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فرج اهلل سلحشور ) فیلمساز (   سیمین دخت وحیدی )شاعر(  محمدمهدی سیار )شاعر(اکبر صحرایی )نویسنده(علی محمدمؤدب )شاعر(محمد علی گودینی )نویسنده(علیرضا قزوه)شاعر(حبیب اهلل معلمی )شاعر(امیر حسین فردی ) نویسنده (

معراج رســول اهلل)ص( به گواهی 
اســناد یک سال یا یک ســال و نیم 
پیش از هجرت در دوشــنبه، شــب 
سیزدهم ربیع االول، یا نوزدهم رمضان 
از کعبــه یــا خانه »ام  هانــی« دختر 
ابوطالب انجام شــده است. این واقعه 
که قرآن کریم در دو ســوره االســراء 
)17(، آیــه یکم ســوره النجم )53(، 
آیات هفتم به بعد به آن اشاره کرده از 
شگفت ا نگیزترین وقایعی است که در 
زندگی رســول خدا)ص( پیش آمده و 
گواه این شگفتی، اظهارنظرها و سخنانی 
است که از روز تحقق این واقعه تا عصر 
ما در این باره گفته و نوشته اند و نگاهی 
کوتاه به تاریخ، ســیره پیامبر)ص( و 
کتاب های تفســیر قــرآن مجید گواه 

صدق این مدعاست.
این واقعه به قدری از نظرگاه عقل 
آدمی شــگفت می نماید که از همان 
سال های عهد رســول)ص( و صحابه، 
متاسفانه برخی به تاویل آن روی آورده 
و آن را رویایی صادق برشمرده اند که بر 
دیدگان محمد)ص( گذشته است. دلیل 

این شگفتی نیز معلوم است.
از آن تاریخ تاکنون همه کوشش ها 
برای این بوده است که بشر و خصوصا 
مسلمانان به فهمی عقالنی و بشری از 
این حادثه الهی دســت یابند و همین 
راه را برای تامل در این باره گشــوده 
و سبب شده تا معراج عالوه بر روایت 
دینی خویش، روایتی عرفانی و هنری 
نیز بیابد و این همان جایی اســت که 
معراج را با ادب فارسی و با هر چه که 

ماهیتی هنری دارد پیوند می زند.
معراج دو ســویه است: سری در 
زمین دارد و سری در آسمان؛  ماهیتی 
تا حدی مبهم که عرصه را برای تفسیر 
و تحلیل، تاویل و از نگاهی هنرمندانه، 
به تخیل می گشــاید و همین جاست 
که ادب فارســی و شــاعرانش از آن 
ســود می برند؛ خصوصا شاعرانی که 
هم زاهدند و هم عابد؛ کسانی که دین 
زندگی آنهاست و به حدیث »الشعراء 
أمراء الــکالم« دل خوش می دارند؛ به 
خدا و رحمت او امید بسته و از خوف او 
گریسته اند. این  شاعران رسول خدا)ص( 
را رحمت عالمیان و چراغ روشن هستی 
می نامند. آنان مایلند تا کتابشــان را 
به نام خــدا و رســول وی بیارایند و 

حضرت امیرالمؤمنین علی بن ابی طالب)ع( به عنوان نخستین امام شیعیان و وصی 
و ولی برحق پیامبر اعظم)ص( با آن زندگانی پر فراز و نشیب خویش، همواره ذهن، 
قلم و زبان شاعران گذشته و معاصر را به سوی خویش معطوف و متبرک نموده است.
با عنایت به شــخصیت جامع و مانع امام علی)ع( و عشــق و ارادت شــاعران 
فارســی زبان به ایشــان و فضایل برجســته و ممتاز او از جملــه، اولین مومن به 
رســول خدا)ص(؛ مقام امامت و والیت و... بســیاری از زوایا و دقایق زندگانی ایشان 
مورد توجه شــاعران و نویسندگان قرار گرفته است. در شعر معاصر چند موضوع و 
مضمون برجســته از زندگانی امام علی)ع( بروز و تجلی بیشتری دارد که نخستین 
موضوع »تنهایی و غربت« ایشــان اســت. راز هم کالمی موال علی)ع( با چاه تصویر 

بارزی از تنهایی اوست.
... کجاست آن که بخواند برای غربت عشق

شبانه گریه شود دردهای مردم را
درون چاه بنالد از این همه اضداد

دوباره نقش زند در زمین، تفاهم را
* فاطمه تفقدی

هرگز نشد که کوفه بفهمد چرا گریست
مردی که البالی همین نخل ها گریست
او که غرور کوه هم از هیبتش شکست

در کوچه های خسته شب بی صدا گریست
خشکید هر چه چشمه و خشکید چشم ابر
هفت آسمان به وسعت این ماجرا گریست

محراب خم شده است ببوسد نماز را
خون خدا چکید که خشم خدا گریست

* راضیه رجایی
و یا ابیات

تنهایی از این بیش که دیده است که دریا
در غم بگرید غم تنها شدنش را

یا غربت از این بیش که خورشید، شبانه 
بر دوش کشد نیمه خاموش تنش را

موالی گل و آینه حیف است بیند
در سیطره شوم کالغان چمنش را

که بیت دوم به تنهایی و غربت حضرت امیر اشــاره دارد که با نامردی کوفیان 
ناگزیر بود پیکر مطهر و مظلوم برترین زنان جهان حضرت فاطمه زهرا)س( را شبانه 

و دور از چشم مردم به خاک سپارد.
دیگر واژه و موضوعی که در اشعار پیرامون زندگی و شخصیت امام علی)ع( در 
دوره معاصر به کار رفته واژه »کوفه« است که نشانه و نماد نامردی و نمک نشناسی 
اســت که یکی از شــعارهای آشنای انقالب اسالمی ما نیز هست که »ما اهل کوفه 

نیستیم علی)ع( تنها بماند«!
کوفه یعنی این طرف ها مرد نیست

یا اگر هم هست صاحب درد نیست
کوفه شهری خفته و بی درد بود

ای نقش تو معرج معانی
 فرهاد فرقه

واقعه معراج 
در ادب فارسی

بیاغازند اما درباره خدا و رســول)ص( 
چه می توانند گفت که بیش از معراج 
بتواند هم عقل و اندیشه و دینداری آنان 
را رضا کند و هم دل و احساسشــان را 

سیراب سازد؟
انعــکاس معراج در ادب فارس در 
خور اعتناســت؛ ظاهرا نخســتین بار 
اشاره به معراج رسول اهلل)ص( در بیتی 
از دیوان منوچهری دامغانی آمده است:

یکی درویش را نعمت، دوم محبوس 
را راحت

سوم بیراه را عطفت، چهارم دیده ی 
اعمی

ساماح  دوم  نیکویی،  معراج  یکی 
پیروزی

چهارم  کوثر،  چشمه ی  دیگر  سه 
حیه تسعی

پس از وی اشاره به تعبیر معراج را 
به گواهی ادبیات زیر در نزد بسیاری از 
شاعران می توان یافت که به چند نمونه 

اشاره می شود:
فخرالدین اسعد گرگانی: 

مگر چون سر ز فرمانش نتابم
ز چرخ همتش معراج یابم

امیر معزی: 
بر آسمان شده ای از زمین به قدر بلند
چنان کجا شب معراج، مصطفی به براق

قوامی رازی: 
ز فر صاحب معراج باشد اینکه تو را
براق علم به میدان دین خرامانست

انوری ابیوردی:
 شهسوار سراسری در شبی، هفت آسمان
بر براق تیز تک ره چون به پیمود و برید

مفصل ترین روایت معراج تا پایان 
قرن ششم از آن سنایی است که عالوه 
بر تلمیحات پراکنده ای که به داستان 
معراج، در دیوان وی یافته می شود، در 
باب ســوم حدیقه پس از نعت رسول 
اکرم)ص(، رحمت جهانیان، سخن را 

به صفت معراج ایشان می کشاند: 
بر نهاده ز  بهر تاج قدم
پای بر فرق عالم و آدم

ســنایی 41 بیــت را در توصیف 
معراج می ســراید. پس از ســنایی در 
ســال های میانی قرن ششم، خاقانی 
ارادتمند سنایی، شاید  این  شــروانی 
به اثرپذیــری از وی در مثنوی تحفه 
العراقین هنگام نعت خاتم النبیین)ص( 
ماجرای معراج را چنین یاد آور می شود:

میدان ازل ندیده باری
بر پشت فلک چنو سواری

آن شب که سپهرش آفرین کرد
کا حسنت سوار آسمان گرد

برقمه قبه فلک رفت
تا قله قبله ملک رفت

بر شد به دمی از این حباله
زان سوی فلک هزار ساله

شــاعر پس از این بیت ها، در بیست 

و سه بیت به توصیف براق می پردازد: 
براق را اسب آســمانی می داند که در 
مرتع قدســیان چریده و سال ها پیش 
از آدم)ع( ساکن بهشــت بوده است، 
در حرکات چون جن اســت اما رویی 
چــون روی آدمیــان دارد؛ عــذارش 
بمانند ناهیدســت و خوی و خصلتش 
به مشتری می ماند، نفسی معطر دارد؛ 
خستگی نمی شناسد و از شیر آسمان 
نیز هراســی به خود راه نمی دهد. اما 
بخش پایانی سخن خاقانی توصیف راه 

معراج است که چنین آغاز می شود.
احمد به چنین براق میمون
زین دارالحرب راند بیرون

روایــت خاقانی از ســلف خویش 
سنایی شاعرانه تر و خیال انگیزتر است 
امــا باید منتظر ماند تا با ظهور نظامی 
معراج رنگی دیگر بیابد. با ظهور نظامی 
گنجه ای، توجه به معراج پیامبر)ص( 
شکلی خاص به خود می گیرد. نظامی 
در هر پنــج گنج خویش بــه معراج 
رســول خدا)ص( می پردازد. در اولین 
ســروده خویش، مخزن االسرار پس از 
نعت رسول اکرم)ص( معراج را مطرح 

می کند و با این عنوان حدود 70 بیت 
می سراید:

نیم شبی کان ملک نیمروز
کرد روان مشعل گیتی فروز

شاعر در دومین اثر خویش، خسرو 
و شیرین، در خالل نعت رسول اهلل)ص( 

در بیت هایی به معراج توجه می کند:
سریر عرش را نعلین او تاج

امین وحی و صاحب سر معراج

سپس در پایان کتاب پس از بیان 
نامه پیامبر)ص( به خســرو پرویز در 
43 بیت به شرح واقعه عروج آسمانی 
رسول اهلل)ص( و جزئیات آن اشاره دارد:

شبی رخ تافته زین دیر فانی
به خلوت، در سرای ام هانی

این شاعر توانا در لیلی و مجنون، 
حــدود 60 بیــت را به بیــان معراج 

اختصاص می دهد:
ای نقش تو معرج معانی

معراج تو نقل آسمانی
در هفت پیکر که چهارمین گنج 
گنجور گنجه است باز هم عنوان معراج 

دیده می شود:
چون نگنجد در جهان تاجش

تخت بر عرش برد معراجش
در شرفنامه، شــاعر پس از نعت 
خواجه کائنات، به معراج ایشان می رسد 
و مفصل ترین توصیف خویش را از این 
واقعه عظیم و خیال انگیز در حدود 80 

بیت به رشته نظم می کشد:
شبی کآسمان مجلس افروز کرد
شب از روشنی دعوی روز کرد
در اقبالنامه، شاعر به شکل روشن 

و با عنوانی مســتقل از معراج سخنی 
نمی گویــد، او در خالل نعت حضرت 
محمد)ص( به ســفر آســمانی ایشان 

اشاره دارد:
محمد که بی دعوی تخت و تاج
زشاهان به شمشیر بسند خراج
غلط گفتم آن شاه سدره سریر
که هم ناجور بود و هم تختگیر

تنش محرم تخت افالک بود
سرش صاحب تاج لوالک بود

امــا دلیل این همه توجه به واقعه 
معراج چیست؟ چرا نظامی این شاعر 
توانای توصیف گر از حیات رسول خدا 
بیش از هر چیز به معراج او دل می بندد 
و در هر پنج گنج حدود 300 بیت را به 
یادآوری این واقعه اختصاص می دهد؟

معراج سرایی  در  نظامی  بی شک 
عالوه بر اثرپذیرفتن از سنایی و خاقانی 
و بیان ارزش شب در کسب معرفت، 
به خیال انگیزی فوق العاده معراج توجه 
دارد و به قدری بدان دلبسته است که 
وقتی از شب های مراقبه و مکاشفه و 
معرفت اندوزی خویش یاد می کند، آن 
شب ها را به شب معراج مانند می کند:
روز سفید آن، نه شب داج بود

بود شب اما شب معراج بود
نظامی با طرح معراج و پیوند آن 
با معارفی نظیر قرآن، حدیث، تاریخ 
اســالم، فلســفه، کالم، نجوم، طب 
و عرفــان که جــان مصفایش از آن 
بهره مندی داشت، خیال انگیزی کالم 
شعر خویش را بدان حد می رساند که 
بسیاری از خوانندگان را از همراهی با 
خویشتن باز می دارد و سرانجام سخن 
را با لطافتی شاعرانه به وحدتی عارفانه 

می کشاند.
این اشــعار که تامل در هر جزء 
آن رهنمــون خواننده بــه دنیایی از 
هنر و فرزانگیســت، همه گواه نبوغ 
شــاعر بزرگی چون نظامی است که 
موضوعی را ســرمایه سخن خویش 
می سازد که در نوع خود تازه نیست 
اما این قابلیت را دارد تا از منظر هنر 
و با دیدی شــاعرانه بدان نگریسته 
شــود و به روایتی نــو عرضه گردد 
و این کار نشــانی دیگر از ابتکارات 
شاعرانه اوست. نظامی با آنکه از سر 

تواضع و بدون شک به سبب احترام 
سنایی و خاقانی، خویش را از سلف 
معراج سرایان می خواند، بر این گمان 
است که تک ابلق سخن در این باب 
پیش از وی به تمامی رسیده است. اما 
به گواهی میراث ادبی که به ما رسیده 
اســت و سابقه ساالر معراج سرایان و 
برترین آنهاست. او با انتخاب معراج 
هم بار دیگر علــم دینداری خویش 
را برمی افــرازد و ارادت خویش را به 
رسول)ص( و اصحاب و یاران فرزانه  
وی اعــالم مــی دارد، خصوصا آنجا 
کــه معراج را با ذکر نــام آنان پایان 
می دهد- و هم از ســویی شــاعری 
خویش را به اثبات می رساند و با وجود 
همه محدودیت ها که موضوع بر سر 
راه وی می نهد باز هم از بیان شاعرانه 
ماجرای معراج سربلند بیرون می آید 
و این توانایی در مقایسه با سروده های 
دو سلف نامدار وی؛ سنایی و خاقانی 
در بــاب معراج هم از کمیت و هم از 

کیفیت به خوبی هویداست.
 نظامــی بــا انتخــاب مضمون 
»معــراج« و ارائه آن از منظر هنر به 
کاری دست می یازد که کسی قبل از 
وی توفیق و توانایی آن را نداشته است.
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پژواک شخصیت
 امام علی)ع( در شعر معاصر

کوفه از روز ازل نامرد بود
یا علی، کوفه سزاوار تو نیست
کوفه و کوفی طرفدار تو نیست

* محمود اکرامی
و یا در دو بیت:

... با ماه کهکشان محمد چه کرده است
این شهر ذکر بر لب و شیطان در آستین

آخر کجای غربت این خاک شب زده
در بر کشیده پیکر یاس تو را زمین

* محبوبه بزم آرا
ترکیب های شــهر ذکر بر لب، شیطان در آستین، خاک شب زده و... تصاویری از 

نامردی و نامردمی کوفیان را ارائه می دهد.
یتیم نوازی و مهرورزی حضرت امیر)ع( به ایتام از دیگر مضامین ویژه شعر علوی 
معاصر است که در نکوداشت و یادکرد امام علی)ع( در قالب شعر بسیار دیده می شود.

اگر چه زخم به فرقش سه روز منزل داشت
علی جراحت سر را همیشه در دل داشت
نه پنج سال خالفت که پیش از آن هم نیز
دلی به سینه چنان مرغ نیم بسمل داشت

اگر شبانه به اطعام سائالن می رفت
به جان فاطمه - شرم از نگاه سائل داشت

پس از شهادت زهرا، علی ز عمق وجود
همیشه در دل خود انتظار قاتل داشت

*  غالمرضا شکوهی
قیصر امین پور از دیگر شاعران برجسته شعر آیینی، یتیم نوازی امام علی)ع( را 

این سان توصیف می کند:
امشب سر مهربان نخلی خم شد
مهتاب گرفت، شهر در ماتم شد
در خانه  دور بیوه ای شیون کرد
هم بازی کودک یتیمی کم شد

ســیدابوطالب مظفری در ابیات زیر یتیم نوازی امیرمومنان علی)ع( را این گونه 
شرح می دهد:

کوفه دیده است خلیفه، گل و نان در دستش
ناشناس آمده انگشت به این در زده است

کودک از خواب سراسیمه دویده دم در
که ببیند چه کسی از شب او سر زده است

تا رسیده است، کبوتر چه سبک بار، اما
دانه را ریخته آرام، ولی پر زده است

از دیگر موضوعات شــعر معاصر در خصوص شخصیت و زندگانی امام علی)ع( 
سوگ سروده ها و مرثیه های سروده شده در ماتم اوست که به نوعی برجسته ترین و 
گسترده ترین ابعاد شخصیت ایشان است. در شعر معاصر، سوگ و اندوه شاعر، سوگ 
ظاهری و صوری نیست، بلکه بینش و هدفمندی خاصی در متن نهفته است و آن 
راهنمایی و به حرکت واداشــتن مخاطب به منظور خاص با توجه به نکات مشخص 

و معین است:
جاری است در حوالی شب دشنه های کین

سجاده را نشانه  سرخی است بر زمین
موالی من بمان که غم زینب ات بس است

اصرار و خواهش در و دیوار را ببین
از نخل های کوفه بپرسم غم تو را
یا از کبود درد به گلبرگ یاسمین

*  محبوبه بزم آرا
افتاده ای کجای دعا بر زمین علی؟
دستی بیار و گریه ما را بچین علی
پشت در تو، در سحر کودکان شهر

صف بسته گریه های گریبان نشین علی
نان جوین منتظرانت تمام شد

وز هیزمی بپرس، تنوری ببین علی
آری، خدا شهادت آشفته  یال را

امشب برای تو کرده ست زین، علی
* عباس چشامی
و در پایان و به عنوان نتیجه باید گفت که شعر علوی معاصر، شعر شهادت، عدالت 
و امامت اســت؛ شعری پویا و ماندگار که انسان را به مبارزه با تمامی مظاهر ظلم و 
ستم فرا می خواند و قصد آن دارد که انسان را به سعادت هرچه بیشتر رهنمون سازد.

بیست و سومین نمایشگاه قرآن کریم 
در یک نگاه

روزی محمد مهدی جواهری خدمت رهبر انقالب آمد. این شاعر بزرگ 
عرب که تقریباً 94 سال عمر داشت، وقتی فهمید حضرت آقا این  همه مطالعه 
دارند و دیوان و خاطرات جواهری را دقیق خوانده اند، مات و مبهوت ماند.

کتاب »یادستان دوست« که دربردارنده خاطراتی از رهبر معظم انقالب 
از زبان شخصیت های مختلف کشوری است بزودی منتشر می شود.

بخش هایی از کتاب که شامل نظرات شخصیت ها پیرامون شعرشناسی 
رهبر انقالب بود منتشــر شد و امروز در ذیل بخش دوم به موضوع ادبیات، 
رمان و مطالعه موارد منتشر می شود که براساس خاطرات محسن مومنی، 

محمدعلی آذرشب، غالمعلی حدادعادل و ... است.
اشتیاق به مطالعة ُرمان

محسن مؤمنی شریف
با ورود سید علی نوجوان به حوزۀ علمیه، که از کودکی در خانه »علی آقا« 
صدایش می کردند، پای او به کتابخانۀ آستان قدس رضوی نیز باز شد. وی 
در کنار مطالعۀ کتاب های تاریخی و حدیث، با گونه ای از ادبیات نوین به نام 

رمان آشنا شد که دنیای آن برایش شگفت آور بود.
در این دنیای جدید، زندگی با تمام زوایایش به تصویر کشــیده می شد 
و مســائل فراموش شــده و مغفول مانده مورد توجه قرار می گرفت. شوق و 
عالقۀ وافر به جاذبۀ مطالعۀ رمان در حدی بود که کتابخانۀ آســتان قدس 
نیز نمی توانست کفاف اشتیاقش باشد. از سوی دیگر، در آن روزگار عسرت، 
خانواده  تهیدســت تر از آن بود که بتواند تمام کتاب های مورد عالقه اش را 
بخرد. بنابراین تصمیم گرفت رمان های جدید را از کتاب فروشی محلشان، از 
قرار شبی یک ریال، کرایه کند و برای اینکه کتاب امانی به شب دوم نکشد 
و یک ریال دیگر نپردازد، به هر سرعتی بود آن را به پایان برساند. البته این 
 همه تالش و کوشش، در حاشیۀ درس های حوزه، جلسه های قرائت قرآن و 
کارهای فراوان دیگری بود که نوجوان با هوشی مانند او در آن سن و سال، 

برای ارضای کنجکاوی خویش، انجام می داد.
هر چند در ابتدا، رمان خوانی او بی هدف بود و چه بسا بیشتر تحت تأثیر 
کشش داستان پردازی قرار می گرفت؛ اما پس از مدتی، این مطالعه جهت دار 
شــد و او در رمان های بزرگ، در جست وجوی شناختی متفاوت از آدم ها و 
آشــنایی با فرهنگ و تمدن سرزمین هایی بود که داستان ها در آنها شکل 
می گرفت. بنابراین رمان هایی با زمینۀ تاریخی، بیش از همه مورد توجه  ایشان 

قرار گرفت و تاریخ برخی کشورها را از طریق رمان شناخت.
با جدی تر شدن درس های حوزه، از سرعت رمان خوانی کاست، اما هرگز 
این ارتباط قطع نشــد. امروز هم رهبر معظم انقالب در کنار تمام کارهای 
بزرگ و حساسشــان، در اوقات فراغت از مطالعۀ رمان های قابل اعتنا دریغ 
نمی  کنند؛ به ویژه رمان هایی که با مضامین انقالب اســالمی و دفاع مقدس 

نوشته شده باشد، مورد توجه ایشان است.
سخن کارشناسانه در بارة رمان

محمدرضا بایرامی
با گروهــی از بچه های دفتر ادبیات و هنر مقاومت خدمت مقام معظم 
رهبری ُمشّرف شده بودیم. ایشان حرف می زدند و ما محو صحبت هایشان 
شــده بودیم. می دانستیم که معظم له شــعر می گویند و شعر و شاعران را 
می شناســند؛ اما اصاًل گمان نمی کردیم در داستان و رمان هم سررشته ای 
داشــته باشــند. هنگامی که صحبت های خویش را آغاز کردند، واقعاً حّظ 
کردیم، چون هم رمان را خوب می شــناختند و هم دقیق و کارشناســانه 
دربارۀ آنها نظر می دادند. ایشــان آثار بی شماری را خوانده و در حاشیۀ آنها 

نقد و نظری هم نوشته اند.
 »جواهری« مات و مبهوت ماند

محمدعلی آذرشب
ادبیات روی خطابات و ســخنان مقام معظم رهبری اثرگذار بوده است. 
سخنان معظم له را با سخنان دیگران مقایسه کنید؛ به ویژه روی جمله های 
آهنگین ایشان که بسیار ادیبانه است. اگر فردی با سبک ادبی صحبت کند، 
کالمش در اعماق شعور انسان ها نفوذ می کند. در ارتباط با همین موضوع، 
معظم له در جایی فرمودند: »من یک روز سخنرانی می کردم. مرحوم باهنر 
همین طور به من نگاه می کرد! وقتی که یک خرده من مکث کردم، گفت: 

قرباِن جمالت آهنگین ات بروم!«
هر کســی که ذوق ادبی داشــته باشد، واقعاً احســاس می کند ایشان 
فارغ التحصیل یک مدرسۀ ادبی فوق العاده است. ایشان کتاب های بالغت را 

به طور کامل خوانده و از شاگردان ادیب نیشابوری دوم نیز بوده اند.
بنابراین ادبیات یکی از محورهای تأثیرگذار و احیاگر شخصیت معظم له 
در مســائل فرهنگی بوده اســت. از آن مهم تر اینکه ایشان فقط به ادبیات 

فارسی اکتفا نکرده، بلکه به ادبیات عرب نیز پرداخته اند.
روزی محمدمهدی جواهری خدمت ایشان آمد. این شاعر بزرگ عرب که 
تقریباً 94 سال عمر داشت، وقتی فهمید حضرت آقا این  همه مطالعه دارند 
و دیوان و خاطرات جواهری را دقیق خوانده اند، مات و مبهوت ماند و فریاد 

زد: » دوران حکومت صاحب بن عباد و ابن عمید بر ایران برگشته است!«
این دو، وزیــر و حاکم فوق العاده ای بوده اند کــه مهارت ادبی عجیبی 
داشــته اند. افزون بر جواهری، ایشان با شاعران متعددی از جهان عرب نیز 
آشنا هستند. از آن مهم تر، معظم له پا را فراتر از جهان اسالم گذاشته و به 
سمت ادبیات اروپا نیز رفته اند. از زبان معظم له شنیدم که فرمودند: »شاید 
هیچ رمان غربی یا شرقی، یعنی از اروپای غربی یا اروپای شرقی، به فارسی 

ترجمه شده نیست که من نخوانده باشم؛ همه را خوانده ام.«
آشنایی با سبک های ادبی

سیدعلی علوی
حضرت آیت اهلل العظمی خامنه ای در بســیاری از علوم انسانی و معارف 
دینی صاحب نظر بوده و دارای مطالعاتی گسترده هستند. یکی از این موارد 
ادبیات اســت. رهبر عزیزمان با سبک های گوناگون ادبیات غرب و شرق و 
حتی با زندگی و عقاید نویسندگان و شاعران بزرگ، آشنایی عمیقی دارند 
و همیشه همۀ مردم به ویژه جوانان را به مطالعۀ رمان ها، داستان ها و اشعار 

و کتاب های بزرگان علم و ادب توصیه می کنند.
خود ایشان در دوران جوانی به مطالعۀ کتاب های غیردرسی عالقه نشان 
می دادند و هم اکنون نیز با وجود مشــغله های بســیاری که دارند، به گفتۀ 

خودشان از بسیاری از جوانان و نوجوانان بیشتر مطالعه می کنند.

کتاب “یادستان دوست” منتشر می شود

تعجب شاعر بزرگ عرب
 از میزان مطالعه رهبر انقالب 

داد از غریو و نعره از قیل و قالتان
ای وای بر شما و به روز و به حالتان

 
در بزم کینه ورزی زاغان نشسته اید
وز سوگ مرغ عشق نباشد ماللتان

 
در الک خود اسیر شدید و نمی رسد

پرواز تا به اوج به عمق خیالتان
 

در هم تنیده اید گناه و ثواب را
در هم شکسته مرز حرام و حاللتان

 
دارید سلطنت به دل و مغزهای پوچ
لعنت به تاج شاهی و جاه و جاللتان

 
بر آسمانتان نظری کردم و نبود

دیگر نشان بخت که دیدم به فالتان:
 

خاموش شد به یُمن سحر اختر سعود
یعنی رسیده است زمان زوالتان

 برای مظلومان جهان اسالم

از یمن، از دمشق و غزه بگو
یوسف رحیمی

دل من! در هوای موال باش
یار بی ادعای موال باش

گر نشد یاورش شوی همه عمر
گاه گاهی برای موال باش

به گدایی تو هر کجا رفتی
یک سحر هم گدای موال باش

دست من! دست گیر مردم باش
پینه ی دست های موال باش

پهن کن سفره ای برای یتیم
مستمند دعای موال باش

پا به پایش اگر نشد بروی
الأقل ردپای موال باش

جان من! تا که در بدن هستی
باش اما فدای موال باش

بندگی کن به راه و رسم علی
عبد! عبد خدای موال باش

ای نََفس! می روی به سینه برو
چون برآیی صدای موال باش
از یمن، از دمشق و غزه بگو
شیعه ی زخم های موال باش
خار در چشم های موال بود

چشم من! در عزای موال باش...

بنویس من از یمنم
حسن المرتضی، شاعر یمنی 

بنویس من از یمنم اگر نشانی ام را می جویی
تورات و انجیل و قرآن است نشان من

من از یمنم، اگر گلدسته های سعد صفا را می جویی
هنوز خون نمازمان جاری است

من از یمنم چه کسی از صحرای نجد خبر می دهد
که عمرم گران تر از عمر زمین است...

تقدیم به مردم مظلوم یمن 
میالد عرفان پور 

بشنو صدای طفل معصومی است که مادرش را خوانده از آوار
فریاد مظلومان تاریخ است، این دست بیرون مانده از آوار
از آخرین مشق دبستان ها آثار خون بر واژه ها مانده است
از مادران در شام بمباران، الالیی تلخی به جا مانده است

ای بشکه های نفت صهیونیسم، ای ملحد جامعه اسالم
طوفان خودت را غرق خواهد کرد در موج این دریای نا آرام

ای خائنان خانه توحید، فرعونیان خواب بی تعبیر
ای خادمان کور آمریکا ای تاجران کهنه تکفیر

سعید ساجدی رشوانلویی

قیل و قال 

علی خوشه چرخ آرانی


