
 

 نخستین جازیه ادبی سفیر عشق

 

 بسمه تعالی

 مقدمه:  

 چرا سفیر عشق:

های رژیم بعثی عراق، خداوند پسری دیگر را گرمابخش زندگی  و شعله باران موشک  ۱۳۶۰در تلفیق گرمای مردادماه سال 

ریا، نام  ای مخلص و بیکند و »آقا سید حسین« که خود مبارزی انقالبی است و رزمندهی فاطمه )س( میای از سالله خانواده

 .گذارداش را »سیدمجتبی« میکودک

کند و به برکت همجواری با مسجد  ای مؤمن، »سیدمجتبی« رشد و بالندگی آغاز مینوادهسار خابیت )ع( و سایهدر پرتو محبت اهل

مذهبی مسجد، بیشتر و بیشتر - های فرهنگیبیت )ع( و فعالیتاش به قرآن و اهلامام حسن عسکری )ع(، شوق و شور و عالقه

 .شودی دوم سید میشود و مسجد، خانهمی

ی شهیدش و »سید عباس ابوالقاسمی« دایی شهیدش ـ که حتی  »سید مجید نوری زاده« پسرعمهپدری رزمنده، برادرانی جانباز و 

شوند برای آشنایی بیشتر سید با مفاهیم جهاد و شهادت و فصلی  گاه به شهر برنگشت ـ بهترین معلم میپیکر مطهرش هم هیچ

 .شودر میقرارتروز بیشوند برای جوانه زدن عشق به شهادت در وجودی که روزبهمی

اش را شود و او همچنان نمازهایتغییر مکان منزل پدری و فاصله گرفتن از مسجد، باعث فاصله گرفتن سیدمجتبی از مسجد نمی

خواند و بر حضورش در جلسات قرآن مسجد مداومت دارد و این حکایت دوران کودکی و نوجوانی و جوانی  به جماعت در مسجد می

ی قرائت قرآن، کمر همت برای ادای تکلیف شود و خود در کسوت مسئول جلسه اش بیشتر میسئولیتسید است تا روزی که بار م

 .بنددمی

ناپذیری »سیدمجتبی« از جمله ادعایی و تالش و خستگیریایی و بیصفا و سادگی، ارتباط صمیمی با نوجوانان، اخالص و بی

 .کندکارآمد و پرانرژی مطرح میعنوان یک نیروی مفید و  رموزی است که او را به 

 «یدمجتبیانواع هنرها در وجود »س یی )ع( است، باعث شکوفا تیبکه کانون ارادت به اهل  دیو مق  یمذهب یابستر مسجد و خانواده

که   یخواندر قرائت دعا و قرآن و گاه روضه نینشدل ییصدا نیکه از پدربزرگ به ارث برده است و طن یطبع شعر قی. تلفشودیم

و عمدتاً   شودیمغرور نم  شی هنرها  نیبه ا گاهچیکه البته ه  سازدیهنرمند م یجوان «یدمجتبی»ساز  دهد،یکمتر آن را بروز م

را از  شی های قراریب کهنیبا ا سد، ینویاز مداحان همانند »حاج صادق آهنگران« شعرِ نوحه م یاریبس یبرا نکهی. با اکندیسکوت م

 .. یو دنبال گمنام ا یریاما باز هم آرام است و ساکت و ب رساند، یبه چاپ م عشق«  ری»سفبه نام  یفراق حضرت موعود در کتاب 

  دهی)ع( پاش تیباز خدا و اهل یرنگ  شیهنرها  ی ارزشمند که بر تمام یو هنرها صیخصا عیاست از جم یامجموعه  «یدمجتبیس»

 .است
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و  لیفرمان رهبر بودن، به درخواست رهبر که از جوانان تحصبهاست و گوش یریپذتیوال اشیزندگ یشاخصه نیترکه مهم دیس

را به سرانجام رسانده   کیخود در رشته مکان یدانشگاه التیو تحص شودیوارد م زین لیتحص یدر جاده خواهد،یو ورزش م بیتهذ

دنبال   یـ کاربرد ی در دانشگاه علم زیرا ن «یامور فرهنگ یاحرفه ی »کاردان یرشته  ی رهنگف د متعد  یعالقه به کارها  لیو به دل

در سال   کهنیتا ا آزموندیرا م یمتعدد یهاو شغل  کندیو پس از فراغت از آن، با پشتکار و تالش کار م لی. همزمان با تحصکند یم

 . کندیخدمت م  ییمؤثر و کارآمد و وال ییرویعنوان نبه  زیآنجا ن رو د  دیآیدرم شاپوریجند یبه استخدام دانشگاه صنعت ۹۱

سال   ۱۴از  ش یکماکان ادامه دارد و در بدزفول  دالشهدا«یدر حوزه »حمزه س اشیهاتی و فعال جیدر بس دیمداوم س حضور

  یرینظو آرامش کم تیامن ج،یبس یهاگاهیپا ی هاتیکنترل و نظارت بر فعال ،یزیرحوزه، با برنامه اتیعنوان مسئول عملبه  تیمسئول

 .کندیرا در منطقه فراهم م

سازد  های تخصصی و پیشرفته نظامی و تخریب، از »سیدمجتبی« نیرویی ورزیده و کارآمد میتجربه و تخصص و گذراندن انواع دوره

 .اش بهترین فرمانده استای که از دید نیروهایشود، فرماندهس انتخاب میالمقدعنوان فرمانده گردان بیتبه ۱۳۹۴که در سال 

ها است که با عشق شهادت  با ایجاد تحوالت در منطقه و حضور نیروهای تکفیری، سید که سرشار از شور و شعور است و سال

ور از باب شهادتی که باز شده است، سر از پا  کند، آرام و قرار ندارد و برای حضور در بین نیروهای مدافع حرم و عبروزگار سپری می

شود  های متعدد و با توجه به ورزیدگی و تخصص و تجارب ارزشمنداش، برای اعزام به سوریه انتخاب میشناسد. پس از پیگیرینمی

 .شودبیت )س( میاش را وقف اسالم و انقالب کرده است، عازم سوریه و دفاع از حریم اهلو در کمال رضایتِ پدری که تمام هستی

جوانی به وارستگی »سیدمجتبی«، جوانی والیتمدار با جمیع خصوصیات الهی و معنوی، بابی از جهاد را نیاز دارد که در کمترین  

 .یابدهای عاقبت به خیری برساند و در اندک زمانی این مهم تحقق میزمان خود را به باالترین قله

رسد و خون خود را در راه دفاع از ناموس امام  اش می، به آرزوی دیرینه ۹۶آذرماه  ۱۶ سرانجام سیدمجتبی در سحرگاه دوشنبه 

 .شود¬حسین )ع( هدیه کرده و آسمانی می

 . گذاردگیرد و شهری را در فراق و حسرت میسیدمجتبی ابوالقاسمی« در عند ربهم یرزقون پروردگارش جای می»شهید هنرمند 

 

 

 

 

 

 

 

در حلب سوریه تصویری از شهید  شهید در کنار حاج صادق آهنگران  حضور پر شور مردم در روز تشییع این شهید   
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 نخستین جایزه ادبی سفیر عشق 

 

در گستره ملی در دو بخش شعر و  ابوالقاسمی نخستین جایزه ادبی سفیر عشق با محوریت هنرمند شهید مدافع حرم سید مجتبی 

 متون ادبی برگزار می شود. 

 

 ر: بخش شع

 * آزاد

 * کالسیک

 

 بخش متون ادبی: 

 کلمه نباشد( 5000کلمه و بیشتر از   1000داستان کوتاه )کمتر از *  

 کلمه نباشد(  300کلمه و بیشتر از  55* داستانک )مینیمال = کمتراز 

 

 محورها : 

 مکتب سلیمانی  -

 علمداران مدافع حرم -

 ترویج فرهنگ ایثار و شهادت -

 زمانه و زندگی شهید سیدمجتبی ابوالقاسمی بخش ویژه : 

 

 شرایط: 

 اثر( 4چهارارسال کند. )مجموعاً  اثر 2  دوهر بخش تنها   یبرا تواندیکننده م هر شرکت  - 

 ندارد  یسنّ  تیشرکت در جشنواره، محدود -

 شده باشند ده یبرگز ایحائز رتبه  یاجشنواره چیدر ه دی نبا ی آثار ارسال -

 ( شودینم تیمحدود  ن یشامل ا ی محل اتیصورت کتاب منتشر نشده باشند. )انتشار اثر در نشربه یجمع  ای  یفرد   قبالً ی آثار ارسال -

.  ندیاستفاده نما B nazanin 12از فونت  د یباشد. شرکت کنندگان محترم با word لیدر قالب فا د یبا یفرمت آثار ارسال -

 باشد  ی م یالزام نیبه صورت الت WORD لیانتخاب عنوان فا

در بخش شعر و متون ادبی)داستان کوتاه و داستانک( دریافت آثار بدون عنوان،بدون نام نویسنده و یا با نام مستعار نویسنده   -

 مطلقا پذیرفته نمی شود.

و هیچگونه مسئولیتی متوجه  مسئولیت اصالت آثار به عهده شرکت کنندگان است،درصورت نقض آن ارسال کننده مسئول بوده   -

 دبیرخانه جشنواره نخواهد بود.
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 شروع و تاریخ دریافت آثار: 

 1400تیرماه    20اردیبهشت ماه الی   15از  

 

 اختتامیه: 

 1400اواسط مرداد ماه 

 

 نحوه ارسال آثار: 

مراجعه کنند   https://seyedmojtaba.com  شرکت کنندگان محترم جهت ارسال آثار خود  به ادرس اینترنتی

 و با ثبت مشخصات فردی و اطالعات خواسته شده )به شرح ذیل (آثار خود را آپلود کنند.

 مشخصات:

شماره تلفن ثابت / شماره تلفن   /استان ، شهر و محل سکونت / کد پستی تاریخ تولد / م خانوادگی/ نام پدر/ کدملی / نام و نا -

 مگابایت / آدرس اینترنتی  700با حجم کمتر از  3*4عکس   همراه)شماره مجازی پیام رسان ایتا و یا واتس اپ( / 

 دارای که آثاری به. نمایند  استفاده دبیرخانه ایمیل از توانند می  آپلود  سامانه در مشکل بروز  صورت در کنندگان شرکت* 

 . شد  نخواهد داده اثر ترتیب نباشند، تماس های  شماره و ای شناسنامه دقیق مشخصات

 ننمایند  موکول پایانى  ساعات  و  روزها به را آثار ارسال دبیرخانه،  کارى ترافیک دلیل به  شود، مى تقاضا محترم کنندگان شرکت از *

 لحظه از متعاقباً اثرات داوری  روند. شد خواهند داده ارجاع مربوطه بررسی کمیته  به شده، انجام بندی دسته ترتیب به اثرات *

 گرفت  خواهد انجام  رویداد آثار مهلت موعد در احرازی امتیازات بندی جمع و شده  شروع اثر هر آپلود

 ایمیل طریق از نتایج  اعالم  و رسانی  اطالع زیرا کنید  وارد نام ثبت قسمت در  دقیق و  کامل را و شماره تلفن همراه ایمیل آدرس *

 میگیرد  صورت

 

 پل ارتباطی : 

 061_42240300: مرکزی دفتر تلفن

 061_42240300: مرکزی فکس

 0937-115-8687: پشتیبانی )واتس اپ و ایتا( 

 Safir@seyedmojtaba.com  : ایمیل

 https://seyedmojtaba.com:   وبسایت

 : خانه دبیر آدرس

ستاد نخستین جایزه  –اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی دزفول  –خیابان کشاورز  –دزفول  –خوزستان 

 ادبی سفیر عشق 
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