیاسي وزارت دفاع  با بیان اینکه تلفیق علم و ایمان، 
علم و معنویت ریشه در تاریخ اسالم دارد، گفت: ریشه 
علم، در دوران حیات تمدن نوین اسالمي، در طول 
قرون سوم تا ششم در ایران ش��کل پذیرفت. ایران 
زادگاه علم در دوران تمدن نوین اسالمي است. ما در 
این قروني كه اشاره شد، دانشمندان بزرگي داشتیم. 
در آن ایام از استکبار و امریکا خبري نبود. آنچه در دنیا 
مطرح بود، اروپا بود؛ آن هم نه اروپاي مستکبر. اروپا 
در آن زمان قدرت آنچناني نداش��ت و از نظر علمي 
تهي بود. طبق تاریخي كه خود اروپایي ها و غربي ها 

نقل كرده اند، علم را از ایران دریافت كرده اند. 
ش��یرازي با بیان اینکه قدرت در جهان دس��ت 
مسلمانان بود و اروپاییان از اواخر قرن هفتم تالش 
كردند تا فرهنگ غرب را بر كش��ورهاي اسالمي 
تحمیل كنند، افزود: این روند تا قرن چهاردهم 
ادامه داشت، اما پس از آن امام)ره( آمد و ورق را 
برگرداند تا ایران به دوران طالیي ششم و هفتم 
برگردد و به عنوان مرجع علمي در جهان مطرح 
شود. این هدف امام)ره( در انقالب اسالمي تحقق 
یافت و افرادي چون آشتیاني، شهید فخري زاده، 
شهید طهراني مقدم، شهید احمدي روشن، شهید 
محمدي و دیگران دانشمندان كشور ما در چنین 
بستري رشد كردند. همین امر سبب شد ایران بار 

دیگر در عرصه علم در جهان بدرخشد. 
وي با بیان اینکه دانشمندان ایراني امروزه در عرصه 
جهاني حرف نویي در حوزه علم دارند و این نتیجه 
تلفیق علم با ایمان است، یادآور شد: دشمن از این 
حقیقت مي ترسد و مي خواهد بالیي را كه بر سر 
ایران در قرن هفتم آوردند، ب��ار دیگر در این دوره 
حیات نوي علم و رشد دانشمندان ایران  تکرار كند. 
دشمن نگران این است كه ایران از نظر علمي چنان 
مطرح ش��ود كه حرف اول را بزند؛ به همین دلیل 

سراغ دانشمندان مي آیند و آنها را ترور مي كنند. 
به گفته شیرازي؛ ش��هید فخري زاده تنها در عرصه 
هسته اي رشد نکرد، او در حوزه فلسفه، تفسیر عملي 
قرآن، ادبیات و شعر نیز رش��د كرده بود. او دانشمند 
چند بُعدي بود؛ به همین دلیل سوژه مهم دشمن شد. 
دشمن به این نتیجه رسید كه اگر او را حذف نکند، 
ملت ایران زیر چتر این دانشمند بزرگ، رشد خواهد 
كرد.  وي ادامه داد: شهید فخري زاده 20 سال تحت 
تعقیب بود. بارها او را تهدید و تحریم كردند. دشمنان 
در سال 97 یک بار نقشه اجراي ترور او را كشیدند كه 
خنثي شد، اما در نهایت در هفتم آذرماه سال 99، این 

دانشمند بزرگ و كم نظیر را به شهادت رساندند. 
در پایان این مراس��م نیز با حضور فرزندان شهید 
فخري زاده و جمعي از مسئوالن از كتاب »یادگار 
مان��دگار«؛ برگزیده آثار چهارمین محفل ش��عر 
اربعین كه به همت شهید فخري زاده بنیان گذاشته 

شده بود، رونمایي شد. 

 شيرازي: دشمن نگران اين 
است كه ايران از نظر علمي 
چنان مطرح شود كه حرف 
اول را بزند؛ ب��ه همين دليل 
سراغ دانش��مندان مي آيند 
و آنه��ا را ت��رور مي كنن��د

    سینما


