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 ۸اردیبهشــت ماه پس از طی کردن
دوره درمــان کرونــا از بیمارســتان
مرخص شــد .این هنرمنــد ،بهدلیل
آســیب دیدگــی  ۳۵درصــدی ریــه،
همچنــان در خانــه تا دو هفتــه آینده
اســتراحت مطلق خواهد داشــت.
باران کوثــری پیش از ابتال بــه کرونا،
مقابــل دوربیــن «ملکــه گدایــان»
بــازی میکرد کــه همزمــان با پخش
فیلمبــرداری آن هم ادامه داشــت/.
ایسنا
ëëفرهنگســتان زبــان و ادب فارســی
نسبت به استفاده دوباره صداوسیما
از واژه «سریال» در عنوان برنامههای
تلویزیونیانتقادکرد/.ایسنا
«ëëپــدر مــا» بــه کارگردانــی کلودیو
نوچــه در جشــنواره جهانــی فیلــم
فجــر حضــور خواهد داشــت.فیلم
ســینمایی «پدر ما» ســومین ساخته
کلودیو نوچــه کارگردان اهــل ایتالیا
اســت .این فیلم در بخش مســابقه
هفتادوهفتمین جشــنواره فیلم ونیز
(بینالــه) به نمایــش درآمــد و جایزه
کوپا ولپی بــرای بهتریــن بازیگر مرد
به پیرفرانچسکو فاوینو و جایزه گروه
فیلمبــرداری بــه رافایلو آله تــو اهدا
شد /.روابط عمومی
ëëدکتــر طبرســی پزشــک معالــج
کیانوش عیاری کارگردان ســینما که
بهدلیل ابتال به بیماری کرونا بســتری

شــده بود ،درباره آخریــن وضعیت
این کارگــردان گفت :خوشــبختانه
حــال آقای عیــاری بهبود پیــدا کرد و
مرخص شــد .زمان قرنطینه ایشــان
بــه پایان رســیده اما نیاز اســت چند
روز دیگــر در خانه اســتراحت کند تا
وضعیتریهبهطورکاملبهبودپیدا
کند/.مهر

خط خبر

بهــرام بیضایــی را روز پنجشــنبه ۹
اردیبهشــت ماه در چارچوب برنامه
فیلمخانه منتشــر میکند .این فیلم
روز پنجشــنبه ســاعت  ۱۹از رادیــو
ســوینا پخش میشــود و پــس از آن،
روی ســایت ســوینا در دســترس
مخاطبــان قــرار میگیــرد /.روابــط
عمومی
ëëجلســه شــورای سیاســتگذاری
چهاردهمیــن جشــنواره موســیقی
نواحی روزگذشته با حضور مدیرکل
دفتر موسیقی ،دبیر جشنواره و دیگر
عوامــل برگــزاری این رویــداد برگزار
شــد .محمــد اللهیــاری (مدیــرکل
دفتر موســیقی) در خصــوص زمان
و مــکان برگــزاری چهاردهمیــن
جشــنواره موســیقی نواحــی گفت:
زمــان جشــنواره موســیقی نواحــی
در ســالهای اخیــر همــواره در هفته
وحــدت بــوده اســت .یعنــی اگــر
بخواهیــم به ســنت ســالهای قبل
عمــل کنیــم بایــد ایــن چنــد روز را
بهعنــوان تاریــخ برگزاری جشــنواره
اعالم کنیم و الزم اســت مالحظات
استانبرگزارکنندهرانیزدرخصوص
زمان برگزاری جشنواره بدانیم.
ëëبــاران کوثری بازیگر ســینما صبح

شعرا

ëëقــادر آشــنا (مدیــرکل هنرهــای
نمایشی) ،طی حکمی عبید رستمی
(مدیر کل فرهنگ و ارشــاد اســامی
استان کردســتان) را بهعنوان «دبیر
پانزدهمین جشــنواره تئاتر خیابانی
مریــوان» معرفــی کــرد /.روابــط
عمومی
ëëصابــر ابــر فیلــم ســینمایی
«مسافران» ســاخته بهرام بیضایی
را بــرای نابینایــان توضیــحدار کــرد.
ایــن گــروه نســخه ویــژه نابینایــان
فیلم سینمایی «مســافران» ساخته

گروه فرهنگــی  /مقام معظم رهبــری در پیامــی به برنامه
«دیدار ماه» که بهمنظور بزرگداشت هر ساله دیدار شعرا با
ایشان برگزار میشود ،از دلتنگی خود برای این دیدار سخن
گفتنــد .به گــزارش پایگاه خبــری حوزه هنــری ،رمضان هر
سال شعرای انقالب اسالمی سعادت دیدار با مقام معظم
رهبری را داشتند که متأسفانه امسال بهدلیل شیوع ویروس
کرونــا امکان برپایی این نشســت وجود نــدارد .حوزه هنری
انقالب اســامی بهمنظور بزرگداشــت این مناســبت که به
تعبیری سال تحویل شعر فارسی بود ،برنامهای تلویزیونی
زنــده ترتیــب داد تا جمــع محــدودی از شــاعران در قالب
«دیدار ماه» به یاد دیدارهای هر ساله با رهبری شعرخوانی
کننــد .حضرت آیتاهلل خامنهای (مدظلــه العالی) نیز که
دیدار با شــعرا از جذابترین نشســتهای ســالیانه ایشان
است ،در پیامی به این برنامه دلتنگی خود را از عدم برپایی
آن اعالم کردند.
متن این پیام به شرح زیر است« :بسم اهلل الرحمن الرحیم،
به جناب آقای قمی بگوئید :فروکاســتن جلســ ه شــیرین و
با صفای همیشــگی به یــک دیــدار دورادور تصویــری ،دل
مشتاق را که آرام نمیکند ،هیچ؛ کام انسان را هم بهنحوی
تلخ میکند .تقدیر الهی فعالً این است که حقیر از آن دیدار
شوقانگیز محروم باشم .میتوان با نگاه شاعرانه این جور
حوادث را ناز دســتگاه حکمت الهی شــمرد و بر احســاس
نیاز و اظهار نیاز افزود ،یا به قول صائب« :نسازد لنترانی-
چون کلیــم – از طور مأیوســم /نمکپرورد ه عشــقم ،زبان
نــاز میدانم ».چند نفر از شــاعران عزیز هم در نامه به این
حقیر ،اظهار لطف فراوان کرده و همان درخواست را مطرح
کردهاند .سالم و تشکر مرا به آنها برسانید و همین پاسخ را
بدهید».
یــادآور میشــود« ،دیــدار ماه» ،برنامــ ه دیدار شــعرا با رهبر
معظم انقالب بهدلیل محدودیتهای بهداشتی سهشنبه
شــب  ۷اردیبهشــتماه در حــوزه هنــری و در قالــب برنامه
تلویزیونی از ســاعت  ۲۳:۳۰از شــبکه دوم ســیما به صورت
مستقیم پخش شد .این محفل شعرخوانی با اجرای سعید
بیابانکیوباحضورشاعرانیچون:مرتضیامیریاسفندقه،
حاجعلیانسانی،عباسبراتیپور،هادیسعیدیکیاسری،
مرتضــی حیدری آلکثیر ،احمد شــهریار ،امید مهدینژاد،
میالد عرفانپور ،اسما سوری ،نصیبا مرادی ،عطیه سادات
حجتی ،سعید تاج محمدی ،محمد رسولی ،محمدحسن
جمشــیدی و میالد حســنی برگزار شــد .در ادامه شــعرهای
خوانده شده در این نشست آورده می شود.
ëëعبــاسبراتیپــور،ازپیشکســوتانشــعرفارســیآغازگــر
شعرخوانیدرایننشستبود:
ای استوان ه شرف و عزت وقار /وی دانش و فضیلت و تقوی
تو را مدار
تو افتخار میهن و فخری تو را سزاست /بر همت بلند تو ما
راستافتخار
نور خدا به قلب شریف تو تافته است /انوار حق ز چهره پاک
توآشکار
روشــن به نور علم و خرد دیدگان تو /ژرفای ذهن و ذوق تو
عاری ز هر غبار
عزم گره گشــای تو حالل مشکالت /اندیشه سترک تو چون
کوهاستوار
دنیا به علم و حلم تو آورده سر فرود /تا دیدگان خصم شود
کور و مرگبار
ایران محیط دانش و علمی ستودنیست /نابود گردد آنکه
کند علم را شکار
در راه علم و دین و شــرف گر شــدی شــهید /نامت بلند باد
به ارکان روزگار
خون شــریف تو نشــود محو و پایمال /از دشمنان تو بدرآرد
خدا دمار
پایان راه نیست اگر رفتی از میان /هستند رهروان تو در راه اقتدار
بر روح تابناک تو هر لحظه صد درود /نفرین به ذات خصم
زبونتهزاربار
ëëسعیدتاجمحمدیشعرخودرابهمدافعانسالمتهدیهکرد:
سبز همچون سرو حتی در زمستان ایستادم
کوهم و محکم میان باد و طوفان ایستادم
بر تنم رخت سپیدی چون لباس رزم مانده 
خاکریز اینجاست ،جان بر کف به میدان ایستادم
خوردهام سوگند باید مرهم هر درد باشم
قول دادم ،پای سوگندم به قرآن ایستادم
پای تخت هر مریضی پای سجاده ست گویا
در نماز عشق با چشمان گریان ایستادم
اشکهایم را نبیند هیچ کس ،باید بخندم
من که دور از خانه ،دلتنگ عزیزان ایستادم
از پرستار بزرگ کربال یاری گرفتم
با صبوری گرچه غمگین و پریشان ایستادم
٭٭٭

پیام مقام معظم رهبری
به نشست شاعران در
«دیدار ماه»

جمع ما بوی شهادت میدهد این روز و شبها
بینهمکارانخودبینشهیدانایستادم
سرفه خشک و گلوی خشک و تب… لرزید پایم
زیر لب گفتم سالم ای شاه عطشان! ایستادم
ایستادم در دل موج بال ...دنیا بداند
تا زنم بر دفتر غم مهر پایان ایستادم
شاخه سبز دعا ،رخت سپید و دیده خون
من به پای خانه خود ،پای ایران ایستادم
ëëمیالدحسنیشعریبهشوقمیالدامامجوادخواند:
ریح َ
َش َم ُ
مت َ
ک ِمنمرقدِکَ ،ف َج َّنمشامی*
به کاظمین رسیدم برای عرض سالمی
تو آن همیشه امامی ،من آن همیشه غالمم
من آن همیشه غالمم ،تو آن همیشه امامی
مرا خیال نمازت شبی کشید به رؤیا
عجب رکوع و سجودی عجب قعود و قیامی
چه اشتراک قشنگیست بین طوس و مزارت
که از تو و پدرت هست در دو صحن مقامی
تمامی جودی
نوشتهاند به باب الرضا ِ
نوشتهاند به باب المراد جود تمامی
شبی ز بخت بلندم به خان ه تو رسیدم
چه سفره دار کریمی چه سفرهای چه طعامی
سؤال داشتم از غربتت ،زمان به عقب رفت
نگاه بود جوابت ،نه حرفی و نه کالمی

عجبفرازعجیبیعجبغروبغریبی
پس از سه روز هنوز آفتاب ،بر لب بامی!
تنتمیانخرابه،دلتکجاستبمیرم
کنار حضرت سجاد در خراب ه شامی
ëëهمچنینحاجعلیانسانیشعریدروجهامامحسن(ع)
خواند:
ای از َبهار ،باغ نگاهت َبهارتر
از فرش ،عرش در قدمت خاکسارتر
شبنم ز پاکی تو ،به گلبرگها نوشت
گل پیش روی توست ز هر خار ،خوارتر
باران ک َرم نمود و ترنّمکنان سرود
کز هرچه ابر ،دست تو گوهر نثارتر…

شهر مدینه با فقرا جمله واقفاند
آن شهر کس نداشت ز تو سفرهدارتر
ایّوب دید صبر تو ،بیصبر گشت و گفت
چشم فلک ندیده ز تو بردبارتر
نامت َحسن ،و لیک به هر ُحسن،اَ َ
حسنی
ناورده دست ُصنع ،ز تو شاهکارتر
بودی لبالب از غم و درد نهان ،و لیک
آیینهای نبود ز تو بیغبارتر
باشد یکی ،قیام حسین و قعود تو
گشتی پیاده تا که شود او سوارتر…
ëëامیدمهدینژادازشعرایطنزپردازشعرطنزیراارائهکرد:
و زیرکان که زیاد است عقل اندکشان
به هرچه دست رساندند ،شد مبارکشان
نشسته قرقی اقبالشان به کتف و به کول
سوار باد بلند است بادبادکشان
به یک اشاره شان باد راه میافتد
درخت بار میآرد بهمحض چشمکشان
حسابشاننههمیناحتسابمعمولیست
قریب َده من و اندیست نیم چارکشان
برای آنکه بفهمند موقعیت را
به جنبش است شب و روز جفتشاخکشان
چنان مراقب پیش و پسند ،کز باال
کلوخنیزببارد،نمیگزدککشان

چه چیزها که ندادند بهر علم مفید
چه پولها که نکردند خرج مدرکشان
مرام شیره کشیدن ز خلق مذهبشان
طریق پول فزودن به پول مسلکشان
امین مال منند و شریک کار شما
خزانهداری کل وامدار قلکشان
چه داد و قال و چه نجوا ،مکن ،نمیشنوند
زبان بگیر ،خراب است سیم سمعکشان
دعا کنیم افق دیدشان نگردد تار
دعاکنیمنگیردبخارعینکشان
برای آنکه قویتر شوند بیش از پیش
کَیکشان
دعایخیرضعیفاننثارَی 

ëëاسماسوریازبانوانشاعرکشورنیزدرایننشستبهشعر
خوانیپرداختند:
از خطای عشقبازان درگذشتن سخت نیست
فکر کن من عاشقم ،بگذر گذشتن سخت نیست
سرگذشت ما به جز سطری در این دفتر نبود
پای عهد دوستی از سرگذشتن سخت نیست
ناخدا وقتی که از طوفان رهایی یافت گفت:
«لحظههای آخر از گوهر گذشتن سخت نیست»
دلخوشیهای جهان باشد برای اهل آن
خون دل چون هست از ساغر گذشتن سخت نیست
کولهبار آرزوها مبر با خویشتن
بگذر آسانتر که آسانتر گذشتن سخت نیست
ëëمیالدعرفانپورمدیرمرکزموسیقیحوزههنرینیزدراین
برنامهچندرباعیخواندکهیکیازآنهاچنیناست:
از خلق تو را دست به دامانم و بس
با مذهب چشم تو مسلمانم و بس
هرگاه مرا به گفتوگو میخوانی
چون طفل ،زبان گریه میدانم و بس
ëëعطیه ســادات حجتی یکــی دیگر از بانــوان شــاعر در این
نشست ضمن عرض ســام محضر مقام معظم رهبری به
شعرخوانیپرداخت:
به دستم شاخه گل میدهی یا خار ای دنیا
نقاب دوستی از صورتت بردار ای دنیا

کسی دیگر سراغ از عشق و شیدایی نمیگیرد
چه آوردی به روز دلبر و دلدار ای دنیا
گرفتی دست ظالم را هزاران بار و با اجبار
گرفتی بارها از بیگناه اقرار ای دنیا
در این بیهودگی هر روز گرد خویش میگردی
چه سودی میبردی از این همه تکرار ای دنیا
چرا انکار؟! من عمری تو را میخواستم اما
نمیخواهم تو را دیگر ،چرا اصرار ای دنیا
ëëمعصومه(نصیبا)مرادیاحمرنیزازبانوانشاعرکشوردر
برنامهبهیادماندنی«دیدارماه»شعرخوانیکرد:
حریم من ،نمیدانم چرا از خاطرات تلخ خرسندم
که بین کوهی از دلواپسی ها باز میخندم

نمی دانم صبورم کرده زخم از دوستان خوردن!
و شاید تکه سنگی از تبار بغض الوندم
پر از تنهاییام ،میترسم از حس صمیمیت
تمامفعلهایمفردمراجمعمیبندم
اگر چه راه و رسم دلبری را هم نمیدانم
همیشهمتهمبودمکهلبخنداستترفندم
گناهم کم نیاوردن علی رغم شکستنهاست
شبیه رویش هر باره در پایان اسفندم
کسی را در حریم امن «من» با «من» نمیخواهم
فقط محتاج آغوش پر از مهر خداوندم
ëëمحمدرســولیهمدرایننشســتغزلیبهشــهیدســید
مرتضیآوینیتقدیمکرد:
چگونه توان گفت شعری برایت
که در آن بگنجد صدایت ،صدایت…
صدایی از اعماق مرموز فطرت
صدایی به رنگ چراغ هدایت
چنان در سرت بود شوق رهیدن
که مین نیز انداخت خود را به پایت
فراوان سفر کردهام کربال را
ولیتشنهام،تشنهیکربالیت
همان کربالیی که در فتح خونت
زده خیمه در منزل بی نهایت
شهادت شد آغاز تو بعد پایان
همانانتهاییکهشدابتدایت
تو را قاب تصویر امروز کم داشت
نشاندندسیمرغهارابهجایت
تو را «راوی فتح» خواندند اما
صدای تو کرده است فتح روایت
ëëمحمدحسنجمشیدیازشاعرانجوانکشورنیزدرادامه
اینبرنامهشعرخوانیکرد:
صبوری نیز راه گریه را بر من نمیگیرد
کسی راه مسافر را دم رفتن نمیگیرد
مرا آن گونه میخواهی که می خواهی ،چه میخواهی؟
غباری را که توفان نیز بر دامن نمیگیرد؟
تو در هر جامهای باشی به هر تقدیر زیبایی
کسی که اهل دل باشد سراغ تن نمیگیرد
من از ترس جدایی حرفهایم را نخواهم خورد
صدای کوه زیر بارش بهمن نمیگیرد
امان از دل که میگوید بزن بر طبل رسوایی!
ولیدیوانگیهایمراگردننمیگیرد
مرا چون دیگران دلخوش به تنهایی مکن ای عشق!
که تنهایی در این دنیا تو را از من نمیگیرد
ëëمرتضی حیــدری آلکثیــر هم از دیگــر شــاعران حاضر در
این نشســت شــعری با عنوان «قصیده وار ه ایــران من » به
شعرخوانیپرداخت:
باز آن بهار زنده به سرو جوان خویش
افتاده چون شکوفه به جان خزان خویش
هم برگ و بار داده به دستان مردمش
هم سایه داده است به نامردمان خویش
چل سال آزگار تبر خورد و ایستاد
آری نکرد تکیه بجز بر توان خویش
این پهلوان رد شده از هفت خوان حصار
خون خورده است خون دل از استکان خویش
چون آسیاب گشته به دستان مردمش
آخر چگونه بگذرد از خیر نان خویش
مرزی که نقل هر شب اخبار غرب و شرق
خاکی که منعکس شده بر آسمان خویش
گاهی اگر چه در پی تدبیر عدهای
فرمان ایست داده به چرخ زمان خویش
وا مانده چشم پنجرههایش به سوی نور
امید داده است به ناباوران خویش
هم از کمان کهنه خود تیر خورده است
هم از کمین حرملههای زمان خویش
مرتضــی امیــری اســفندقه نیــز که ســال گذشــته
مجری برنامه «دیدار ماه» بود ،شعری را تقدیم کرد.
همچنین دیدار ماه امسال با حضور و شعرخوانی یک
شاعر اهل پاکستان به نام احمد شهریار همراه بود .در
پایان نیز ،هادی سعیدی کیاسری سه شعر به عنوان
حســن ختام این نشســت خواند .دیدار ماه امسال با
غیبت برخی از شاعران دعوت شده به دلیل کسالت
و بیماری کرونا همراه بود .یوسفعلی میرشکاک یکی
از غایبین بود .میرشــکاک که به این نشســت دعوت
بــود ،به دلیــل ابتال به بیماری کرونا حضور نداشــت.
البته سعید بیابانکی از بهبودی نسبی ایشان خبر داد.
به همین منظور از شــعرخوانیهای ســالهای پیش
این شاعر پیشکسوت در حضور مقام معظم رهبری
پخش شد.

علیرضا قزوه و محدثی خراسانی از استقبال مقام معظم رهبری از شعر میگویند

رهبری انگیزه و عاملی برای پیشرفت شعر انقالب

گروه فرهنگی  /هر سال با نزدیک شدن به نیمه
ماه مبــارک رمضان ،شــاعران و اهالــی ادبیات
کشــور ،شــاهد واقعهای به یــاد ماندنــی بودند؛
واقعــهای کــه میتــوان آن را از موهبتهــا و
برکات انقالب اسالمی ایران دانست .مصطفی
محدثیخراسانی از شاعران پیشکسوت با اشاره
به دیدار هر ساله شاعران با رهبر انقالب در نیمه
ماه مبارک رمضان در گفتوگو با پایگاه خبری
حوزه هنری اظهار داشت :به نظر من پیشرفت
شعر انقالب در این چند دهه عوامل متعددی
داشته و دیدار شعرا با رهبری یکی از این عوامل
است که همه به آن اذعان میکنند .وی با تأکید
بــر این مطلب که در بین هنرها شــعر پیشــگام
بوده و متناســب با تحوالت سیاســی اجتماعی
کشــور عکسالعمــل نشــان داده اســت ،گفت:
شــعر توانســته طی این سالها رســالت خود را
به انقالب ادا کند .محدثیخراســانی به عوامل
این مســأله اشــاره کرد و ابراز داشت :یکی از این
عوامل ،نفس انقالب اســت کــه موجب تحول

شده؛ افقهایی که انقالب و امام فراروی شاعران
گشــودند و همچنیــن تــاش و عشــق و عالقــه
شــاعران در این مســیر از عوامل تأثیرگذار بوده
اســت ،اما یکــی از مهمترین عوامــل تأثیرگذار
ســنت حســنه دیدار شــاعران بــا رهبــر انقالب
همزمان بــا نیمه ماه مبارک رمضان اســت که
رهبری آن را بنا گذاشتند و بیش از سه دهه است
که هر ســال شــاعران به دیــدار معظمله رفته و
ســاعتها در فضایی کامالً صمیمی و دوستانه
و کامــاً ادبــی شــعر میخوانند و رهبــر انقالب
نیــز رهنمودهایی بیــان میکنند .این شــاعر به
تأثیرگذاری این جلســه تأکید کــرده و گفت :این
جلسه موجب شده ذهن نخبگان حوزه فرهنگ
و هنر متوجه اهمیت شعر شود.
وی ادامــه داد :نکتــه مهــم اینجاســت کــه در
مــراودات ادبــی پیــش از انقــاب تعبیــر «شــعر
جوان» وجود نداشت ،چون شعر پیش از انقالب
در میــان جوانــان ترویــج نداشــت چــه در مقــام
مخاطــب و چــه شــاعر ،امــا پــس از انقــاب ایــن

رویکرد در بین شاعران شیوع یافته و هم شاعران
جوان بسیارند و هم مخاطبین شعر سنین جوانی
دارند؛ امروز بخش عمدهای از جامعه ادبی کشور
را نســل جوانی شــکل میدهنــد که در ســالهای
پس از انقالب متولد شدهاند .محدثی افزود :شعر
امــروز جوانــان با شــعر دوران جوانی مــا متفاوت
است؛ زیرا آنها مسلط به تکنیکها و ظرافتهای
شعر هســتند ،ضرورت دارد تصویری از این شعر
جوان خوب و پیشــرو در جلســه دیدار شــاعران با
رهبر انقالب هر ســال ارائه شود؛ البته این رویکرد
را در ســالهای اخیــر شــاهد بودهایــم و ســال بــه
ســال ترکیب جلســه نیمه ماه جوانتر میشــود و
ایــن ضــرورت دارد .وی در پایــان حضور شــعرای
پیشکســوت را نیــز مهم دانســت و گفــت :حضور
پیشگامان شعر انقالب در کنار جوانها هم الزم و
هم ضروری و قابل ستایش است.
ëëدیدار شــعرا از خاصتریــن و جذابترین
جلسات رهبر انقالب است
علیرضا قزوه شــاعر ،درباره دیدار شــاعران

با رهبر معظم انقــاب در ماه مبارک رمضان
گفت :جلســه دیدار شــعرا یکی از خاصترین
و جذابتریــن جلســات رهبــر انقــاب اســت؛
بهطوری که هر ســاله اتفاقات بســیار شیرین و
مبارکــی رخ میدهــد .به برکت این جلســات،
شــعر انقالب پیشــتاز همــه هنرها قــرار دارد و
در همیــن راســتا شــعر فارســی متحول شــده
اســت .وی درباره عالقه رهبر انقالب به شعر و
ادبیات نیز گفت :شخصیت حضرت آیتاهلل
خامنــهای رهبر معظــم انقالب پیــش از آنکه
شخصیتی سیاسی باشند یک شخصیت ادبی
هســتند ،همانطور کــه حضرت امــام(ره) نیز

چنین ویژگی را داشتند .رهبر انقالب در مشهد
در دوران جوانــی و طلبگــی در محافــل ادبــی
حضور داشتند و خاطرات بسیار خوبی تعریف
میکننــد .نمونه این خاطرات همان اســت که
اســتاد محمد قهرمــان تعریــف میکردند که
رهبــر انقــاب در جوانی در جلســات شــاعران
خراســان حضــور داشــتند و بــزرگان را نیز نقد
جدی میکردند .بزرگانی چون آقای قهرمان،
جنــاب آقــای صاحبــکار ،اســتاد کمال ،اســتاد
شفیعیکدکنی و اخوان ثالث .جالب است که
در آن زمــان هم نظــرات آیتاهلل خامنهای در
این جلســات مورد توجه بود .این شاعر با بیان

اینکه شــعر طنز در این جلسات زندگی دوباره
پیدا کرد ،ادامه داد :در یکی از جلسات دیدار با
رهبری ،ابوالفضل زرویینصرآباد میخواست
شــعر طنز بخواند ،کمی هراس داشــت شــاید
خوب نباشــد؛ اما رهبر انقالب بســیار استقبال
کردنــد و امــروز شــعر طنــز یکــی از محورهای
جلسه است و همین مسأله سبب شد که شعر
طنز رونقی دوباره بگیرد و مردم اشتیاق بسیار
زیــادی به شــعر طنز داشــته باشــند .وی تأکید
کرد :باید توجه داشت که این شعرها هیچکدام
شعرهایی نیست که مدح باشد .شعر نقدهای
اجتماعی ،شــعرهای آیینی اســت .شعرهای
فضاهــای مختلف اســت .یک ســال شــاعری
از رهبر انقالب پرســید شــعر آیینــی بخوانم یا
عاشــقانه کــه رهبر انقالب پاســخ دادند شــعر
عاشقانهبخوان؛رهبرانقالبمحدودنمیکنند
که شاعر چه شعری بخواند ،اما قریب به اتفاق
شــعرها شعرهای متعهد و آیینی با مضامین
اجتماعی و نقد جامعه است.

