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گهی تلفنی  قبول آ

مشاور حقوقی

آمـوزشی

مـتفرقـه

بنایی 
و خدمات

گمشده
پیدا شده

 L90 بــرگ ســبز خــودرو
مدل 97 به شماره شاسی 
پــاک  شــماره   61381
422 د 54 ایــران 20 به 
نام حســین کرمــی مفقود 
گردیــده و فاقــد اعتبــار 

است.

ســند کمپانــی و بــرگ ســبز 
مــدل  پرایــد 131  خــودرو 
انتظامــی شــماره  بــه   80 

ن  ا یــر ا  -8 7 س   6 5 4
موتــور  ره  شــما بــه   41
00212088 و شماره شاسی 
S1412280684375 مفقود 

از درجه اعتبار ساقط است.

ســند کمپانــی و شناســنامه 
 ) ســبز گ  بــر ( لکیــت  ما
باجاج  پالــس  موتورســیکلت 
200 مدل 1394 به شــماره 
انتظامی 57634 ایران 499 و 
شماره موتور 84724 و شماره 
تنه 9421538 مفقود شــده 

از درجه اعتبار ساقط است.

برگ ســبز خــودرو پیکاب مدل 
1395 بــه رنگ ســفید روغنی 
و به شــماره شــهربانی 377 ق 
52 ایــران 34 و شــماره موتور 
ZQ24494184 و شماره شاسی 
 NAPDB4P27G1005419
مفقود گردیــده از درجه اعتبار 

ساقط می باشد.

برگ سبز خودرو سواری پراید 
سایپا 111 مدل 1398 به رنگ 
ســفید و به شــماره شــهربانی 
و   67 ایــران   86 س   188
موتور 13/6404441  شماره 
و شــماره شاســی 1078009 
مفقود گردیــده از درجه اعتبار 

ساقط می باشد.

خــودرو  ســبز  بــرگ  و  ســند 
پرایــد مــدل 1389 بــه رنــگ 
 نقره ای و به شــماره شــهربانی

 844 ط 28- ایران 34 و شماره 
شــماره  و  موتــور 3561016 
 S1412289608381 شاسی 
مفقود گردیــده از درجه اعتبار 

ساقط می باشد.

برگ سبز موتورسیکلت آسیا تیپ 
125CG به رنگ مشکی مدل 1381 

به شماره شهربانی 64241 ایران 
637 به شماره موتور AP13376 و 
به شماره تنه AP8110914 متعلق 
به آقای محمدپــور عابدی  اردکانی 
مفقــود گردیــده و از درجه اعتبار 

ساقط می باشد.

موتورســیکلت  خریــدار  برگ 
رهرو 150CCبه شــماره پاک 
95664 ایران 136 و به شماره 
 0149NBJ515829 موتــور 
ســی  شا ه  ر شــما بــه  و 
NBJDFGLFDJBT35863 مفقود 
گردیده و از درجه اعتبار ساقط 

می باشد.

»آگهی فقدان
 مدرک تحصیلی«

مدرک فارغ التحصیلی اینجانب نبی  
توکل نیا،  فرزند احمد به شــماره 
شناســنامه 185 و شــماره ملــی 
متولــد 1341،   2649143721
رشــته آبیاری )مهندســی زراعی(  
در مقطــع کارشناســی صــادره از 
دانشــگاه ارومیه مفقــود گردیده 
و فاقــد اعتبار می باشــد از یابنده 
تقاضا می شــود اصل مدرک را به 
نشــانی اســتان آذربایجان غربی،  
ارومیه- دانشــگاه ارومیه ارسال 

نماید.

پروانــه بهره بــرداری مربوط بــه وزارت صنعت، 
معــدن و تجارت به شــماره 102/11905 مورخ 
1385/5/16 بــه نــام علــی کارخانه به شــماره 
ملــی 0063982420 مفقــود گردیــده و فاقد 

اعتبار است.

برگه کمپانی موتورسیکلت آپاچی مدل 
 C1K4088289 93 به شماره موتور
 N2G***150J9311323 و شماره تنه

مفقود و از درجه اعتبار ساقط است.

نیاز به خرید تهران 
14000 تــا 20000متر ســند با 

موقعیت اداری مناطق 1 تا 7 
09191614723

نگهداری از 
سالمند و کودک

خرید و فروش و اجاره
کلیه امالک

اسامی 3 نفر  از فرزندان
 تحت پوشش موسسه مهر طه

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 بــا توجــه بــه جــدول زیــر نســبت بــه انتخــاب هــر یــک از نشــریات  مــورد عالقــه و واریــز مبلــغ اشــتراک بــه شــماره کارت 
  69 کــد  جنوبــی   ســعدی  شــعبه  ملــی  بانــک  0106713595009)ســیبا(  حســاب  یــا  و  ملــت  بانــک    6104337743976845 
 بــه نــام حســین شریعتمداری)موسســه کیهــان( و ارســال اصــل فیــش بانکــی همــراه بــا فــرم تکمیــل شــده ذیــل بــه صنــدوق 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

تو

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: 35202278 - 021  نمابر:33910922 - 021 

خرید و فروش 
فیش   حج - مکه

نوشهر- بعد از فرودگاه
بهجت آباد 400 متر زمین فوری فروشی

براری 09127177092

گاوداری در ورامین
آب، گاز، برق 3 فاز

25 آمپر یک حلقه چاه آب
سند 6 دانگ به مساحت 8300 متر
فروش یا معاوضه با ملک تهران

)آپارتمان( تماس 9 صبح الی 20

09193631003
09121995897 

فاطمی- باباطاهر
مستغات )نوساز( 825 متر بنا 
در 5 طبقه به انضمام متعلقات 
و ملزومات استثنایی در شرایط 

ویژه با قیمت توافقی

09203011890

بلوار دریا
145 متر دیزاین شــده جهت 

دفترکار
لوکــس  بســیار  خوابــه   5
300 پیش 5 میلیــون اجاره 
شــمالی  درب  تک واحــدی 

پارکینگ متعدد
09121209024

ســاخت درب هــای چوبــی HDF و 
ضدآب و کمددیــواری ریلی بدون 

بیعانه تسویه بعد از نصب
09196552755

خرید و فروش ویژه
 فیش حج تمتع و عمره

زیر نظر سازمان حج و زیارت 
09126993603 -66500463

موسسه حقوقی 
عدل ماهان

پذیــرش کلیــه دعاوی 
حقوقــی کیفــری ملکی 
خانوادگی و مهاجرتی به 

کانادا و ترکیه

09123702460

امداد گسترآپادانا

22504238ـ22315131

نگهداری از سالمند، بیمار،کودک
 و کلیه امور نگهداری و
 فیزیوتراپ در منزل 
و همراه در بیمارستان
 با تخفیف ویژه جهت 

فرهنگیان، جانبازان و بازنشستگان

خریدار جک و قالب های 
ساختمانی و لوله داربست

09125901239

بانک اطالعاتی مهاجرت به انگلیس
دیدار- دانشجوئی- بیزنس

تلفن همراه 09120847434
دفتر 021-22662130

» خریدار نقدی فرسوده«
انواع خودرو و تمام مدل ها

حتی مدارک ناقص و موتور سوخته
09122586842 و 66800789

باالترین خریدار آهن، ضایعات 
آلومینیوم، سیم، کابل، باطری

09122050719
09194421645

اسامی 8 نفر  از فرزندان  تحت پوشش شیرخوارگاه  حضرت رقیه )س(

نام مستعار کودک:  محمدسجاد
تاریخ تولد: 99/6/9

تاریخ پذیرش: 99/6/26
نام والدین: لیا شیرزاده

علت پذیرش: رها شده
ارجاع دهنده: بیمارستان مهدیه

نام مستعار کودک: شراره
تاریخ تولد: 99/6/12

تاریخ پذیرش: 99/6/22
نام والدین:حنانه احمدی

علت پذیرش: رها شده
ارجاع دهنده: بیمارستان مهدیه

نام مستعار کودک: بهسان
تاریخ تولد: 99/6/21

تاریخ پذیرش: 99/6/29
نام والدین:فرحناز سیدی

علت پذیرش: رها شده
ارجاع دهنده: بیمارستان تامین اجتماعی شهریار

نام مستعار کودک: بهادر
تاریخ تولد: 99/6/28

تاریخ پذیرش: 99/7/7
نام والدین:صدیقه پورگلعلی

علت پذیرش: نداشتن اوراق هویتی والدین
ارجاع دهنده: بیمارستان مهدیه

نام مستعار کودک: محمدصادق
تاریخ تولد: 99/6/14

تاریخ پذیرش: 99/6/31
نام والدین:عالمه مسیبی

علت پذیرش: رها شدگی و اعتیاد والدین
ارجاع دهنده: بیمارستان مهدیه

نام مستعار کودک: سمیرا
تاریخ تولد: 99/5/19

تاریخ پذیرش: 99/6/16
نام والدین:رقیه علی  نقی زاده

علت پذیرش: رها شدگی و اعتیاد مادر
ارجاع دهنده: بیمارستان فیروزآبادی

نام مستعار کودک: باربد
تاریخ تولد: 99/5/19

تاریخ پذیرش: 99/7/3
نام والدین:-

علت پذیرش: رها شدگی
ارجاع دهنده: اورژانس اجتماعی ورامین

نام مستعار کودک: ترگل
تاریخ تولد: 99/5/25

تاریخ پذیرش: 99/7/8
نام والدین:زینب خاوری
علت پذیرش: رها شدگی

ارجاع دهنده: بیمارستان فیروزآبادی

آگهی فقدان مدرک تحصیلی )نوبت سوم(
مدرک فارغ التحصیلــی اینجانب منصوره 
کرمی فرزند احمد به شــماره شناســنامه 
0078085081 صادره از تهران در مقطع 
کارشناسی پیوسته رشته زیست شناسی 
سلولی و مولکولی- میکروبیولوژی صادره 
از واحد دانشگاهی شهر قدس به شماره 
ســریال 0324464 مفقود گردیده است 
و فاقــد اعتبار می باشــد. از یابنده تقاضا 
می شــود اصل مدرک را به دانشگاه آزاد 
اســامی واحد شهر قدس به نشانی شهر 
قــدس- میــدان قــدس- انتهــای بلوار 
شــهید کلهر دانشــگاه آزاد اسامی واحد 

شهر قدس ارسال نماید.

مدرک گواهی موقت فارغ التحصیلــی اینجانب حمیدرضا رزاق 
دوست نیکزاد فرزند حسن به شماره شناسنامه 49473 صادره 
از تهران در مقطع کارشناسی ناپیوسته رشته عمران صادره از 
واحد دانشگاه آزاد اسامی واحد بافق با شماره 223002321 
مفقود گردیده اســت و فاقد اعتبار می باشــد. از یابنده تقاضا 
می شــود اصل مدرک را به دانشــگاه آزاد اســامی واحد بافق 
به نشــانی یزد بافق بلوار دانشــجو دانشگاه آزاد بافق مسئول 

فارغ التحصیان ارسال نماید.

آگهی دعوت از بستانکاران شرکت مهر پویا تمدن )سهامی خاص(
 به شماره ثبت 364547  و شناسه ملی 10104098711 )نوبت اول(

در اجرای ماده 225 قانون تجارت از کلیه بستانکاران شرکت مهر پویا تمدن- در حال تصفیه )سهامی خاص( 
به شماره ثبت 364547 و شناسه ملی 10104098711 که آگهی انحال آن در صفحه 42 روزنامه رسمی 
کشور به شماره 21952 مورخ 1399/05/07 درج گردیده است دعوت به عمل می آید تا ظرف مدت 6 ماه 
از تاریخ انتشار آگهی نوبت اول با ارائه مدارک مثبته ادعای خود به مدیر تصفیه شرکت آقای مختار جانعلی پور 
به شــماره همراه 09127152126 مســتقر در آدرس بلوار مرزداران- کوچه نسترن- خیابان 25 متری 
آزمایش- پاک صفر طبقه همکف کدپستی 1464757161 مراجعه نمایند. بدیهی است شرکت و مدیرتصفیه 
در مورد هرگونه ادعای احتمالی که خارج از مدت فوق به شرکت منعکس گردد مسئولیتی نخواهند داشت.
مدیرتصفیه شرکت مهر پویا تمدن- مختار جانعلی پور

آگهی فقدان اسناد فروش
اینجانب عبداله سمیعی فرزند موسی شماره شناسنامه یا کد ملی 2121510184 
صادره از گرگان مالک تراکتور فرگوســن 285 تک دیفرانسیل مدل 1392 شماره 
موتور LPW87682A و شــماره شاسی N3HKTAA1CDEN12035  )سند کمپانی( و 
شناسنامه مالکیت )برگ سبز( تراکتور مذکور تقاضای رونوشت المثنی اسناد مذکور 
را نموده ام. لذا چنانچه هر کسی ادعایی در مورد خودروی مذکور را دارد ظرف مدت 
ده )10( روز به دفتر حقوقی شرکت تراکتورسازی ایران واقع در تبریز آذربایجان 
شــرقی بلوار ملت بزرگراه شــهید بلــوار ملت پاک 0 کدپســتی 5197815863 
مراجعه نماید و بدیهی است پس از مهلت مزبور طبق ضوابط مقرر اقدام خواهد شد.

نام کودک: سحر جعفری

نام پدر: کاظم

تاریخ تولد: 89/12/21

کدملی: 5040947683

نام کودک: الناز دولت یار

نام پدر: مصطفی

تاریخ تولد: 91/8/14

کدملی: 0253587093

نام کودک: فاطمه احمدی

نام پدر: علی اصغر

تاریخ تولد: 94/2/14

کدملی: 0411566563

آگهی دعوت از سهامداران شرکت زربال طیور گلستان 
)سهامی خاص( جهت تشکیل مجمع عمومی عادی

 به طور فوق العاده
طیــور  زربــال  کلیــه ســهامداران شــرکت  از  بدینوســیله 
گلســتان )سهامی خاص( ثبت به شــماره 186 و شناسه ملی  
10700020925دعوت می شــود تا در جلسه مجمع عمومی 
عادی به طور فوق العاده شــرکت که در ساعت 10 صبح مورخ 
1399/8/8 در محل دفتر شــرکت بــه آدرس: آق قا- جاده 
آق قــا به گــرگان - بعد از پل دلیجه - مقابل شــرکت پیگیر 

تشکیل می گردد حضور بهم رسانند.
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صفحه ۶
یک شنبه ۲۷ مهر ۱۳۹۹ 
اول ربیع االول ۱۴۴۲ - شماره ۲۲۵۸۹

پژمان کریمی
در دهه 60 جدا از جذابیت کیهان بچه ها و ثمرات انتشــارش؛ مجله 
سروش نوجوان هم برای ادبیات و هم برای مطبوعات، استعدادهای تازه ای 
را شناسایی و معرفی کرد. بسیاری از این نیروها امروز به عنوان صاحب 

قلمانی حرفه ای شناخته می شوند.
ســروش نوجوان توانست یک جریان ادبی و مطبوعاتی به راه اندازد 
و به بیانی جریان ســازی کند. توانســت قلم ها را به سمت نوشتن قصه 
کوتاه یا قطعه نویســی و از همه مهم تر؛ چهارپاره ســرودن سوق دهد. 
چهارپاره ســرودن مهم تر از همه بود چرا که برخی مدعیان جریان شبه 
روشنفکری، شعر سپید را به نهایت ابتذال رانده بودند و امید داشتند که 
با تغییر ســلیقه نوقلمان و مخاطبان نوجوان و نوجو، شعر اصیل فارسی 
به انزوا و فراموشــی کشیده شود. شعری که تار و پود آن با فرهنگ ناب 
اسالمی و شمیم ارزش های سنتی فارسی زبانان و خاصه ایرانیان آمیخته 

بوده و همچنان است.
اما چرا ســروش نوجوان توانست جریان ساز ظاهر شود و چرا پس از 
این نشریه و ایضا کیهان بچه ها، دیگر هیچ نشریه ای چه برای نوجوانان و 
چه برای بزرگ تر ها نتوانست این توفیق را بیابد؟ به نظر می رسد، سروش 
نوجوان توانست با استخراج و احصای اقتصائات زمانه، درنگ بر موضوعات 
روز و نگاه به الزامات سیاسی و فرهنگی به هنگام، مخاطبانش را به اصرار 
به مشارکت در انتشار مجله و در واقع به »نوشتن و سرودن« فرا بخواند. 
اما فراخواندن، با یک ضرورت دیگر نیز همراه بود. سروش نوجوان نسل 
قدیم شاعران و داستان نویسان را در کنار نوقلمان قرار داد. هم نوقلمان 
از پیشکسوتان بذر ایده و گوهر تجربه دریافت کردند و هم پیشکسوتان، 

طراوت قلم های جدید را احساس و درک نمودند.
نتیجه، جریان ســازی شد! جریانی شــکل گرفت که؛ شوق نوشتن 
و ســرودن داشــت، واجد نگاه دینی و ملی بود، افق های تازه مفهومی و 
مضمونی را جست وجو می کرد و با نگاهی نوگرایانه و البته خالقانه، قلم 

می زد. 
سروش نوجوان دیگر از پِس دهه 60 کم کم از دمیدن تموج به جریان 
ادبی و مطبوعاتی، باز ماند. تکرار نشــد. شاید چون نسل جدید نوقلمان، 
چون نسل معاصر با نسل نخستین سال های انتشار سروش نوجوان، مستعد 
نبودند، شــوق کمتری داشــتند برای قلم زدن یا چراغ حوصله قلم های 
پیشکســوت رو به کم فروغی گذارده بــود! دلیل یا دالیل هرچه بودند؛ 
جریان سازی به نفع قلم های نوپدید باز و جریان پا گرفته، بازماند. بعضی 
از قلم های تازه نیز پس از مدت ها و ســال ها، امروز در اردوگاه منحوس 
شبه روشنفکری قرار دارند و در آثارشان - چه در حوزه ادبیات و چه در 
ســاحت مطبوعات- میل به خودنمایی و ابراز حدیث نفس، تموج دارد. 
به زعم نگارنده، امروز بپا داشــت جریان بس دشوار است. امروزه فضای 
مبتذل مجازی بر رسانه های رسمی در هر کجای دنیا تفوق یافته است، 
سلیقه سازی می کند و ابتذال را مالک پذیرفته شدن از سوی مخاطبان 
خود توصیف می نماید. ولنگاری این فضا با قلِم ولنگار ترادف ناگریز دارد. 
تنها و تنها یک چیز اســت که می تواند با وجود همه ســختی ها، وقوع 
جریان ادبی تازه ای را نوید دهد. روی آوردن به همان دالیلی که سروش 
نوجوان را - با همه کاستی هایش- در جریان سازی موفق داشت در این 
مجال بدان ها  اشاره رفت. این بار اما، کار سخت تر و زحمت ما بیشتر است.

۱
 »انصاری نژاد یک شــاعر آیینی است و جوهر 
شعر او دین و آیین است. ارزش های الهی و انسانی 
در شعر او موج می زند. اما شعر آیینی اش، به هیچ 
روی عامیانه و همه کس فهم و همه کس پســند 
نیست. شــعر او در عین وفاداری به همه عناصر 
و ابعاد فضاهای اســالمی و شیعی، بیشتر از آنکه 
شعر »عامه« باشد، شعر »خواص« است. خواصی 
که با راز و رمز و ظرافت های شــعر امروز دنیای 
فارسی زبان آشنا باشند و قدرت درک هنر شاعری 
او را داشته باشند... انصاری نژاد را باید مصداق بارز 
و نمونه ای روشــن از ارتقا و اعتالی شعر مذهبی 
فارســی در ایران اسالمی و انقالبی امروز دانست. 
شعری که از حیث درونمایه متعالی است و از نظر 

سبک و زبان، امروزی.«
)بخشی از مقدمه دکتر حداد عادل بر مجموعه 

شعر آیینی شمس الشرف(
محمدحســین انصاری نــژاد، بی هیچ چون و 
چرایی، شــاعر است و معاصر. و معاصر بودنش نه 
فقط به خاطر همزیســتی زمانی با ما، بلکه بیشتر 
به این اعتبار اســت که »حال اندیش« اســت و 
فرزند زمانه خویش. او به گزارشــگری هوشمند 
می ماند که تمام اتفاقات زمانه خویش را- با ذکر 
جزییات- به صورتی هنرمندانه بازآفرینی می کند. 
بازتاب رخدادها در جان و جهان شعرش، بیرون 
از دایــره انفعال، و همراه با تأمل و تفکر اســت. 
او واژه هــا را به گونه ای  تراش می دهد که روایتگر 
اندیشــه های انسانی اش باشد. او تن پوشی از معنا 
بر اندام واژه ها می دوزد و زمانی زبان به سخن باز 
می کند که حرفی برای گفتن و داغی برای شکفتن 

داشته باشد.
روزآمد بــودن زبان و انطبــاق لهجه ادبی با 
لهجه انسان معاصر، نشانه هوشمندی شاعر است. 
انصاری نژاد به عنوان شــاعری از نسل اکنون، به 
خوبی دریافته است که شاعر امروز نمی تواند نسبت 
به مطالبات و  نیازمندی های انسانی که در عصر 
»پسامدرن« زندگی می کند بی تفاوت باشد. چون 
این بی تفاوتی او را به گذشــته پرتاب می کند و از 
درک مناســبات فرهنگی- اجتماعی عصر حاضر 
غافل. شاعرانی که از درک زمانه خویش عاجزند، 
چاره ای جز هم نفسی و همنشینی با شاعرانی چون 
فرخی سیستانی، منوچهری دامغانی، عنصری و 
یا شــاعران دوره »بازگشت« ندارند. و این یعنی 
حرکت در دایره تکرار و تقلید. ولی شــاعرانی که 
»فرزند زمانه خویشــند«، ضمن اینکه به توصیه 
نیما برای رسیدن به زبانی هرچه کارآیندتر عمل 
می کنند- بی هیچ تعصبی- از مطالعه انتقادی آثار 
گذشــتگان غفلت نمی کنند و همزمان در شعر 
به دنبال یافتن زبانی مشترک برای تعامل و تفاهم 

با نسل اکنون هستند. 

یادداشتی به انگیزه چاپ مجموعه شعر آیینی »شمس الشرف«، سروده محمدحسین انصاری نژاد

شرافت شعر آیینی روزگار ما
رضا اسماعیلی

۲ 
»شمس الشــرف« که به مقدمه ای به قلم دکتر 
حداد عادل مزین شده است، دربردارنده مجموعه 
 اشــعار آیینــی انصاری نــژاد اســت. او در آیینی 
ســروده های این مجموعه، از شــعر دینی و آیینی 
اصیل رونمایی کرده و غیرت و بصیرت دینی خود 
را به عنوان شــاعر روشن اندیشی که پرورش یافته 
مکتب قرآن و عترت اســت، به تمــام و کمال به 

تماشا گذاشته است. 
»شمس الشــرف« به خاطر شرافتی که به شعر 
آیینی روزگار ما بخشــیده است، می تواند سرمشق 
شاعران آیینی ســرای زمانه ما باشد. بدین جهت 
که »شمس الشــرف« محصول توهمات و تخیالت 
شاعرانه نیســت. بلکه مجموعه ای است مستند به 
آیات و روایات. از همین رو، ردپای قرآن، نهج البالغه، 

صحیفه سجادیه، و روایات قدسی را در بیت به بیت 
و واژه به واژه شعرهای این مجموعه می توان دید. 

شــاعر در ایــن مجموعه، در صراط مســتقیم 
»معرفت«، »حکمت« و »حقیقت« گام برمی دارد. 
چرا که به خوبی می داند رسالت شاعر اصیل آیینی، 
پیش و بیش از تحریک احساســات، نقب زدن به 
ریشه ها و آتش  افکندن در خرمن اندیشه هاست. در 
نگاه او، شــاعری رسالتی الهی است برای مبارزه با 
خرافه و گزافه، و احیای کرامت های انسانی. از همین 
رو، شعرهایش پیش از آنکه مذهبی و »موضوع مند« 
باشد، »معنوی« و »موضع مند« است، با زبانی استوار، 

باصالبت و حماسی.
شعر انصاری نژاد به عنوان شاعری که از سلسله 
روحانیت اســت، در الهامی  معرفت شناسانه ریشه 
دارد. الهامی  از جنس حکمت. از همین رو در آیینه 
 اشــعارش، می توان سیمای دنیا و آخرت را بی پرده 
می توان به تماشا نشست. در نگاه او، عالم تجلی گاه 
»وحدت« اســت و بین دنیــا و آخرت هیچ فصلی 
نیست. او خدا را »در همین نزدیکی« می بیند، در 

آسمان سبز، در سکوت سنگ ها، در لبخند نسیم، 
در زاللی شبنم، در شکفتن بهار و زمزمه آبشار:

بیا یک روز قدری آسمانی تر بیندیشیم
به ادراک نسیم باغ نیلوفر بیندیشیم
تمام آسمان را سبز تسبیح خدا دیدم

چه می شد دست کم یک سجده  دیگر بیندیشیم
هزار آیینه اسم اعظمی  باریده باید خواند
غزل های سلیمان را به انگشتر بیندیشیم

شبی بارانی آیات ابراهیم باید شد
گلستانی است شعله شعله، پیغمبر بیندیشیم

سحر سجاده مان را مرغ آمین می برد باال
اگر غرق نماز شبنم و شبدر بیندیشیم

بهاران از نفس های سواری غنچه خواهد زد
در این زردی به آن دست بهارآور بیندیشیم

کسی دل را به سقف آسمان سنجاق خواهد کرد

اگر در سایه ابری نوازشگر بیندیشیم
خدا را در سکوت سنگ ها باید تماشا کرد

قنوت دره ها جاری است سر تا سر بیندیشیم
صدامان می کند از سمت آبی های دور از دست

اگر یک روز در بارانی از کفتر بیندیشیم
غزل را بر پر گنجشک ها باید گره زد تا

به زیر نم نم باران صمیمی تر بیندیشیم
۳

انصاری نژاد اهل مطالعه است و جغرافیای واژگانی 
بسیار گسترده ای دارد. به همین خاطر زبان شعرش 
در پرداخت مضامین الکن نیست. دیگر اینکه شاعری 
پرتالش و پرکار است. ولی پرکاری، شاعرانگی اش را 
به حاشیه نبرده و ذوقش را از سکه نینداخته است. 
تلفیــق هنرمندانه فرم و محتــوا، فرهیختگی 
اندیشــه توأم با اعتراضی شیعی، گستردگی دایره 
واژگان، بیــان وصفی- روایی، نگاه نو به پدیده ها و  
اشیا، تنوع و تکثر اوزان عروضی)به خصوص استفاده 
قدرتمندانه و هوشمندانه از اوزان بلند(، و فخامت و 
ارجمندی زبان، آیینی سروده های »شمس الشرف« 

را برای مخاطب امروز دلنشین و خواندنی کرده است. 
همچنین مراقبه زبانی، دوری از کژتابی های اعتقادی، 
و پرهیز از زبان بازی های فضل  فروشانه، بر شرافت و 

فخامت  اشعار او افزوده است.
۴

نکته قابل تأمل دیگــر اینکه، انصاری نژاد نقش 
برجسته ای در احیای قالب های مهجوری چون قصیده 
و  ترکیب بند در روزگار ما دارد. اینکه در روز و روزگار 
ما قالب هایی چون قصیده و  ترکیب بند از بطن و متن 
ادبیات به حاشیه رانده شده دالیل فراوانی دارد که 
یکی از آنها ناتوانی شــاعران هم روزگار ما در انطباق 
مضامین این قالب ادبی با خواســت و ذائقه عمومی 
است. یعنی به راســتی زدن حرف هایی »از جنس 
زمان« در قالب های قصیده و  ترکیب بند دشوار است 
و کار هر کســی نیست. چنانکه سال ها پیش استاد 

شفیعی کدکنی با ناامیدی تمام در کتاب موسیقی 
شعرش نوشت: »قصیده برای همان مجال محدود 
شعر عرب در روزگار گذشته کافی است، اما در این 
زمانه دیگر نمی تواند ظرفیت آفاق فکری شاعران را 

داشته باشد«. 
ولی امروز قصیده های فاخر و ساختارمند شاعر 
توانمند آیینی ســرای هم روزگارمــان انصاری نژاد 
خالف ایــن گفته را ثابت می کنــد. چرا که نقطه 
قوت قصیده های این عزیز که الهه قدسی شعر تمام 
وجودش را تســخیر کرده اســت، دقیقاً »روزآمد« 
کــردن قالب قصیــده و بهره منــدی آن از زبان و 
ســاختاری باطراوت و امروزین است که خواننده را 
به شوق می آورد و از فرو افتادن در دامچاله »مالل 

و کسالت« حفظ می کند. 
آری، قصیده سرایی در زمانه ما ُحکم راه رفتن بر 
روی طناب را دارد. به همین خاطر شاعر هوشمند 
باید در این مســیر صعــب و پرخطر خیلی خیلی 
مواظب باشــد که در پرتگاه هایی چون »تکرار« و 
»تقلید« ســقوط نکند و آنگاه که قصد »قصیده« 
می کند، شــعری از جنس زمان بگوید. الحمدهلل از 
جبین قصیده هایی که در مجموعه »شمس الشرف« 
فراهم آمده، پیداســت که شــاعر این دقیقه را به 
خوبی دریافته و از این هوشیاری شاعرانه بهره مند 

بوده است. 

۵
و حرف آخر، عرض تبریک صمیمانه و اظهار خرسندی 
از چاپ مجموعه  اشعار آیینی انصاری نژاد در دفتری مستقل 
با عنوان »شمس الشرف« است. به راستی این اتفاق برای شعر 
آیینی روزگار ما که متأسفانه حال و روز چندان خوبی ندارد 
و در دامچاله تقلید و تکرار و اغراق و کژتابی های اعتقادی 

دست و پا می زند، اتفاق امیدبخش و خجسته ای است.  
با آرزوی شــکوفایی و پویایی هرچه بیشتر برای 
دوست و برادر عزیزم استاد انصاری نژاد، این یادداشت 

را با غزلی مهدوی از او به پایان می برم:
بین صد گرگی که از این چاه پیدا می  شود
یوسفی-  بینی و بین اهلل- پیدا می  شود؟!

خواب گرگ و چاه دیدم، خواب برق دشنه نیز
ای شب تبدار! قرص ماه پیدا می شود؟

ابن سیرین! یک ستاره نیست در خواب »عزیز«
آفتابی کی بر این درگاه پیدا می شود؟

تا  ترنج و کارد آمد در میان، معلوم شد
چون زلیخا چند خاطرخواه پیدا می شود

دست من خالی ست،   ای یوسف فروشان نگذرید
در بساطم عاقبت یک آه پیدا می شود
آی مردم! دارد این ابیات، بوی پیرهن

عشق، بعد از مصرعی کوتاه پیدا می  شود
چشم هایم خیره بر گلدان ُحسن یوسف است

سوره ای در برگ ها ناگاه پیدا می شود

* »شمس الشرف« محصول توهمات و 
تخیالت شاعرانه نیست. بلکه مجموعه ای 
است مستند به آیات و روایات.

می شود دوباره!


