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  اشعار آيينی     

   علي بن حسين يا

   هنوز تو گرمِ خونِ

   جوشد مي زمين از

  هست سرخي گلِ باغِ هركجا

   نوشد مي خون يچشمه اين از آب

  ! دلم ستكرباليي

  

  

  ابتهاج هوشنگ

 علي بن حسين باران است، باران باز

 علي بن حسين جان شما، جان عاشقان

 مين ميدان در خواه و زين باالي بر خواه

 علي بن حسين قربان است جان اگر جان

 نيست باك اما كردند، وا آغوش شمرها

 ...علي بن حسين ميدان دور ما وعدة

 كربال عطر پيچيده بال عصر همين در

 علي بن حسين قرآن صوت باران عطر

 ميكشد آتش به روزي را بيداد پرچم

 علي بن حسين سوزان عشق هايشعله

 ما و خوردند نمك و نان اشسفره از قدسيان

  علي بن حسين خوان بر هستيم ابد تا

 شد انداز طنين او نام است عشق هركجا

 علي بن حسين طوفان برپاست جهان در

 دهد مي شهادت بوي من خاك كجاي هر

 علي بن حسين ايران است، ايران عشقم

 »است خوش باشد اگر دردي را مرد« بودي گفته

 علي بن حسين درمان و ما دردهاي

 آمدند گويان لبيك ببين كن باال دست

 علي بن حسين جوانان و نوجوانان

 جلي صوتي با بار اين بگو كن باال دست

  علي بن حسين دامان به ما هاي دست

 

حامدي ناصر  
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  آيينی اشعار

 را روزگارت كرده تيره دوري درد اگرچه

 را قرارت و قول اي لحظه نبردي خاطر از تو

 

 عمر تمام در نديدي چيزي خزان جز اگرچه

 را بهارت خاطر از برد نخواهد هرگز كسي

 

 تو اما عشق بار است سنگيني بار يقينا

 را بارت كوله مشقت با رساندي منزل سر به

 

 است آزادي عين اسارت دنيا اين به فهماندي تو

 را تبارت و ايل كند باور اينچنين دنيا كه

 

 خورشيد اي كرد نخواهد كتمان را تو نور كسي

 را نهارت و ليل كند مي يكسان شام اگرچه

 

 روزي يك كه آوردي تاب را ات سينه زخم تو

 را افتخارت مدال مادر خود از بگيري

 

 تو از بعد تاريخ كند پنهان شود مي چگونه

 را آشكارت هاي خطبه در شده پنهان غم

 

 ماند نمي تاريكي بند در كسي شك بدون

 را شعارت خود گوش به بسپارد تاريخ اگر

 

 پيشنماز جواد

 بودن سپيد صبح ، بودن سياه شام

  بودن اميد و بيم بين ستبدي حال
 

 تباهي ، آشفتگي ، سياهي فقط سوآن

  بودن پليد بايد ، نخواهي اگر حتي
 

 اعداست بين تشنه لب ، تنهاست امام سو اين

  بودن مريد بايد ، اينجاست مراد وقتي
 

 ماست با انتخاب اين ، مهياست معركه اين

 ! بودن؟ يزيد با يا ، بودن حسين با يا

 

 !حسيني؟ عزت يا ، يزيدي ذلت يا

 ! بودن؟ روسفيد يا بودن روسياه يا

 

 غير از بريدن بايد ، خير ديدن راه در

 ... بودن مفيد شيخ است سخت چقدر آري

 

 مردن امام با هم ، بودن امام با هم

 بودن شهيد بادا ، مردن شهيد بادا

  

  

 

 حاذق مجتبي
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  آيينی  اشعار

  خيزيد پا به حرم كنان مويه است شب

  خيزيد پا به علم زير به غنودگان
  

  برداريد دست فروخورده سكوت اين از

  خيزيد پا به الجرم اين جز راه نمانده
  

  جهل مقصد به ظالمان كج بار رسيده

  خيزيد پا به صبحدم آمدن براي
  

  را شورش چه اين بخوانيد و بايستيد

  خيزيد پا به محتشم با عالم خلق چو
  

  برداريد خروش تماشا، به نشستگان

  خيزيد پا به عدم از خودشكني عزم به
  

  بزنيد قلم القلم، و نون جوهر به قسم

  خيزيد پا به قسم هم و متحد دوباره
  

  شويد دور جهل و ظلم از قدم يك قدر به

  خيزيد پا به قدم يك همان عزم به فقط

  

  

  

 نيكوي پونه

   اشنوازي مهمان به است شهره كه شهري

  اشحجازي شاه و شكسته كشتيِ يك
   

   بعد و غريب طفلِ دو و سوار يك و اسب يك

   اشمجازي  عشق و دعوت هاينامه با
  

   ايشنيده بگويم قصه كجاي هر از

   اشبازيبوزينه  يصحنه و امير يك از
  

  "است عالم خلق در كه است شورش چه اين باز"

  ؟؟ اشگُدازي مي تو كه خسته هايقلب اين
  

  ! زمين اي گونه،اين كه كيست چشم نور اين

   اش؟نوازي مي خود يسينه رويِ به داري
  

   توست هايدست از هم قصه شروعِ گاهي

   اشبسازي دوباره و شوي قلم بايد
  

   نيست تشنه كه گلويي حرف نامِ به قرا◌ٕا

   اشفرازيگردن  حكايت ني بااليِ
  

  جز، نبوده  قراري  گاههيچ كه گويي

  اشتازي اسبانِ سمِ با خسته هايتن

  

 دليوند_ قربانپور_سميه
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  آيينی  اشعار

 است كرده پريشان  را دشتي آواز تو نام

 است كرده خروشان  هم را خزر درياي موج

 كربال تا ديلمان از تو عشق كوه رشته

 است كرده پنهان سينه در را البرز آتش

 شمار بي هاي نام با ولي بودي نفر يك

 است كرده حيران چه را مقاتل ارباب...عشق

 است اسلم و سليم و سليمان و ،سلمان عشق

 است كرده نمايان را خود اي جلوه هر در عشق

 است "واضح"  هم نوكري رسم و راه... باشد عشق

 است كرده آسان عشق اين را آئينه هر كار

 است يكي غربت خيمه با كرم اهل خانه

  است كرده قرآن مشق هي كربال تا حسن از

  الرحيم رحمن اهللا بسم و است نور كاتب

 است كرده سليمان نذر فقط را نويسي خوش

 او رجزخواني شور  ديلمان شور مثل

 است كرده پريشان را ها صف  ظهر صالت در

 بلند را حسودان آه...ور شعله را ها آب

 است كرده طوفان اينگونه االمير نعم شاعر

 شد سعادتمند آخر ديلمي غالم اين

 است كرده خندان نيزه را لبش آخر ي لحظه

 شمشيرها ي سايه زير شرمنده شد..آه

 است كرده مهمان اينگونه چرا را آفتابش

 كسي فهمد نمي ديگر را اشك و خون فرق

 است كرده باران زير  را اش گريه وقتي... مرد

 گذاشت اسلم صورت بروي صورت غم كوه

 است كرده دوچندان را غم او لبهاي خشكي

 رباب ديگر بخوان دشتي الاليي اين از بعد

 است كرده ويران ناله شب همين را دشمن كاخ

 

 پورملكي نجمه

 لطفا دوا اي جرعه پرم، و بال شكسته

 لطفا كربال بنويسيد من براي

 

 طوفاني آسمان اين از كنيدم جدا

 لطفا هوا كمي اينجا، آمده كم نفس

 

 بنهيد قدم پدر شبيه گرفته، دلم

 لطفا گدا اين پريشان خواب به شبي

 

 ببريد مرا ناگهان اي دغدغه بدون

 لطفا طال ي گلدسته و گنبد كنار

 

 مانده عقب قافله از من پاي دوباره

 لطفا شما، دامن و من دست دوباره

 

 دلتنگم هميشه بهارم، ابر هميشه

 لطفا دعا فقط برايم، كنيد دعا

 

 بسپاريد ياد به را من ابري چشم دو

 ...لطفا كربال بنويسيد من براي

  

  

 

 رضازاده_شقايق
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  کتاب رفیمع 
  فياضي ميرعمادالدين اثر زمان، در ايستاده كتاب

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

     او تلفمخ خدمات و هافعاليت و بزرگسالي تا كودكي دوران از حسينجاني ابوالقاسم خاطرات شرح به فياضي، ميرعمادالدين اثر زمان، در ايستاده كتاب
  .است پرداخته

  است. تبريز دانشگاه از الكترونيك ليسانس فوق انزلي شهر   1328 متولد حسينجاني ابوالقاسم

 مانيز است، ادبيات عرصه در آشنا نامي امروز كه او. است رفته حسينجاني ابوالقاسم خاطرات سراغ به زمان در ايستاده كتاب در فياضي ميرعمادالدين
 مشغول ليانز بندر فرماندار عنوان به هم را مدتي و كرد كامل تبريز در را تحصيالتش او. است شده شناخته گيالن در ويژه به سياسي هايفعاليت دليل به

 . گذارند خرابكاري ضد مشترك كميته زندان در را مدتي سياسي هايفعاليت دليل به انقالب از پيش حسينجاني ابوالقاسم. بود خدمت

 اشنوادهخا و او گريبانگير كه فقري و سختي. كندمي بيان اشبزرگسالي تا كودكي دوران از را خود زندگي خاص اتفاقات زمان، در ايستاده كتاب در او
 مابوالقاس خاطرات.  برسد دارد، امروز كه جايگاهي به تا گذاشت سـر پشـت  كه مسـيري  كلي طور به و كشـيد  خواندن درس براي كه زحمتي و تالش بود،

 . كندمي دعوت زمان در سفري به را شما حسينجاني

  .است شده منتشر  گيالن هنري حوزه همت به و مهر سوره انتشارات توسط كتاب اين
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  : حسينجاني ابوالقاسمديگر آثار 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

  

  

  

   

  کتاب رفیمع 
  درباره ابوالقاسم حسينجاني

    

    

  

 برويم تا مهياست،بيا اسب و جاده

  برويم تا بيا ماست منتظر كربال

 زينب قيامت تفسير به ست ايستاده

 برويم تا بيا پيداست واقعه سوي آن

 بالد مي شكفد مي 	خدا خاك،درخون

 برويم تا بيا تماشاست آسمان،غرق

 خيزد مي بر و افتد مي معركه در تيغ،

 برويم تا بيا زيباست، چه شمشير رقص

 گرديم بر اگر ترديد سراشيبي از

  برويم تا بيا ماست قدم عرش،زير

 است آمده آب خونخواهي به عباس، دست

 برويم تا بيا برپاست معركه آتش

 طوفان از ردا و بپوشيم موج از زره

 برويم تا بيا درياست دل از ما، راه

 فهميد مي عطش دنياي كه! كاش كاش،اي

 برويم تا بيا زهراست مهريه آب،

 برگرديم چرا ست نمانده راه از چيزي

 برويم تا بيا جاست همين راه، آخر

 رفت و آمد ين در ،باز اگر باشد فرصتي

  برويم تا بيا فرداست و امشب همين تا
  

 حسينجاني ابوالقاسم
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  معرفی فيلم
  فرهنگ / پژوهشگر حوزةمرتضي حيدرزاده

  

 ٢/١براند تا در تاريخ ماندگار شود و اميد ھمه شھيد شده بودند و او تنھا مانده بود. تنھا، شايد، يک تنھايی ، جمالتی را بر زبان 

مردان روشن نگاه دارد. اما، بی شک کافی نيست. نه آنکه معتقديم، معصوم از گذشته و حال و آينده واقف است؟ چرا قامت 

دی رحسين (ع) ھر آنچه بود را به تيغ سپرد؟ تضرع. خواھش برای بيشتر زنده ماندن رسم آزاد مردان نيست. بن مايه کدام م

  در رسالت سبب بوسه تيغ بر گردن گرديد؟

العل من قلب يكب من حرم رسول هللا من ھل من موحد يخاف هللا فينا ھل من معيث يرجو هللا بإغاثتنا ھل من معين يرجو ما عند 

د؟ آيا از خدا بترس هللا في إعانتنا، آيا دفاع کننده ای ھست که از حرم رسول خدا دفاع کند؟ آيا يگانه پرستی ھست که درباره ما

فريادرسی ھست که با فريادرسی از ما به خدا اميد داشته باشد؟ آيا مددکاری ھست که با کمک به ما اميد به آنچه نزد خداست 

  )١داشته باشد؟)( 

 (روز واقعه) توسط انتشارات ابتکار منتشر کرد. ھرچند پيشترھا به نگارش ١٣۶٣(روز واقعه) را، بھرام بيضايی در سال 

درآمده بود و به دلش بود تا خود فيلم را بسازد. بسياری، ماندگاری (روز واقعه) را فيلمنامه منسجم و کامل بھرام بيضايی می 

فعاليت خود ادامه داد به عنوان يکی از پيش قراوالن سينمای معناگرا به  ۶٠، به کام سينما دوستان خوش آمده بود و در دھه ۵٠دانند؛ کارگردانی که تفکر و انديشه او در دھه 

به تصوير کشيد. او فارغ التحصيل کارشناسی ارشد سينما از دانشگاه  ١٣٧٣و دلش می خواست فيلم را خود به تصوير بکشد. شھرام اسدی، فيلم (روز واقعه) را در سال 

به تماشاگر است، بی آنکه به باورھای او رخت تزوير بپوشاند. ھمه فيلم ھمانند  کاليفرنيای آمريکا است. کارگردان، درباره فيلم می گويد: لحظه به لحظة فيلم آکنده از احترام

مضاعف درون خود ھم  يک سمفونی است، يکپارچه و يکدست، لبريز و ماالمال از ايمان و باور راستين به حسين(ع) و راه بی بديل او. ھر حرکت بصری در آن، حرکتی

ا را در بن بست ھای ھيجانی کاذب گرفتار نمی کند. شيوه بازی بازيگرانش منحصر به فرد است، به گونه ای که از سبک بازی دارد. شما را فريب نمی دھد و احساسات شم

 حسيگران گرفته تا خار وھای پرطمطراق، عصا قورت داده و مرسوم اين دسته از فيلم ھای تاريخی، کاملن متفاوت است. ھمه رنگھا از شروع تا پايان، از لباس تن باز

از وفاداری الرنس اوليوير در  صحرا، تا سپيدی خاک، ھمه، رو به سوی او (امام حسين(ع)) خود را تنظيم کرده اند. او وفاداری خود به متن آقای بيضايی در روز واقعه را

جر، سيمرغ بلورين بھترين فيلم و چھار سيمرغ بلورين ) روز واقعه در سيزدھمين جشنوره فيلم ف٢شکسپير که مشھور عام و خاص است به مراتب بيشتر می داند. » ھملت«

  در رشته ھای موسيقی متن، چھره پردازی، صحنه آرايی، و بھترين فيلم دوم را کسب کرد.

رای ط می کند. (روز واقعه) ماجرتبواقعه ی عاشور چنان در حافظه ی تاريخی جامعه تنيده شده که با شنيدن نام فيلم، مخاطب آن را به وقايعی که در عاشورا بوقوع پيوسته، م

گاه که اخبار کشتن مسلم بن جوان نصرانی تازه مسلمان شده ای ست به نام شبلی که به عشق راحله اسالم آورده و اينک در روز عروسی، يک روز پيش از واقعه عاشورا، آن

بيرون می زند و راه کوفه پيش می گيرد و به تاخت از بيابان می گذرد و در اين عقيل می رسد، آوايی در سرش می پيچد که کمک می خواھد. شبلی پی آوا از جشن عروسی 

يينی يک داستان تاريخی آ سفر ماجراھايی از سر می گذراند؛ ولی سرانجام ساعتی پس از واقعه عاشورا به کربال می رسد. فيلم روز واقعه توانسته يک تصوير متشخص از

) مسير ٣فته تا بازی استادانه بازيگرانش به ويژه شجاع توری جوان و موسيقی مجيد انتظامی که خود حرفھايی برای گفتن دارد. به دست دھد. از متن روان و جذابش گر

سرانجامی  و (ع) و حضرت مسيح نصرانی تازه مسلمان شده در راه کوفه و شنيدن ندايی که می گويد فردا مسيح را در کربال به صليب می کشند. تشابھی به تنھايی امام حسين

ن؛ چه ای ديگر برای نگريستيکسان اما متفاوت و ماندگار در تاريخ، سر بر نيزه ھا و به صليب کشاندن حقيقت. (روز واقعه) نگاھی متفاوت است به واقعه کربال از دري

  يست، جان بر کف دست نھاد.مبارزه با ستم و آزادگی؛ واقعه ای منحصر بفرد با پيامی روشن و مانا که برای ثبت آن در تاريخ می با
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