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گهی تلفنی  قبول آ

مـتفرقـه

خرید 
و فروش
 و اجاره

کلیه امالک

خرید و فروش 
انواع خودرو خرید و فروش 

فیش  
 حج - مکه

خــودروی  مالکیــت  ســند 
مــی نتظا ا ه  ر بشــما  تیبــا 
823 ل 83 ایران 20 شماره 
 M15/8790596 موتــور 
شــماره شاســی 1229694 
بنــام زهــرا نــوروزی مفقود 
گردیــده و از درجــه اعتبــار 

ساقط می گردد.

پیشوا- امالک سفیر
سرمایه گذاری مناسب جهت 

زمین، آپارتمان باغ، ویال 
واقع در پیشوای ورامین

با سند 6 دانگ و کمترین هزینه

09122912990
36720012 

نــی  کمپا گ  بــر و  ســند 
انتظامــی  بشــماره   پرایــد 
771 س 46 ایران 55 شماره 
 S1412283338610 شاسی
بنام ســیدمحمود موســویان 
مفقود گردیده است و از درجه 

اعتبار ساقط می گردد.

گمشده
برگ ســبز پراید سفید مدل 96 
پالک 722 ص 45 شــماره موتور 
M13/6019411 شماره شاسی 
 NAS411100H3406047 
بنام سعید مهدوی مفقود از درجه 

اعتبار ساقط می باشد.

آگهی مفقودی)نوبت دوم(
جواز اســلحه دولول شــکاری 
بــه کالســه 20075 به تاریخ 
97/6/17 بــه شــماره بدنه 
022105180 بنــام مســلم 
برزگر شــویکلو فرزند عباس 
مفقود و از درجه اعتبار ساقط 

می باشد. بوئین زهرا

آگهی مفقودی کارت دانشجویی
کارت دانشــجویی اینجانب زهرا 
قاســمی زنگنه دانشــجوی مقطع 
رشــته  پیوســته  کارشناســی 
حسابداری به شماره دانشجویی 
96122102 از موسسه آموزش 
عالی جهاد دانشــگاهی خوزستان 
مفقــود گردیده و از درجه اعتبار 

ساقط است.

سند مالکیت راهور)برگ سبز( سواری 
پژو 405 به شماره انتظامی 951و17 
ایــران 72 مفقود گردیــده و از درجه 
اعتبار ساقط است. مسئولیت ضمانت 

کشف فساد بعهده مالک است.

دفاتر نمایندگی کیهان
همه روزه تلفنی آگهی 

میپذیرد

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

10/860/0005/430/0002/715/000روزنامه کیهان

16/860/0008/430/0004/215/000روزنامه کیهان انگلیسی

16/860/0008/430/0004/215/000روزنامه کیهان عربی

5/520/0002/760/0001/380/000مجله کیهان ورزشی

5/520/0002/760/0001/380/000مجله زن روز

2/761/0001/385/000690/000مجله کیهان بچه ها

ــــــــــــــــ425/000مجله کیهان فرهنگی

متقاضیان محترم می توانند با توجه به جدول زیر نسبت به انتخاب هر یک از نشریات مورد عالقه و واریز مبلغ اشتراک به شماره کارت 6104337743976845 
بانک ملت و یا حساب 0106713595009)سیبا( بانک ملی شعبه سعدی جنوبی کد 69 به نام حسین شریعتمداری )موسسه کیهان( و ارسال اصل فیش 

بانکی همراه با فرم تکمیل شده ذیل به صندوق پستی 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-درصورتتغییرقیمتنشریاتویاهزینهپستی،معادلمبلغپرداختشده،نشریهموردتقاضاارسالمیگردد.
4- در صورت تمایل به اشتراک چند نشریه، برای هر کدام فیش بانکی جداگانه تهیه فرمائید.

5- قبض پرداختی را می توانید به شماره09127932568 با ذکر مشخصات در کانال تلگرام قرار داده به امور مشترکین اطالع دهید.

ه 
ج

تو

فرم تقاضا

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

شرایط و فرم اشتراک نشریات کیهان در تهران سال 1400

امور مشترکین موسسه کیهان تلفن: 35202278-021 نمابر: 021-33910922

نام: ........................... نام خانوادگی: ........................................... نوع نشریه: ..................... تعداد نسخه................... مدت...................... ماه
مبلغ پرداختی: ........................ ریال شماره فیش بانکی: ...................................... تلفن: ............................... تلفن همراه: ..............................
آدرس:................................................................................................................................................................................................................

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

گمشده 
پیدا شده

متصدی حمل هوایی زمینی دریایی 
و ریلی کاالی وارداتی صادراتی 
ترانزیت، بازرگانی و ترخیص کاال
09123576576

» خریدار نقدی فرسوده«
انواع خودرو و تمام مدل ها

حتی مدارک ناقص و موتور سوخته
09122586842 و 66800789

خریدار فیش حج تمتع و عمره
نقدی- درب منزل

66574819 -66576981
09126993603

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه 
» نوبت اول«

شرکت تعاونی تولید کنندگان محصوالت گلخانه ای گلفام پاکدشت
بدینوســیله از اعضای محترم این شــرکت دعوت می شــود که در مجمع 
عمومی عادی ســالیانه نوبت اول که راس ســاعت 15:00 روز دوشنبه 
مورخ 1400/06/01 در محل پاکدشت روستای فیلستان شهرک گلفام 

ساختمان اداری تشکیل می گردد حضور بهم رسانند.
دستور جلسه:

1- استماع گزارش هیات مدیره و بازرس.
2- بررســی و اتخــاذ تصمیــم در خصــوص صورت های مالــی منتهی به 

.1399/12/30
3- بررسی و تصویب بودجه سالیانه.

4- انتخاب بازرس اصلی و علی البدل.
در صورتی که حضور عضوی در مجمع میســر نباشد می تواند حق حضور 
و اعمــال رای خود را به نماینده تام االختیــار واگذار نماید که برای این 
منظــور حضور عضو جهت اعطــای نمایندگی و امضاء برگه وکالت از تاریخ 
درج آگهی لغایت 1400/05/31 در ساعات اداری به دفتر شرکت واقع 

در قطعه 5 مجتمع گلفام الزامی خواهد بود.)تلفن 09122130484(
ضمنا داوطلبان سمت بازرسی حداکثر ظرف یک هفته پس از درج آگهی 

به دفتر شرکت مراجعه نموده و فرم ثبت نام را تکمیل نمایند.
هیئت مدیره شرکت

آگهی دعوت از بستانکاران  شرکت عمران و مسکن سازه پایدار 
آرامش گستران آتیه )سهامی خاص( به شماره ثبت 390290 

و شماره ملی 10320410230 )نوبت اول(
در اجرای ماده 235 قانون تجارت از کلیه بستانکاران شرکت شرکت عمران و مسکن سازه 
پایدار آرامش گستران آتیه- درحال تصفیه )سهامی خاص( به شماره ثبت 390290 و 
شناسه ملی 10320410230 که آگهی انحالل آن در صفحه 3 روزنامه رسمی کشور به 
شــماره 20758 مورخ 1395/03/24 درج گردیده اســت دعوت بعمل می آید تا ظرف 
مدت حداکثر 6 ماه از تاریخ انتشــار آگهی نوبت اول با ارائه مدارک مثبته ادعای خود 
را به مدیرتصفیه آقای عنایت ابراهیمیان شــیخی به شــماره همراه 09382475001 
مستقر در آدرس بلوار مرزداران- ساختمان حکمت- کدپستی 1464757161 مراجعه 
نمایند. بدیهی است شرکت و مدیرتصفیه در مورد هر گونه ادعای احتمالی که خارج از 

مدت فوق به شرکت منعکس گردد مسئولیتی نخواهد داشت.
مدیرتصفیه شرکت عمران و مسکن سازه پایدار آرامش گستران آتیه 
عنایت ابراهیمیان شیخی

خالصه آگهی مزایده )نوبت اول(
اداره اوقاف و امورخیریه درنظر دارد تعداد دو باب مغازه 
تجاری از رقبات عرصه و اعیان وقف بقعه متبرکه امامزاده 
حســن)ع( واقــع در اســماعیل آباد را از طریــق مزایده 
طبق نظر کارشــناس رســمی دادگســتری برای یک دوره 
یکســاله به اجاره واگــذار نماید.لذا داوطلبین می توانند 
جهت کســب اطالعات بیشتر به محل اداره مراجعه و یا با 
شــماره تلفن 56770029 تماس حاصل فرمایند. ضمنا 
آخرین مهلت جهت شرکت در مزایده روز سه شنبه مورخ 

1400/06/02 می باشد.
اداره اوقاف و امورخیریه شهرستان بهارستان

آگهی دعوت از بستانکاران شرکت عمران و مسکن سازه پایدار 
صبا دژ ایرانیان)سهامی خاص( به شماره ثبت 390294 

و شماره ملی 10320410401 )نوبت اول(
در اجرای ماده 225 قانون تجارت از کلیه بســتانکاران شــرکت عمران و مسکن سازه 
پایــدار صبا دژ ایرانیان- در حال تصفیه)ســهامی خاص( به شــماره ثبت 390294 و 
شناسه ملی 10320410401 که آگهی انحالل آن در صفحه 4 روزنامه رسمی کشور 
به شماره 20918 مورخ 1395/10/11 درج گردیده است دعوت بعمل می آید تا ظرف 
مدت حداکثر 6 ماه از تاریخ انتشــار آگهی نوبت اول با ارائه مدارک مثبته ادعای خود 
را به مدیر تصفیه آقای عنایت ابراهیمیان شیخی به شماره همراه 09382475001 
مستقر در آدرس بلوار مرزداران- ساختمان حکمت- کد پستی 1464757161 مراجعه 
نمایند. بدیهی است شرکت و مدیر تصفیه در مورد هرگونه ادعای احتمالی که خارج از 

مدت فوق به شرکت منعکس گردد مسئولیتی نخواهد داشت.
مدیر تصفیه شرکت عمران و مسکن سازه پایدار صبا دژ ایرانیان 
عنایت ابراهیمیان شیخی

نام مستعار کودک:   رها حمیدی
تاریخ تولد: 96/5/7

تاریخ پذیرش: 1400/3/29
ارجاع دهنده: اورژانس اجتماعی

شهید نواب صفوی

اسامی 7 نفر  از فرزندان
 تحت پوشش شیرخوارگاه  شبیر

55953636-55900897 شهرری
33962211-33962233 سعدی
36257074 شرقاستانتهران
56344343 اسالمشهر
56359598 چهاردانگه

جنوب
22603635 قلهک

22712976 شمیران

88900867-88801552 مطهری

شهرآرا66592266-66593010-11

شمال مرکز

33112193
33112291
33902599

33119236
33113085
33110202
33113519

33942000
33118052
33911568

نام مستعار کودک:   آرمین

تاریخ تولد: 1400/3/31

تاریخ پذیرش: 1400/4/12

ارجاع دهنده: اورژانس بهارستان

نام مستعار کودک:   علی اصغر

تاریخ تولد: 1400/3/14

تاریخ پذیرش: 1400/4/7

ارجاع دهنده: بیمارستان مهدیه

نام مستعار کودک:   هانا

تاریخ تولد: حدود یک ماهه

تاریخ پذیرش: 1400/4/12

ارجاع دهنده: پلیس فتا

نام مستعار کودک:   برکه

تاریخ تولد: 1400/3/11

تاریخ پذیرش: 1400/4/6

ارجاع دهنده: بیمارستان بهارلو

نام مستعار کودک:   امیرعباس جمالی

تاریخ تولد: 99/12/8

تاریخ پذیرش: 1400/4/3

ارجاع دهنده: اورژانس نواب

نام مستعار کودک:   امیر
تاریخ تولد: 1400/4/2

تاریخ پذیرش: 1400/4/12
ارجاع دهنده: اورژانس 

اجتماعی بهارستان

هنرهای تجسمی 
و آالم و آرمان های مردمی

سعید رضایی

adabhonar@kayhan.ir

حوادث اخیر منطقه، لزوم تشکیل جبهه فرهنگی مقاومت جهانی با محوریت ایران را بار دیگر 
الزامی کرد.

جنایات گروهک های تکفیری-صهیونیستی، فتنه های پی در پی دولت های غربی در این کشورها، 
نفوذ فرهنگی و سیاسی و رسانه ای دشمنان جبهه مقاومت، قطع شبکه های تلویزیونی و سایت های 
وابسته به این شبکه ها و... همه، مهره های یک زنجیره هستند و خبر از خواب های آشفته جبهه باطل 
علیه مســلمانان دارد. تحلیل درباره این وقایع، در این مجمل نمی گنجد و نیازمند مباحث اساسی 
سیاسی است. اما آنچه در این میان حائز اهمیت است، نقش آفرینی جریان های فرهنگی و هنری و 
رسانه ای برای آگاه سازی افکار عمومی است. امروز، عمده رسانه های حاکم بر جهان، در جهت منافع 
جریان هایی چون آل سعود و داعش کار می کنند. به همین دلیل نیز همچنان که در عرصه دفاع نظامی، 
نیروی قدس سپاه به عنوان پیشگام مقابله با تکفیری ها فعالیت می کند و فعالیت های سایر یگان ها 

و گروه های دفاعی در عراق 
و ســوریه را سازمان دهی 
می کند، مسلمانان به یک 
ســپاه قدس فرهنگی هم 

نیاز دارند.
این در حالی است که 
انقالب اسالمی ایران دارای 
بیــش از چهار دهه تجربه 
بخش  که  انقالبی  اســت. 
زیادی از سرمایه گذاری ها، 
سیاستگذاری ها و تولیدات 
هنــری غربی برای توهین 

و کنترل آن، مشــغول شــده اند. این آثار هنری ضدایرانی و اسالم ستیز، از یک طرف امیدوارکننده 
هســتند. این گونه فعالیت های آمریکایی ها و غربی ها گویای وحشتشان از »انقالب« است. انقالب 
اسالمی ایران، تنها انقالب دینی عصر جدید است که از پس تاریک اندیشی غرب متجدد، ندایی تازه 
در گوش تاریخ انداخته و نوای رهایی بخش انبیا و صدیقین را زنده کرده اســت، انقالبی که یکی 
از مهم ترین پایگاه های آمریکا در خاورمیانه- سلطنت پهلوی- را برانداخت و سایر پایگاه های آن را 
متزلزل نموده است. انقالبی که فرهنگی جهانی و جدید را با هدف برپایی عدالت و معنویت مقصود 
خود قرار داده. به این ترتیب انقالب اســالمی ایران یک جریان فرهنگی پویاست که زیربنای عمل 
اقتصادی، اجتماعی، و بین المللی ماست که چنانچه به درستی به گوش جهانیان برسد و نتایج عینی 
خود را نشان دهد، کاخ سلطه گران دنیا را ویران خواهد نمود. بنابراین، انتظاری جز برخورد و تقابل 

فرهنگی دولت های غربی با ایران و اسالم نمی رود.
اما آنچه انتظار نمی رود، سد دفاعی ضعیف در مقابل آن است. در حالی که اکنون در غرب، ده ها 
فیلم، انیمیشن، کتاب، بازی رایانه ای و... علیه مسلمانان در حال تولید است، اما در مقابل و در جبهه 

فرهنگی خودی کار زیادی انجام نمی شود.
برای مقابله با تهاجمات فرهنگی آمریکایی و غربی، همان طور که امروز پیوندی گرم بین فعاالن 
سیاسی و نظامی این جبهه ایجاد شده، در زمینه فرهنگی و هنری نیز باید این ارتباطات به وجود 
بیاید و اســتمرار یابد. باید برگزاری همایش ها و جشــنواره هایی با حضور اندیشمندان و هنرمندان 
امپریالیست، ضد استکبار و ضد صهیونیست جهانی در کشورمان افزایش یابد. به خوبی به یاد  ضد
داریم که تنها برگزاری یک جشنواره دراین زمینه به نام مسابقه جهانی کاریکاتور هولوکاست، تا چه 
حد وحشت آمریکایی ها و صهیونیست ها را برانگیخت. حال حساب کنید که اگر این گونه جشنواره ها 

در سایر رشته های هنری نیز برپا شوند چه خواهد شد.

جای خالی جبهه جهانی مقاومت فرهنگی
حسینکارگر

یکی از حلقه هــای اصلی و موثر بر تطورات 
اجتماعی و سیاسی در هر کشوری، آثار و جریانات 
هنری هستند. بدون تردید در همه دگرگونی های 
اجتماعی معاصر و انقالب ها، ابزارهای فرهنگی 
و هنری نقش غیرقابل انکاری داشته اند. نوزایی 
غرب در قرون جدید و آنچه رنســانس خوانده 
می شود، اصال یک جنبش هنری بود. نمی توان 
نقش رمان های شــولوخف، ماکســیم گورکی و 
الکسی تولستوی و همچنین فیلم های آیزنشتاین 
و پودفکین را در تداوم و گسترش انقالب شوروی 
نادیده گرفت. درواقع، این هنرمندان و آثار آنها 
بوده اند که روح انقالب ها را با آثارشــان در جان 

دیگران می دمیدند.
 بــا این حال در ایــران، بیش از آنکه هنر و 
هنرمندان بر انقالب اسالمی تأثیر بگذارند، این 
انقالب بود که مسیر جریان های هنری را تغییر 
داد و اعتال بخشید. آنچه در دوران ماقبل انقالب 
بر ایــن عرصه حاکم بود، چیزی جز بي هویتي، 
ابتــذال و مردم گریزي نبود. موســیقی گرفتار 
آثار کاباره ای و ســخیف و افسرده بود و ادبیات 
فارسی نیز سترون، ضدمردمی و عمدتا برخاسته 
و برساخته از ایدئولوژی مارکسیستی می نمود. 
هنرهای تجســمی هم به پوچ گرایي و ترســیم 
مناسبات آلوده محدود می شد. اوضاعی که پس از 
انقالب اسالمی تحول یافت. این تحول در عرصه 

هنرهای تجسمی بیشتر نمود یافت.

رشد و پیشــرفت هنرهاي تجسمي پس از 
پیروزي انقالب اســالمي در ایران را از دو جنبه 
مي توان مورد توجه قرار داد؛ نخســت، شــتاب 
گرفتن حرکت رو به جلو در بسیاري از رشته هاي 
ایــن هنرها و دوم تعالي و اخالقي شــدن آنها 
بوده اســت. به بیاني صریح باید گفت، شاخص 
دوم، هم برجســته تر است و هم اینکه خودش 
بسترساز شاخص اول بوده است. در همه میادین 
و شاخه هاي هنري، فساد و تعفن ضداخالقي یک 
مانع بزرگ براي ترقي محسوب مي شود. مانعي 
که با پیروزي انقالب اســالمي و تصفیه فضاي 

هنري عامل پویایي و تکامل در هنر شد.
با پیــروزي انقالب اســالمي این وضعیت 
متفاوت مي شــود. هنرمنــدان عرصه هنرهاي 
تجســمي که خود را در برابر یک تحول عظیم 
اجتماعي مي دیدند تحــت تأثیر قرار گرفتند و 
آثارشان دچار نوعي رجعت به مردم و ارزش هاي 
بومي سرزمین مان شــد. در شرایطي که تا آن 

موقع، هنرهاي تجسمي به قشر خاصي محدود 
مي شــدند، به لطف انقالب، نســل جدیدي از 
هنرمندان جوان در دل مبارزات و جنگ روییدند 

که ســبب آشتي نسبي مردم با این  گونه هنرها 
شدند. در اثر این اتفاقات به عنوان مثال، نقاشي از 
نگارخانه هاي سرد و بي روح بیرون آمد و با نقش 
بستن بر معابر و خیابان ها، پیوندي نو با جامعه 
پیدا کرد. برخالف دوران قبل که مضامین غالب 
آثار، آلوده به بداخالقي و افسردگي و بیهودگي 
بود، با پیروزي انقالب، مضامیني عالي و متعالي 
همچون؛ ازخودگذشتگي، شهادت، اتحاد مردم، 
عدالت خواهــي و آزادي و آزادگي تجلي یافت؛ 
اتفاقي که با درگرفتن جنگ تحمیلي بیشــتر 

خودش را نشان داد.
شهید سیدمرتضي آویني درباره ظهور جریان 
نقاشان انقالبي در سال هاي پس از انقالب نوشته 
بــود: »... نگرش محتوایي حاکم بــر این آثار، 
نشأت گرفته از همان تفکري است که حزب اهلل 
را صادق ترین پیروان حضرت امام را، از دیگران 
متمایز مي دارد. از میان مضامین جنگ آنچه در 
کارهاي آنان بیشتر از همه درخشش و تأللو دارد، 

شهادت است. امتیاز بسیجیان نیز بر دیگران در 
عشق به شهادت است و این همسویي، تصادفي 
نیست. این نقاشان، جنگ را نه چون عارضه اي 
زائــد بر ذات خویش برگزیده انــد؛ بلکه جاذبه 
عشق و آن پیمان ازلي از درون ذات شان آنان را 
به سوي جنگ فراخوانده است و لهذا جنگ در 
آثار این نقاشــان حضوري اصیل و باطني دارد، 
نه در حد شــعاري اضافي و زائد بر ذات.« اما با 
فاصله گرفتن از سال هاي پرشور انقالب و جنگ 
و ورود به دوران جدید اجتماعي در کشورمان، 
نقاشي انقالبي و دفاع مقدسي نیز کم رنگ شد. 
هنرمندان این عرصه، انگیزه و هیجان سال هاي 
جواني خود را از دســت دادند و نسل جدیدي 
هم که وارد شد، عالقه چنداني نسبت به چنین 
مضامیني از خود نشان نداد. بدون شک، عرصه 
هنرهای تجســمی ایران در سال های اخیر، آن 
شور و حرارت سال های ابتدای انقالب را ندارند. 
اکنون آنچه این عرصــه را تهدید می کند،  هم 
انزوای دوباره در گالری ها و نمایشگاه های سرد 
و مغــرور، فاصله گرفتن از مردم و غرق شــدن 
در اطوارهای شبه روشنفکرانه و فیلسوف مآبانه 
است؛ تردید و تردد میان آفتاب و سایه. هنرهای 
تجســمی برای پویایی و تأثیرگذاری بیشتر بر 
جامعه امروز ایران، باید دوباره به سیاق سال های 
نخســتین انقالب بازگردد؛ به آالم و آرمان های 

مردمی برگردد.

یادی از مرحوم محمدسرور رجایی

مهاجـردلباختـه
علی تربتی

محمدسرور رجایی، مجاهد، شاعر، نویسنده 
و فعال فرهنگی اهل افغانستان، نقش موثری در 
ثبت فرهنگ مقاومت در افغانستان داشت. وی 
طی دو دهه فعالیت، با نگارش مقاالت، سرودن 
اشعار، ساخت مستند و نگارش کتاب، تالش های 

گسترده ای در این زمینه داشت. 
متولــد  رجایــی  محمدســرور  مرحــوم 
۱۳۴۸/۵/۲۸ در شــهر کابل افغانستان بود. در 
کابل درس خوانده بود. از سال ۱۳۶۳به عضویت 
یکی از احزاب جهادی در آمد و مشغول کارهای 
فرهنگی شــد. در مقاومت غــرب کابل حضور 
داشت و در سال ۱۳۷۳ به ایران مهاجرت کرد. 
در ایران به فعالیت فرهنگی مشغول شد که یکی 
از نتیجه های ماندگار آن تاســیس خانه ادبیات 

افغانستان در سال ۱۳۸۲ بود. 
مرحــوم رجایی در ســال های اخیــر به ثبت 
خاطرات رزمندگان و شــهدای افغانســتانی دفاع 
مقدس و شــهدای ایرانِی جهاد افغانستان مشغول 
شــده بود که ماحصل این تالش، کتاب »از دشت 
لیلی تا جزیره مجنون« است. کتاب »از دشت لیلی 
تا جزیره مجنون؛ خاطرات رزمندگان افغانســتانی 
دفاع مقدس«، به قلم محمدســرور رجایی حاصل 
۱۴ ســال پژوهش است. این اثر ارزنده و خواندنی 
 نتیجــه همکاری هــای دوجانبه آقــای رجایی با 
۱۷ رزمنده افغانســتانی دفاع مقدس است تا همه 
بدانند دو ملت ایران و افغانستان یگانه هستند. هم 

خون شریک اند و هم غم شریک.
رجایی در مقدمه این کتاب نوشته بود: 

»... از ســال ۷۳ از ســر ناچاری دل به غربتی 
ســپردم که تاکنون دچار آن هســتم. به ایران و 
تهران آمدم. باور دارم که خاطرات رزمندگان افغان 
بخشی از خاطرات دفاع مقدس است که اگر به آن 
اهتمام نشــود و ضبط نگردد، بخشــی از خاطرات 
شــفاهی دفاع مقدس دیده نشــده است... مشکل 
اصلــی من نگارنده این بود کــه رزمندگان افغانی 
حاضر نبودند خاطراتشان را بیان کنند. آنها خود را 
مصداق ضرب المثل »از اینجا رانده و از آنجا مانده« 
می دانســتند. عده ای هم کــه حاضر شدند صحبت 
کننــد به نوعی ایثارگری کرده انــد. در تالیف این 
کتاب سعی در حفظ اصالت متن شده و اصالحات و 
 حتی ساختار جمالت هم سان زبان هموطنان افغانی 

است.«

آنچــه در پــی می خوانیــد، یکــی از آخرین 
سروده های مرحوم محمد سرور رجایی است.

چون صبح باغ باش، پر از آفتاب باش
سرشار از طراوت عطر گالب باش

محبوب من حباب به تن کرده ای چرا؟
محجوب باش، اهل حیا و حجاب باش

می دانمت که جنگ و شهیدان ندیده ای
اما تو هم روایتی از انقالب باش

مانند شعر طنز هیاهو به پا مکن
چون شعر اعتراض جهان را خطاب باش

لبخند الاُبالی خود تابلو مکن
چون طرح های ساده  جلد کتاب باش

سرباز نیزه  دار جهان ُمّژه های توست
آری به احترام خودت آفتاب باش
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