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بخشی از سخنان بازیگر و نویسنده کتاب «خاطرات پسربچه شصت ساله» در
گفتوگو با ایسنا

بحاراالنوار ،ج ،۷۲ص۳۰۰

نــــگاره

کیان رادپویان

فارغالتحصیالن در جستوجوی کار

اهالی فرهنــگ و هنر روزهای پــرکاری را میگذرانند و آثار جدیدشــان را درصفحات
خود منتشــر میکننــد .اما در این بین بیشــتر هنرمنــدان بخصوص آنهایــی که اهل
کرمانشاه هستند ،درگذشت پرتو کرمانشاهی شاعر «کوچه باغیها» را تسلیت گفته
و به یاد این هنرمند در رثایش سطوری نوشتهاند.

ëëدر فقدان استاد پرتو کرمانشاهی
علیاشرف نوبتی شاعر کرمانشــاهی متخلص به «پرتو کرمانشاهی» 5
بهمــن ماه بــه دیار باقی شــتافت .پرتو هم به زبان فارســی و هم کردی
شــعر میگفت و مجموعه اشــعار او در کتابی به نــام «کوچه باغیها به
چاپ رسیده است».
کیهان کلهر نوازنده پیشکسوت در صفحه خود با انتشار عکسی از شاعر
کرمانشــاهی نوشــته اســت« :در رثای ادیب و شــاعری ســین ه ســوخته از
اقلیــم زاگرس «پرتو کرمانشــاهی» جز دریغ و دریــغ چه میتوان گفت،
جــز اینکــه موظفیــم او را در کلماتش بشناســیم .او که اشــعارش ،آتش
بنهفته در جان قصههای تنبور اســت ،بال اســت بر پای به بیداد بســته بیســتون ،شیهه است بر گلوی
شــبدیز گرفتار در حصار ،پرتو ســخاوتمند خورشید اســت تابیده به سنگ و سبزه و هر روشن و تاریک.
دفتر خاطرات هر کرمانشــاهی قدیمی اســت .دفتری که هر صفحهاش میخانهایاست در آتش شور
و عربده خراباتیان،سوخته.
کوروش ســلیمانی بازیگر ســینما هم درباره زنده یاد کرمانشــاهی نوشــته« :خــدا میداند چقدر دلم
میخواست و درصدد بودم که این سالهای اخیر ،ساعتی ،فرصتی دست میداد تا برای عرض ادب
و خاکســاری خدمتشــان میرسیدم .این سالها کرونا بود و نمیشد و چنین شد که محروم ماندم از
مصاحبت شــاعری بزرگ که کلمه کلمه شــعرهایش را همواره به گوش جانم شنیده و با قلبم تا حد
وسع اندکم ،فهمیدهام.
ëëچهره ها
گالره عباســی بازیگــر ســینما و تلویزیــون بــا انتشــار لوگوموشــن فیلــم ســینمایی
«شادروان»به نویسندگی و کارگردانی حسین نمازی از رونمایی این فیلم خبر داد.
او نوشــته« :همزمان با آغاز پیش فروش بلیت اکرانهای مردمی فیلم ســینمایی
شادروان در چهلمین جشنواره فیلم فجر؛ لوگوموشن این فیلم سینمایی رونمایی
شــد.عالقه مندان برای تهیه بلیت این فیلم سینمایی ،میتوانند از روز چهارشنبه
 ۶دی ماه ساعت  ۱۰صبح به سایت گیشه  ۷و سینماتیکت مراجعه کنند».
اکبر ایرانی نویسنده و مدیر عامل مؤسسۀ پژوهشی میراث مکتوب  28سالگی این
مؤسســه را گرامی داشته و در صفحه خود نوشته« :در نشست آتی دکتر امید ساالر
در مورد نسبت زبان و هویت ملی سخن میگویند و جناب جعفری قنواتی درباره
حضور گســترده فرهنگ عامه در متون کهن مطالب ارزشمندی میفرمایند .دکتر
حدادعادل که از سالهای نخستین حامی مؤسسه در همه دوران بوده و به عنوان
عضــو هیــأت امنــا گاه مانع توقف فعالیتهای مؤسســه شــدهاند ،از این مؤسســه به عنوان جانشــین
موفق بنیاد فرهنگ ایران یاد کرده و میکنند».
ëëدنیای نشر
حمیدرضا شــاهآبادی نویســنده و پژوهشــگر در صفحه خــود با انتشــار تصویری از
ســه کتاب نوشــته« :اگر میخواهید با ادبیات کودک و نوجوان به شــکل آکادمیک،
دقیق واصولی آشنا شوید از مطالعه این سه کتاب غفلت نکنید .کتاب «مطالعات
ادبیــات کــودک» همانطــور کــه از عنوان
فرعــیاش پیداســت شــما را بــا روش
مطالعه و پژوهش در این شاخه از ادبیات
آشــنا میکند .کتاب «رشــد کــودک تأملی
برنظریهها» موجب میشــود کــه کودکان
و ویژگیهای شــخصیتی آنها را بشناســید.
و کتاب «بــازی متن و تصویر در کتابهای
تصویــری» شــناختی صحیــح و اصولی از
کتابهــای تصویری کودکان به شــما ارائه
میکند .برگزاری نمایشــگاه مجازی کتاب
فرصــت خوبی اســت تــا این کتابهــا را از
انتشارات مدرسه خریداری کنید».
کامــران شرفشــاهی شــاعر ،نویســنده و پژوهشــگر دربــاره
برگزاری نمایشــگاه مجازی کتــاب و عنوانهای کتابهایی
که نوشته و وارد بازار نشر شده است ،در صفحه اینستاگرام
خــود نوشــته« :نمایشــگاه مجــازی کتــاب و چند عنــوان از
انتشارات خوب «سیب سرخ نیکان»
کتابهای من توســط
ِ
بــه چاپ رســیده اســت ».کتــاب «خــط ویــژه» دربرگیرنده
یادداشتهای طنز ژورنالیستی درباره موضوعات فرهنگی
و اجتماعــی و کتابهــای «دارو و درمان»« ،دختر آفتاب»،
«زیباست شهر من» و «قصه مهر» مجموعه شعرهایی در
قالب چهارپاره برای کودکان و نوجوانان است.

خوشا آنان ک ه اهلل یارشان بی
به حمد و قل هواهلل کارشان بی
خوشا آنان که دایم در نمازند
بهشت جاودان بازارشان بی

فضیلت نامعلوم قبل از دیگران فیلم دیدن
اوایــل دهــه  80بازتــاب جشــنواره و باالخــص
نقدهــا و یادداشــتهای تحلیلــی منتقــدان
یادداشت
بــه ماهنامههــا خالصــه میشــد .روزنامهها و
خبرگزاریهــا عمومــاً اقبالی بــه مقاله مروری
(ریویونویســی) و نقــد نداشــتند و عالقهمندان
جدی ســینما باید تا اســفندماه و موعد انتشار
مجالت تخصصی منتظر میماندند تا با تورق
شماره ویژه جشنواره ،از دیدگاه منتقدان راجع
به فیلمها مطلع شوند .در واقع ما بعد از بازه
محمدرضا لطفی
زمانــی دو هفتهای اولین بازخــورد منتقدان را
کارگردان و منتقد
سینما
بهصورت گسترده دریافت میکردیم .به مرور
هفتهنامههای تخصصی پا به عرصه مطبوعات گذاشتند و این فاصله
زمانی کوتاهتر و تبدیل به یک هفته بعد از اتمام جشــنواره شد .بعدتر
روزنامههــا هــم به جریان رســانهای جشــنواره و بازتاب نظــر منتقدان
اضافه شــدند و این فاصله یک هفتهای به  48ســاعت تبدیل شد و در
نهایت با پیوستن خبرگزاریها به این جریان میشد با فاصله یک روز
از نگاه انتقادی یا تحســینآمیز صاحبنظران نســبت به فیلمها با خبر
شــد .حاال چند سالی اســت که فضای مجازی طالیهدار سرعت بازنشر
نظــرات منتقــدان شــده و در کمتــر از چند ســاعت میتــوان از واکنش
ســینمایینویسها و اهالــی رســانه نســبت بــه فیلمها مطلع شــد .در
برج میالد شــاهد بودم که هنــوز تیتراژ پایانی
فیلم پخش نشــده نظرات برخی دوستان در
کانالهای خبری و گروهی بازنشــر میشد .از
حدود  10ســال قبل با ســرعت گرفتن بازنشر
نظــرات منتقدان ،ســازندگان و صاحبان آثار
راه یافته به جشــنواره به این ایده رســیدند که
منتقدان و روزنامهنگاران را بهصورت رسمی
دعــوت کننــد و در اکــران خصوصــیپیش از
جشــنواره فیلــم را بــرای آنها نمایــش دهند.
برگزاری چنین نمایشهــای خصوصی چند

تابآوری کودکان

زیبایی شناسی ریشــه در هنر و شناخت آن دارد.
حتــی میتوان زیبایی شناســی را گونــه ای از هنر
هنر و روان
محســوب کرد .بســته به نوع نگاهی کــه به انواع
و اقســام شــاخههای هنــری داریــم و بــا توجه به
شــناخت و درکی که از آثار هنری در ذهن بیننده
شــکل می گیرد میتوان آن را در تقسیمبندیها
جزو موارد آرامش بخش محسوب کرد .خلق اثر
هنری پیش از آنکه به مهارت نیاز داشــته باشــد،
شهره طاعتی
بــه اهمیــت دادن به آنچه کــه در ذهن میگذرد
مددکار اجتماعی
نیازمنــد اســت و اینکه آن تفکــرات را برونریزی
کند.
جنبه اجتماعی و روانشناســی هنر را که در نظر بگیریم ،خود اثر هنری
یک نوع ایجاد رابطه آرامشبخش بین دو یا چند نفر میباشد .به طور
مثــال یکــی از راهکارهای برقــراری رابطه مؤثــر بین درمانگــر ،مددکار
یــا روانشــناس بــا یــک کودک آســیب دیــده میتــوان از نقش هنــر نام
بردپرتوضیح بیشــتر این موضوع این است که کودکی که در خانوادهای
پر خطر و آســیب زا به دنیا آمده ،تجربیاتی از انواع و اقســام آســیبها
را با چشــم خود دیده و لمس کرده اســت .افراد بزرگســال این خانواده
بــه جــای این کــه در نقش حامــی و والد مؤثــر عمل کنند بیشــتر نقش
افــراد خاطــی و مهاجــم را برای کودک دارنــد به همین دلیــل کودکان
ایــن خانوادهها در دوران اولیه رشــ ِد روان و احســاس خــود دچار نوعی
خأل میشــوند و بواســطه برخوردهای تحقیرآمیــز و تهاجمی ،ضرب و
شتمهای جسمی و گاهی جنسی احساسهای متفاوتی اعم از ناامنی،
عــدم اعتماد به افراد بزرگســال دیگــر ،فرار از برقراری ارتباط چشــمی
و کالمــی را یــاد میگیرنــد .این کودکان بــدون حتی آموزشهــای اولیه
مهارتهای معاشرتی و زندگی با کوله باری از خألهای عاطفی و روانی
وارد جامعه میشوند .جامعه ای که این کودکان تجربه میکنند عموماً
شبیه به خانوادههای اولیه آنها است ،محیطهای کاری ناامن ،دوستان
همســن شــبیه به خود یا دوســتان بزرگســالی کــه بهدلیــل مراودههای
ِ
شغلی خود و والدینشان با آنها ارتباط دارند .تمامی این شرایط باعث
میشــود کــه کودک هیــچ گونــه مهارتی را کســب نکند و با احســاس نا
امنــی رشــد نمایــد .زمانــی
کــه مــا بهعنــوان مــددکار
اجتماعــی بــا ایــن کــودکان
برخــورد میکنیــم و بــا
پیگیریهای بسیار سعی در
بهبــود شــرایط زندگــی آنها
مینماییم باید راهکارهای
مختلــف و متفاوتــی بــرای
برقراری ارتبــاط امن با این
کــودکان را آمــوزش دیــده
باشــیم و در لحظــه ابتدایی
برخــورد بــا آنهــا بتوانیم از
آموزههــای خــود بهصورت
درســت بهــره ببریــم .در
ارتباط با این کودکان ،هنر و
به طور مثال نقاشی نقش بسزایی را میتواند ایفا کند ،زیرا اکثر کودکان
به نقاشــی کردن عالقه بســیاری دارند .آنها رسم شکلهای مختلف با
رنگهــای مختلــف را بهصــورت ذاتی دوســت دارند .مــا بزرگترها این
شــکلها را نقاشــی نامگــذاری میکنیــم .در اختیار گذاشــتن اســباب و
وســایلی مانند مداد رنگی و کاغذ به کودک از ســوی مددکار اجتماعی
میتوانــد در مراحل اولیه برقراری ارتباط با او فضایی متفاوت از آنچه
را کــه تاکنون تجربه کرده برایش به وجود بیاورد و همین فضا یک نوع
امنیــت خاطــر از ســوی بزرگســال(مددکار اجتماعی) به کــودک را القا
میکند که در مراحل بعدی ارتباطی بین آنها بسیار نقش مهمی دارد.
تجربهای که ســالها در کار مددکاری اجتماعی با کودکان آســیب دیده
کســب کردهام به من آموخته که هرگاه از هنر در بخشی از فرایند کاری
و مــددکاری اجتماعــی بــا کــودکان اســتفاده کــردهام ،رابطــهای مؤثر،
موفق و قابل اعتماد بین ما شــکل گرفته که در پیگیریهای حرفهای و
تخصصی مددکاری کمک شایانی به من کرده است.

مزیت داشت .اول اینکه فیلم در فضایی آرام ،به دور از فشار خستگی
ناشــی از ترافیک تماشــای فیلم در ماراتن جشــنواره ،در معرض دید
منتقــدان و نمایندگان رســانههای خبــری قرار میگرفــت و طبعاً آنها
راحتتــر بــا فیلــم ارتبــاط میگرفتنــد و دیگر اینکــه نظــرات منتقدان
کــه عموماً هم مثبــت بود تبدیل به بخشــی از فضــای تبلیغاتی فیلم
میشد .یادداشتها و نقدها نوشته میشد و همزمان با نمایش فیلم
در ســالن رســانه یا کاخ جشــنواره و ایــن روزها خانه جشــنواره ،نظرات
منتقدان آماده انتشار بود .به اعتقاد من شیوهای که مرسوم شد ،رسم
غلطی بود و کلیت جشنواره را زیر سؤال میبرد انگار که فیلمها از یک
خط مشــخص مسابقه را شــروع نمیکردند .امسال شــاهد دگردیسی
عجیب در این آیین نادرســت بودیــم .برخی منتقدها و روزنامهنگارها
بالفاصلــه پس از اعالم فهرســت فیلمهای برگزیده هیــأت انتخاب از
فیلمهایی نوشــتند که بــدون دعوت صاحبان فیلمها به تماشــای آن
نشســته بودند و حیرتانگیز اینکه در پاســخ به اعتراض صاحبان آثار
و ابهام و ســؤال آنها از منبع انتشــار فیلم اعالم کردند که این کار اتفاق
مصطلحــی اســت و منابعمان را هــم لو نمیدهیم؛ یعنــی حتی برای
صاحبــان فیلمهــا حــق ســؤال هم قائــل نشــدند .اگر چه دیــدن فیلم
بــه دعوت صاحبان آثــار در مکانی معلــوم (دفتر تهیهکننده یا ســالن
ســینمای اختصاصی) فرق اساســی دارد با اینکه فیلمی بدون اختیار،
انتخــاب و رضایــت صاحبانــش در جایــی نامعلــوم دیده شــود اما در
نهایت ریشــه این آفت را میتــوان در همین
آیینی جســت کــه از حدود  10ســال قبل مثل
قانونــی نانوشــته بــه جشــنواره اضافــه شــده
اســت؛ آیینی که انــگار منزلت و شــاخصهای
احســن به حســاب میآید و فیلم دیدن قبل
از دیگــران فضیلــت شــده اســت بــه طــوری
کــه برخــی از روزنامهنــگاران و منتقــدان در
ســالهای اخیر فخر میفروشــند کــه فیلمها
را زودتــر از ســایر روزنامهنــگاران و منتقــدان
دیدهاند و باید آن را با افتخار علنی کنند.

«خاطره باز» ی با ملودیهای ایرانی

مجموعه« خاطره بــاز»از زمره تالشهای
موســیقایی درگونــه موســیقی پــاپ ایــران
پیشنهاد
اســت درنهایت ســادگی و دلپذیــری فهم
شــنیداری کــه برگرفتــه ازملودیهــای بــه
گــوش آشــنا و شــعر و ترانههــای محتوایی
کــه نشــانه گــذاری اش به ســمت فرهنگ
شــنیداری ســبک زندگــی خانــواده
ایرانــی اســت .ایــن آلبــوم تــاش دارد در
فراهــمآوری فضــای موســیقایی در ایــن
رضا مهدوی
موسیقی پژوه و
بلــوای ناهنجــار انــواع موســیقیهایی کــه
نوازنده سنتور
در رســانههای داخلــی و خارجــی بــه وفور
شــنیده میشود ،شــاعرانی گرانمایه چون:
محمدعلــی بهمنــی ،میــاد عرفانپــور ،محمــد مهــدی ســیار،
محمد رضا طهماســبی ،یاســر ماریزاده ،عباس محمدی ،امید
حســام وعلی محمد مؤدب محتوای کالمــی آلبوم «خاطره باز»
را تشــکیل میدهنــد .دقــت و ظرافــت درملودیها که با اشــعار
همراســتا قرارگرفتــه نوعــی آهنگســازی یا آهنــگ ترانــه هایی را
منطبق براصل تلفیق شعر و موسیقی توأمان دارد و تنظیمهای
امــروزی بــه گــوش آشــنا نیــز نمــک خوش نشــین گــوش هوش
مخاطــب شــده اســت.غالمرضا صنعتگــر هنرمنــد خونگــرم و
خوشــخوان ازخطه جنوب ایــران بندرعباس مثل بســیاری دیگر
از همــکاران و هــم محلیهایــش صدایــی گــرم و نــرم دارد که تا
اعماق وجود به دل مینشــیند و خاطرهســازی میکند .صنعتگر
دهــه هشــتاد را با آهنــگ ترانههایی در وصف اهــل بیت و ملی و
حماسی برگرفته از جغرافیای زیبای ایران با موسیقی پاپ خوب
آغاز کرد و درادامه نیز این راه را بدون کم و کاســت آمده و گویی
صدایش را وقف این ســبک و ســیاق خواندن کرده چرا که شــاید
مردم توقع دیگری از او ندارند و گویی میخواهند همواره اینگونه
بخواند .لحظه لحظه شــیارها(تراک) سرشار ازحس خونگرمی و
بــا معانی تک تک واژگان شــعری با آهنــگ قطعات و ترانههای
مفهومی معنوی – عاطفی و گاه عاشقانه واری است که گِرداگِرد
سالمســازی مســیری میگردد تا بتوانــد اثربخشــی ای محتوایی
در کالم و موســیقی ایجــاد کنــد .قطعاتی چــون «اخماتو واکن»،
«خاطــره بــاز»« ،طبیــب»« ،عاشــق تــو»« ،زندگــی»« ،یادمــان
باشــد»« ،دنیا»« ،تســلیم»« ،ســیم آخر»« ،مثل یک گل ســرخ»
و« زیباترین» کل محتوای شــنیداری آلبوم را شــامل میشــود که
بیشــک نقش نوازنــدگان و تنظیم کنندههــای متبحر در کیفیت
آن بیتأثیر نبوده است.
ëëخاطره باز
ëëخو ا نند ه  :غال مر ضــا
صنعتگر
ëëناشر :حوزه هنری
ëëسال 1400

عکس
نوشت

دوبیتیهای بابا طاهر عریان

مهارتهای گفتوگو۶/

گفتوگو از نگاه اسالم

انســان ویژگیهای بســیاری
بــرای اشــرف مخلوقــات
یک فنجان
چای
شــدن دارد امــا بدون شــک
یکــی از مهــارت هایــی کــه
خدا به انســان هدیــه داده تا
او متمایــز از همــه گونههای
بشری شود مهارت گفتوگو
وانتقال آسانتر پیام و افکار
آزاده سهرابی
و احساساتش است.
روانشناس
اهمیــت و جایــگاه ســخن
گفتــن تا بــه حدی اســت که
خداوند در ســوره الرحمن بعــد از یادآورینعمت
«خلقــت» ،بــه نعمــت «بیــان» اشــاره کنــدَ :خَل َق
ــان (انســان را آفرید) َعلَّ َم ُه ْالَب َ
ْالْن َس َ
یان (به او بیان
ِ
آموخت)
حضرت علی(ع) میفرمایند« :اَْل َم ْرُء َم ْخُبوٌء َت ْح َ
ت
لَ
ِســانِ ِه (شــخصیت آدمــی در زیــر زبانــشمخفــی
است).
واقعیت این اســت که جاری شــدن کلمات بر زبان
بیانکنندهاش بار مســئولیتی دارد که حتیخداوند
در قرآن فرموده است« :هر کلمهای که آدمی تلفظ
میکند ،در محضر فرشــتهای اســتکه آن را ضبط
میکنــد و در روز قیامــت انســان باید نســبت به آن
پاسخگو باشد»
اما اســام برای ســخن گفتن چه توصیههایی کرده
اســت؟ شــاید مهمترینــش را بایــد در ســوره انفال
دیــد؛ جایــی کــه خداونــد میفرمایــد« :گفتوگوی
شایسته توجه و پیروی  ،آن است که زمینه سعادت
وحیات شنوده را فراهم نماید».
و بــاز هــم از مهمترین توصیههای قرآن این اســت
کــه افراد به ســخنان خود عمــل کننــد و در واقعدر
ســوره صف و بقره کســانی را که ســخن و عملشــان
یکی نیست مالمت کرده است.
در نــگاه دیــن «بایــد صحبــت بــا عمل تأکید شــود
و شــخص گوینــده عامــل بــه آن باشــد» .همین دو
توصیــه بهتریــن مســیر روشــن را در گفتوگوها باز
میکنــد .اگر ســخنی میگویید که جز رنــج وعذاب
شــنونده نــدارد بایــد از آن پرهیــز کــرد ،اگــر آنچــه
میگوییم در عمل ما جاری نیست باید ازآن پرهیز
کرد .
مخاطب شناســی و مثبت اندیشی و پرهیز از حریم
شــکنی و زشــت گویی و پرهیز از تظاهر نیزبه کرات
در دین اســام در وقت ســخن گفتن بــه آن توصیه
و ســفارش شده اســت .همه اینها را کهجمع بزنیم
میبینیم گرچه ســخن گفتن هدیهای از جانب خدا
به بشــر اســت اما این هدیه آداب وقوانینی برایش
در نظر گرفته شــده اســت .در عرصه روانشناســی
نیز اندیشــمندان برای رساندنافراد به گفتوگوی
ســازنده کــه ســازنده رابطههاســت تالشهــا و
توصیههای بســیاری کردهانــد.گاه اگر نیک بنگریم
ریشــه این ســخنان به یــک نقطه که فطــرت آدمی
اســت بر میگردد .نخســتینشــرط برقراری ارتباط
مؤثــر در پناه کالم و رفتار گوینــده (بیان غیرکالمی)
رعایت ادب و حفظاحترام مخاطب اســت و کدام
یک از ما هستیم که دوست داشته باشیم دیگری با
پرخــاش ودرشــت گویی با ما ســخن بگوید؟ و مگر
نه این اســت که حضرت علی(ع) فرمودند« :آنچه
برایخود نمیپسندی برای دیگری نیز نپسند»!
شاید بپرسید انسان است دیگر و هزار درد و مشکل
ممکن اســت در هر موقعیتی نتواند درآن آرامش
درونی باشــد که در کالمش منعکس شــود .درست
اســت .اینجاســت که «ســکوت»توصیه میشود که
گاهی از هر کالمی در ایجاد ارتباط مؤثرتر است.
ایــن یــک واقعیــت اســت کــه در همیــن سلســله
نوشــتار هم به آن اشــاره شد که ما ســخن گوینده را
ازدریچــه ذهنی خــود عبور میدهیم و میشــنویم.
یعنــی گاه فیلترهــای ذهنــی مــا به شــکل واضحی
بــر آنچــه از کالم طــرف مقابل فهــم میکنیم مؤثر
اســت بــه گونــهای کــه میــان آنچــه فــرد میگوید و
آنچــه ما میشــنویم تفاوتهای زیــادی وجود دارد
و اینجاســت که توصیه به داشــتن مثبــت نگریدر
تفســیر کلمــات گوینــده به میــان میآیــد .حضرت
علی(ع) در این باره میفرماید« :کار برادردینی ات
را بر زیباترین شــکل بنا نما وهرگز نســبت به سخن
بــرادرت گمان بد مبر ،در حالیکه میتوانی توجیه
نیکی برای آن بیابی».

حســن روحاالمین در شــب میالد حضرت زهرا ســاماهلل علیها در روزهای
شنبه و یکشنبه دوم و سوم بهمن تازهترین نقاشی خود را به همین مناسبت
خلــق کــرد .روحاالمین دربــاره تابلوی «وداع حســنین با حضــرت زهرا» در
ایام فاطمیه امسال گفته بود« :نقاشــی وداع حسنین با حضرت فاطمه زهرا
ســاماهلل علیها را خداونــد در نقطهای از زمیــن کرامت کرد کــه بزرگترین
مصیبت تاریخ در آسمانها و زمین اتفاق افتاده ،چه صداهایی در این نقطه
از زمین ذخیره شــده که ما نشــنیدیم ،حد فاصل تل زینبیه تا قتلگاه حضرت
سیدالشــهدا(ع) ،هیچوقت نخواهــم فهمید که کجا نشســته بودم! مجلس
ذکر مصیبت مادر بود در منزل پسر؛ خدایا زبان ما کجا و این حرفها»...

