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 فراخوان ادبی 
 

 «سالم بر خورشید»

 )شعر و داستان با موضوع رضوی(

 

 

 

 

 

 معاونت فرهنگی

 مدیریت آفرینش های ادبی و هنری
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 «مهربان هستی بخشبه نام »

 

 شناسند را میو های خروشان ت چشمه

 شناسند را میو های پریشان ت موج

 

 پرسش تشنگی را تو آبی جوابی

 ...می شناسند راو های بیابان ت ریگ

 

 فصل غریبی سر آمد ! اینک ای خوب

 را می شناسندو چون تمام غریبان ت

 

 کاش من هم عبور تو را دیده بودم

 شناسند  های خراسان تو را می کوچه

 مقدمه:

.  از این رود زمین و شیعیان جهان به شمار می ساحت مقدس حضرت رضا )ع( عزیزترین داشته و باور مردم ایرانشک  بی

رضا )ع( امام حضرت ن، ی کرامت و به منظور تکریم مقام واالی امام هشتم شیعیاهای دههزمان با برپایی جشنهمرو 

کلیه ) حضرتاز تمامی عاشقان آن  «سالم بر خورشید»ار فراخوان ادبی با انتش های ادبی و هنری کانون مدیریت آفرینش

های خود در قالب شعر و داستان در این رویداد معنوی  تا با ارسال دلنوشتهکند  دعوت میهمکاران شاغل در کانون( 

 شرکت کنند.

 اهداف:

 )پاسداشت مقام واالی معنوی و ادای احترام به ساحت مقدس حضرت امام رضا )ع 

  )تولید آثار فاخر ادبی با محوریت موضوعی امام رضا )ع 

 در بین همکارانو تعلق سازمانی نشاط  ،ایجاد روحیه 

 مخاطبان:

و  اداری کادرمدرسان، معاونان، کارشناسان، مربیان،  مدیران، ازاعم ) کانون زبانو  کانون کارکنان تمامی همکاران و

 (خدمات
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 قالب آثار:

 (کالسیک، نیمایی و سپیدهای شعر ) قالب تمام 

 ( کلمه 053تا حداکثر  033بین داستانک) 

 قرار مخاطبان اختیار در داستان شروع عبارت همچنین و شعر آغازین سطر بیشتر، ی انگیزه ایجاد برای

 .دهند ادامه خود خالقیت و ذوق با را متن یبقیه تا گیرد می

 

 شعر: ینهای آغازسطر

 غیر از خدا کسی بود.../ و زیر آن / کبود نبود .1

 بینم... در انتظار زیارت به خواب می .2

 آمد... عطر ناب گالب می .0

 ...زده عطری که خودش را به ضریح تو .4

 ....صورتم در آینه چند تکه است .5

 ....که شکسته در آینه یک تکه از خودم  .6

 شود... های حرم تکثیر می نور، در آیینه .7

 ست....ا ات، کهکشان گلدسته .8

 داستان:ین های آغازعبارت

 که ناگهان... کرد ها را لوله می داشت فرش .1

 ...الرضا ایستاده بودی زیر چتر ب آن طرف با .2

 ...محکم گرفته بود و از ال به الی جمعیت رد می شددستش را  .0

کفش ها توی قفسه می نشستند و نمره های فلزی جای آنها را می گرفت.کفشم توی قفسه نشست.کفشدار فلز  .4

 و گفت.... شخوان گذاشت و با تعجب نگاهم کردسرد را روی پی

  حرم ...ها و گنبد  گلدستهمی شه از ما طوری عکس بگیرید که  - به طرف صدا برگشت.  ببخشید! - .5

 ها بود روی پنجره فوالد نشسته بود.... ، سالقفل سبز .6

 شکست.... . بغضشگنبد زرد را دید پیما کهاز پنجره هوا .7

 ها ولی فیش غذای حرم ... ها، کارت همه چیز سرجایش بود. پول شکم کیف چرمی خالی شد. .8
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 آثار:ی ارسال شیوه

به همراه فرم تکمیل  ،اندحروفچینی کرده B.Nazanin  14فایل اثر خود را که با قلم  در هر استان همکاران عزیز

پس از تجمیع تمام آثار همکاران استان  قرار دهند تا های ادبی استان واحد آفرینشدر اختیار  ی مشخصات خود شده

اتوماسیون  های ادبی و هنری مدیریت آفرینشی مدیرکل به نشانی  و به همراه نامه ی استانادبکارشناس توسط 

 شود.

 نکات قابل توجه:

 اند. های پیشنهادی شروع شده و ادامه یافتهبا جمله و عبارت هشود کدر این فراخوان فقط آثاری پذیرفته می 

 و  اپ، تلگرامر ارسالی از طریق پست، واتسانویس شده و یا آثی مشخصات، آثار دستآثار بدون فرم تکمیل شده

 ها پذیرفته نخواهد شد.سایر روش

  تنها یک اثر ارسال  هر بخش تواند درر شرکت کننده میهشرکت در هر دو بخش شعر و داستان آزاد است. اما

 کند. 

  آثار باید عنوان داشته باشند.تمام 

  ،ترتیب اثر داده نخواهد شد.به آثاری که بعد از پایان مهلت مقرر ارسال شوند 

 مهلت ارسال آثار:

 3043مرداد  13

 اعالم نتایج:

 3043شهریور  31

 شیوه تقدیر از برگزیدگان:

  اثر شایسته تقدیر انتخاب خواهد شد.  8اثر به عنوان برگزیده و   8در هر بخش  

  و از صاحبان آثار  گرفتبه شاعران و نویسندگان آثار برگزیده هزینه سفر به مشهد مقدس تعلق خواهد

 قدردانی خواهد شد. فرهنگی ارزشمند نیز با ارسال هدایایشایسته تقدیر 

 نشانی و تلفن دبیرخانه:

 هنری و ادبی هایآفرینش مدیریت -نوجوانان و کودکان فکری پرورش کانون –خیابان حجاب -خیابان فاطمی  -تهران

 لطفیزینب سرکار خانم   130داخلی   88271282و   88271288تلفن: 
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 فرم شرکت در فراخوان ادبی

 سالم بر خورشید

 

 نام استان نام و نام خانوادگی
نام مرکز محل 

 خدمت
 شماره تماس عنوان اثر سِمَت

      

      

 


