
 اطالعیـه مـهــم
قابل توجه خوانندگان محترم

هر روز صدها آگهی با مطالب مختلف جهت رفع نیازهای روزانه شما درنیازمندیهای 
صبح کیهان درج می گردد  وظیفه ما آگاهی دادن جهت سهولت در کار شماست؛ لذا 
هیچگونه مسئولیتی درباره محتوای آگهی و یا پیامدهای احتمالی نداریم؛لطفا قبل 
از قرارداد از درستی آگهی دهندگان اطمینان الزم را بدست آورید و هزینه چاپ 

آن تنها براساس تعرفه کیهان می باشد. 
ضمناً به اطالع خوانندگان گرامی میرســانیم که نیازمندیهای کیهان پنج شــنبه ها 

منتشر نمی شود.
سازمان نیازمندیهای صبح کیهان

از ساعت ۸ صبح الی ۶ بعدازظهر
تلفن: ۳۳۱۱۲۲۹۲-۵ 
 فکس: ۳۳۱۱۸۰۵۳

niyaz.mandiha@kayhan.ir

گهی تلفنی  قبول آ

مشاور حقوقی

آمـوزشی

خرید 
و فروش

انواع خودرو

بنایی 
گمشدهو خدمات

پیدا شده

برگ ســبز خودرو ســواری 
 2015 مــدل  نــگان  چا
مــی  نتظا ا ه  ر شــما  بــه 
44 ط 97- ایــران 46 بــه 
شــماره موتور 076703 و 
شــماره شاســی 955291 
مفقود از درجه اعتبار ساقط 

است.

مــدل  پیــکان  ســبز  بــرگ 
 80 ســفید بــه شــماره پالک 
571 س 23 ایران64 و شماره 
11128094853و  موتــور 
 0080501897 شاســی 
به نــام محمد فتوحــی بافقی 
 مفقود و از درجه اعتبار ساقط 

است.

ماشــین  کارت  و  ســبز  بــرگ 
پرایــد سیســتم ســایپا تیــپ 
131SE مــدل 1393 بــه رنگ 

ســفید روغنی به شماره موتور 
5133076 و شــماره شاســی 
 NAS411100E3667325
به نــام محمد ذوالقــدر مفقود 
گردیده از درجه اعتبار ســاقط 

می باشد.

ســند کمپانــی ســواری هاچ بک 
شــماره  بــه   X33S ام وی ام 
 2 2 ط   4 8 8 مــی  نتظا ا
موتــور   96 مــدل   95 ایــران 
  MVM484FBD11016818
 NATGBAYL1H1017013 شاسی
به نام عدنان ســالحی مفقود و از 

درجه اعتبار ساقط است.

سند کمپانی و شناسنامه مالکیت 
)بــرگ ســبز( و کارت شناســایی 
هاتــف  هنــدا  موتورســیکلت 
مــدل 1393 بــه شــماره پــالک 
627- 61677 و شــماره موتور 
003978 و شاسی 9318982 
به نام کاظم حسینی سده مفقود 

شده اعتبار ندارد. زرین شهر

ســند کمپانی و شناسنامه مالکیت 
)برگ سبز( سواری رنو تیپ لوگان 
L90 مدل 1389 به شــماره پالک 
587 ی 86ایران 23 و شماره موتور 
K4MA690D115827 و شــماره 
 NAPLSRALD91083410 شاسی 
به نــام مصطفی یادگاریــان  ریزی 
نــدارد.  اعتبــار  شــده  مفقــود 

زرین شهر

و  ســند  ماشــین  کارت 
بــرگ ســبز و ســند کمپانی 
ک  پــال بــه   4 0 5 و   پــژ
و   66 ایــران   15 د   667
 12489172831 موتــور 
و شاســی 537684 مفقود 
اعتبــار  فاقــد  و   گردیــده 

است.

بنزیــن  کارت  و  خــودرو  کارت 
کارت بیمــه خــودرو پــژو 405 
 مــدل 91 به شــماره شــهربانی

282 د 15- ایران 10 و شماره 
و   12491000123 موتــور 
شماره شاسی 383094 مفقود 
گردیده و از درجه اعتبار ســاقط 

می باشد.

)آگهی مفقودی(
جواز حمل سالح شکاری دولول 
ســاچمه زنی ته پر کوسه کالیبر 
12 ساخت ایران شماره سریال 
جواز 2220905 و شماره سالح 
KN217985-03 متعلــق بــه 
اینجانب نعمت قندهاری فرزند 
علی شماره شناسنامه 3002 و 
کدملی 2249022380 صادره 
از بنــدر گــز مفقــود گردیــده 
 اســت از درجــه اعتبار ســاقط

 است.

اینجانب محبوبه صانعی مالک خودرو پژو 
207I-MT مدل 1396 به شماره موتور 

شــماره شاســی  و   179B0010241
شــماره  و   NAAR03FE0HJ164505
انتظامی 159 و 84- ایران 69 به علت 
فقدان اسناد فروش تقاضای رونوشت 
المثنی سند مذکور را نموده است لذا 
چنانچه هر کس ادعایی در مورد خودرو 
مذکــور را دارد ظرف مدت 10 روز به 
دفتر حقوقی ســازمان فروش شــرکت 
ایران خودرو واقع در پیکان شهر تهران 
ساختمان سمند مراجعه نمایند بدیهی 
است پس از انقضای مهلت مزبور طبق 

ضوابط مقرر اقدام خواهد شد.

شناسنامه مالکیت )برگ سبز( سواری 
سایپا 132 مدل 1390 به شماره پالک 
329 هـ 51 ایران 43 مفقود گردیده و 

از درجه اعتبار ساقط است.

کارت پرسنلی اینجانب روح اهلل درویش 
بــه کدملــی 0063405563، کارمند 
شــرکت فرودگاه هــای کشــور مفقــود 

گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.

1 و 2 خوابه تا سقف 2 میلیارد
خرید فروش رهن اجاره
امالک آس آ پاسداران 

زمردیان 0919-11111-02

ســند و برگ سبز سواری سایپا 131SE مدل 
1392 رنگ سفید شماره موتور 4937593 
شاسی D1284365 پالک 16- 255 ص 56 
به نام مصطفی خادم الحسینی اردکانی مفقود و 

از درجه اعتبار ساقط است.

استخدام

خرید و فروش و اجاره
کلیه امالک

با حضور در نیازمندیهای روزنامه کیهان دامنه کار خود را گسترش دهید

سه ماهه )ریال(شش ماهه )ریال(یکساله )ریال(نوع نشریه

7/260/0003/630/0001/815/000روزنامه کیهان

13/260/0006/630/0003/315/000روزنامه کیهان انگلیسی

13/260/0006/630/0003/315/000روزنامه کیهان عربی

3/338/4001/669/200834/600مجله کیهان ورزشی

3/338/4001/669/200834/600مجله زن روز

1/670/000835/000420/000مجله کیهان بچه ها

----------------417/000مجله کیهان فرهنگی

متقاضیــان محتــرم می تواننــد با توجه به جدول زیر نســبت به انتخاب هر یک از نشــریات  مورد عالقه و واریز مبلغ اشــتراک به شــماره کارت 
 6104337743976845  بانــک ملــت و یــا حســاب 0106713595009)ســیبا( بانــک ملی شــعبه ســعدی جنوبــی  کد 69  
 به نام حســین شریعتمداری)موسســه کیهان( و ارســال اصل فیش بانکی همراه با فرم تکمیل شــده ذیل به صندوق پســتی 11365/3631

 با پست سفارشی نسبت به برقراری اشتراک خود  اقدام نمایند.

1- اشتراک عزیزانی که فرم درخواست آنها تا دهم هر ماه به امور مشترکین برسد از اول ماه بعد برقرار می شود.
2- یک نسخه از کپی فیش بانکی و قبض سفارشی را تا پایان مدت اشتراک حتما نزد خود نگهداری نمائید.

3- در صورت تغییر قیمت نشریات و یا هزینه پستی، معادل مبلغ پرداخت شده، نشریه مورد تقاضا ارسال می گردد.
4- در صورت تمایل به اشتراک چند نشریه، برای هر کدام فیش بانکی جداگانه تهیه فرمائید.

5- قبض پرداختی را می توانید به شماره 09127932568 با ذکر مشخصات در کانال تلگرام قرار داده و به امور مشترکین
    اطالع دهید.

ه 
ج

و
ت

نام: ............................... نام خانوادگی: ...................................................... نوع نشریه: .................................................. تعداد نسخه: ......................... مدت: ......................... ماه 

مبلغ پرداختی: ........................................................ ریال شماره فیش بانکی: ...........................................................  تلفن: .................................. تلفن همراه: .........................................

............................................................................................................................................................................................................................................................................................................. آدرس: 

کد پستی: ......................................................................... پست الکترونیکی: ......................................................................................................    

فرم تقاضا

شماره اشتراک: ...........................................................................          

شرایط و فرم اشتراک نشریات کیهان در تهران

امور مشترکین  موسسه کیهان تلفن: 35۲۰۲۲78 - ۰۲۱  نمابر:339۱۰9۲۲ - ۰۲۱ 

55953636 - 55900897 شهرری 
33962211 - 33962233 سعدی 
36257074 شرق استان تهران 
56344343 اسالمشهر 
56359598 چهاردانگه 

جنوب
22603635 قلهک 

22712976 شمیران 

88900867 - 88801552 مطهری 

شهرآرا         66593010-11- 66592266

شمال
66007479 - 66064647-9 آزادی 
65222933 - 09121620849 شهریار 
026-32226013 - 32224411 کرج 
77909939 - 77936888 تهران نو 
دماوند                               76321938

شرق - غرب  مرکز

33112193
33112291 
33902599

 33119236
33113085
      33110202

33942000
 33118052
33911568

خریدار جک و قالب های 
ساختمانی و لوله داربست

09125901239

خرید و فروش 
فیش   حج - مکه

خرید و فروش ویژه
 فیش حج تمتع و عمره

زیر نظر سازمان حج و زیارت 
۰9۱۲69936۰3 -665۰۰463

» خریدار نقدی فرسوده«
انواع خودرو و تمام مدل ها

حتی مدارک ناقص و موتور سوخته
09122586842 و 66800789

بــه  ســیلندر  تعویــض  فاکتــور 
شــماره 960847062 ســواری 
پــژو 405 مــدل 1381 بــه رنگ 
یشمی-متالیک به شــماره موتور 
22568123778 و شماره شاسی 
81021391 و شــماره انتظامــی 
732 ب 37- ایــران 69 بــه نام 
صغــرا کارخانه مفقــود و از درجه 

اعتبار ساقط است.

مدرک فارغ التحصیلی اینجانب بهنوش رضاقلی فرزند جهانشاه 
به شماره شناسنامه 8406 صادره از تهران در مقطع کارشناسی 
رشته فیزیولوژی تربیت  بدنی صادره از تهران واحد دانشگاهی 
تهــران مرکزی به شــماره 120/80507 درمورخ 90/04/20 
مفقود گردیده اســت از یابنده تقاضا می گــردد اصل مدرک را 
به دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران مرکزی به نشانی تهران خ 
آزادی- خ اسکندری شــمالی - خ فرصت شیرازی- پالک 126 

صندوق پستی 13185/768 ارسال نمایید.

موسسه حقوقی 
عدل ماهان

پذیــرش کلیــه دعاوی 
حقوقــی کیفــری ملکی 
خانوادگی و مهاجرتی به 

کانادا و ترکیه

۰9۱۲37۰۲46۰

نمونه دوز 
آشنا به انواع الگو و انواع پارچه نیازمندیم

۰9365۱۱6459

adabhonar@kayhan.ir

صفحه 6
یک شنبه ۵ بهمن ۱۳۹۹ 
۱۰ جمادی الثانی ۱۴۴۲ - شماره ۲۲66۸

انقال  ب
 
شعر

)بخش اول(رفهنگ افطمی، جانماهی 
 رضا اسماعیلی

آیینگی شعر آیینی
ایــن روند رو به رشــد در دهــه اول انقالب - 
بخصوص در دوران دفاع مقــدس - به خوبی ادامه 
داشت تا اینکه با پذیرش قطعنامه و پایان یافتن جنگ 
تحمیلی، شعر انقالب دچار رکودی ناخواسته گردید و 
از تب و تاب افتاد. شاعران آرمان گرای انقالب نیز که 
تا پیش از این در سایه سار امن شعر »دفاع مقدس« 
روزگار مي گذراندند و با الهام از حماسه آفریني های 
رزمندگان جان بر کف اسالم مضامیني چون »ایثار« 
و »شــهادت« را به مدد طبع سرشار خویش به نظم 
مي کشیدند، به یک باره در برزخ بي مضموني هبوط 
کردند و تا مدتي از راه بازماندند. از همین رو نسل دوم 
و سوم شاعران انقالب ناگزیر به انتخاب راهی جدید 
شــدند: گروهی در خط مقدم شعر انقالب ماندند و 
حسرت زده زبان به اعتراض گشودند، عده ای عاشقانه 

سرایی را پیشه خود کردند، جمعي با اقتدا به بعضي 
از شاعران موج زده و تجددگرای قبل از انقالب، دل 
به فرم ســپردند و به نحله هایی چون »شعر زبان« و 
»متفاوت ســرایی« رو آوردند و گروهی از شــاعران 
نیز برای ایفای رســالت اجتماعی و انسانی خویش 
»آیینگی« خود را در شعر آیینی به تماشا گذاشتند. 
انتخابی افتخارآمیز که اگر به درســتی از ایفای این 
رسالت پیامبر گونه برآیند، سعادت و رستگاری دنیا 

و آخرت را نصیب خواهند برد.
چهره های ماندگار شعر آیینی

شــعر آیینی انقــالب بعد از شــکل گیری و در 
نخســتین گام ها، با الگوبرداری از شاعران مجاهد و 
روشن اندیشی چون سید علی موسوی گرمارودی، 
طاهره صفارزاده، حمید سبزواری، علی معلم دامغانی، 
محمد علی مجاهدی، ســلمان هراتی، سید حسن 

با پیروزی انقالب شــکوهمند اســالمی ایران، و تکانه هایی که از وقوع انقالب اسالمی در همه ارکان جامعه - از جمله شعر و 
ادبیات - ایجاد شد، ادبیات معاصر در یک دگردیسی ناگزیر، به هویت جدیدی دست یافت. هویتی منبعث از جهان بینی توحیدی 
و مبتنی بر آموزه های دینی و قرآنی. نسل شاعران جوان و نوجوی انقالب نیز با درک این ضرورت که جامعه به ادبیاتی متجانس و 
همگون با دین و ارزش های دینی نیاز دارد، به تکاپو افتادند تا با بهره گیری از میراث بی بدیل و ماندگار »قرآن و عترت«، دست به 
خلق و آفرینش آثار فاخر ادبی زده و با رویکردی اجتهادگونه به تبیین و تحلیل مضامین بلند دینی بپردازند. از همین رو، رفته رفته 
نگاه شاعران به شعر آیینی معطوف گردید که مرکز ثقل این گونه ادبی »بزرگان دینی« بودند. در نتیجه شعر و ادبیات دینی دوران 

مستوری و مهجوری را پشت سر گذاشت و مرحله جدیدی از سیر تکوینی و روند تکاملی خویش را آغاز کرد. 

حسینی، قیصر امین پور، قادر طهماسبی)فرید(، حسین 
اســرافیلی، و... که به راســتی و درستی باید از آنان به 
عنوان »چهره های ماندگار« شــعر این روز و روزگار نام 
برد، سرشار از مضامین متعالی انسانی و آموزه های اصیل 
قرآنی و به دور از هر گونه کژتابی های مضمونی و اعتقادی 
بود. شعری متاثر از گفتمان سیاسی - اجتماعی انقالب 
اســالمی که جامعه را به »اندیشه ورزی« و »بیداری« 
فرا می خواند و در مسیر تبلیغ و ترویج گزاره های انسان 
سازعرفانی و حماسی گام بر می داشت. شاعران آیینی بعد 

از انقالب نیز با خلق آثار ادبی فاخر و مانا، نقش مؤثری در 
غنابخشی به این گونه از ادبیات داشته اند و امروز نیز این 
میراث نادر وبی بدیل را با آفرینش ها و زایش های جدید، 
چون جاِن عزیز گرامی می دارند. امروز با گذشت چهار 
دهه از پیروزی انقالب اسالمی، این مولود خجسته که 
دوران کودکی و نوجوانی خود را با سربلندی پشت سر 
گذاشــته و با نام »شعر و ادب آیینی« در فضای ادبیات 
معاصر ایران قامت برافراشته است، به عنوان یک گونه 
ادبی مستقل و ارجمند، به رسمیت شناخته شده و به 
همت شاعران مؤمن و دین باور، همچنان در مسیر باروری 

و بالندگی به راه خود ادامه می دهد.
شعری اصیل و رسالت مند

این واقعیتی ملموس و غیر قابل انکار است که شعر 
فاطمی نیز همچون دیگر زیرشاخه های شعر آیینی در 
سال های اخیر به برکت توصیه ها و رهنمودهای راهبردی 
و دلسوزانه رهبر معظم انقالب و پیران و پیشکسوتان این 
عرصه - در دو بُعد کمی و کیفی - روند رو به رشــدی 
داشــته است. شــاعران و ذاکران اصیل نیز با شناخت 

فرصت ها و تهدیدها و با پاالیش ســاحت شعر آیینی از 
تحریفات و خرافات، در پاسداری و صیانت از این سرمایه 

معنوی گام های بلندی برداشته اند. 
نسل شاعران انقالب که با حضور حماسی در کوران 
حوادث و وقایع سرنوشت ســاز سال های انقالب و دفاع 
مقدس بالیده بودند، به خاطــر برخورداری از معرفت 
اصیل دینی و آشــنایی با سنت و سیره عملی خاندان 
رسالت)علیهم السالم( - بخصوص حضرت فاطمه زهرا 
- و درک حضــور عالمان و عارفان کامل و عاملی چون 
حضرت امام خمینی)ره( و مقام معظم رهبری و همچنین 
شاگردی در مکتب انسان ساز اسالم اندیشان فرهیخته ای 
چون عالمه طباطبایی، اســتاد شهید مطهری ، شهید 
بهشتی ، شهید مفتح ، و... از صورت دین به سیرت دین 
راه یافته و حقیقت محمدی)ص( را به راستی و درستی 
دریافتــه بودند. از همین رو گفتمان ادبی و دینی آنان، 
گفتمانــی متاثر از فرهنگ علوی و فاطمی و مبتنی بر 
گزاره های عرفانی و حماسی بود. از این منظر، به جرات 
می توان گفت که قرائت معرفت شناسانه از دین و بزرگان 
دینــی و فاصله گرفتن از قرائت تراژیک و ماتمی صرف 
یکی از وجوه تمایز شعر دینی قبل و بعد از انقالب است. 
به خاطر برخورداری از جوهر اندیشه، حکمت و معرفت 

دینی، بدون هیچ اغراقی شعر اصیل دینی و آیینی ما شعر 
انقالب، دفاع مقدس و پایداری است. شعری رسالت مند 
و اصالت مند و به دور از کژتابی های مضمونی و اعتقادی 
که از سرچشــمه »قرآن و عترت« آب می خورد. تاکید 
بر این نکته از آن جهت ضروری است که در سال های 
اخیر عده ای با اســتناد به اینکه کار اصلی شاعر آیینی 
چیزی جز مدیحه گویی و مرثیه ســرایی نیســت، اراده 
کرده اند خرج »شــعر آیینی« را از »شعر انقالب« جدا 
کنند. بدیهی است که این تفکیک، تبعات جبران ناپذیری 
براي انقــالب دارد که کمترین آن انفعال و بي  تفاوتي 
نســبت به مسائل داخلي و جهان اسالم و سرودن شعر 
خنثي و بي خاصیت است. اگر با این توطئه مقابله نشود، 
بدون شک شعر آیینی ما در برزخ »سکوالریسم« هبوط 
می کند و از ایفای رسالت انسانی، اجتماعی و دینی خود 
که انسان سازی و جامعه سازی است باز می ماند. البته در 
این امر مهم آنچه که مورد نظر است، نه سیاست بازی و 
سیاست زدگی، بلکه پیروی دقیق و هوشمندانه شاعران 
و ذاکران آیینی از ســیره سیاسی بنیانگذار جمهوری 
اسالمی حضرت امام خمینی)ره( و مقام معظم رهبری 

است، نه چیزی کمتر یا بیش تر.
فاطمه)س(، الگوی زن مسلمان

تاثیر شخصیت معنوی حضرت فاطمه زهرا)س( بر 
شعر انقالب از زوایای گوناگون قابل بررسی است. شاعران 
انقالب برای تبیین و تحلیل جایگاه انسانی زن و بازتعریف 
نحوه مشــارکت و حضور او در عرصه های اجتماعی، و 
بیش تر از این منظــر که حضرت فاطمه)س( می تواند 
الگویی شایسته برای »زن مسلمان« روزگار ما باشد، به 
بازشناخت ابعاد مغفول مانده شخصیت جامع االطراف این 
بانوی بزرگوار پرداخته اند. یعنی معرفی حضرت زهرا)س( 
به عنوان یک »اســوه« قابل پیروی، نه یک »اسطوره« 

ماورایی و ملکوتِی صرف.  
در شعر انقالب و فاطمی، ویژگی ها و فضایل حضرت 
زهرا)س( در ســرفصل های زیر با زبان شعر مورد تامل 
و واکاوی قرار گرفته است: خودشناسی و خداشناسی، 
جلوه های عبودیت وبندگی، انس با قرآن، عشق به نماز، 
حقیقت ام ابیهایی، همراهی و همدلی با حضرت رسول 
اکرم)ص( در پاســداری از نهال نوپای اسالم، مبارزه با 
خرافات، تحریفات و سنت های جاهلی، بررسی گفتمان 
سیاســی -  اجتماعی با تحلیل خطبه های حکیمانه و 
جسورانه حضرت، ســیمای علمی حضرت با بررسی و 
تفسیر روایات به یادگار مانده از حضرت، دشمن شناسی، 
حق جویی و عدالت خواهی، مظلوم نوازی و ظالم ستیزی 
- با تبیین این حقیقت که مادر قیام حسینی و حماسه 
عاشورا حضرت زهرا بوده است - آزادگی و آزادمنشی، 
تالش در مسیر احیای فضیلت های اخالقی و کرامت های 
انسانی، بازنمایی مهارت های ادبی و هنری)از جمله فن 
خطابه، سخنوری و شاعری(، حضور شجاعانه در صحنه 
دفاع از امامت و والیت، تالش در مســیر احقاق حقوق 
زنان، ترســیم الگوی ازدواج فاطمی و بازنمایی سیمای 
فاطمه)س( به عنوان یک همسر و مادر نمونه، بررسی 
مدل تربیتی فاطمی با واکاوی الالیی های آن حضرت، 
قناعت و ساده زیستی)زندگی در یک خانه کوچک ِگلی 
کنار مسجد پیامبر(، معرفی فاطمه زهرا به عنوان اسوه 

صبر و شکیبایی در برابر مصائب)بخصوص برای مادران، 
همسران و خواهران شهدا(، حجاب و عفاف)رو گرفتن از 
مرد نابینا(، انفاق و ایثار)که نمونه بارز آن بخشش لباس 
عروسی به زن فقیر در شب عروسی است(، دستگیری از 
ایتام و مساکین)حضرت امیر و حضرت فاطمه سه روز 
روزه گرفتند و هر سه روز، غذای افطار خود را به یتیم، 
مسکین و اســیر دادند. تا آنجا که خداوند »سوره هل 
اتی« را در ستایش از این اقدام ایثارگرانه نازل کرد(، و... 
 با عنایت به تجلیات فاطمی در شعر انقالب، می توان 
گفت که »شــعر فاطمی انقالب« شجره طیبه ای است 
که ریشه در حقایق و معارف ناب اسالمي و قرآني دارد 
و از چشمه فیاض »حقیقت« و»بصیرت« آب مي خورد. 
شــاعران فاطمی نیز ســینه خود را کشتزار محبت و 
معرفت آل اهلل )علیهم السالم( قرارداده اند و همواره در 
طول تاریخ رسالتي پیامبرگونه براي خود قایل بوده اند. 
رسالت این شاعران: بیان حقایق و معارف دیني، مبارزه 
با مظاهر کفر و شرک و نفاق، مقابله با جهل و خرافه و 
تحریف و بدعت، افشــاي مظالم و مفاسد حکومت های 
غاصب و نامشروع، به تصویرکشیدن مظلومیت خاندان 
رسالت و ذکر مصایب آنان، مدح و منقبت بزرگان دیني، 

و در یک کالم »بیدارگری« بوده است.
نمونه های درخشان شعر فاطمی

برای تبیین دایره تاثیرگذاری بانوی کوثر در جان 
و جهان شــعر انقالب و کاربردی ترشدن بحث، آوردن 

نمونه هایی از شعر شاعران شاخص ضروری است. 
قیصر امین پور از چهره های شاخص و ماندگار شعر 
انقالب، در شــعرهای آیینی خود نگاهی زیبا و معرفت 
شناسانه به بزرگان دینی دارد. قیصر در غزل فاطمی زیر 
به شیوه ای غیرمستقیم و هنرمندانه، و با بیانی صمیمی 
و به  دور از تکلف، ضمن اشاره به فضایل و کرامات کوثر 
قرآن، از ســیمای روشــن و نورانی این بانوی بزرگوار 

پرده برداری کرده است:
*

صدایــی به رنــگ صدای تو نیســت
به جز عشــق نامــی برای تو نیســت

مــن موعــود  تصویــر  روز  و  شــب 
در آیینــه جز چشــم های تو نیســت

تــن جــاده از رفتنــت جــان گرفت
نیســت تــو  پــای  رد  راه جــز  رگ 

بی انتهاســت و  بی مــرز  تــو  مــزار 
تــو پاکی و این خاک جای تو نیســت

 بــه تشــییع زخــم تــو آمــد بهــار
کــه جز ســبز، رخت عزای تو نیســت

*
حســین اســرافیلی کــه در دهــه اول انقالب با 
»چارپاره« هــای بدیع و باطراوت خــود در کالبد این 
قالب ادبی روحی دوباره دمید، از آیینی سرایان پرآوازه 
روزگار ماســت. شــاعر صاحب نامی کــه لحن و لهجه 
چارپاره هایش - علیرغــم چارپاره های پیش از انقالب 
که بیش تر رمانتیک و احساســی بودند - حماســی و 
برانگیزاننده اســت. در آیینــه چارپاره های غرورآفرین 
خالق مجموعه شعر»تولد در میدان« می توان سیمای 
حماسی و باشــکوه بزرگان دینی را به خوبی به نظاره 

نشست. چنانکه در قاب چارپاره فاطمی زیر، می توان 
سیمای نورانی حضرت زهرا)س( را از زاویه ای بدیع و 
امروزین به تماشا نشست. اسرافیلی در این چارپاره از 
کلی گویی های رایج و »طبق معمول« در شعر فاطمی 
فاصله گرفته و به مضمون بدیع و کاربردی »تکریم 

والدین« پرداخته است:

  ! بهشــت  زالل  کوثــر   ! فاطمــه 
کــه تــو را مــادر پــدر خواندنــد
نفــاق  اهــل  گاه  و  کفــار  گاه 
نــد  ند نجا ر ت  هــا ر با  ، هــا ر با

*
وقتــي از کوچه هــاي مکــه، پــدر 
بــاز مي گشــت خســته و غمگین 
قریــش   کفــر  حــال  آزرده  روح، 
پــاي، از ســنگ مشــرکان خونین

*
دســت هــاي تــو، طــراوت مهر  
پیامبــر مي شســت  خــون پــاي 
چهــره اش را به شــوق مي بوســید
گــرد از جامــه پــدر مي شســت

*
عصــر تبعیــد و شــعب بوطالــب  
مي باریــد  شــراره  و  بــال  کــه 
پــدر   کنــار  و  مــادر  همــره 
مي بخشــید التیــام  تــو  دســت 

*
در همه عرصه هاي ســخت و بزرگ 
بــودي  پــدر  ســایه  بــا  ســایه 
شــانه با شــانه مثــل مــادر خود  
بــا پــدر یــار و همســفر بــودي

 *
دســت هاي ظریــف و کوچــک تو  
را  آینــه  زخــم  بــود  مرهمــي 
بــودي  پــدر  مــادر  چنــان  تــو 
تــا نمانــد بــه مــوج غــم، تنهــا 

*
تــو  دل  در  لدیــن  وا حرمــت 
ریشــه در بــاور و یقین ات داشــت 
گــر چه دشــمن وقیح بــود و پلید 
بر شــما، پــاس حرمتي نگذاشــت

 *
ر   و م آ لتیــا ا تــو  ي  ســت ها د
در  بــر  منتظــر  تــو  چشــم هاي 
تا بگیــري ز دســت پیغمبر )ص( 
هــم کنــي حفــظ حرمــت مادر

 *
گرچــه تــو کوثــر خــدا بــودی  
مــادر  همــدل  خانــه  در  لیــک 
ه  همــرا ئبــش  مصا تمــام  بــا 
بــا همــه ندبه هــاش، همســنگر 

ادامه دارد...

نیز  فاطمی  شعر   ✍
همچون دیگر زیرشاخه های 
شــعر آیینی در سال های 
اخیر بــه برکت توصیه ها و 
و  راهبردی  رهنمودهــای 
دلسوزانه رهبر معظم انقالب 
پیشکســوتان  و  پیران  و 
ایــن عرصه رونــد رو به 
است. داشــته  رشــدی 

دفاتر نمایندگی کیهان
همه روزه تلفنی آگهی 

میپذیرد


