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همزمان با سومین سالگرد شهادت سردارحاج 
قاسم سلیمانی، آئین پایانی رویداد سرود »روایت 
سرباز« در قالب »دومین جایزه هنری بنیاد فرهنگی 
هنری رودکی« شامگاه روز یکشنبه یازدهم دی 
ماه با حضور وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی و خانواده 
شهید سردار حاج قاسم سلیمانی در تاالر وحدت 

تهران برگزار شد.
محمد مهــدی اســماعیلی وزیــر فرهنگ و 
ارشاداســالمی، در این مراسم ضمن گرامیداشت 
یاد و خاطره شهید ســردار حاج قاسم سلیمانی 
اظهار کرد: از همکارانم در بنیاد رودکی به واسطه 
تمهید این برنامه زیبا قدردانی می کنم. به هر حال 
هرچه روزها وســالها می گــذرد عظمت وجودی 
شهید سلیمانی بیشتر عیان می شود و این خصلت 
شهادت، جهاد و مبارزه است که شهادت یک حیات 
دوباره ای و شاید دوره پرشکوه تری برای شهید رقم 
می زند. شاید برای ما که فاصله گرفته بودیم از ایام 
دفاع مقدس و بسیاری از فرزندان دهه هفتاد تا نود 
روایت برخی از شخصیت های دفاع مقدس به سان 
یک اســطوره بود که باید دائم این شخصیت ها را 
در ذهن خود تصور می کردند اما حاج قاســم این 

اسطوره ها را برای ما تجسم بخشید.
وی افزود: ما بسیار نسل پرتوفیقی هستیم که در 
دوره ای نفس کشیدیم که حاج قاسم در آن زندکی 
کرد و حتماً نسل های بعدی به ما حسرت خواهند 
خورد از اینکه حاج قاسم را درک نکرده اند و هرچه 

سال ها می گذرد بیشتر این موضوع برای ما تأیید 
می شود که شخصیت این شهید بزرگوار را درک 
کرده ایم. ما باید با استفاده از ظرفیت های بزرگ این 
مرز وبوم این شخصیت را به مردم معرفی کنیم. حاج 
قاسم سیدالشهدای مقاومت و عصاره همه فضائل 
و شــهدایی بود که در چهل دهه انقالب اسالمی 
شــنیده و دیده بودیم. حیات  طیبه این شــهید 
واالمقام و فرصت های زیادی که این شهید بزرگ 
درک کرد و مغتنم شمرد کتاب قطوری از افتخارات 
را رقم زده که به سان روایت های فرهنگی هنری 
بزرگی در خدمت فرهنگ و هنر ایران اسالمی باشد.

اسماعیلی تاکید کرد: شهادت این شهید بزرگ 
آثار بسیار ارزشــمندی را خلق کرد. در این میان 
کسی برای خلق اثر ســفارش نکرده بود. هزاران 
هنرمند عاشقانه با دیدن این مرام حاج قاسم آثار 
بزرگی را خلق کردند. خــدا رحمت کند مرحوم 
حبیب صادقی که نقاشی 110 متری را سال گذشته 
ترسیم کرده بود که از آرش کمانگیر شروع و به نماز 
میت حضرت آقا بر پیکر حاج قاسم پایان می گرفت. 
این هنرمند با خلوص نیت محض در حوزه نقاشی 
با انگیزه شخصی ماه ها تالش کرد تا این اثر هنری 
را پدید بیاورند. ما صدها نمونه از این آثار داریم و 
اینکه رهبری فرزانه انقالب اسالمی از شهادت حاج 
قاسم و شخصیت این شهید بزرگوار به عنوان یک 
مکتب یاد کردند گستره وسیعی است که ذیل وجود 
پربرکت حاج قاسم شــکل گرفته است. به همین 

دلیل با اطمینان ما از مکتب حاج قاســم استفاده 
می کنیم. وزیر فرهنگ گفت: همین ســرودها از 
محصوالت خاص هنری فرهنگ انقالب اسالمی 
است و به همین دلیل است وقتی سرودی در فضای 
کشور منتشر می شــود میلیون ها قلب را متوجه 
خود می کند. همین سرود حماسی سالم فرمانده 
واکنش های میلیونی را برانگیحت. امروز ما با اتکا به 
مکتب حاج قاسم سلیمانی باید بتوانیم با استفاده 
از بان هنر این عظمت را روایت کنیم و همکاران من 
در بخش های مختلف وزارت فرهنگ ارشاد ا سالمی 
برای تجلیل از این شــخصیت آسمانی مشغول 
فعالیت های ارزشمندی هستند. این شخصیت به 
قدری دارای جذابیت اســت که ناخودآگاه همین 
طور تولید آثار هنری را به دنبــال دارد. این اتفاق 
هرسال گسترش زیادی پیدا می کند و من از همه 
دوستان در مکتب حاج قاسم قدردانی می کنم که 

مشغول ساماندهی کارهای بزرگی هستند.
اسماعیلی خاطرنشــان کرد: همه مشغول کار 

جهادی بــرای ترویج معارف اســالمی و انقالبی 
هستیم و امروز فرصت بزرگی برای خلق آثار بزرگ 
در این زمینه به وجود آمده که همه دستگاه ها باید 
فعالیت های مؤثری را انجام دهند. امیدوارم از روح 
بلند حاج قاسم استدعا کنیم که ما را از دعای خود 
بی نصیب نکند. امــروز در معرض انواع جنگ ها و 
هجمه ها بر علیه انقالب اسالمی هستیم اما مکتب 
امام مانند چشمه نور است که دشمن نمی تواند با 
این انقالب اســالمی مبارزه کند. انقالب اسالمی 
امروز به سمت قله ها در حال حرکت است. امروز با 
حضور یک رئیس جمهور انقالبی که خود را سرباز 
رهبر انقالب و مردم ایران می داند مســیر سخت 
را طی می کنیم و انقالب اسالمی را به دست امام 
عصر)عج( خواهد رساند. پس از صحبت های وزیر 
فرهنگ و ارشاد اســالمی نوبت به بخش اهدای 
جوایز رویداد موسیقایی روایت سرباز رسید که در 
این بخش از گروه ها و هنرمندان شرکت کننده در 

مراسم اختتامیه قدردانی شد./صبا

درآئین پایانی رویداد سرود »روایت سرباز«

اسماعیلی: مکتب امام )ره(، چشمه نور است

خرب فرهنگ و هرن 

موزه ها و اماکن فرهنگیـ  تاریخی به مناسبت سالگرد شهادت حاج قاسم سلیمانی امروز سه شنبه 13 
دی  ماه رایگان شدند. وزارت میراث  فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی اعالم کرد؛ به مناسبت گرامی داشت 
سالگرد شهادت حاج قاسم ســلیمانی، بازدید از تمام موزه ها و اماکن فرهنگیـ  تاریخی تحت پوشش این 
وزارتخانه در روز سه شنبه 13 دی ماه 1401 رایگان است. سردار سپهبد حاج قاسم سلیمانی، طی عملیات 
آذرخش کبود که به دستور مستقیم دونالد ترامپ، رییس جمهور وقت ایاالت متحده انجام شد، هنگامی که 
برای انجام دیدار با نخست وزیر عراق از فرودگاه بین المللی بغداد خارج شد، مورد حمله تروریستی موشک پهپاد 

نظامی ارتش آمریکا قرار گرفت و بامداد جمعه 13 دی ماه در فرودگاه بغداد به درجه رفیع شهادت نائل شد.

آئین یادبود زنده یاد ســیداحمد وکیلیان، فرهنگ پژوه و فولکلوریســت فقید، روز جمعه 1۶ دی از 
ساعت 1۶ تا 1۷:30در مرکز دائرةالمعارف بزرگ اسالمی برگزار می شود. در این برنامه که به یاد خدمات 
علمی و فرهنگی این عضو فقید شورای علمی دانشنامه فرهنگ مردم ایران برپا می شود، کاظم موسوی 
بجنوردی،  محّمد جعفری قنواتی، هوشنگ جاوید؛ حمیدرضا دالوند؛ فاطمه عظیمی فر و زهره زنگنه 
ســخنرانی می کنند. همچنین پیام های مکتوب ژاله آموزگار و علی بلوکباشی، قرائت و پیام تصویری 
اولریش مارزلف، ایران شناس و فرهنگ پژوه آلمانی پخش می شود. از بخش های دیگر این برنامه، اجرای 

برنامه های مرثیه خوانی و شاهنامه خوانی و پخش کلیپی توسط مرکز تحقیقات صداوسیما است. / ایسنا

آئین یادبود سید احمد وکیلیان برگزار می شودموزه ها امروز رایگان هستند


