
مدیر دفتر آفرینش های ادبی 
حوزه هنری بیان كرد: شعر انقالب 
در حال تبدیل شدن به یك سبك 

است. 
  علیرض��ا ق��زوه مدی��ر دفت��ر 
آفرینش ه��ای ادبی ح��وزه هنری در 
مراس��م بزرگداش��ت زنده یاد خلیل 
عمران��ی با بیان این كه فضای ش��عر 
انقالب همیش��ه آرام نیس��ت، گفت: 
گاهی آدم مجبور به دعوا می ش��ود تا از ش��عر انقالب دفاع كند و بگوید 
كه همه ما یك جریان هس��تیم. جریانی كه ش��امل یكی دو نفر نیست و 
صدها ش��اعر انقالب در كنار هم هستند تا جریان نیرومندی به نام شعر 

انقالب را راه اندازی كنند.
وی ادامه داد: خیلی ها می خواهند هرچه جز جریان شعر انقالب و شعر 
وابس��ته به نهضت امام خمینی)ره( در كشور باشد. خیلی ها نمی پسندند 
ش��اعر انقالب لقب بگیرند بلكه می خواهند شاعر معاصر باشند. خیلی ها 
تالش می كنند شاعرانی مانند قیصر را به سمتی بكشانند و بگویند شاعر 
انقالب نبوده اس��ت. قزوه با بیان این كه خلیل عمرانی شاعری است كه 
به گواه شناسنامه شعرهایش دغدغه مند انقالب بود، ادامه داد: خدا كند 
همیشه فضای شعر انقالب فضای آرامش باشد و وقتی فضای آرام باشد 
ما نیازی به عصبانیت نخواهیم داش��ت. اما خدا را ش��كر كه فضای امروز 
شعر انقالب فضای خوبی است كه شاعران آن در غربت نیستند. این شاعر 
همچنین ادامه داد: شعر انقالب كم كم دارد به یك سبك مبدل می شود. 
ما باید بایس��تیم و از این س��بك دفاع كنیم. هرچند برخی ممكن است 
برایشان مهم نباشد كه حتی از مكتب شعر انقالب هم دفاع كنند. اما ما 
باید پای آن بایس��تیم تا میوه های شعر انقالب به خوبی به دست اهلش 
برسد. قزوه با بیان این كه ایجاد این فضا برای خیلی ها مهم نیست، افزود: 
عده ای در فضای شعر آیینی نیز تالش می كنند آن را به دو دسته تبدیل 
كنند؛ برخی مدعی هستند كه شعرهای آیینی فقط باید از امام حسین)ع( 
حرف بزند و به انقالب و امام)ره( كاری نداشته باشد. این عده دارند كم كم 
ارزش های ما در شعر انقالب را كم رنگ می كنند. این در حالی است كه 
ما آنقدر هستیم كه باید در تمام موضوعات انقالب اعالم موضع كنیم و 
ب��ه مزد نهایی كه ثمره تالش ش��اعران از دهه 60 و حتی پیش تر از آن 
است برسیم. وی با اشاره به شاعرانی مانند صفارزاده جریان شعر انقالب 
را مربوط به قبل از س��ال 57 دانس��ت و یادآور شد: شعر انقالب از دیگر 
هنرها جلوتر است و به نوعی خط  شكن تلقی می شود كه با كمترین هزینه 
بیش��ترین ثمرات را داشته است. اگر دیگر هنرها در فضای انقالب رشد 
كرده اند، به این دلیل بوده كه ش��عر انقالب عصای دستش��ان بوده است. 
شاعران انقالب امروز می توانند سرشان را باال بگیرند. امروز در دانشگاه ها 
بیش از 500 رساله درباره شعر انقالب، آیینی و دفاع مقدس نوشته شده 
است. شاعرانی مانند خلیل عمرانی و نصراهلل مردانی به این جریان كمك 
كردن��د. مدیر دفتر آفرینش های ادب��ی حوزه هنری در پایان تاكید كرد: 
امروز وقت این است كه ما كم كم بحث سبك شعر انقالب را مطرح كنیم. 
همه ما باید یك تن شویم و به این برسیم كه ادبیات انقالب وجود دارد. 
اگر خلیل عمرانی زنده بود، حرفش سبك ادبیات انقالب اسالمی بود، ما 

هم باید به این سمت برویم و نترسیم.
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یاد آن روز بخیر این همه دیوار نبود
این چنین بر دل ما گرد غم یار نبود

چشم بی واسطه آن روز خدا را می دید
حیف شد چشم دلم الیق دیدار نبود

می شكستیم پل فاصله را با هر گام
بین ما و شـهدا فاصله بسیار نبود

داغ دل بود و غم جـاری ایام ولـی
روی آیینه دل این همه زنگار نبود

كاش می ریخت تمامیت این فاصله ها
كاش بین من و دل این همه دیوار نبود

یاد آن روز بخیر ...

شعر

 عبدالرحیم سعیدی راد 

معرفی كتاب »نبرد در آسمان«
میگ 23 عراقی درکمین 
هواپیمای آیت اهلل خامنه ای

 محمدصادق علیزاده

عاشورا سرایی در ادب فارسی از قدمتی طوالنی و از جنبشی دیرین 
برخوردار اس��ت. از تاریخ ش��هادت حس��ین بن علی )ع( در پهن دشت 
كربال، تا كنون، عالم تش��یع سوگوار و ماتم زده فراق حق جویان دشت 
كربالست، بال زدگانی كه در فراسوی انسانیت گام نهادند و به پاس شرافت 
و تثبیت دین حق، از جان گذشتند. آن شهیدان خدایی كه با خون خود 
نام حق را بر دشت كربال ترسیم كردند و به ارواح انبیای الهی پیوستند.

از خیل شاعران، بسیاری را می توان یافت كه به حادثه  كربال از نظرگاه 
عرفانی نگریسته و روایتی عرفانی از آن را ارائه نموده اند كه در این زمره 
عمان سامانی و اقبال الهوری برجسته اند. محمد اقبال الهوری یكی از 
شاعران و اندیشمندان معاصر است كه دل بسته و عاشق حسین بن علی)ع(  و 
حماسه  عاشورا است، هرچند ایشان برای اهل بیت پیامبر اعم از حضرت 
فاطمه زهرا )س(، حضرت علی و امام حسین )علیهما السالم( اشعار ممتاز 
و برجسته ای دارد اما حسین بن علی)ع(  اسوه كامل اوست؛ چنان كه 

در این بیت بدان اشاره صریح دارد.
رمز قرآن از حسین آموختیم  

ز آتش او شعله ها اندوختیم
در نظرگاه اقبال الهوری آنان كه در پهن دشت كربال حضور یافتند، 
برای رهایی از بندگی غیرخدا در پی كسب آزادی و اثبات بندگی خدا 

بودند، زیرا كه او معتقد است:
هر كه پیمان با هو الموجود بست  

گردنش از بند هر معبود رست
ضمن اینكه عاشورائیان برای تمتع امت اسالمی و حتی آزاد مردان 
عالم و برای تحقق حقیقت و تعبد الهی قیام كردند، بنابراین درسی را 
كه از قیام عاشورا می توان آموخت، همین »آزادمردی« و »آزاداندیشی«و 

»حریت خواهی« الهی و معنویت است.
در نوای زندگی سوز از حسین)ع(  
اهل حق، حریت آموز از حسین)ع(

اقبال به سبب آشنایی با معارف اسالمی و راز و رمز قرآنی و آگاهی 
از اس��رار كتاب الهی در حدی كه از ناحیه ی اهل بیت )علیهم السالم( 
بیان شده؛ امام حسین )ع( را فرزند قرآن و تفسیر عینی آیه 107 سوره 
صافات می دانست، لذا حادثه كربال را با رویارویی حضرت ابراهیم و قربانی 
ش��دن حضرت اسماعیل ربط داده و تحقق آن را در عشق بازی و ایثار 

حسین )ع( می بیند و می گرید:
اهلل اهلل بسم اهلل پدر    

 معنی ذبح عظیم آمد پسر
سّر ابراهیم و اسماعیل بود 

 یعنی آن اجمال را تفصیل بود
از نظرگاه اقبال الهوری، خون امام حسین )ع( حكم باران را داشت، 
لذا نه تنها رهایی بخش است بلكه حیات آفرین و زندگی بخش است، 
یعن��ی در هر عصری به محرومان حیات می بخش��د و آزادی و آزادگی 

اصلی ترین و اساسی ترین هدف زندگی امت است، بنابراین:

 »حبیب اهلل معلمی« شـاعر، متولـد 1305، فرزند آخوند نصیر، 
كـه در زمـان رضاخان معلم مكتب قرآن بـود و به همین دلیل نام 
خانوادگی معلمی برای آنان انتخاب شـد. دوران كودكی خود را در 
مكتب خانه پدر گذراند. مكتب خانه ای كه توسط نیروهای حكومت 
پهلوی تعطیل شـد. سـپس تحصیالت خود را در مدرسه تا كالس 
نهم ادامه داد. وی در محضر پدر و همچنین همنشینی با استادانی 
همچون آیت اهلل سید علی بهبهانی از مجتهدان برجسته رامهرمز با 
سیره  اهل بیت )ع( و همچنین الفبای عروض و قافیه آشنا شد. از 
جوانی به سرودن پرداخت و از آغاز مداحی اهل بیت )ع( را جانمایه  
اصلی شعرهای خود قرار داد. وی در چهارم تیر 13۹۲، در بیمارستان 
شركت نفت اهواز درگذشت. پیكر وی در محوطه آرامگاه امامزاده 

علی ابن مهزیار اهواز به خاک سپرده شد. 
***

ـ چند سال است كه شعر می گویید؟
� بنده از 10، 12 سالگی خدمتگزار ائمه )ع( هستم. و در همان سنین 

اولین شعرم را در مدح حضرت ثامن االئمه )ع( سرودم. 
ـ قبل از انقالب اشعار ائمه )ع( را می سرودید؟

� بله. اوایل هم شعر می سرودم و هم می خواندم. اشعاری را كه می سرودم 
مداحان اهواز آنها را اجرا می كردند. بعد از انقالب هم »حاج صادق آهنگران« 

آمد كه سال ها با او كار كردم. 
ـ آیا از مداحان قدیمی كه در دوران كودكی شـما، آنها معروف 

بودند كسی را به یاد دارید؟
� اآلن دیگر خیلی پیر ش��ده ام، اما كس��انی كه به یاد دارم یكی آقای 
»ناظم زاده« بود. ما جوان بودیم می رفتیم پای منبر ایشان و سینه می زدیم. 

ـ چگونه شد كه برای جنگ شعر گفتید؟
� حاج صادق آهنگران با یكی از پسرهای بنده در دبیرستان »شاپور« 
هم كالس بودند. حاج صادق به پس��ر من گفته بود كه به دنبال یك كسی 
می گردم كه اش��عاری برای جنگ بگوید و من بخوانم. پس��ر من هم به او 
گفته بود پدرم ش��اعر خوبی اس��ت، اگر می خواهی نزد ایشان برویم، بلكه 
قبول كند كه شعر بگوید. باالخره پیش من آمدند و من برای او اشعاری را 

سرودم. او هم ما را رها نكرد و تا امروز با هم هستیم. 
ـ اولین شعر جنگ كه سرودید كدام بود؟

� خیلی به یادم نمی آید، اما اولین شعرهایی كه سرودم همین ها بود. 
»ای لشكر صاحب زمان، آماده باش، آماده باش

بهر نبردی بی امان، آماده باش، آماده باش«
و یكی دیگر هم این بود:

»ای لشكر حسینی ای لشكر حسینی 
تا كربال رسیدن یك یاحسین دیگر« 

افس��وس كه پیر ش��ده ام و دیگر خیلی ذهن فعالی ندارم، و چیزی را 
به یاد نمی آورم.

ـ برای سرودن اشعارتان از چه چیزی الهام می گرفتید؟
� فقط از امام حسین ع و عاشورا. این ها الهام بخش تمام اشعار من بودند. 

ـ آیا اشعار را به شما سفارش می دادند؟
� خیر من هرگز سفارشی كار نمی كردم. آن روزها جنگ بود و دشمن 
به ما حمله كرده بود و هزاران جوان بسیجی و ارتشی در میدان های نبرد 
می جنگیدند و جان می باختند. این ها سینه زن بودند و سینه زنی ریتم اصلی 
نوحه های ما بود. من از آن ریتم ها الهام می گرفتم و شعر می سرودم. اشعاری 

كتاب »نبرد در آسمان« از جمله كتاب هایی است كه تاریخ شفاهی 
بخشی از تاریخ جنگ را در آسمان ها به تصویر كشیده است. این كتاب 
حاوی خاطرات سرتیپ خلبان فضل اهلل جاویدنیا است كه در زمان جنگ 
در قامت خلبان نیروی هوایی ارتش از آسمان ایران دفاع كرده است. او 
سوار بر اف14 آهنین بال خود توانسته نقش مهمی در پروازهای گشتی، 
اس��كورت نفتكش  ها و كش��تی ها در خلیج فارس و حفاظت از تاسیسات 
مهم و اس��كورت شخصیت ها داش��ته باشد. جاویدنیا بارها در درگیری با 
پرنده های متجاوز عراقی، حقلوم آنها را فشرد و از آسمان به زیر كشید تا 

از یادشان نرود كه اینجا آسمان ایران است.
توسط شش فروند میراژ محاصره شدم

جاویدنیا در زمره خلبانان متبحر نیروی هوایی بود كه اس��تخبارات 
عراق با شناسایی تُن صدایش قصد داشت به هر نحوی كه شده او را در 
آس��مان هدف قرار دهد: » دو سه روزی بیشتر از شكار میراژها نگذشته 
بود كه استراق سمع نیروی هوایی اطالع داد روی تن صدایم كار كرده  و 
برایم نقشه كشیده اند به محض پرواز مرا هدف قرار دهند. توصیه كردند 
در آس��مان كمتر از رادیو اس��تفاده كنم. پنجشنبه 12 آذر 1360 از باند 
پروازی به پرواز درآمدیم. ماموریت مان غرب اهواز بود. طبق برنامه در همان 
منطقه به گش��ت ادامه می دادیم كه جناب خورشیدی)كمك خلبان( مرا 
متوجه دو فروند میراژ كرد كه از سمت غرب)عراق( به سمت ما در حركت 
بودند. به سمت شمال گردش كردیم. بعد از گردش متوجه دو فروند میراژ 
دیگر شدیم كه از شمال به طرف ما می آمدند.خطر را به خوبی احساس 
می كردم. هواپیماهای دش��من ازغرب و ش��مال به س��مت ما می آمدند. 
س��ریع به سمت جنوب گردش كردیم ولی كمی بعد متوجه شدیم یك 
میراژ هم از سمت جنوب به طرف ما می آید. با هماهنگی با كابین عقب 
به س��مت ش��رق گردش كردیم به این خیال كه با افزایش سرعت، خود 
را به نقاط مركزی ایران برس��انیم كه در این صورت هواپیماهای دشمن 
به دلیل كمبود سوخت نمی توانستند ما را تعقیب كنند. به محض اینكه 
به س��مت شرق گردش كردیم كمك خلبان در رادیو فریاد زد یك فروند 
میراژ دقیقا در جلوی ماس��ت و به طرف ما می آید. گویا میراژ عراقی در 
خفای كامل از جنوب ایالم وارد خاک ما ش��ده بود و توانس��ته بود ما را 
دور بزند و درست روبروی ما قرار داشت. در اصل ما توسط میراژها 

از هر چهار طرف محاصره شده بودیم...«
شهید چمران گفت شغل خوبی برایت در نظر گرفته ام

جاویدنیا همچنین در طول دوران خدمت خود با ش��هید بابایی هم 
حش��ر و نشر و نقش مهمی در گس��ترش ناوگان اف14 از پایگاه مرجع 
هش��تم ش��كاری اصفهان به پایگاه بوشهر داشته است. وی همچنین در 
حوادث كردستان به عنوان افسر ناظر نیروی هوایی به این منطقه اعزام 
شده بود كه عملكردش از جانب شهید چمران مورد اقبال قرار گرفته و 
چمران قصد انتقال او را به وزارت دفاع داش��ت كه با مخالفت جاویدنیا 
از تصمیم خود منصرف شد: »بعد از انجام موفقیت آمیز عملیات، شهید 
چمران به من گفت تو را برای كار در وزارت دفاع می  خواهم. شغل خوبی 
هم برایت در نظر گرفته ام. گفتم من خلبان اف14 هس��تم. پول زیادی 
از این مملكت خرج شده تا خلبان شوم. شاید آن كارایی كه در آسمان 
می توانم انجام دهم  در زمین نداشته باشم...از شما خواهش می كنم اجازه 

دهید در كاری بمانم كه به آن عالقه دارم.«
همین گونه هم بود و كارایی جاویدنیا در آس��مان بیش از زمین بود. 
س��رنگونی تعدادی از پرنده های مهاجم عراقی از جمله میراژ، شركت در 
پروازهای شناسایی، حفاظت از تاسیسات نفتی و نفتكش ها در خلیج فارس 
و اسكورت شخصیت ها از جمله اقدمات مهم جاویدنیا بود: »سال 1362 
قرار ش��د مقام معظم رهبری ك��ه در آن زمان رئیس جمهور بودند برای 
سخنرانی به تبریز سفر كنند. مطمئن بودیم عراق از این پرواز باخبر شده 
است. قرار شد هواپیمای حامل رئیس جمهور توسط سه فروند اف14 و سه 
فروند اف4 اسكورت شود. پس از اوج گیری سه فروند اف14 سمت راست 
هواپیمای رئیس جمهور و سه فروند اف4 سمت چپ آن قرار گرفتند. به 
آسمان میانه رسیدیم. هنوز چند مایل از میانه دور نشده بودیم كه متوجه 
ورود یك فروند میگ23 عراقی در ارتفاع پایین شدیم. بدون هیچ تردید، 

هدف او هواپیمای حامل رئیس جمهور بود...«
»نبرد در آس��مان« توس��ط انتش��ارات »عماد فردا« راهی بازار نشر 

شده است. 

گفت وگوی منتشر نشده با مرحوم حبیب اهلل معلمی

کشاورزی که  در دشت کربال  
بذر شعر کاشت  و با خون دل آبیاری کرد

 رنجبر گل محمدی 

را كه من می سرودم و صادق آهنگران اجرا می كرد، از سراسر ایران جوانان 
را تشجیع می كرد و به سوی جبهه ها سرازیر می شدند. 

حضرت آیت اهلل خامنه ای بر بنده لطف داشتند و برای من نوشته اند:
»برادر عزیزم آقای معلمی! هنگامی كه ش��عر روش��ن ش��ما كه چون 
جویب��ار مصفایی با نغمه ی برادر خوانن��ده ی عزیز آقای آهنگران به كام 
جان مشتاقان می ریزد، و روحی تازه و سرشار از انگیزه و احساس انقالبی 
به ش��نونده می بخش��د، شأن شعر و س��رود انقالبی و اسالمی و مردمی، و 
اوج شاعر مومن و صالح، آشكار و ملموس می گردد. و سرود دلنواز شما از 
سرایش صمیمی و شیرین آن برادر بی شك یكی از پایه های جهاد مقدس 
ما در برابر دشمن جهانی و جنگ تحمیلی است. این پایگاه شایسته را به 
شما تبریك می گوییم و نیز طلوع فجر مقدس انقالب را. و صله ی ناقابلی 

تقدیم می دارم و شما را دعا می كنم. برادر شما سید علی خامنه ای«
ـ آیا خاطره ای از سرودن شعرهایتان دارید؟

� ی��ك روز آقای آهنگران آم��د اینجا گفت آقای معلمی می خواهم به 
دزفول بروم و برنامه ای دارم. خوب است كه یك نوحه ای بسرایی كه ریتم 
سینه زنی آن تند باشد. به او گفتم: من اینجوری نمی توانم شعر بگویم؛ اگر 
می خواهی ش��عر بگویم بلند ش��و برویم به لشكر امام حسین )ع(، در آنجا 
من هر چه  از امام حس��ین )ع( گرفتم آن را می گویم. بر و بچه های صدا 
و س��یما هم حركت كردند به دزفول رفتی��م. حاال همه در آنجا منتظرند 
آهنگران بیاید و برایشان بخواند. آهنگران پرسید شعر چه شد؟ گفتم فعاًل 
خبری نیست. او هم در دزفول مقداری خواند و حركت كردیم و برگشتیم. 
25 كیلومتری »دارخوین« در بیابان گفتم ماشین را نگه دارید. ماشین را 
نگه داش��تند. به آهنگران گفتم خودكارت را بده. كاغذی از جیبم بیرون 
آوردم. همه س��اكت مانده بودند، و من به دش��ت نگاه می كردم و این شعر 

به من الهام شد. 
»در زوال ظهر عاشورا 

مادری دیدم كه خون گرید
در كف شمر ستم پیشه

خنجری دیدم كه خون گرید
كربال بود و خیمه گاهی بود

یك طرف لشكر و سپاهی بود«
خالصه تا به اهواز برس��یم، تمام این نوحه در س��ینه من نقش بست و 

آهنگران نیز آن را بعدها در همه جا خواند. 
ـ اآلن هم شعر می گویید؟

� بله، س��ال گذش��ته محرم 10 تا نوحه گفتم. امسال هم سه تا نوحه 

گفته ام. البته دیگر پیر شده ام و فعالیتم كمتر شده است. 
ـ شعرای جوان امروز چه كنند كه اشعارشان مانند اشعار شما 

همه گیر شود؟
� اول باید اخالص داش��ته باش��ند، و اشعارشان برای رضای خدا باشد، 
نه برای اس��م و رس��م و سی دی و اینجور چیزها. من این را بارها به صادق 
آهنگران هم گفته ام كه برای معرفی خودت در این راه قدم نزن. برای رضای 
خدا بخوان و هر جا رس��یدی و دیدی كه روضه امام حس��ین )ع( برپاست، 
ب��رو و بخوان و نگو كه من صادق آهنگران هس��تم، در فالن جا و فالن جا 
باید بخوانم. و هرگز به طمع پول و تش��ویق مردم نوحه خوانی نكن. من به 
او گفته ام كه اگر پول بگیری همان جا اجرت را فروخته ای و چیزی برای 

ارباب باقی نمی ماند. 
ـ آیا خودتان برای پول شعر نگفته اید؟

� هرگز ... هرگز برای پول نخوانده ام و شعر نسروده ام. 
ـ شغل شما چه بوده است؟

� اولش من حسابدار یك تاجر پارچه بودم. بعدها كه جنگ شد و دولت 
اعالم كرد كه همه مردم باید كشاورزی كنند تا محتاج گندم بیگانگان نباشیم، 

12 هكتار زمین كنار رود كارون گرفتم و به كاشتن گندم مشغول شدم.
ـ اولین شعری كه آهنگران در جماران خواند شما سروده بودید؟
� بله آن شعر را به مناسبت چهلم شهدای هویزه سروده بودم و آهنگران 
از آنجا معروف ش��د. یك ش��عر هم برای فخری س��روده بودم كه او هم در 

جماران در سالگردحضرت امام)ره( خواند. آن شعر این بود:
»جای آن دارد جهان زین ماتم عظمی بگرید

بر خمینی جده اش صدیقه كبری بگرید«
خدا گواه است كه من هر شعری را فقط به خاطر خدا می گفتم. هرگز 
هم دوس��ت نداشتم كه برای رزمندگان یا برای شهدای عاشورا اشعاری كه 
در آن واژه های ذلت و خواری باشد بسرایم. شاید به خاطر همین هم هرَكس 
در هر جای ایران و با هر فرهنگی كه داشت این اشعار را می پسندید. همه 

این ها لطف خداوند بود. 
ـ نوحه خوان ها چه تاثیری در دفاع مقدس داشتند؟

� آنها سالح معنوی جنگ بودند. شب های حمله وجود یك نوحه خوان 
تاثیر زیادی در باال بردن روحیه رزمندگان داشت. ما این مسئله نوحه خوانی 

را نباید دست كم بگیریم و باید بیشتر به آن توجه كنیم. 
ـ آیا در مدت عمرتان كرامتی هم از امام حسین )ع( دیده اید؟
� آری. بزرگترین كرامت امام حسین )ع( همین است كه من برای اهل 
بیت )ع( ش��عر می گویم. افتخار نوكری بزرگ ترین كرامت امام حسین )ع( 
اس��ت. اگر كرامت آنان نباش��د نمی توانی یك بیت شعر بگویی. خاموشت 

می كنند و هر چه فكر كنی نمی توانی شعر بگویی. 
ـ اگر یك روز امام حسین )ع( بگوید كه دیگر تو را نمی خواهم 

چكار می كنی؟
� خدا آن روز را نیاورد. دیوانه می شوم. خودم را می كشم. من هر كاری را 
كه خواستم انجام بدهم با ذكر یازهرا)س( شروع كرده ام. ان شاءاهلل مادرش 

نمی گذارد كه امام حسین )ع( مرا بیرون كند. 
ـ اگر امام حسین )ع( مرا بیرون كرد من چه كنم؟

امام حس��ین )ع( كسی را كه قبول كرد دیگر بیرون نمی كند. از همان 
اول ك��ه قبولت كرد یعنی تا آخر با تو اس��ت. ت��و باید قدر خودت را بدانی. 

ان شاءاهلل شما را پذیرفته اند و تا آخر هم حفظت می كنند. 
روحش شاد

روایت عرفانی 
اقبال الهوری 
رمز قرآن از حسین)ع( آموختیم  از حماسه كربال

 علی خوشه چرخ آرانی

بر زمین كربال بارید و رفت
الله در ویرانه ها كاوید و رفت

و باع��ث گردید تا اس��تبداد از بین برود ب��ه گونه ای كه ابهت آن در 
نزد آزادی خواهان شكس��ته ش��د و در مقابل، پرچم توحید را در عالم 
برافراش��ت تا عارفان، عالمان و آزاد اندیش��ان بتوانند در س��ایه سار آن 

زندگی راحتی داشته باشند.
تا قیامت قطع استبداد كرد  
موج خون او چمن ایجاد كرد

بهر حق در خاک و خون گردیده است
پس بنای ال اله گردیده است

در نگاه اقبال قیام حس��ین بن علی )ع( جهت اصالح امت و احیای 
دین محمد )ص( و نابودی ظالم و فس��اد و فاس��دین بود، زیرا اگر آن 
حضرت قصد سلطنت می داشت بی ساز و برگ سفر نمی نمود بلكه سپاه 
و لش��كری را فراهم می ساخت، دفتر عش��ق و ایت الهی را می بوسید و 
كنار می گذاش��ت تا به هدفش دس��ت یابد و حال آن كه او قیام كرد تا 

بارانی باشد بر امت مرده اسالم.
مدعایش سلطنت بودی   

خود نكردی با چنین سامان سفر
دشمنان چون ریگ صحرا التعد  

  دوستان او به یزدان هم عدد
عزم او چون كوهساران استوار   

 پایدار و تندسیر و گامگار
تیغ بهر عّزت دین است و بس

 مقصد او حفظ ائین است و بس

خون او تفسیر این اسرار كرد 
ملت خوابیده را بیدار كرد

و در پای��ان بای��د گفت كه اقبال الهوری بیش از اینكه یك ش��اعر 
حرفه ای باشد، یك مصلح و یك زعیم سیاسی و بایسته تر از همه یك 
متفكر دینی و متعهد اس��ت، او به اصول خاصی از تفكرات ناب انسانی 
پای بند اس��ت كه باعث غنای عمیق فكری او ش��ده اس��ت. او در همه  
اعتقادات و رفتارهای مس��لمانان به دیده  تعمیق می نگرد و می كوشد 
به كمك سرچش��مه زالل، اصیل و بنیادین دین و مذهب، اندیشه ها را 
ارزیابی كند و از این سو نگاه اقبال به شعر عاشورایی، یك نگاه ژرف و 
اندیشمندانه تر است كه می كوشد خواننده را به تفكر در معنا و مفهوم 
این قیام فرا خواند و یك تحرک عملی برخاس��ته از شناخت و معرفت 
را همراه با عرفان در او ایجاد كند و قطعاً اقبال و شاعرانی از این گروه، 
سهم خاصی در تقویت نهضت بیداری اسالمی داشته اند. ضمن اینكه از 
این نكته هم نباید غافل ش��د كه از نظرگاه اقبال، كربال عرصه  عقل و 
عشق است و حسین )ع( مظهر اكمل عشق الهی است و به درستی كه 
ش��ور و شكوه و شراره ای كه حسین بن علی )ع( آفرید هنوز و همواره 
قلمرو قلوب و ذهن انس��ان های شیفته و عاشق را فتح می كند كه اوج 
این ارادت و هم چنین تأثیرگذاری را می توان در حماسه   زائران اربعین 
حس��ینی در سرزمین مقدس كربال بعد از س��ال ها مشاهده نمود و به 
روشنی ثابت شد كه كربال، زنده، زاینده و فزاینده است. زیرا رسول خدا 
)ص( فرمودند: »اَِنّ لَِقتِل الُحس��ین حرارة فی قلوب المؤمنین ال تبرد 
ابداً«: به درستی كه در شهادت حسین حرارتی در قلوب مؤمنین است 

كه هیچ گاه به سردی نخواهد گرایید.

علیرضا قزوه: 

عمرانی به گواه شعرهایش 
شاعر دغدغه مند انقالب بود 

محمدرضا سرشـار در آسـتانه برگزاری هفتمین جشـنواره 
داسـتان انقالب گفت: اگر در سال رمان های محدودی با موضوع 
انقالب منتشـر شـود ولی مخاطبان زیادی را به خود جذب كند، 

می توان به آینده ادبیات انقالب امیدوار بود. 
به گزارش پایگاه خبری حوزه هنری، محمدرضا سرشار داستان نویس 
و پژوهش��گر ادبی در باره نوش��تن در موضوع انقالب و مس��ائل پیرامون 
آن گفت: افرادی كه می خواهند در زمینه انقالب بنویس��ند باید بر تمام 
ریشه های تاریخی، اجتماعی و اعتقادی آن واقف باشند تا اثری جذاب و 

مخاطب پسند روانه بازار شود. 
این مدرس داستان نویسی یكی از دالیل كمبود آثار فاخر در حوزه 
انقالب و دفاع مقدس را ضعف اطالعاتی نویسندگان دانست و خاطرنشان 
كرد: خواندن تمام رمان هایی كه در این زمینه به رشته تحریر درآمده اند 
یكی از وجه هایی است كه نویسنده با اشراف بر آن می تواند در نویسندگی 
برای این حوزه تبحر به دست آورد. تجزیه و تحلیل خیلی از مسائل مرتبط 
در این خصوص نیز در آمادگی نویس��نده ب��رای ورود به موضوع انقالب 

می تواند كمك شایانی كند. 
وی محوریت قرار گرفتن شخصیت های فقیر و سطح پایین اجتماعی را 
در داستان های انقالب معضل بزرگی در مسیر ادبیات كشور به شمار آورد 
و عنوان كرد: قهرمان ش��دن افرادی كه از موقعیت اجتماعی و اقتصادی 
پایین برخوردار هستند و همچنین كسب عدالتی كه این افراد به دنبال 

در آستانه هفتمین جشنواره داستان انقالب

سرشار: كارهای سفارشی موجب 
ضعف ادبیات انقالب است

آن هس��تند در ش��أن ادبیات انقالب نیست و نویس��ندگان باید با خلق 
شخصیت هایی كه فرهیخته و دانشجو هستند داستان خود را شكل دهند. 
سرش��ار انتش��ار تعداد زیاد رمان در حوزه انقالب را نكوهش كرد و 
اظهار داش��ت: نوشتن رمان هایی كه از نظر كیفی در حد موضوع انقالب 
نیس��تند باعث می ش��ود تا مخاطب هایی كه وجود دارد كمتر ش��ود. به 
همین خاطر، اگر در سال رمان های محدودی منتشر شود ولی مخاطبان 
زیادی را به خود جذب كند، می توان به آینده ادبیات انقالب امیدوار بود. 
وی ادامه داد: سفارش دادن مسئوالن فرهنگی كشور به نویسندگانی 
كه خیلی به موضوع انقالب اعتقاد ندارند، باعث كم كاری هایی در نشان 
دادن واقعیت هایی در این حوزه می ش��ود كه این موضوع در ضعف آثار 

این حوزه تأثیرگذار است. 
وی افزود: در این خصوص می توان به ادبیات جنگ روس��یه اش��اره 
ك��رد كه با اعتقادی كه تولس��توی به جنگ داش��ت، توانس��ت با كتاب 
»جنگ و صلح« شهرت جهانی كسب كند و با گذشت سال ها از چاپ آن 

هنوز شهرت خود را حفظ كند. 
این منتقد ادبی انتخاب داوران برای جشنواره داستان انقالب را نكته ای 
مهم مطرح كرد و گفت: مس��ئوالن برگزاری باید در انتخاب داوران برای 
جش��نواره؛ میزان اطالعات، شناخت و اعتقاد آن ها نسبت به این موضوع 
را مالک قرار دهند و صرفاٌ رزومه فرد در حوزه ادبیات را مهم تلقی نكنند. 
سرشار نحوه بیان نویسنده در پرداختن به این موضوع را مهم تلقی 
كرد و گفت: این موضوع باید همواره مورد توجه قرار گیرد كه بیان نو و 
امروزی در داستان انقالب جایی ندارد و باید متناسب با زبان روایت قصه 

به آن پرداخته شود. 
وی متذكر ش��د: داستان انقالب به مانند شعر نیست كه بخواهیم از 
هر نوع زبانی در بیان آن استفاده كنیم. به همین خاطر، توجه به مكتب 

واقع گرایی در سیر داستان انقالب باید مورد توجه نویسنده قرار گیرد.
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