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  به نام خداوند

      
 فراخوان خاطره نویس اربعین حسینی
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 خيز دال كشان كشان

 رو سوي بزم بي نشان

 عشق سواره ات كند

 گرچه كنون پياده اي

 

 

 كربال و خواند مي فرا خويش به را ها ذره "ع"حسين  جاذبه عشق

 در قدم يعني... "نعليك اخلع" پس ست "طوي" مقدس وادي

 خويشتني بي و مستي شرطش نخستين كه اي نهاده محفلي

 ... پياده شوم خود كز باده/ بريز چندان: ست

. ودب طف وادي سفرنامه هاي سطر نخستين شما پاي رد شك بدون

 را پيوسته تاريخ به جغرافياي اين نشيب و فراز كه هايي سطر

 اسپ كرد مي بيداد عاشقي شور كه اربعيني در. كند مي روايت

 دوست ورزي عشق تاريخ در آن ثبت و بزرگ حماسه اين داشتن

 .است ميسر سفر خاطرات نوشتن با  "ع" حسين داران

 هب كه ايم گرفته نظر در هدايايي شما هاي قلم از داني قدر براي

 مي تقديم حسيني اربعين ي پياده زائران هاي سفرنامه بهترين

 .كنيم
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 : جوائز

 برتر خاطره چهل به مقدس مشهد سفر چهل 

 اثر 04 بین از برگزیده خاطره سه به کربال سفر سه 

 

 

       هر شرکت کننده تنها مجاز به ارسال یک اثر می باشد 

  متن خاطره بایستی در حداکثر دو صفحهA0  تایپ شود 40با اندازه فونت  

       نباشند دیگر های جشنواره ی برگزیده آثارارسالی. 

  مصادف با سی هفتمین  4131 اسفند 5مهلت ارسال آثار تا تاریخ

 سالروز پیروزی انقالب اسالمی می باشد .

  اثر بعنوان  1اثر برگزیده و  04آثار در دو مرحله داوری شده و در نهایت

 آثار برتر    معرفی خواهند شد .

 به صورت کتاب منتشر خواهد گردید. آثار منتخب 

. 
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 مشخصات شرکت کننده

 کد ملی ............................نام ................ نام خانوادگی ......................نام پدر .............. 

 سکونت..................................................................................................آدرس محل       

 تلفن تماس : خط ثابت ........................ تلفن همراه .......................................................      

 روش ارسال :

پستی :ارسال ازطریق صندوق   

11034-40413  

 ارسال از طریق پست الکترونیکی:

Adabi.khatereh@farhangsara.ir   

 21410858- 21410818: دبیرخانه تماس تلفن
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