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#انتقال_تابعیت_مادری

آییننامــه اعطــای تابعیت
ایرانــی به فرزنــدان حاصل
هشتـگ از ازدواج زنــان ایرانــی بــا
مردان خارجی تصویب شد و رئیس جمهوری
ایــنآئیــن نامــه را ابالغ کــرد .قانونی کــه از آن
اســتقبال زیادی شــد چــون زنــان ایرانــی که با
مــردان غیرایرانــی ازدواج کردهانــد تاکنــون
دربــاره این موضوع مشــکالت زیادی داشــتند
و فرزندانشــان بــدون شناســنامه میماندنــد.
کاربــران ایرانی با خوشــحالی درباره این قانون
نوشــتند« :باالخــره بــا تــاش فعــاالن مدنی و
رســانهای و همراهی مجلــس و دولت ،مفهوم
«ســرزمین مــادری» معنــا یافــت و حقــوق
شــهروندی زنــان ایرانــی و فرزندانشــان احیــا
شــد« ،».بــا تصویب قانون اعطــای تابعیت به
فرزنــدان مــادران ایرانــی ،هر کودکــی که خون
زن ایرانــی در رگ هایــش جاری باشــد ،ایرانی
اســت.اجراییشــدنانتقــال تابعیــت مادری،
اتفــاق بســیار مهمــی اســت و مشــکل حــدود
یــک میلیون نفــر را حــل میکنــد «،».خوب یا
بــد ،نقــش وصیت مریــم میرزاخانــی مبنی بر
تابعیــت ایرانی بــرای فرزنــدش در تصویب و
اجــرای ایــن قانون مؤثر اســت« ،».ایــن قانون
یکــی از دســتاوردهای زنــان مجلــس دهــم و
پیگیریهــای جــدی طیبــه سیاوشــی اســت،».
«غبطــه میخــورم به کســاییکه کفــش آهنین

پوشــیدند و ایــن ســنگ بــزرگ رو جابهجــا
کــردن .جاودانگــی مگــه چیــزی ُجــز اینــه؟»،
«انتقــال تابعیــت مــادری اتفــاق بســیار خوب
ومهمــی اســت کــه در توئیتــر و رســانهها کمتر
دیــده شــده اما بــا پیگیــری فعــاالن مدنی این
اتفــاق شــیرین رخ داد و آرزوی امثــال مریــم
میرزاخانی بــرای گرفتن تابعیــت ایرانی برای
فرزندشــان محقــق شــد»« ،معنای ســرزمین
مــادری در قوانیــن اعطــای تابعیــتایرانی به
فرزنــدان متولــد از مــادران ایرانــی .امیــدوارم
ایــن فرزنــدان در زندگــی ،همــواره بــه ایرانــی
بودنشــان افتخار کنند»« ،بار دیگــر همراهی و
همصدایــی مجلــس ،دولت ،فعــاالن مدنی و
رســانهای نتیجــه داد؛ احیای مفهوم ســرزمین
مــادری برای فرزنــدان مــادران ایرانی ،تبریک
فــراوان»« ،خدایــا شــکر کــه تکلیــف بچههای
حاصــل از ازدواج زنــان ایرانــی بــا مــردان غیر
ایرانی بعد از ســالها کشمکش مشخص شد و
حاال اونا میتونن تابعیت ایرانی بگیرن»« ،زن
مســتخدم شــرکتمان سالهاســت با ســه بچه
بدون شناســنامه رها شــده .شــوهر افغان بوده
و مدتهاســت از او خبــری نیســت .غصــهاش
کودکانــش هســتند کــه نــه میتواننــد آیندهای
داشــته باشــند و نه هویتی .تصویــب آییننامه
قانــون اعطــای تابعیــت بــه فرزندان مــادران
ایرانی خیلی خوشحالش میکنه!».

شهروند
مجـــازی

بی خیال کرونا در سفر

بــا وجــود هشــدارهایی
کــــــه مســــــــئوالن وزارت
ماجرا بهداشــت دربــاره ســفر
نکردن در تعطیالت عیدفطر دادند بســیاری
از جادههــای کشــور و بخصــوص جادههــای
شــمالی شــلوغ بودند و حتــی ترافیک باعث
شــد دیــروز عصــر جــاده چالوس یــک طرفه
شــود .کاربــران زیــادی از ایــن رفتــار ایــراد
گرفتنــد و به آن انتقاد کردند« :بنده خدا وزیر
بهداشــت به خودزنی افتاده که ســفر تشریف
نبریــن بعــد یــه عــده  ۲۴ســاعته تــو ترافیک
جاده موندن»« ،جداً بــا این وضعیت انتظار
داریــد کرونــا رو شکســت بدیــم ،تــا دو روز
تعطیل میشــه چه خبــره همــه راه میافتن
ســمت شــمال ،االن  ۴ســاعته که تــو ترافیک
جاده چالوس گیر کردیم ،بابا نرید مســافرت
دیگــه اه»« ،آدم اینســتا رو بــاز میکنــه همــه
دارن میرن مســافرت ،انــگار فقط من موندم

یگانه خدامی

کــه هنوز ســر دســتکش و ماســک دارم بحث
میکنــم بــا داداشــم« ،».چــرا همــه رفتــن
ی ســفر میزارن! کرونا مگه
مسافرت ،اســتور 
رفته!؟ کســی اطالعی داره! دیگه انقدرام کم
عقل نیســتن که اینجوری هجوم ببرن سمت
شــمال!»« ،دارن تــو شــمال طــا مــیدن یــا
واکســن کرونــا؟»« ،فقط اینایی کــه از ترافیک
جاده شــمال عکــس میگیــرن و ناراضی هم
هستن! خب خودت اونجا چیکار میکنی؟»،
«+ســیل اومــده -بریم شــمال +کرونــا اومده
بریــم شــمال +زلزلــه اومــده -بریم شــمال+آخــر هفتــه تعطیلــه +بریم شــمال +ســکه
گــرون شــد -بریــم شــمال +دالر رفــت بــاال
+بریم شــمال و« ،»...گیــان موجه کاکا ،موج
شــونزدهم کرونــا هــم مــیآد با ایــن حجم از
مسافر ،چرا آخه؟»« ،تمام جادههای منتهی
بــه شــمال ترافیــک ســنگین و بعضــاً بطرف
شــمال یکطرفــه شــدهاند ،از االن مشــخص
اســت کــه دو تــا ســه هفته آینــده اســتانهای
شــمالی به شــرایط خوزســتان دچــار خواهند
شــد« ،».جالبتریــن تناقــض رو بعضــی از
عزیزان دارن که در ترافیک جادههای شمال،
در حالــی خودشــون تــو جــاده هســتن ،فیلم
میگیرن و میفرســتن شــبکههای تلویزیونی
و با یــک صدای معتــرض و دادخواه میگن:
عجــب مــردم بیفرهنگــی داریــم که تــو این
اوضــاع کرونــا دارن میرن شــمال« ،».با این
ترافیــک جادههای شــمال خدا بخیــر کنه دو
هفتــه دیگــه رو»« ،تا دیــروز #StayAtHome
امروز شمال با جوج».

دعای روز بیست و نهم
ماه مبارک رمضان

قادر آشنا :مشکل پخش فیلم تئاترها حل شد

با سازمان سینمایی برای تسریع در روند صدور مجوز فیلم تئاترها بدون بازبینی مجدد به توافق رسیدیم.
من قبالً هم با معاون سازمان سینمایی درباره فیلم تئاترها صحبت کرده بودم ولی وقتی اتفاقی جدید
میافتد ،برای اینکه به روال عادی اجرا شود طبیعی است که با مشکل یا صرف زمان روبرو شود .درباره
این موضوع براساس صحبتهایی که داشتیم به دنبال این بودم یک کار مشترک انجام شود و ایشان هم
قبول کرده بودند که ما آثار را ارسال کنیم و آنها در شورا به سرعت کار را به جلو ببرند .بعد توافق دیگری
کردیم مبنی بر اینکه هر تئاتری که به فیلم تبدیل شده و متقاضی نمایش دادن در ویاودیهاست ،ما در
اداره کل هنرهای نمایشی به لحاظ محتوایی آنها را تأیید کنیم تا به سازمان سینمایی ارسال شود .سازمان
هم دیگر منتظر بررسی در شورا نماند که زمان بیشتری صرف شود و همان تأییدیه ما را اعمال میکنند و
مجوز برای فیلم تئاتر صادر خواهد شد .بخشی از گفتوگوی مدیرکل هنرهای نمایشی با خبرنگار ایسنا

انسان برای زندگی آفریده شده است

کرونا ،ویروس روشنگری
کــه حقایــق زیــادی را از
سخنان
ناتواناییهــای انســان
قـــــرن بیســتویــکــــم
آشــکار کرد ،بــرای تئاتر
ایرانزمیــن هــم ،بــا
وجــود زیانهایی که به
بــار آوردُ ،حســنهایی
حمیدرضا نعیمی
درامنویس،
داشــت :درک تنهایی؛
کارگردان و بازیگر
نــه دیالکتیــک تنهایی
از آن جنســی کــه
اُکتاویــو پــاز از آن حــرف میزنــد ،تنهایی به
معنــای موحــش خــود .تنهایــی از جنــس و
شــق تنهــا مانــدن ،تنها شــدن ،تنهــا بودن،
ِ
تنهــا خوابیــدن ،تنهــا بیــدار شــدن ،تنهــا
خــوردن ،تنهــا ایســتادن ،تنها نشســتن و در
ویــروس
نهایــت ...فرامــوش شــدن! ایــن
ِ
مهلــک و ترســناک ،موجــب فهــم و درک
لحظاتــی از کابــوس زندگی هنرمندانی شــد
که سالهاســت منــزوی ،بیکار و خانهنشــین
هســتند .چه دردناک اســت انســان بــودن با
کولهبــاری از تجربــه و دانــش و معرفت ،اما
عاطل و باطل ماندن.
در هیــچ کجــای ایــن ســیاره چرخــان پذیرفتــه
نیست که یک اســتاد فلسفه ،هنر ،ادب و دانش
پیش از «هجرت آخرین» بازنشسته تلقی شود.
فرض بازنشستگی
اساساً در فرهنگ و ادب و هنر ِ
هــم بیمعناســت .پس اگــر در ایــام قرنطینگی
اجبــاری ،درد بزرگ بیــکاری و بیمصرف بودن
را دریافتــه باشــیم ،چــه نیــک اســت بــه ســراغ
بزرگترها و مویســپید کردههــا رفتن؛ و نیکتر
فرصــت کار ایجــاد کــردن هــم برای خــود و هم
برای آنان .واقعیتی خشــنتر از این سراغ ندارم
که انســانی به خاطر کبر سن بگوید« :دیگر کاری
ندارد ،فقط چشم به راه مرگ است».

واحیرتا!...
انســان برای زندگی آفریده شــده است تا آنگاه
کــه بمیــرد .تا لحظــهای کــه دم فــرو میبریم و
برمیآوریــم حــق حیــات داریم ،حــقکار ،حق
تــاش ،حق اعتــراض ،حق رفاه ،حــق آرامش،
حق عاشق شدن ،حق دیدن و دیده شدن ،حق
شــنیدن و شــنیده شــدن .تا آخریــن لحظه باید
ریهها را از اکسیژن و عشق پر کنیم ،چرا که زندگی
زیباســت ،چــرا کــه انســان زیباســت و میتواند
زیباترین باشد.
به کرونا احترام میگذارم ،زیرا او بود که توانست
همــه ابنای بشــر را ســه مــاه در برابر خودشــان
بگذارد تا به کشــتهها و کشــتههای خــود نظری
بیفکنند با طرح پرســشهای :مــن کیام؟ کجا
هســتم؟ چرا هســتم؟ چرا باید باشــم؟ آیا باید
باشم؟ آیا هستم که صرفاً باشم؟ یا باشم چون
هســتم؟ به کجا میروم؟ چرا مــیروم؟ چگونه
مــیروم؟ آیــا مــن حقیقتاً مــیروم؟ رفتــهام یا
هیــچگاه نرفتهام و بازماندهام؟ اصالً این آمدن
و رفتــن از بهر چه بــود؟ آیا الزم بــود که بیایم؟
و اکنون در رفتن من ســودی هســت یا زیانی؟ و
دهها و صدها پرسش بنیادین دیگر...
کرونــا ،بــه مــن فرصتــی یگانــه بخشــید تــا به
گذشــته بنگــرم و با خــود کمی صادق باشــم.
لحظــهای نــاب بــرای انتخــاب :کــه آیــا هنــر و
حرفهام را بدرســتی انتخاب کــردهام؟ آیا من
انتخــاب کردهام یا انتخاب شــدهام؟ آیا اگر به
گذشــته بازگــردم ،همین راه و مســیر را دوباره
خــاف آن را در پیــش
طــی خواهــم کــرد یــا
ِ
خواهــم گرفت؟ آیــا هنوز هم اعتقــاد دارم که
هنــر نمایــش ،هنــری واال و با ارزش اســت که
میتــوان فرصت یکبار زیســتنم را صرف آن
کنــم؟ کرونا باعث شــد تــا عاشــقتر از پیش و
راسختر از هر زمان دیگر فریاد بزنم :آری .من
همیــن راه را با افتخار ادامه خواهم داد ،حتی

اگر زودتر از زمان موعود خســته شوم ،بُِبرم ،از
تکوتا بیفتم و دم فرو بندم .زیرا هنر من ،هنر
فریاد و اعتراض اســت .کنشمنــد و تأثیرگذار
است .هنر نمایش ،هنر اندیشه و تغییر است.
تئاتــر ،انســان معتقــد پــرورش نمیدهــد ،او
انســان متفکــر میســازد .پــس در این شــروع
ِ
ســال کاری ،بیاییــم خجســتهترین درودهــا را
نثــار درگذشــتگان هنر نمایش کنیــم؛ آنان که
به ظاهر نیســتند اما گاه بــه گاه در صف خرید
بلیت یک نمایش میایستند ،عکسهای خود
را با لبخند در کافهتریای تئاترها نگاه میکنند،
روی شــماره همیشــگی صندلیهایشــان
مینشــینند و بــا دیگــر تماشــاگران میخندند
و گریــه میکننــد تا در پایــان برخاســته و برای
بازیگران خســتگیناپذیر صحنهها کف بزنند.
و درود بفرســتیم بــه زنــدگان حــی و حاضــر،
قدیمیترهــا و اســتادان ،جوانــان خــاق و
خوشآتیه و هنرمندان در غربت...
همه چیز مهیاســت تــا در صحنههــا ،همچون
گذشته پرافتخار تئاترمان طوفان به پا کنیم ...با
سه شماره :زنده-باد-تئاتر.

ëëپرسشها:
 -۱چرا هنر نمایش و تئاتر جزو ضروریات ســبد
کاالی خانوادههای ایرانی نیست؟
 -۲چــرا پــس از چهــار دهــه از انقــاب  ۵۷هنر
نمایش و زیرشاخههای آن (اعم از درامنویسی،
کارگردانــی ،بازیگــری ،دراماتــورژی ،طراحــی
صحنــه ،طراحی لبــاس ،طراحی نــور ،طراحی
صدا ،طراحی گریم ،طراحی پوســتر و بروشــور،
آهنگســازی ،دســتیاری ،منشــی و مدیریــت
صحنه) تاکنون بهعنوان یک شغل و حرفه ثبت
شده نیست؟
 -۳چــرا در هیچ دولتی ،عزمی برای ســاخت و
ساز سالنهای تئاتر استاندارد وجود ندارد؟

ککا! اینجا خرمشهره

داغِ بــه دل مانــدهای اســت خرمشــهر! داغــی
بــه دل دوســت و داغــی بــه دل دشــمن .روزی،
پیاده رو
خانهخرابها با خرمشــهری تاکرده در چمدان،
َ
دســتهجمعی یاَبلــدی در دل ُو دســتهجمعی
یاَولَدی در بغض داشــتند و ناخن به دیوارهایی
میکشــیدند کــه از «جئنالنبقــی» الل شــده
بودند .میرفتند و شــهر را به شــر میســپردند و
ارمغان بهداروند
شاعر داغــی به دل داشــتند و روزی هم کــه پیادههای
پیــروز ،ســرنگونی ســوارهها را یزلــه میکردنــد،
میگریختنــد و با داغی بر دل ،بــر دیوارها ناخن
میکشــیدند .دیوارهایــی که به حرف آمده بودنــد و جمعیت میلیونی
خرمشهر را یادآوری میکردند.
پهلوان
جدال
شکوهمند
یادآوری
دل!
رویینه
جنگ نابرابر رویینهتن و
ِ
سردار سواره کشانی  -اشکبوس -و حماسهای
پیاده ایرانی -رســتم -و
ِ
در خور که :هماکنون تو را ای نبرده سوار /پیاده بیاموزمت کارزار /پیاده
مــرا زان فرســتاده طــوس /که تا اســب بســتانم از اشــکبوس /یکی تیر
الماس پیکان چو آب /نهاده بر او چار پر عقاب /کمان را بمالید رستم
بچنگ /بشســت انــدر آورد تیر خدنگ /چو بوســید پیکان سرانگشــت
اوی /گذر کرد بر مهره پشــت اوی /بزد بر بر و ســینه اشــکبوس /ســپهر
آن زمــان دســت او داد بوس /کشــانی هم اندر زمان جــان بداد /چنان
شــدن خرمشهر ،خونبهای
شــد که گفتی ز مادر نزاد .دوباره خرمشــهر
ِ
خاموشانیست که هر کدام «یکی مرد جنگی به از صد هزار» بودند.
عقــرب جنگ خــودش را خالص کرد ،خرمشــهر اما هیچ شــباهتی به
خرمشهرهای تاکرده در چمدانها نداشت .مردمی که خاکسترنشینی
را خوشتــر از دربــهدری میدانســتند ،بــه خــاک خویــش برگشــتند.
دربــهدری کــه میگویــم یعنــی «باشــو غریبه کوچــک» یعنــی «لیالی
گل پامچــال» یعنــی ...یعنــی! یعنــی!! چقــدر دلم میخواســت چند
ی دیگر را به خاطر بیاورم و نشــد یا بهتــر بگویم نبود .جنگزدهها
یعنــ 

برمیگشــتند کــه از «جنگزده» نامیده شــدن زخمی بودند .برگشــتند
اما خانه و خیابانی نبود که لبخندی به نشانیشــان پســت شود و بامی
نبود که کبوتری بنشــیند و به خوشخبــریاش ،ماتمی برخیزد .تکیده
و مختصــر بــود خرمشــهر اما خرمشــهر بــود و همین درهای شکســته
و دیوارهــای خســته را عــاج میکــرد .قــول داده بودنــد کــه برگردند و
یوهشت ســال است که در این
برگشــتند .امروز ســوم خرداد است و س 
روز ،بیشــتر نام خرمشــهر شــنیده میشــود .با خودم فکر میکنم باید
کنارعکسهایی از خانههای زخمی ،خیابانهای جنگ تن به تن ،پل از
پا افتاده ،دیوارنوشــتهها و سربازانی که به عالمت پیروزی انگشتهای
خود را باال بردهاند ،مســجد جامع خرمشــهر ،خونین شهر ،شهر خون
آزاد شــد و خرمشــهر را خدا آزاد کرد ،حال و احوال امروز خرمشهر هم
کادر شود .همه این سالها خرمشهر پیرتر و خرمشهریها چروکیدهتر
شــدهاند .مردمانی که در تصرف تنهاییاند .در محاصره محرومیت...
بنویســیم« :خرمشهر» و بگذاریم هر کلمه« ،دریاقلی»ی نگرانی باشد
که خرمشهر را ُخّرم آرزو میکند.

شــهرداد روحانــی ،رهبر ارکســتر
عکس و مدیــر هنــری ســابق ارکســتر
نوشت ســمفونیک تهران،متنــی در
صفحه اینســتاگرامش منتشــر و پایان همکاریش
را با ارکستر ســمفونیک تهران اعالم کرد .روحانی
نوشــت« :در پایــان چهارمیــن ســال همــکاری با
ارکســتر ســمفونیک تهران ،در جایگاه مدیر هنری
و رهبــر ارکســتر ،از اینکــه فرصتی فراهــم گردید تا
ازآن طریــق بتوانــم در خدمــت هنــر و موســیقی
کشــور عزیزمــان؛ ایران باشــم ،خرســندی خود را
ابــراز مینمایــم .فرصتی که باوجــود روزهای تلخ
و شــیرین ،بــا حضــور و حمایــت عالقه منــدان و
مخاطبــان بــرای من یــادآور خاطراتــی فراموش
نشــدنی خواهــد بــود ».بهمن ســال گذشــته قرار
بود ارکســتر ســمفونیک تهران به رهبری شهرداد
روحانی بــا اجرای آثــاری از راخمانینف و آثاری از
بتهوون به روی صحنه برود ولی بنیاد رودکی چند
روز پیــش از این اجــرا با انتشــار اطالعیهای اعالم
کرد با درخواست شهرداد روحانی این کنسرت به
رهبری منوچهر صهبایی اجرا میشود.
از همــان زمــان زمزمههــای جدایــی روحانــی از
ارکستر سمفونیک تهران شنیده میشد.

اللَّ ُهــم َغ ِّشــنِی فِی ِه بالر ْح َمــه َو ا ْرُز ْقنِی فِی ِه التَّْوف َ
ِیــق َو ْال ِع ْص َمه
َّ
ِ َّ
َ
َ َْ
ِب التُّ َه َمه یا َر ِحیما بِ ِعَبا ِد ِه ْال ُم ْؤ ِمنِینَ
َو ط ِّه ْر قلبِی ِم ْن غیاه ِ
خدایــا در ایــن مــاه ،مــرا بــا رحمتــت فروگیــر و توفیــق و خود
نگهــداری نصیبــم کــن و از تیرگــی هــای تهمــت دلــم را پاک
گردان ،ای مهربان بهبندگان با ایمان.

فطربازگشت به فطرت الهی
یادداشت

اسماعیل علوی

دبیرگروه پایداری

عیــد فطــر یکی از اعیاد بزرگ اســامی اســت کــه در روز اول ماه
شوال و در پی یک ماه بندگی وعبادت برگزار میشود .مسلمانان
پس از یک ماه روزه و عبادت چشــم به راه این روز بزرگ هستند
تا آن را جشــن بگیرند و ماه خــدا را اینگونه بدرقه کنند .در صبح
باطــراوت ایــن روز در همــه شــهرها و روســتاهای ســرزمینهای
اســامی نمازعیــد فطــر با شــکوه خاصی برگــزار وســرود توحید
سرداده میشود .توحید روح حاکم بر آداب و ادب این روز است.
همــان دعوتی که درآئین ابراهیم خلیــل(ع) وهمه انبیای الهی
درصدراســت و محور رســالت آنان را شــکل میدهد .رسالتی که
درســطح اندیشه باقی نمانده و درعمل نیز تجلی دارد .همدلی
با همنوعان و وســعت بخشیدن به خیرخواهی و مهرورزی برای
همــگان وعبوردادن آن از کانون خانــواده ،یکی از جلوههای روح
توحیدی برآمده از مناسک فطر است که در عمل تجلی مییابد.
فطــر بازگشــت بــه اصــل و سرشــت خدایگونگی اســت و رحم
ومروت ،انصاف وعدالت ازجمله صفات خداوندی است که یک
ماه تمرین در کالس رمضان با سرفصلهای آن آشنا میشویم.
چگونه اســت که انســان صفات حمیده باریتعالی را در طول ماه
هنــگام ســحر و افطار برشــمرد و در لیله قــدر خدای را با اســماء
حســنی بخواند ،آنوقت در پایان راه با آن همه بیگانه باشد .مگر
نه اینکه گفته شــده گرســنگی و تشــنگی این ایام وسیله است که
انسان خود را با نیازمندان همدل و همراه نماید.
از جملــه ویژگیهــای ماه مبارک رمضان تلطیــف روح و گرایش
بــه معنویــت اســت و ایــن بســتری بــرای وســعت بخشــیدن به
نگرشهــای انساندوســتانه نســبت بــه همنوعــان و تقویت روح
مــودت و بــرادری اســت .کمــا اینکــه در نیمــه اول نخســتین ماه
رمضــان بعــد از هجــرت و تأســیس مدینــه النبــی پیامبــر خــدا
مســلمانان را امر به بســتن پیمان بــرادری میکند وحقوق آحاد
جامعه اســامی نســبت به یکدیگر را یادآور میشود .صله رحم
یکــی دیگــراز توصیههای آیین معنویت گســتر اســام اســت که
بهطورعمــوم در مــاه رمضــان و به برکــت این ماه مبــارک برآن
اهتمام ورزیده میشود و به برکت سفرههای گشوده سنت حسنه
صله ارحام تقویت میشــود .عید سعید فطر برهمه مسلمانان
بویژه هموطنان گرامی مبارک باد.

درهوایعیدخجستهفطر

در عید ،مرا سعادت عشق
ببخش

ای نهایت خواستن ها !
تو را ســپاس که در ایــن ماه به من معرفت
زمزمه ها
درک عبــادت عارفانه و شــب هایی معطر
از نجــوا و نیایــش دادی .لبانــم را بــه ذکــر
خویــش گویــا کردی .چشــم هایــم را به آیه
های زیبایت روشنی بخشیدی  .دست هایم
را به قنوت عاشقانه  ،آشنا ساختی .پیشانی
ام را بــه ســجده ات نورانی کــردی .روانم را
به ایمانت طــراوت دادی .اینک  -اما  -مرا
سید حبیب
ببخش که آنگونه که باید سپاست نگفتم.
حبیبپور
ای کمال طلب ها !
بــه راســتی مــن کوچک کجا و ســپاس تــو که بــی نهایــت بزرگی؟
مگر من چه هســتم؟ غبــاری در بیایــان؟ قطــره ای در اقیانوس؟
ســتاره ای در کهکشــان؟ خســی در میقــات ؟ کاهــی در بــاد؟
امــا تــو را ســپاس کــه پــروردگار مهربــان مــن بــودی و هســتی.
تنهــا كــه مــي شــدم ،بــه مرهــم آشــنايي ات ايمــان داشــتم.
مأيوس كه مي شدم ،به نور اميد تو روشن مي شدم.
گم كه مي شدم ،به ستاره ها ي زيباي تو راه مي جستم.
تو را به لبخند و مهر مي شناسم.
به تبسمي كه سرمستم مي كند.
به نوري كه گرمايم مي بخشد.
اي خدای رمضان مبارک!
چگونه از ماه تو خداحافظی کنم؟
میزبانیمهربانترازتونمیشناسموماهیگرامیترازرمضاننمیدانم؟
ای آشنای مهربان !
روز وداع با ماه سراسر برکت و خیر توست .مشتاقش بودم که آمد
و دیوانه اش شدم که بر سفره اش نشستم و اینک چه سخت است
که مرا تنها بگذارد و برود.کاش می شد نمی رفت .این اشک های
جاری را ببین و این دل شوریده را بنگر.
ای آشتی دهنده قلب ها !
این یک ماه زمزمه و مناجات را آغاز آشتی همیشگی ام با خودت
قرار بده و ما را به محبت خویش ،آرامش بده.
در عید  ،مرا سعادت عشق ببخش
در بندگی ات عبادت عشق ببخش
هر روز به عادتی  ،گرفتار شدیم
امروز به ما تو عادت عشق ببخش
با تبریک بهمناسبت فرا رسیدن عید سعید فطر
ادامه مطالب مهمانی خدا و مطالب حجت االسالم و المسلمین
قرائتی را از این پس در سایت آنالین بخوانید.

کنسرتی به وسعت ایران

تصاویر و گزارش ویدیویی اختصاصی
«ایران» از تمرین کنسرت آنالین
همایون شجریان به رهبری بردیا کیارس
و ارکستر مجلسی چند روز قبل از اجرا.

برنامه «کیو آر اسکنر» را می توانید
از اپلیکیشن های مختلف دانلود کنید.

