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ی َو َلیسئ ِل اهلل حاجته یف قنو ِت ِه ف ِانه یستجیب له ما ل یسئل مأثا أو ق
کیس که از خدا حاجیت را میخواهد؛ قبر جدم حضرت رضا را در طوس ز یارت کند در حایل که
با غسل باشد و دو رکعت مناز باالی سرش خبواند و در قنوت مناز ،حاجت خو یش را درخواست
انام گناه و یا قطع رحم را خبواهد.
کند .در این صورت حوائج وی مستجاب میشود ،مگر آن که ج
وسائلالشیعه،شیخحرعامیل،جلد،۱۴صفحه.۵۶۹
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[تیقدژاکام]
َ
طی روزهای اخیر که تب بیماری کرونا باال گرفته و طبیعتا اضطرابها و
نگرانیهــای عمــوم مردم شــدت گرفته اســت ،بســیاری از دسـتاندرکاران
امر درمان و پزشکی و کارشناسان بهداشتی به ارائه رهنمود و دستورالعمل
بــرای پیشــگیری از ابتــای دیگــران بــه ایــن ویــروس تــازهوارد پرداختهاند.
ایــن امــر شایســته قدردانــی و ســپاس اســت و ضــروری اســت همــگان نســبت بــه رعایــت ریزتریــن
توصیههای علمی و بهداشتی صادرشده از سوی منابع مطمئن و رسمی اهتمام داشته باشیم
تــا هــم خــود بــه ورطــه ایــن بیمــاری نیفتیــم و هــم دیگــران را نادانســته بــا بیتوجهی خود بــه این
یشــود و
گــرداب نکشــانیم .ایــن از جملــه مــواردی اســت کــه مصــداق بـهروز «حقالنــاس» تلقــی م 
حــق کوچکتریــن ســهلانگاری و تخلفــی از توصیههــای مهــم امــا ســاده بهداشــتی را نداریــم .در
کنــار توصیههــای بهداشــتی و پزشــکی مــورد اشــاره ،بســیاری از علمــا و شــخصیتهای روحانــی
کشــور هــم بــه مؤمنــان و هموطنــان توصیههایــی داشــته و تأ کیــد کردهانــد کــه عــاوه بــر لــزوم
رعایــت مــواردی کــه در رســانههای معتبــر و رســمی اعــام میشــود ،خوب اســت به تقویــت رابطه
معنــوی بــا خداونــد متعــال و حضرات معصومین «علیهمالســام» پرداخته شــود .این بــزرگان به
دعاهــای مشــخص و مصادیقــی از اذکار معتبــر اشــاره کــرده و خواســتهاند تــا مــردم بــه ایــن مــوارد
هم توجه و اهتمام داشــته باشــند .بســیاری از کســانی که بخصوص در فضای مجازی ،ســابقه
و پیشــینه صفحاتشــان نشــان میدهــد یــا از کمتریــن نســبت بــا دیــن و معنویــت برخوردارنــد یــا
حتــی ضدیــت آشــکار بــا بندگــی الهــی دارند ،کوشــیدهاند با تمســخر و اســتهزا و نوشــتن هجویات،
بــه ایــن توصیههــا واکنــش نشــان دهنــد و مــردم را از عمــل بــه ایــن دســتورات معنــوی بازدارنــد بــا
ایــن بهانــه کــه بیمــاری بــا رعایــت بهداشــت برطــرف میشــود نــه بــا دعا!
البتــه مشــخص اســت کــه قاطبــه مــردم بــه ایــن اراجیــف وقعــی نمینهنــد .آنهــا کــه زندگــی و
توفیقاتشــان را از عنایــات اهــل بیت«علیهمالســام» میداننــد و هــر گاه در زندگــی بــا مشــکلی
مواجــه شــدهاند خودشــان را در اولیــن فرصــت بــه حــرم یکــی از حضــرات معصومین یا امامــزادگان
رســاندهاند و بــا آرامــش کامــل برگشــتهاند ،میداننــد کــه از عناصــر ســکوالر جــز ایــن ّترهــات چیــزی
صــادر نمیشــود .امــا ممکــن اســت برخــی از جوانــان و نوجوانــان معصوممــان در ایــن بــاره بــا
ســؤاالت و ابهاماتــی مواجــه شــوند.
ً
ً
ً
پاســخ ایــن عزیــزان ایــن اســت کــه اوال همــه ما همانطور که پیشــتر گفتیم شــرعا و عقال موظفیم
به دســتورات پزشــکی و توصیههای بهداشــتی بهطور دقیق عمل کنیم و از این دســتورالعملها
بــه هیــچ وجــه تخطــی نکنیــم .ایــن چیــزی اســت کــه در ســفارشهای معنــوی بــزرگان روحانــی
هــم تأ کیــد شــده اســت امــا اســتاد بــزرگ دیــن و اخــاق مرحــوم حاجآقا مجتبــی تهرانــی میفرمود:
بــرای همــه کارهــا بــه دســتور قــرآن بایــد دنبال «وســیله» باشــیم و خداوند با همین وسیلههاســت
کــه امــور را جــاری میکنــد .ایــن وســیلهها تالش و کار و تحقیق و پژوهش و تحصیل مــال و ثروت
(و در موضــوع مانحنفیــه رعایــت مســائل پزشــکی) اســت؛ امــا یادمــان هــم باشــد کــه «دعــا» هــم
خــود یکــی از وســایل و بلکــه از مؤثرتریــن وسیلههاســتَ :و ِسـ ُ
ـاح ُه ُالبــکاء .در همین نشــریه حرم،
یکــی دو بــار دســتورالعمل میــرزا محمدتقــی شــیرازی را در ماجرای شــیوع گســترده وبــا و مرگومیر
روزانــه عــده زیــادی از اهالــی ســامرا بــه نقــل از مرحــوم شــیخ عبدالکریــم حائری یــزدی نقل کردیم
کــه بــا شــروع خوانــدن «زیــارت عاشــورا»ی روزانــه ،وبــا و مرگومیــر مؤمنــان در ایــن شــهر متوقــف
شــد .مولــوی هــم در ضمــن داســتانی در دفتــر اول مثنــوی معنــوی آورده اســت کــه معنــی «توکل»
ایــن اســت کــه ابتــدا زانــوی شــتر را ببنــدی و در عیــن حــال بــه خداونــد متعــال هــم تــوکل کنــی.
ت مســائل حفاظتــی را نکنــی و بگویــی بــا توکل مشــکل حل
یشــود مراقبتهــای اولیــه و رعایـ 
نم 
یشــود:
م 
این سبب هم سنت پیغمبر است
گفت :آری گر توکل رهبر است
ُ
«با توکل زانوی اشتر ببند!»
گفت پیغمبر به آواز بلند:

چــــــهخبر؟

کشیکهایخادمیاران
استانی حرم مطهر رضوی
تا اطالع ثانوی لغو شد

حجتاالسالموالمسلمینمرویدر تماستلفنیباوزیربهداشت،درمانوآموزشپزشکی:

مدیــر مرکــز امــور خادمــان آســتان قــدس
رضــوی از لغــو کشــیکهای خادمیــاران
اســتانی حــرم رضــوی تــا اطــاع ثانــوی خبــر
داد.
علیاکبــر عصارنیــا گفــت :بــه منظــور
مراقبتهــای بيشــتر بهداشــتی و كاهــش
ســفرهای بينشــهری ،كليــه رزروهــای
خدمتــي خادمیــاران رضــوی تــا تاريــخ 20
اســفند ســال جــاری لغــو شــده اســت.
وی بــا بیــان اینکــه رزروهــاي بعــدی
ً
خادمیــاران رضــوی متعاقبــا اطالعرســانی
خواهــد شــد ،افــزود :بــا توجــه بــه اینکــه رفاه،
آســایش و ســامت زائران و مجاوران همواره
یکــی از دغدغههــای جــدی ایــن آســتان
مقــدس اســت ،بــر همیــن اســاس ایــن اقــدام
پیشــگیرانه اتخــاذ شــده اســت.
عصارنیا همچنین از لغو آزمون حرمشناسی
خادمیــاران اســتانی تــا اطــاع ثانــوی خبــر
داد و گفــت :خادمیــاران عزیــز از هرگونــه
ســفر بــه مشــهد مقــدس جهــت انجــام امــور
خادمیــاری خــودداری و هرگونــه اطالعیــه
در اینبــاره را از طریــق ســایت خادمیــاری
رضــوی بــه نشــانی https://khademyar.
 /razavi.irپیگیــری کننــد.
مدیــر مرکــز امــور خادمــان آســتان قــدس
رضــوی همچنیــن یــادآور شــد :خادمیــاران
گرامــی بــرای دریافــت اطالعــات بیشــتر
میتواننــد بــا مرکــز ملــی تلفــن  138آســتان
قــدس رضــوی تمــاس حاصــل فرماینــد.
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حفظ سالمت زائران بارگاه منور رضوی
برای ما دراولویت است
تولیــت آســتان قــدس رضــوی ضمــن اعــام
آمادگــی کامــل ایــن نهــاد بــرای همــکاری بــا
وزارت بهداشــت ،درمــان و آمــوزش پزشــکی،
خواســتار اهتمــام جــدی ایــن وزارتخانــه به مســئله
ســامت زائــران و مجــاوران بــارگاه منــور رضــوی
شد.
حجت االســام والمســلمین احمد مروی در تماس
تلفنی با دکتر سعید نمکی ،ضمن دریافت آخرین
گزارشهــا و اطالعــات دربــاره ویــروس کرونا ،تأ کید
کــرد :حفــظ ســامت زائــران بــارگاه منــور رضــوی
اولویــت نخســت آســتان قــدس اســت و بــر ایــن
اســاس آمادگــی داریــم بــه منظــور اتخــاذ تدابیــر الزم
و اقدامات پیشــگیرانه ،بنا بر سیاسـتهای وزارت
بهداشــت عمــل کنیم.
وی تصریــح کــرد :آســتان قــدس رضــوی بــرای
حفــظ ســامت زائــران خــود را موظــف بــه همــکاری

بــا وزارت بهداشــت ،درمــان و آمــوزش پزشــکی
میدانــد و درمقابــل از مســئوالن حــوزه ســامت
کشــور انتظــار مـیرود به ســامت زائــران و مجــاوران
اهتمــام جــدی داشــته باشــند.
وزیــر بهداشــت ،درمــان و آمــوزش پزشــکی نیــز در
ایــن گفتوگوی تلفنی ضمــن قدردانــی از اقدامات
و همکاریهــای آســتان قــدس رضــوی با دانشــگاه
علــوم پزشــکی مشــهد ،بــر آمادگــی بیــش از پیــش
ایــن وزارتخانــه بــا آســتان قــدس در جهــت حفــظ
ســامت زائــران و مجــاوران حــرم مطهــر رضــوی
تأ کیــد کــرد .شــایان ذکــر اســت آســتان قــدس
رضــوی از ابتــدای بهمــن مــاه ســال جــاری اقدامات
پیشــگیرانه خــود را بــا همــکاری دانشــگاه علــوم
پزشــکی مشــهد جهــت حفــظ ســامت زائــران،
کارکنــان ،خدمــه و خادمیــاران ایــن مضجع شــریف
بــه عمــل آورده اســت.

دوره آموزش حفظ قرآن به همت اداره زائران غیر ایرانی
دوره آموزشــی ویــژه حافظــان قــرآن کریــم از چنــد کشــور عربــی بــه همــت اداره زائــران غیرایرانــی در
آستان قدس رضوی به مدت یک هفته برگزار شد.
ایــن دوره در پــی اقــدام «ابوعلــی» یکــی از حفــاظ در چنــد مــاه پیــش بــوده و در حــال حاضــر ایــن دوره بــا
حضور حافظانی از کشورهای عراق ،بحرین و کویت و نیز از خرمشهر ایران در روزهای شنبه و یکشنبه
در حــرم برگــزار شــد کــه اســتاد ایــن دوره حجتاالســام صیــادی از شــهر قــم
بــود .در ایــن دوره حــدود ســی نفــر از خواهــران و بــرادران
عالقهمنــد ایــن کشــورها در مشــهد برگــزار و در آن نحــوه و
شــیوه آمــوزش حفــظ قــرآن بــه عالقهمنــدان و مشــتاقان
آمــوزش داده شــد.

علمالهدی :رأی دادن
پ ــایـ ــانتک ــلیفنیست

قائممقامتولیتآستانقدسرضویعنوان کرد

معرفی معاون سرمایه انسانی
گام نخست آستان قدس برای اصالح ساختار اداری
قائــم مقــام تولیــت آســتان قــدس رضوی معرفی معاون ســرمایه انســانی را گام نخســت این
نهاد برای اصالح ساختار اداری دانست.
مصطفــی خاکســار قهــروردی در آییــن معارفــه موســی مهــدوی معــاون ســرمایه انســانی آســتان
قــدس رضــوی کــه بــا حضــور معاونــان و مشــاوران ایــن ســازمان برگــزار شــد ،بــا اشــاره بــه
رهنمودهــای رهبــر معظــم انقــاب مبنــی بــر اینکــه «آســتان قــدس رضــوی بایــد الگــو و نمونــه
باشــد» ،اظهــار کــرد :تعریفــی جدیــد از ســرمایه ،موجــب افزایــش تولیــد خواهــد شــد از همیــن
رو ارتقــای رفتــار نیــروی انســانی و کســب رضایــت مــردم و ارائــه خدمــت خالصانــه مــورد انتظــار
از ایــن آســتان مقــدس اســت ،چراکــه حاصــل آن بهبــود کیفیــت خدمــت رســانی بــه زائــران و
مجــاوران خواهــد بــود.
وی به موضوع تغییر ،اصالح ،تکمیل و تحول در ساختار آستان قدس رضوی اشاره کرد و گفت:
اکنون کلیت تغییر ســاختار این آســتان مقدس ابالغ شــده و در مســیر اجرای آن قرار گرفتهایم و در
این مســیر توجه خاصی به ســرمایه انســانی خواهد شد.
وی در بخــش دیگــر از ســخنانش بــه تجمیــع شــدن بخشهــای مختلفــی کــه بــا نیــروی انســانی
آســتان قدس رضوی مرتبط هســتند در قالب یک معاونت اشــاره و تأ کید کرد :در شــرایط کنونی و
با این رویکرد مهم اتخاذ شــده بایســتی در این معاونت به ســمت و ســوی حفظ ،توســعه و تقویت
منابع انســانی حرکت کنیم.
خاکســار بــر شایســته ســاالری ،جــذب ،آمــوزش ،مهــارت آموزی و توانمندســازی در معاونت ســرمایه
انســانی آســتان قدس رضوی و همکاری و تعامل ســازنده با ســایر بخشهای این آســتان مقدس
تأ کیــد کــرد .معــاون ســرمایه انســانی آســتان قــدس رضــوی نیــز در ســخنانی بــا اشــاره بــه اهمیــت
نیــروی انســانی در توســعه و تعالــی ســازمانها ،بیــان داشــت :نگــرش آســتان مقــدس حضــرت
رضــا«ع» بــه کارکنــان ،خــدام و خادمیــاران بــه عنــوان ســرمایههای ایــن مجموعــه نشــاندهنده
اهمیــت موضــوع و نقــش بــی بدیــل آنان در افزایش ســرمایه اجتماعی این نهاد معنــوی و تأثیرگذار
در ســطح ملــی و بیــن المللــی اســت.
در پایــان ایــن مراســم ،قائممقــام تولیت آســتان قــدس رضوی حکم انتصاب دکتر موســی مهدوی
معــاون ســرمایه انســانی آســتان قدس رضــوی را بــه وی اعطا کرد.
موســی مهــدوی دارای مــدرک دکتــرای مدیریــت منابــع انســانی اســت و عضویــت در هیئــت علمــی
دانشــگاه جامــع امــام حســین«ع» ،معــاون مرکــز راهبــردی ســپاه پاســداران انقــاب اســامی ،معــاون
منابع انســانی ســازمان اقتصادی رضوی ،مشــاور منابع انسانی آســتان قدس رضوی و عضویت در
هســته مرکــزی گزینــش آســتان قــدس رضــوی از جمله ســوابق علمــی و مدیریتی اوســت.
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امــام جمعــه مشــهد گفــت :تنهــا بــا رأی دادن شــما
تکلیــف تمــام نمیشــود اگــر در فامیل و همســایگان
افــرادی مــردد در رأی دادن هســتند بایــد آنهــا را از تردیــد
خــاص کنیــد و ایــن مهمتریــن مصــداق امــر بــه معــروف
است.
آیــتاهلل ســید احمــد علمالهــدی در خطبههــای نمــاز
جمعــه کــه در حــرم رضــوی برگــزار شــد ،ضمــن تشــکر از
حضــور حماسهســاز مــردم در انتخابــات اظهــار کــرد :در ایــن
انتخابــات هرکــس پیروز شــود ،در نهایت پیروز اصلی نظام
و اســام اســت؛ بــا انتخــاب افــراد درســت انشــاءهلل مجلــس
نیرومنــدی تشــکیل خواهــد شــد.
وی افــزود :رهبــر معظــم انقــاب در بیانــات اخیــر خــود دو
نکتــه را بیــان کردنــد .نکتــه اول دربــاره مشــارکت مــردم در
انتخابــات اســت .ایشــان به عنــوان یک مرجع ممتــاز اعالم
کردنــد کــه شــرکت انتخابــات ،واجــب شــرعی اســت.
عضــو مجلــس خبــرگان رهبــری بــا بیــان اینکــه مشــارکت
سیاســی از نظــر دیــن مــا یــک وظیفــه و تکلیــف اســت،
اظهــار کــرد :اگــر آدمــی در زندگــی ملتــزم بــه دین نیز نیســت،
ایــن فــرد ،انســان کــه هســت و انتخابــات حــق عقالیــی هــر
انســان اســت .اگــر از ایــن حــق اســتفاده نکنیــد ،دیگــران از
آن اســتفاده میکننــد و رأی دیگــران بــر وضعیــت مــا تأثیــر
یگــذارد .اگــر شــما رأی ندهیــد ،دیگــران رأی میدهنــد و
م 
سرنوشــت شــما را تعییــن میکننــد.
وی ادامه داد :نکته دوم که رهبر انقالب در سخنرانیشان
فرمودنــد ،مربــوط بــه کســانی اســت کــه میخواهیــد بــه آنها
رأی بدهید .ایشان فرمودند در دورههای گذشته خیلیها
نماینــده مجلــس بودنــد و بعــد از آن نوکــر دشــمن شــدند .به
کســی رأی بدهید که تضمین شــود و در آینده ،نوکر دشــمن
نشــود و از رأی آوردن افــرادی کــه قــرار اســت نوکــر و کلفــت
دشــمن شــوند ،جلوگیری کنید.
نماینــده ولــی فقیــه در خراســان رضــوی خطــاب بــه
نمازگــزاران نمــاز جمعــه مشــهد ،عنــوان کــرد :شــما کــه
در اینجــا حضــور داریــد ،تردیــدی در رأی دادن نداریــد و
رأی میدهیــد؛ امــا تنهــا بــا رأی دادن شــما تکلیــف تمــام
نمیشــود .اگــر در فامیــل و همســایگان افــرادی مــردد در
رأی دادن هســتند بایــد آنهــا را از تردیــد خــاص کنیــد و ایــن
مهمتریــن مصــداق امــر بــه معــروف اســت.

پدرشــان بودنــد کــه توســط آی ـتاهلل کفعمــی بــه
یشــوند .پدربزرگــم فــرد بســیار
منزلشــان دعــوت م 
ســفرهداری بود و اهل علم همیشــه مهمان ســفره
ایشــان بودنــد .پــدرم در رفتوآمــدی کــه بــه منــزل
مرحــوم آی ـتاهلل کفعمــی داشــتند متوجــه شــدند
ایشــان دختــر دمبخــت دارنــد .روزی والدهشــان
بــه ایشــان نامه مینویســند تــا زنــدهام دوســت دارم
دامــادیات را ببینــم .پــدرم نیــز اعــام میکننــد
مــن دختــر آیــتاهلل کفعمــی را دیــدهام و مــورد
پســندم واقــع شــده اســت .شــما هــم ا گــر بیاییــد
قســمت شــود وصلــت همینجــا شــکل بگیــرد.
پــدرم از نجــف و خانــوادهاش از بیرجنــد بــه زاهــدان
یشــود.
میرونــد و مقدمــات ایــن ازدواج انجــام م 
پــدر و مــادرم ســال  ۴۷بــا هــم ازدواج میکننــد.
پــدرم بعــد از ازدواج بــه همــراه مــادرم بــه نجــف
برمیگردنــد .ســال  ۴۸مــادرم اولیــن فرزندشــان را
بــاردار بودنــد کــه بــه ایــران بازمیگردنــد و بازگشــت
آنهــا همزمــان بــوده بــا زمانــی کــه صــدام ایرانیهــا
یکــرد .ســیدمحمدعلی اولیــن
را از عــراق بیــرون م 
فرزنــد خانــواده مــا در قــم متولــد شــد و دو ســال
بعــد بــرادرم سیدمحســن بــه دنیــا آمــد کــه ایــن دو
در ســنین نوجوانــی بــه جبهــه رفتنــد و بــا فاصلــه ۲
ســال در جبهــه دفــاع مقــدس شــهید شــدند.
دو فرزند ارشد آیتاهلل عبادی در جبهه
غرب حضور داشتند یا به جبهه جنوب اعزام
شدند؟

گفتوگوی اختصایص نشریه حرم
با دختر اما ممجعه فقید مشهد آیتاهلل عبادی

امامجمعهایمردمی
کهتمامتالششوحدتبود
[آزیتاذکاء]
بیــن مــردم زندگــی کــرد و دغدغــه خدمــت بــه مــردم برنامــه روزانــهاش بــود .فرزنــدان
شــهیدش هدیـهای پیشــکش ارادت بــه مــردم شــیعه و ســنی زاهــدان شــد و بــه پیشــنهاد
آنهــا پیکــر مطهــر شــهیدان ســیدمحمدعلی و سیدمحســن عبــادی در ایــن شــهر آرام گرفــت.
پانزدهمین سالگرد ابوالشهیدین و امام جمعه پیشین مشهد مرحوم آیتاهلل «سیدمهدی عبادی» ما را
بــر آن داشــت تــا گفتوگویــی با دخترش «ســیده فهیمه عبادی» داشــته باشــیم کــه در ادامه میخوانید.
آیتاهلل سیدمهدی عبادی اهل خراسان چگونه داماد عالم بزرگ شهر زاهدان آیتاهلل محمد
کفعمیشدند؟
ً
پدربزرگــم آی ـتاهلل کفعمــی نیــز اصالتــا اهــل خراســان و زادگاهــش مشــهد بــود .قبــل و بعــد انقــاب ایشــان
امامجمعــه زاهــدان بودنــد .پــدرم دهــه  ۴۰روحانــی جوانــی بــود کــه در شــهر نجــفاشــرف درس میخوانــد
و در رفتوآمدهایــی کــه بــه ایــران بــرای امــر تبلیــغ داشــت ،در یــک ســفر تبلیغــی بــه شــهر زاهــدان همــراه
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دو بــرادرم بــا رضایــت والدیــن بــه عنــوان رزمنــده
بســیجی از کرمــان بــه فرماندهــی ســردار شــهید
قاســم ســلیمانی بــه جبهــه جنــوب اعــزام شــدند.
ً
ســیدمحمدعلی حــدودا در ســن  ۱۲ســالگی بــه
جبهــه رفــت و در عملیاتهــای مختلــف شــرکت
کــرد کــه ســرانجام  ۱۹دی  ۶۵در عملیــات کربــای
پنــج بــر اثــر جراحتهای مختلــف از ناحیه چشــم،
ابــرو ،زانــو و پهلــو بــه شــهادت رســید .اســفند ســال
 ۶۷سیدمحســن در منطقــه حلبچــه شــهید
میشــود و بــ ه دلیــل بــرف و پیشــروی دشــمن،
پیکــرش  ۱۶روز بــر روی برفهــا میمانــد و
نتوانســتند او را بــه عقــب برگرداننــد .جنــازه شــهید
بــر اثــر ســوختگی بــه علــت ســرما قابــل شناســایی
نبــود و ایــن مســئله موضــوع شــهادت را ســختتر
کــرده بــود.
عکسالعمل پدر و مادرتان نسبت به
شهادت دو فرزند نوجوانشان چه بود؟
مــادرم بــه فرزنــد ارشدشــان ســیدمحمدعلی
عالقــه خاصــی داشــتند .مــن کودکــی چهــار و پنــج
ســاله بــودم و یــادم اســت شــبی کــه برادربزرگــم
میخواســت بــه جبهــه اعــزام شــود ،پــدرم منــزل

نبودنــد و مــادرم بــا رضــای دل او را بدرقــه کردنــد
و ایــن آخریــن اعــزام ســیدمحمدعلی بــود کــه رفت
و شــهید شــد .دو ســال بعــد کــه فرزنــد دوم خانــواده
شــهید شــد ،خبــر شــهادتش را دادنــد ولــی پیکــرش
را هنــوز نیــاورده بودنــد .لحظههــای ســختی بــه
مــادرم گذشــت و آنجــا بــود کــه صبــر پــدرم خــودش
را نشــان داد .همراهــی و همدلــی ایشــان بــا مــادرم
ب ـ ه گون ـهای بــود کــه مــادرم راحتتــر بتوانــد بــا
شــهادت دو فرزنــدش کنــار بیایــد .خــدا بــه پــاس
ایــن صبــر ،بــه پــدر و مــادرم دو فرزنــد دختــر داد
کــه تولــد خواهــرم عالیــه بــا اولیــن ســالگرد بــرادرم
ســیدمحمدعلی در  ۱۹دی ســال  ۶۶مصــادف
شــد .یــک ســال بعــد از شــهادت بــرادر دومــم،
خواهــر دیگــرم ُحســنا متولــد شــد .ایــن دو خواهــر
هدیههــای خداونــد بــه پــدر و مــادرم بــود کــه
جایگزیــن دو پســر آنهــا شــده بودنــد .فرزنــد آخــر
خانــواده نیــز بــه برادربزرگــم شــباهت دارد و پــدرم
نامــش را ســیدمحمدعلی گذاشــته اســت.
آیتاهلل عبادی با چه خصوصیات اخالقی
و رفتاری در تربیت فرزندانشان کوشیدند؟
پــدرم دغدغــه کاری زیــادی داشــتند ولــی وظایــف
اجتماعیشــان مانــع نشــد از وظیفــه پــدری غافــل
باشــند .زمانــی کــه محصــل بودیــم پــدرم اول مهــر
تــک تــک مــا را بــه مدرســه میبردنــد و تحویــل
مدرســه میدادنــد .ایشــان بســیار معتقــد بودنــد
کــه بچههــا بایــد مســافرت برونــد و بــه ایــن شــکل
نبــود کــه شــرایط ســفر را مهیــا کننــد ولــی خودشــان
همراهمــان نباشــند ،حضــور او را در مســافرتها
کنــار خودمــان داشــتیم .گاهــی هــم میآمدنــد
تــو اتــاق و میدیدنــد مــا مشــغول نمــاز و یــا درس
خوانــدن هســتیم ،شــده  ۱۰دقیقــه هــم صبــر
میکردنــد تــا مــا متوجــه حضورشــان شــویم .بعــد
تشــویق میکردنــد و عبارتهایــی مثــل لــذت
بــردم ،خــدا کمکتــان کنــد ،خــوب اســت کــه
میدانیــد از وقتتــان چگونه اســتفاده کنیــد ،به کار
میبردنــد و اینگونــه خشــنودی خودشــان را بــه ما
منتقــل میکردنــد.
پدرتان قبل از امامت جمعه مشهد،
امامجمعهشهرزاهدانبودند.یعنیایشان
جایگزین آیتاهلل کفعمی در عهدهداری این
مسئولیتشدند؟
بلــه .آی ـتاهلل کفعمــی در ســال  ۶۰دچــار بیمــاری
شــدند و نتواســتند امامــت جمعــه را ادامــه
دهنــد .آنزمــان پــدرم ســاکن قــم بودنــد ،هــم
درس میخواندنــد و هــم تدریــس میکردنــد.
بــه عنــوان مبلــغ نیــز بــه کشــورهای خلیــج
فــارس میرفتنــد .بــه دســتور امــام خمینــی بــه

پــدرم تکلیــف میشــود کــه امامــت جمعــه شــهر
زاهــدان را بــر عهــده بگیرنــد و خانــوادهام ســال
 ۶۰بــه زاهــدان رفتنــد .یکــی از شــرایط خــاص
شــهر زاهــدان موضــوع شــیعه و ســنی اســت کــه در
زمــان آی ـتاهلل کفعمــی اتحــاد بســیار زیــادی بیــن
شــیعه و ســنی شــکل گرفتــه بــود .در زمــان پــدرم
نیــز ایــن رونــد ادامــه پیــدا کــرد تــا اینکــه ســال ۷۲
بــه دســتور رهبــر معظــم انقــاب ،امامــت جمعــه
مشــهد بــه پــدرم واگــذار شــد .در  ۱۲ســالی کــه پــدرم
در زاهــدان بودنــد مــردم شــیعه و ســنی ایــن شــهر
ارادت خاصــی بــه پــدرم پیــدا کــرده بودنــد .انتقــال
ایشــان بــه شــهر مشــهد بــه لحــاظ احساســی بــه
آنهــا آســیب رســاند و بــا ابــراز ناراحتــی پــدرم را بدرقه
کردنــد .حاجآقــا وقتــی بــه مشــهد منتقــل شــدند
ارتباطشــان را بــا مــردم زاهــدان قطــع نکردنــد.
مــردم ایــن شــهر از لحــاظ اجتماعــی خیلــی تحــت
فشــار بــوده و هســتند .آنجــا منطقــه محرومــی بــود
کــه پــدرم بــرای شــیعه و ســنی ایــن شــهر پدرانــه
وقــت گذاشــتند و دلســوزی کردنــد .از خدمــات
یتــوان بــه احــداث مصــای نمــاز جمعــه،
پــدرم م 
مدرســه علمیــه و ...اشــاره کــرد کــه تاکنــون مــورد
اســتفاده اســت .افتخــار پــدرم ایــن بــود کــه بتوانند
مشــکالت مــردم محــروم را حــل کننــد .بــر حســب
عالقــه و ارادتــی کــه مــردم زاهــدان به پدرم داشــتند
از ایشــان خواســتند فرزنــدان شــهیدش را در ایــن
شــهر بــه خــاک بســپارد .مــادرم البتــه خیلــی اصــرار
داشــتند کــه فرزندانــش در زاهــدان نماننــد و در
زادگاهشــان قــم دفــن شــوند .امــا پــدرم درخواســت
مــردم را زمیــن نگذاشــتند و دو جگــر گوشــه خــود را
در بهشــت مصطفــی«ص» در زاهــدان بــه خــاک
ســپردند.
مرحوم آیتاهلل عبادی بین مردم به
مردمداریشناختهشدهبودند،اینخصیصه
اخالقی از نگاه دخترش چگونه نمود داشت؟
پــدرم ســال  ۷۲بــا حداقــل امکانــات بــه مشــهد
آمدنــد و از همــان ابتــدای حضورشــان روال
مردمــداری و اهمیــت دادن به مردم رویه کارشــان
بــود نــه اینکــه فقــط ایــن خصیصــه را در زاهــدان
داشــته باشــند .در زمــان مرحــوم آیـتاهلل شــیرازی
برگــزاری نمــاز جمعــه بــه گون ـهای بــود کــه بیــن
صفــوف نمــاز مســئوالن و مــردم نردهکشــی شــده
بــود .پــدرم بــا پذیــرش ایــن مســئولیت و اقامــه
نمــاز در حــرم مطهــر خواســتند نردههــا برداشــته

شــود و ایــن مرزبانــی بیــن مــردم و مســئوالن از بیــن
بــرود و مــردم بتواننــد براحتــی در کنــار مســئوالن
بنشــینند .دفتــر پــدرم همیشــه بــر روی مــردم بــاز
بــود و پــدرم مالقــات مردمی داشــتند .حضــور پدرم
در محضــر خانــواده شــهدا بــه عنــوان خادمشــان
بــرای همــه مشــهود بــود و بــا تعصــب خاصــی بــه
ل آنهــا رســیدگی میکردنــد .حاجآقــا حتــی
مســائ 
در وصیتنامهشــان خواســته بودنــد در بهشــت
رضــا«ع» ،بیــن مــردم و در قطعــه شــهدا بــه خــاک
ســپرده شــوند.
در ابتدای پیروزی انقالب اغلب
شخصیتهایمهم کشوریموردسوءقصد
و ترور گروهکها قرار میگرفتند .پدر شما از
اینامرمستثنیبودند؟
ســال  ۷۳منافقــان قصــد تــرور پــدرم را در حین نماز
جمعــه داشــتند امــا شــرایط بــهگونـهای رقــم خــورد
کــه مــادرم در بیمارســتان بســتری بودنــد و صبــح
آن روز بــه پــدرم اعــام شــد کــه حــال مــادر وخیــم
اســت و بایــد تحــت عمــل جراحــی قــرار بگیرنــد کــه
پــدرم آنجمعــه را بــرای نمــاز نرفتنــد و بــه جــای
ایشــان آقــای عبایــیخراســانی امــامجمعــه موقت
مشــهد بــرای نمــاز حاضــر شــد کــه مــورد هــدف قــرار
گرفت و متأســفانه از ناحیه دســت مجروح شد .به
خاطر تشــابه اســمی که بعدها خود منافقان اعالم
کردنــد کــه هــدف آیـتاهلل عبــادی بــوده اســت.
مرحوم پدرتان برای انجام چه کاری به
بیرجند سفر کردند و هنگام بازگشت به
مشهددچار سانحهتصادفشدند؟
پــدرم اواســط بهمــن بــرای انجــام برخــی کارهــا و
یک مأموریتکاری به ســمت بیرجند و شــهرهای
اطــراف عــازم شــدند ،آنســال بــرف ســنگینی
آمــده بــود .حاجآقــا روز  ۲۱بهمــن بــه طــرف مشــهد
حرکــت میکننــد تــا راهپیمایــی  ۲۲بهمــن را در
مشــهد باشــند .بهخاطــر بــرف و یخبنــدان جــاده،
ماشــین حامــل پــدرم تصــادف کــرد و ایشــان از
چنــد ناحیــه دچــار جراحــت شــدند .در مشــهد
ابتــدا در بیمارســتان امــام رضــا«ع» و بعــد بــه
بیمارســتان امــداد منتقــل شــدند .ایشــان بعد چند
روز بســتریبودن در چنــد بیمارســتان درخواســت
کردنــد کــه بــه منــزل منتقــل شــوند کــه مســئوالن
دفترشــان ،او را بــه منزلــی در خیابــان امــام رضا«ع»
منتقــل کردنــد .بــا توجــه بــه ســابقه بیمــاری قلبــی
حاجآقــا و نبــود امکانــات پزشــکی و نبــود پزشــک
متخصــص قلــب ایشــان در رونــد معالجــه و
مراقبتهــای الزم قــرار نگرفتنــد و متأســفانه بعد از
 ۱۷روز ســرانجام جمعه شــب حدود ســاعت  ۲۰دار
فانــی را وداع گفتنــد.

هفتهنامۀفرهنگی،اجتماعیو اطالعرسانـــــݡی
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اعمالشبپرفضیلت
لیلةالرغائب را از دست ندهیم...
نهــا مخلــوق خداســت امــا برخــى از آنهــا از شــرافت و ويژگــى خاصــى
گرچــه همــه زما 
برخــوردار اســت .و در میــان ما ههــا ســه مــاه رجــب ،شــعبان و رمضــان ،داراى امتيــاز و
برجســتگى ويــژهاى هســتند .و مــاه رجــب مــاه عبــادت و بندگــی و مقدم ـهای بــرای
شستوشــوی کامــل دل و روح از زنگارهــا و کثافــات بــرای ورود پاکیــزه و نورانــی بــه مــاه مبــارک
یشــده و
رمضــان اســت .مــاه رجــب حتــی در پیــش از اســام هــم مــاه بســیار مهمــی شــناخته م 
مردم آن را بسیار گرامی میداشتند.

رســول اعظــم «ص» مىفرمايــد :رجــب،
ّ
نســبب آن
األصــم» اســت؛ و بدا 
«شــهراهلل
ّ
«اصــم» ناميدنــد كــه هيــچ ماهــى بــه پايــه
را
عظمــت آن نمىرســد .مــردم زمــان جاهليــت
بــه رجــب حرمــت مىنهادنــد و آنــگاه كــه اســام
درخشــيدن گرفــت ،بــر حرمــت آن افــزود.
بدانيــد كــه رجــب ،مــاه خــدا شــعبان ،مــاه مــن و
رمضــان ،مــاه امــت مــن اســت پــس هركــس يــك
روز از رجــب را روزه بــدارد ،مسـ ّ
ـتحق رضــوان
الهــى شــود و روزهاش غضــب الهــى را خامــوش
كنــد و خداونــد درى از درهــاى ّ
جهنــم را بــر او
ببنــدد .اگــر كســى بــه انــدازه تمــام زميــن طــا
انفــاق كنــد ،برتــر از روزه يــك روز آن نخواهــد
بــود ...و هــرگاه شــب شــود ،دعايــش مســتجاب
خواهــد بــود :يــا در دنيابــه او عطــا خواهــد شــد و
يــا بــراى آخــرت او ذخيــره میشــود »...حضــرت
رســول ســپس ســپس ثــواب دو ،ســه ،چهــار،
پنــج ،تــا ســى روز ،روزه مــاه رجــب را تــك تــك بــا
توضيــح كامــل بيــان فرمــود.
امــا در میــان خــود ایــن مــاه ،اولیــن شــب جمعــه
آن کــه بــه «لیلةالرغائــب» مشــهور اســت ،فضیلــت
و شــرافت فوقالعــادهای دارد .در ایــن شــب،
اعمالــی بــه نقــل از حضــرت رســول وارد شــده کــه
فضیلــت بســیار دارد.1
دربــاره اعمــال ایــن شــب مرحــوم میــرزا جوادآقــا
ملکــی تبریــزی «قــدس ســره» در «المراقبــات»
میفرماینــد:

[آرزو مستأجرحقییق]

تمامزندگیام
از امامرضاست...
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هنــوز دوران خدمــت ســربازیاش را خــوب بــه یــاد دارد؛ روزهایــی کــه شــجاعانه در یکــی از مناطــق مــرزی
غــرب کشــور خدمــت میکــرد .در همــان دوران بــود کــه عشــق امــام رضــا«ع» در وجــودش ریشــه دوانیــد و او
را از شــیفتگان ایــن امــام همــام کــرد تــا جاییکــه ســالها بعــد نامــش در زمــره واقفــان حــرم مطهــر رضــوی
ثبت شــد.
ســیدکاظم آذر بخشــایش ،متولــد  1359و ســاکن شهرســتان قــدس اســتان تهــران اســت ،البتــه اصالتــش
بــه شــهر بخشــایش آذربایجــان شــرقی برمیگــردد .او یــک قطعــه زمیــن با احــداث یک ســوئیت را در ســال
 1397در روســتای بازگیــر شــهر مینودشــت اســتان گلســتان وقــف آســتان قــدس رضــوی کــرد .ایــن واقــف
ترکزبــان میگویــد« :وقتــی خدمتــم را در منطقــه مــرزی گیالنغــرب میگذرانــدم ،خطــر اســارت منافقین
تهدیدمــان میکــرد .در همانزمــان خــواب امــام رضــا«ع» را دیــدم کــه گفتنــد ضمانتــت کردیــم و کســی
بــا تــو کاری نــدارد .همیــن اتفــاق هــم افتــاد .بدینترتیــب شــیفته آقــا امــام رضــا«ع» شــدم و ایــن عشــق و
عالقــه در ذهــن ،جســم و قلبــم مانــدگار شــد و هیچکســی نمیتوانــد آن را از مــن بگیــرد» .او مدرســه نرفتــه و
دوران زندگـیاش را بــا کار و تــاش گذرانــده اســت .بخشــایش ادامــه میدهــد« :ســالها بعــد ،وقتی از ســفر

ّ َْ َْ ُ َ َ
ّ
ّ
ناه ِفــي ل ْيل ِة
بتســليمة ،يقــرء فــي كل ركعة فاتحة الكتــاب مـ ّـرة و ِ«إنــا أنزل
ركعــة ،يفصــل بيــن كل ركعتيــن
َ
ّ
ْال َقـ ْـدر» ثــاث مـ ّـرات ،و ُ«قـ ْـل ُهـ َـو ُ
اهّلل أ َحـ ٌـد» اثنتـ ُـي عشــرة مـ ّـرة ،فــإذا فــرغ مــن صالتــه صلــى علـ ّـي ســبعين
ِ
ّ
ّ
َ
3
ـل َعلــى ُم َح َّمـ ٍـد ّالن ِبـ ِّـي األ ِّمـ ِّـي َو َعلــى آ ِلـ ِـه.
مـ ّـرة ،يقــول :الل ُهـ َّـم َصـ ِ 
جشــنبه مــاه رجــب را روزه بگیــرد ،ســپس بعــد از نمــاز مغــرب و عشــا ،دوازده رکعت نماز
هرکــس اولیــن پن 
بخوانــد ،در هــر رکعــت «حمــد» یــک مرتبــه و «إنــا أنزلنــاه» ســه مرتبــه و «قــل هــو اهلل أحــد» دوازده مرتبــه
ـاز ،هفتــاد مرتبــه بــر مــن صلوات بفرســتد و بگوید:
بخوانــد ،وبعــد از خوانـ
ـدن نمـ ْ ُ
َّ
َ
ّ َ
َ
«الل ُه َّم َص ِل َعلى ُم َح َّم ٍد ّالن ِب ِّی ال ِّم ِّی َو َعلى آ ِل ِه».
سپس به سجده رود و هفتاد مرتبه بگوید:
ْ َ َ
«س ُّب ٌ
وح ُق ُّد ٌ
ُ
وس َر ُّب ال َمال ِئک ِه َو ُّالر ِوح».
َ
َ
ْ
َ
ْ
َ
ْ
َ
َ
ْ
ّ
َ
َ
ْ
ْ
َ
َ
َ
«ر ّب اغ ِف ْر َو ْار َح ْم َو تج َاوز ع ّما ت ْعل ُم إن َ
َ
ک أنت ال َع ِل ُّی العظ ُم».
سپس سر از سجده بردارد و بگویدِ :
ِ
باز به سجده رود و هفتاد مرتبه بگوید:
ْ َ َ
«س ُّب ٌ
وح ُق ُّد ٌ
ُ
وس َر ُّب ال َمال ِئک ِه َو ُّالر ِوح».
پس حاجت خود را از خداوند بخواهد که إنشاءاهلل برآورده خواهد شد0
پیامبــر خــدا «صلــی اهلل علیــه وآلــه وســلم» بعد از این فرمایشــات فرمودند« :ســوگند به خدایــی که جان
مــن در دســت اوســت ،هــر مــرد و زنــی کــه ایــن نمــاز را بهجــا آورد ،خداونــد گناهانــش را میبخشــد هــر
چنــد بــه انــدازه کــف دریــا و شــمار ریگهــا و همــوزن کوههــا و بــه تعــداد بــرگ درختــان باشــد و در قیامــت
هفتصــد نفــر از خویشــانش را کــه ســزاوار آتــش دوزخنــد شــفاعت کنــد و در شــب اول قبــر خداونــد پــاداش
ایــن نمــاز را بــه بهتریــن شــکل و بــا صورتــی خنــدان و زبانــی شــیوا نــزدش میفرســتد و او میگویــد:
«دوســت مــن! محبوبــم! بشــارت بــاد بــر تــو کــه از تمــام رنجهــا و ســختیها رهایــی یافتــی».
او ســـؤال میکنــد« :تــو کیســتی؟ کــه تاکنــون شــخصی بــه زیبایــی تــو ندیــدهام و بویــی به خوشــبویی تو
به مشــامم نرســیده اســت!»
او پاســـخ میدهــد« :مــن ثــواب و پــاداش همــان نمــازی هســتم کــه تــو در فالنشــب و فالنمــاه
خوانــدی .مــن در شــب اول قبــرت کنــارت آمــدم تــا حــق تــو را بهجــای آورم و در تنهایــی مونســت باشــم
و تــرس و وحشــتت را از بیــن ببــرم و آنــگاه کــه در صــور دمیــده میشــود و قیامــت برپــا میشــود ،بــر ســرت
ســایه میافکنــم و تــو بــه تمامــی خیرهایــی کــه از جانــب موالیــت هســت ،میرســی».

از رســول خــدا «صلــی اهلل علیــه و آلــه و ســلم»
روایــت شــده اســت کــه فرمــود :از نخســتین شــب
جمعــه مــاه رجــب غافــل نشــوید زیــرا مالئکــه و
فرشــتگان خداونــد بــه آن شــب« ،لیلةالرغائــب»
میگوینــد و علــت نامگــذاری آن ایــن اســت
کــه چــون یکســوم از شــب میگــذرد تمامــی
فرشــتگانی کــه در آســمانها و زمیــن هســتند،
در کعبــه و اطــراف آن جمــع میشــوند .در ایــن
هنــگام خداونــد آنــان را مــورد خطــاب خویــش قــرار
میدهــد و میفرمایــد« :ای فرشــتگان مــن! هــر
چــه میخواهیــد از مــن بخواهیــد».
فرشــتگان عــرض میکننــد« :خداونــدا! خواســته
مــا از تــو ایــن اســت کــه گناهــان کســانی را کــه در
مــاه رجــب روزه مــی گیرنــد ،ببخشــایی و آنــان را
مــورد آمــرزش خویــش قــرار دهــی».
خداونــد تبــارک و تعالــی میفرمایــد« :ایــن کار را
انجــام دادم».
شایســته اســت کســی که این حدیث را میشــنود،
در لیلةالرغائــب ،بــر فرشــتگان زیــاد ســام و درود
بفرســتد تــا تکلیفــی را کــه آیــه تحیــت بــر عهــده مــا
بتحیــة ّ
گذاشــته کــه «و إذا حییتــم ّ
فحیــوا بأحســن
ّ
منهــا او ردوهــا»2؛ «هــرگاه بــه شــما تحیــت گوینــد،
پاس ــخ آن را بهتــر از آن بدهیــد ،یــا (الاقــل) بــه
همانگونــه پاس ــخ گوییــد ».ادا کــرده باشــد.
ّ
قــال رســول اهّلل «صلــى اهّلل عليــه و آلــه» :مــا ِمــن
َ
أحـ ٍـد صـ َ
ـام يــوم الخميــس ّأول خميــس مــن رجــب
ّ
ثــم يصلــى بيــن العشــاء و العتمــة اثنتــي عشــرة
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مشــهد بــه تهــران برمیگشــتم بــه روســتای بازگیــر
مینودشــت پیش دوســتانم رفتــم .در آنجــا بود که
زمینــی را کــه پولش را با فــروش خودرویم پرداخت
کــردم ،خریــدم .دور ایــن زمیــن را دیــوار کــردم و در
آن ســوئیتی ســاختم .تصمیم داشــتم در آن زمین
روســتایی ،واحــد تولیــدی بــه نــام خادمالرضــا«ع»
راهانــدازی کنــم ،امــا ســهبــار خــواب امــام رضــا«ع»
را دیــدم کــه بــه مــن گفتنــد ایــن زمیــن
را بــده تــا چیــز دیگــری بــه تــو بدهیــم.
مــن هــم بــا همســرم تصمیــم گرفتــم
آن را اهــدا کنــم» .او از طریــق یکــی
از آشــنایانش در مشــهد دربــاره
چگونگــی اهــدای ایــن زمیــن بــه
آســتان قــدس رضــوی پرسوجــو

میکنــد بدینترتیــب مراحــل اداری ایــن وقــف از طریق دفتر نمایندگی آســتان قــدس رضــوی در گرگان
در مــدت یــک هفتــه انجــام میشــود .ایــن واقــف بــا ابــراز خرســندی میافزایــد« :انجــام ســریع ایــن وقف
مایــه تعجــب بســیاری افــراد شــد .بعضــی از آنــان بــه مــن گفتنــد انــگار خــود امــام رضــا«ع» ایــن وقــف را
برایــت هماهنــگ کــرده بودنــد و تــو بایــد فقــط آن را امضــا میکــردی» .او بــا اشــاره بــه اینکــه جوشــکار
و مســتأجر اســت ،بیــان میکنــد« :پــس از آنکــه ازدواج کــردم بــه همســرم هــم گفتــم هــر آنچــه دارم
متعلــق بــه امــام هشــتم«ع» اســت و مــن فقــط امانتدارشــان هســتم .همســرم هــم قبــول کرد و شــریک
راهــم شــد .پــس از ایــن وقــف هــم آقــا امــام رضــا«ع» هدیـهام را دادنــد .ایــن هدیــه مــادی نبــود ،در واقــع
اتفاقــی در زندگـیام افتــاد کــه ایشــان وکیلــم شــدند و آبرویــم را خریدند .همچنین
از برکــت ایــن وقــف بهطــور منظــم ســر کار هســتم» .بخشــایش بــا بیــان اینکــه در
میــان اطرافیانــش واقفــی نبــوده اســت ،میگویــد« :با حضور در همایش تجلیــل از
واقفــان آســتان قــدس رضــوی در ســال جــاری بــا اهمیــت وقــف آشــنا شــدم .البتــه
امــام رضــا«ع» نیــازی بــه وقــف مــا ندارنــد بلکــه مــا بــه شــفاعت ایشــان در آخــرت
احتیــاج داریــم .مــا بــا قــرآن معاملــه کردیــم .تولیــت ایــن موقوفــه هــم متعلــق بــه
آســتان قــدس رضــوی اســت تــا هــر طــور بخواهــد از آن اســتفاده کنــد».
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چــــــهخبر؟

تولیت آستان قدس رضوی پس از انداختن رأی خود به صندوق:

نمایندگان مجلس به رفع مشکالت محرومان
و تحقق عدالت اجتماعی اهتمام ویژه داشته باشند
تولیــت آســتان قــدس رضــوی در جریــان
حضــور در یکــی از مناطــق حاشــیه شــهر
مشــهد و انداختــن رأی خــود بــه صنــدوق ،نســبت
بــه ضــرورت توجــه نماینــدگان مجلــس بــه
برنامهریزی و تدوین قوانین جهت رفع مشکالت
مناطــق محــروم و تحقــق عدالــت اجتماعی تأ کید
کرد.
حجتاالســام و المســلمین احمــد مــروی کــه
در شــعبه اخــذ رأی مســتقر در مســجد الرضــا«ع»
منطقــه شــهید باهنــر مشــهد ،آرای خــود را در
انتخاباتهــای یازدهمیــن دوره مجلــس شــورای
اســامی و میــاندوره مجلــس خبــرگان رهبــری
بــه صندوقهــای رأی انداخــت ،گفــت :هــدف از
حضــور در یکــی از شــعب اخــذ رأی مناطــق محــروم
حاشــیه شــهر مشــهد توجــه دادن مســئوالن بــه
ایــن ولینعمتــان حقیقــی کشــور اســت ،امیــدوارم
نمایندگانــی کــه انتخــاب میشــوند به مشــکالت و
دردهــای ایــن مناطــق توجــه داشــته باشــند.
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وی افــزود :گرچــه وظیفــه نماینــدگان مجلــس کار
اجرایــی ،عمرانــی و آبادانــی نیســت ،ایــن کار دولت
اســت و داوطلبــان نبایــد چنیــن وعدههایــی بــه
مــردم بدهنــد ،امــا نماینــدگان میتوانند بــا کارهای
کارشناســی خــوب و تدویــن قوانین مناســب کمک
کننــد تــا عدالــت در جامعــه اجــرا شــود .وی تصریــح
کــرد :امــام خمینــی در پیام خود به مجلس شــورای
اول ،بــر اجــرای عدالــت تأ کیــد کــرده بــود.
تولیــت آســتان قــدس رضــوی تصریــح کــرد :مــا اگــر
میخواهیــم جامعــه اســامی داشــته باشــیم ،بایــد
عدالــت را اجــرا کنیــم؛ بــه واســطه عدالــت ،احــکام
اســامی در جامعــه اجــرا میشــود .وی بــا بیــان
اینکــه زمینــه و بســتر بــرای اجــرای احــکام اســامی
زمانــی در جامعــه فراهــم میشــود کــه عدالــت در
جامعه اجرا شــود و مردم احســاس تبعیض نکنند،
از نماینــدگان مجلــس خواســت توصیههــای رهبــر
معظــم انقالب را همواره ســرلوحه برنامههای خود
قــرار دهنــد.

وی اظهــار کــرد :بــه هــر میــزان تعــداد آرای یــک
نماینــده بیشــتر باشــد ،مســئولیت او ســنگینتر
اســت؛ نمایندگان توجه داشــته باشــند به تعداد هر
رأیــی مســئولیت بیشــتری دارنــد.
تولیــت آســتان قــدس رضــوی گفــت :حضــرت امــام
خمینــی در دومیــن بنــد پیــام خــود بــرای اولیــن
مجلــس شــورای اســامی ،بــه موضــوع توجــه
بــه محرومــان و مســتضعفین تأ کیــد میکننــد؛
نماینــدگان مجلــس بایــد تــاش بــرای اجــرای
عدالــت و توجــه بــه محرومــان را مدنظــر داشــته
باشــند.
وی خاطرنشــان کــرد :نماینــدگان مجلــس شــورای
اســامی بایــد روحیــه انقالبــی ،ایســتادگی در برابــر
اســتکبار را داشــته و مؤمــن و خــدا تــرس باشــند و
خداونــد را همــواره شــاهد و ناظــر بــر اعمــال و گفتــار
خــود بداننــد و از عزت ،ســربلندی و اســتقالل کشــور
دفــاع کننــد.
وی بــا اشــاره بــه ایــن فرمایــش امــام خمینــی کــه
«مثــل مــدرس را انتخــاب کنیــد» ،گفــت :توصیــه
مــن بــه نماینــدگان محتــرم مجلــس ایــن اســت که
یــک بــار زندگینامــه شــهید مــدرس را بخواننــد و بــا
موضــع گیریهــای آن شــهید عالیقــدر در مســائل
داخلــی ،ملــی و بیــن المللــی آشــنا شــوند ،چــرا کــه
شــهید مــدرس یک الگــوی موفق و تمامعیــار برای
نمایندگان محترم مجلس شــورای اســامی است.
حجتاالســام والمســلمین مروی پــس از انداختن
ق بــه دیــدار خانــواده شــهید
رأی خــود بــه صنــدو 
مدافــع حــرم «اســماعیل رضایــی» از شــهدای لشــکر
فاطمیــون منطقــه شــهید باهنــر مشــهد رفــت .ایــن
شــهید عالیقــدر  15بهمنمــاه ســال جــاری در شــهر
حلــب ســوریه بــه فیــض شــهادت نائــل آمــد.

فراسوی واژهها

ارتباطگیریمؤثر بامعارفرضوی

رونمایی از «مواد اولیه و تجهیزات دیالیز
صفاقی» تولید داخل در مشهد
«ســت ،قطعــات ،مــواد اولیــه و تجهیــزات دیالیــز صفاقــی» تولیــد داخلــی بــا حضــور تولیــت
آستان قدس رضوی در شرکت داروسازی ثامن این هفته در مشهد رونمایی میشود.
بــه همــت شــرکت داروســازی ثامــن مراســم رونمایــی از ســت ،قطعــات ،مــواد اولیــه و تجهیــزات
دیالیــز صفاقــی تولیــد داخلــی بــا حضــور حجتاالســام والمســلمین احمــد مــروی تولیــت آســتان
قــدس رضــوی و جمعــی از مســئوالن کشــوری در شــرکت داروســازی ثامــن وابســته بــه هلدینــگ
یشــود.
ســامت و داروی ســازمان اقتصــادی رضــوی برگــزار م 
همچنیــن همزمــان بــا ایــن مراســم تفاهــمنامــه طیــب و تفاهمنامــه ســ ه جانبــه راهانــدازی
نخســتین پردیــس فنــاوری خصوصــی دارو و تجهیزات پزشــکی کشــور با عنوان «ســامت ثامن»
یشــود .بازدیــد جمعــی از مدیــران کشــور از خط تولید شــرکت داروســازی ثامن و همچنین
امضــا م 
شــرکت دانشبنیــان ســامان داروی هشــتم از دیگــر برنامههــای ایــن مراســم بــه شــمار میآیــد.
یــادآور میشــود ،شــرکت داروســازی ثامــن بــا هــدف تأمیــن نیازهــای دارویــی کشــور و صــدور
آن بــه بازارهــای هــدف در ســال  1363تأســیس و در ســال  1371بــه بهر هبــرداری رســید .ایــن
شــرکت اولیــن و تنهــا تولیدکننــده انحصــاری محلولهــای دیالیــز صفاقــی و ارائهدهنــده خدمــات
مراقبتهــای ویــژه ایــن فــرآورده بــه بیمــاران کلیــوی در ایــران بــه شــمار م ـیرود.

صعودكوهنوردان آستان قدس رضوی به قله چمن
تيمــي از هيئــت كوهنــوردی آســتان قــدس رضوی به مناســبت دهه مبــارك فجر ،قله
چمــن را فتــح و پرچــم هــای متبرك آســتان قدس رضوی و جمهوری اســامی ايــران را
بر فراز آن به اهتزار درآوردند.
توهشــت نفــره در چهل و يكمين ســالگرد پيروزی انقالب اســامی ايــران ،طی
ایــن تیــم بیس 
يــك صعــود زمســتاني در يــك روز آفتابــی ،قلــه پوشــيده از بــرف
چمــن در ارتفاعــات زشــك را درنورديدنــد و بــا
همــت واال و هماهنگــي و نظــم زيبایــی ،يكبــار
ديگــر آهنــگ زيبای همراهــی را با يكديگر زمزمه
كردنــد.
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برقــراری ارتبــاط بــا افــراد و توانایــی انتقــال صحیــح پیــام ،یکــی
از مهمتریــن چالشهــای موجــود در مســیر گســترش و توســعه
فرهنــگ اســامی اســت .در ایــن موضــوع ،آموزههــای غربــی
زیــادی وجــود دارد کــه هیچکدام متناســب با شــرایط محیطی
و زندگــی اســامی نیســت و بــه نظــر میرســد توجــه بــه زندگــی
ائمــه و پیــروی از مســیر اشــان ،راهگشــای ایــن مســئله باشــد.
کتــاب «مهارتهــای ارتبــاط مؤثــر در ســیره امــام رضــا» اثــری
اســت کــه در همیــن حــوزه نوشــته شــده اســت.
ایــن کتــاب با محوریــت احادیثامام رضــا«ع» در ایجــاد ارتباط
مؤثــر دو مؤلــف (حجتاالســام علــی خیــاط و علــی جانفــزا)
نخســتین بــار در ســال  1395در  176صفحــه ،قطــع رقعــی و
شــمارگان  1000نســخه توســط انتشــارات آســتان قدس رضوی
(بهنشــر) بــه چــاپ رســیده اســت.
علــی خیــاط یکــی از مولفــان کتــاب در اینبــاره میگویــد :امــام
رضــا «ع» در گفتــار و رفتــار بــه منظــور داشــتن ارتبــاط مؤثــر بــا
شــنوندگان بســیاری از مســائل ارتباطــی را رعایــت میکردنــد.
وی بــا بیــان اینکــه بــا تغییــر در دیــدگاه میتوانیــم بــه نتایــج
ارزنــدهای برســیم اضافه میکند :در ســیره امام رضــا«ع» نکات
بســیار مؤثــری وجــود دارد و تنهــا بــا تغییــر زاویــه دیــد میتــوان
آنهــا را اســتخراج کــرد .علــی جانفــزا دیگــر مؤلف کتــاب با بیان
اینکــه بــرای تألیــف ایــن کتــاب در ابتــدا تالش کردیــم تا منابع
معتبــر در حــوزه ارتباطات را مطالعه کنیم ،میافزاید :در مرحله
دوم بــه بررســی و تحقیــق جــدی احادیــث و ســیره امام رضــا«ع»
پرداختیــم .بــه گفتــه وی از ایــن کتاب چهــار مقاله به مجالت
علمــی کشــور ارســال شــده و مــورد مداقــه اســتادان قــرار گرفته و
نویســندگان در عیــن حــال تأکیــد میکننــد کــه مهارتهــای
ارتباطــی بیــش از مــوارد نــام بردهشــده در ایــن نوشــتار اســت و در
ایــن کتــاب تنهــا بــه ذکر مثالهایــی از احادیث رضوی بســنده
و ســعی شــده عــاوه بــر آوردن احادیــث ،تحلیلهایــی نیــز بــه
فراخــور تــوان آورده شــود.
کتــاب «مهارتهــای ارتبــاط مؤثــر در ســیره امــام رضــا» در ســه
فصــل «پیشنیازهــا و روشهــای ارتباطــی امــام»« ،عوامــل
رسانـــــݡیـار امــام» و «بازدارندههــای
اطالـعـار و رفتـ
اجتماعیدروگفت
ـاط مؤثــر
ـراری ارتبـ
هفتهبرقـ
فرهنگی،
نامۀ
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ارتبــاط در گفتــار و رفتــار امــام» تدویــن شــده اســت.

راهشهیدان
شهیدمهدیحسینیبهروایتهمسر...
مهمتریــن مشــخصهای کــه میتوانــم از همســرم
بــرای شــما بگویــم خوشاخالقــی او بــود .رفتــار و
اخــاق خــوب شــوهرم زبانــزد همــه بــود .مــن و آقــا
مهــدی دوازده ســال زندگــی مشــترک داشــتیم و
حاصــل زندگــی مشــترک مــا دختــری بــه نــام نغمــه
اســت .همســرم یــک مستشــار نظامــی در ســوریه
بــود و تمــام تــاش خــود را کــرد کــه تــا لحظ ـهای
کــه جــان در بــدن دارد از حریــم پــاک اه ـل
بیت«علیهمالســام» در ســوریه دفاع کند و عاقبت
هــم در ایــن راه جــان خــود را فــدا کــرد.

پای صحبتهای مهسر شهید مدافع حرم مهدی حسیین

وقتــی امنیــت حــرم حضــرت زینــب را دیدم

احســاس آرامــش کردم

[بتولپرهیزکار]
مهــدی حســینی بیــش از دو ســال طــی ســفرهای مختلــف ،داوطلبانــه بــه ســوریه
میرفــت و در میــان مستشــاران نظامــی بــرای آزادی شــهرهای مختلــف ایــن کشــور از
یکــرد .او کــه یکــی از مستشــاران زبــده نظامــی در ســوریه
چنــگ تروریس ـتهای تکفیــری تــاش م 
بــود ،در روز  13مهرمــاه ســال  95بــر اثــر انفجــار یــک کامیــون انتحــاری در حومــه شــهر حلــب
بــه شــهادت رســید .مهــدی متولــد ســال  1359و ســاکن تهــران بــود .گفتوگــوی مــا بــا «زهــرا
ســلیمانیزاده» همســر ایــن شــهید بزرگــوار را در ادامــه میخوانیــد.

گزیدۀاندیشهها
حضرتآیتاهللخامنهای:

بینوایاندر عالمرمانو کتاب
یکمعجزهاست
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جنبههاییاز زندگیاینشهید کهمیتوان
به عنوان یک الگوی عملی برای زو جهای
جوانمعرفی کرد؟
در طــول دوازده ســال زندگــی مشــترکی کــه بــا
هــم داشــتیم حتــی یــک بــار هــم بــا تنــدی بــا
مــن حــرف نــزد .همیشــه بــرای صــدا کــردن مــن
یکــرد.
از کلمههــای محبتآمیــز اســتفاده م 
همیشــه ســعی میکــرد در کارهــای خانــه و
نگهــداری از نغمــه بــه مــن کمــک کنــد .هرچنــد
در ایــن ســالها بــه دلیــل موقعیــت شــغلی کــه
داشــت خیلــی وقتهــا از خانــه دور بــود و در
مأموریــت بســر میبــرد و دوری بخــش اعظــم
زندگــی مــا شــده بــود .ولــی در همــان مــدت کمــی
هــم کــه در خانــه بــود ،آنقــدر بــا مهربانــی رفتــار
میکــرد کــه مــن همیشــه شــرمنده محبتهایــش
میشــدم .بــه نظــر مــن ا گــر همــه زوجهــای جــوان
بویــژه آقایــان ایــن رفتارهــا را الگــوی خــود قــرار
دهنــد زندگــی خــوب و موفقــی خواهنــد داشــت.

به نظر من بینوایان ویکتور هوگو برترین رمانی اســت که در طول تاریخ نوشــته شــده اســت .من همه
رمانهــای طــول تاریــخ را نخوانــدهام ،شــکی در ایــن نیســت؛ امــا مــن مقــدار زیــادی رمــان خوانــدهام کــه
مربــوط بــه حــوادث قرنهــای گوناگــون هــم هســت .بعضــی رمانهای خیلــی قدیمــی را هم خوانــدهام.
ً
مثــا فــرض کنیــد کمــدی الهــی را خوانــدهام .امیرارســان هــم خوانــدهام .الــف لیلــة و هــزار و یــک شــب را
هــم خوانــدهام .وقتــی نــگاه میکنــم بــه ایــن رمانــی کــه ویکتــور هوگــو نوشــته ،میبینــم ایــن چیــزی
ً
اســت کــه اصــا امــکان نــدارد هیچکــس بتوانــد بهتــر از ایــن بنویســد یــا نوشــته باشــد و معــروف نباشــد و
مثــل منــی کــه در عالــم رمــان بــودهام ،ایــن را ندیــده باشــم یــا اســمش را نشــنیده باشــم...
ً
مــن میگویــم بینوایــان یــک معجــزه اســت در عالــم رماننویســی ،در عالــم کتابنویســی .واقعــا یــک
معجــزه اســت ...مــن بــه همــه جوانهــا توصیــه میکنــم ،نــه حــاال کــه دارم بــا شــما صحبــت میکنــم،
بارهــا ایــن را گفتـهام .زمانــی کــه جوانهــا زیــاد دور و بــر من میآمدند قبــل از انقالب ،بارهــا این را گفتهام
ً
که بروید یک دور حتما بینوایان را بخوانید .این بینوایان کتاب جامعهشناسی است ،کتاب تاریخی
اســت ،کتــاب انتقــادی اســت ،کتــاب الهــی اســت ،کتــاب محبت و عاطفه و عشــق اســت.
* در همیــن مقولــه قصــه و رمــان ... ،شــما اطــاع داریــد کــه مــن قدری با این مقوله مرتبطم .ما دســتمان

عــاوه بــر اینهــا آقــا مهــدی همیشــه در زندگــی الگــو
داشــت و مطیــع امــر والیــت فقیــه بــود .حــرف ولــی
فقیــه بــرای او حجــت بــود و به توصیههای ایشــان
در زمینــه داشــتن زندگــی خانوادگــی موفــق را بدقت
مطالعــه و عملــی میکــرد.
باهمهعشقی کهبههمسرتانداشتید
چگونهتوانستیداوراراهیسوریه کنید؟ترس
از دست دادنش مانع از این اقدام شما نشد؟
درســت اســت مــن و آقــا مهــدی خیلــی بــه هــم
عالقهمنــد بودیــم و زندگــی آرام و خوبــی در کنــار
هــم داشــتیم ولــی ایــن عشــق باعــث نشــد از
مســئولیت شــرعی و دینــی کــه در قبــال دفــاع از
اســام بــر دوش مــا بــود غافــل شــویم .مســتندی
را در فضــای مجــازی دیــده بــودم کــه داعــش
یکــرد .بــا خــودم
ســر نوجوانــی را از تــن او جــدا م 
ً
فکــر کــردم کــه واقعــا اگــر آن نوجــوان بــرادر مــن
بــود ،چــه حالــی داشــتم؟ بــرای همیــن بــود کــه
وقتــی همســرم زنــگ مــیزد و میگفــت اگــر
ســختتان اســت برگــردم؟ بــه او میگفتــم« :نــه
مهــدی جــان! در ســوریه بمــان و تکفیریهــا را
نابــود کــن! اگــر شــما و امثــال شــما نباشــید و اگــر
مــا از خودمــان نگذریــم ،ایــن اتفــاق بــرای بــرادر
و خواهرهــای خودمــان میافتــد» .حتــی خــود
مــن هــم حاضــر بــودم ســاح در دســت بگیــرم
و بــا دشــمن بجنگــم .مــن و آقــا مهــدی و همــه
شــهدای راه مقاومــت و مدافعــان حــرم ،از آرامــش
خــود گذشــتیم تــا بــه حریــم پــاک حضــرت
زینــب«س» آســیبی نرســد و پرچــم اســام نــاب
محمــدی همیشــه برافراشــته باشــد.
واقعــا خالــی اســت .مــا داخــل کشــور هیــچ کار
بزرگــی نداریــم .کارهای بزرگی کــه در این زمینه
ً
در کشــورها و ملتهــای دیگــر وجــود دارد ،مــا اصال
مشــابه آنهــا را نداریــم؛ نــه مشــابه فرانســویها ،نــه
مشــابه روسهــا و نــه بعضــی از ملتهــای دیگــر!
اینهــا خألهایــی اســت کــه بایــد پــر
بشــود؛ لیکــن تــا مادامــی کــه پــر
نشــده ،مــا از ترجمههــای خــوب
میتوانیــم اســتفاده کنیــم.
البتــه پایــه توقعــات بنــده هــم بــه
ایــن زیــادی نیســت کــه میفرماییــد
از «بینوایــان» هرچــه پایینتــر؛ نــه ،اگــر
امــروز در ایــن کشــور کســی یــک قصــه
درســت کنــد کــه دو درجه هم پایینتــر از

اولویتهایایشانبرایتربیتفرزندچهبود؟

روی تربیــت دخترمــان نغمــه خیلی حســاس بــود و
بــه مــن میگفــت هــر زمــان کــه نغمــه به ســن هفت
ســالگی رســید و میخواســت بــه مدرســه بــرود بایــد
مدرسـهای را انتخــاب کنیــم کــه عــاوه بــر درس ،از
نظــر دینــی و اعتقــادی هــم روی بچههــا کار کننــد.
درس را همــه مدرسـهها بــه بچههــا یــاد میدهنــد.
اعتقــاد داشــت کــه بچــه بایــد در مدرس ـهای درس
بخوانــد کــه از نظــر دینــی و تربیتــی هــم رشــد کنــد.
میگفــت اگــر بچــه از نظــر دینــی درســت تربیــت
شــود بقیــه چیزهــا هــم نمــود بهتــری پیــدا میکنــد.
مثــا یــک معلــم ،پزشــک و یــا یــک مهنــدس بــا
ایمــان بهتــر میتواننــد در جامعــه نقشآفرینــی و
خدمــت کننــد.
خوابش را هم دیدهاید؟
بارهــا آقــا مهدی را در عالــم رؤیا دیدهام .بخصوص
یشــوم .بــا
وقتــی در زندگــی بــا مشــکلی مواجــه م 
دیــدن ایــن رؤیاهــا جمله «شــهیدان زندهانــد» برای
ً
مــن مصــداق پیــدا میکنــد .واقعــا شــهیدان زنــده
هســتند .مــن و نغمــه همیشــه آقــا مهــدی را در کنــار
خــود احســاس میکنیــم .یــک بــار کــه بــا مشــکلی
بســیار پیچیــده و یــک کار حقوقــی مواجــه شــده
بــودم آقــا مهــدی را در عالــم رؤیــا دیــدم کــه بــه مــن
بشــارت داد بــزودی ایــن مشــکل حــل میشــود و
ً
واقعــا هــم همینطــور شــد.
بعداز شهادتهمسرتانبهسوریهرفتید؟
البتــه مــن و نغمــه قبــل از شــهادت همســرم هــم
بــه آنجــا رفتــه بودیــم .قبــل از شــهادت هــر بــار کــه

میرفتیــم آقــا مهــدی بــه اســتقبال مــا میآمــد .در
ســفر بعــد از شــهادتش وقتــی بــه فــرودگاه رســیدیم
خیلــی دلــم گرفــت .دیگــر آقــا مهــدی نبــود کــه
بــه اســتقبال مــا بیایــد .مجبــور بودیــم بتنهایــی
نطــرف ببریــم .آن
چمدانهــا را بــه اینطــرف و آ 
لحظــه برایــم خیلی ســخت بــود و خیلی دلتنــگ او
شــدم .ولــی وقتــی که به حــرم حضرت زینــب«س»
رفتــم و دیــدم کــه آن حــرم پــاک در امنیــت کامــل
اســت و زائــران بــدون دغدغه در حــال زیارت و رفت
و آمــد هســتند خیلــی حــس خوبــی داشــتم و فکــر
میکــردم ذرهای در ایــن ایجــاد ایــن آرامــش ســهیم
هســتم .از آنموقــع بــه بعد تحمل مشــکالت برایم
آســانتر شــده اســت.
از سختیهایزندگیهمسرانشهدا
بگویید.
در زندگــی مشــترک مــرد حامــی زن اســت و زن
بــا حضــور شــوهرش انــگار بــه کوهــی تکیــه داده
خیالــش از بابــت همهچیــز راحــت اســت .او اجــازه
نمــیداد آب تــوی دلــم تــکان بخــورد و هیــچ
دغدغــهای نداشــتم .امــا بــا شــهادت آقامهــدی
همــه چیــزم را از دســت دادم .ماننــد وقتــی کــه زلزله
میآیــد و شــخص زلزلــه زده بیکبــاره خانــه ،زندگی،
آرامــش و همــه چیزهــای دیگــر را از دســت میدهــد
مــن هــم همیــن حــس را داشــتم .مــن همــه چیــز
خــود را از دســت داده و یــا بهتــر بگویــم فــدای اســام
کــردهام .ایــن راه پــر از ســختی و درد اســت ولــی از
آنجــا کــه هدفــم مقــدس اســت همــه ایــن دردهــا و
یخــرم و
رنجهــا شــیرین اســت و آن را بــه جــان م 
همــه چیــز را زیبــا میبینــم.

بینوایــان باشــد ،بنــده حاضــرم صــد بــار از او تشــکر کنــم؛ امــا همیــن را هــم متأســفانه نداریــم!
مــا در زمینههــای ادبیــات ،کتــاب بســیار کــم داریــم .در زمینههــای قصــه و هنر ،کتاب بســیار کــم داریم.
نمیشــود گفــت کــه ایــن همــه نویســندههای بســیار بزرگــی کــه االن هســتند و دارنــد مینویســند؛ رمــان
ً
مینویســند ،قصــه مینویســند ،حتــی تحقیقــات تاریخــی مینویســند ،مجموعــا بــر ضــد مــا تمــام خواهــد
شــد؛ نــه ،بســیاری چیزهــا هســت کــه میتوانــد بــه نفع ما هــم باشــد؛ اینهــا را باید پیدا
کــرد و ترجمــه نمود.
ایــن روزهــا یــک رمــان روســی بــه نــام «پطــر کبیــر» کــه دوســه جلد اســت و نویســنده
آن الکســی تولســتوی اســت ،منتشــر شــده اســت .ایــن رمــان ،رمانــی بســیار قــوی
در شــرح حــال پطــر اســت .بــه نظــر مــن ،اگــر یــک مترجــم خــوب ایــن کتــاب را
ترجمــه میکــرد ،میتوانســت کتــاب مفیــدی حتــی بــرای ادبیــات کنونــی
جامعــه مــا باشــد؛ امــا آنطــوری برخــورد نمیشــود.
آیتاهللسیدعلیحسینیخامنهای
پیشنهادهاییکرمانخوانحرفهای
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خدماتحرم

تربیتدینیدر آسمانهشتم
[الههارجمندیراد]
یشــویم .مشــهدیها ایــن خیابــان را خــوب میشناســند.
وارد خیابــان امــام رضــای  17م 
مســیری بــه ســوی طرقبــه ،یکــی از ییالقــات زیبــای مشــهد کــه ایــن روزهــا پرشــده از
فروشــگاههایی که خریداران خود را وسوســه میکند .مقصد ،اردوگاهی سرســبز و با صفاســت .باید مســیر
یشــویم ،اینبار بهجای ســکوتی
اســفالت را ادامه داد تا از دور ،درب بزرگ باغ بیلدر را بتوان دید .وارد که م 
ب وجــوش بچههایــی را میبینیــم کــه همــراه بــا مربــی خــود صخر هنــوردی
ســنگین در ایــن بــاغ خالــی ،جن 
فتــر 20 ،نوجــوان دیگــر بــا یــک روحانــی ،فوتبــال دســتی دســتهجمعی بــازی میکننــد.
میکننــد .کمــی آنطر 
نبــار بــا لبــاس ورزشــی کنارشــان میآیــد و بچ ههــا بــا صمیمیت
یشــود ،مربــی آنهــا ای 
اولیــن بــازی کــه تمــام م 
بیشــتری او را میپذیرنــد .مربــی میــان ایــن هیجــان و صمیمیــت ،درسهایــی از زندگــی و دیــن میدهــد .از
نهــای بــازی والیبــال و فوتبــال میگذریــم تــا در مســابقه فرمانــده ،بــاز هــم شــاهد شــور و اشــتیاق
میــان زمی 
پســرها باشیم.

اردوگاهیهدفمند
 12اســفند 95روز مهمــی بــود .بــا افتتــاح بــاغ اردوگاه امــام رضــا«ع» تحولــی در مفهــوم اردو و اردوگاه
بهوجــود آمــد و بــه ایــن ترتیــب  160هکتــار فضــای بــاغ بیلــدر کــه قبــل از آن اســتفاده محــدودی از آن
یشــد بــه نخســتین اردوگاه تخصصــی ویــژه نوجوانــان و جوانــان آســتان قــدس رضــوی تبدیــل شــد.
م 
مدتهــا بــود مؤسســه جوانــان رضــوی بــه دنبــال مکانــی اختصاصــی بــرای برپایــی اردوهــای تخصصــی و
فرهنگــی خــود بــود تــا اینکــه بــا موافقــت آیـتاهلل رئیســی تولیــت ســابق آســتان قــدس رضــوی ،ایــن مــکان
بــا ظرفیــت خــوب و موقعیــت جغرافیایــی مناســبی کــه دارد بــرای ایــن منظــور انتخــاب شــد .مســیری
طوالنــی در پیــش بــود .نیــاز بــه برنامهریــزی و تأمیــن زیرســاختهای الزم بــرای برگــزاری اردوهایــی
مؤثــر و موفــق در امــر تربیــت بــود .بــه ایــن منظــور ایــن بــاغ درنظــر گرفتــه شــد تــا ضمــن نگهــداری منابــع
طبیعــی موقوفــات رضــوی و نیــز حفــظ شـشهای تنفســی مشــهد ،از فضــای مفــرح ایــن بــاغ هــم اســتفاده
شــود .بایــد بــرای زمــان حضــور جوانــان در اردوهــای زیارتــی برنامهریــزی دقیــق میشــد تــا از امکانــات و
ظرفیتهــای موجــود در راســتای معرفتافزایــی اســتفاده بهینــه کــرد .بــه اینترتیــب بــاغ بیلــدر بهعنــوان
اردوگاه فرهنگــی تربیتــی امــام رضــا«ع» بــا نــام اردوگاه آســمان هشــتم کار خــود را در فــاز اول و بــا میزبانــی 4
هــزار نفــر از فعــاالن تشــکلهای فرهنگــی در نــوروز  96آغــاز کــرد.
اردوگاهیبرایفرهنگسازی
معــاون اجرایــی اردوگاه آســمان هشــتم در معرفــی فضــای ایــن اردوگاه میگویــد :این مجموعه بهعنــوان اولین
اردوگاه فرهنگــی تربیتــی آســتان قــدس ،بــه وســعت  80هکتــار در اختیــار مؤسســه جوانــان قــرار گرفتــه کــه پــس
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از افتتــاح فــاز اول اول آن در اســفند  ،95فــاز دوم آن
نیــز شــامل ســالن خوابــگاه ،غذاخــوری و حســینیه
بــه منظــور اجــرای اردوهــای چنــدروزه جوانــان و
نوجوانــان در بهمــن  97افتتــاح شــد کــه تــا قبــل از
ایــن تنهــا اردوهــای یــکروزه بــه ظرفیــت  200نفــر
در آن برگــزار میشــد.
مهــدی مالکــی بــا اشــاره بــه میزبانــی اردوگاه از
 100هــزار جــوان و نوجــوان از سراســر کشــور ،دربــاره
امکانــات آن بیشــتر میگویــد :تاکنــون بیــش از 4
هزار مترمربع فضای سرپوشیده اردوگاهی از جمله
فضــای اســکان تختخوابــی  600نفــری 12 ،کالس
آموزشــی ،فضــای پیــادهروی و دشــت ،حســینیه و
ســالن غذاخــوری  400نفــری و100چشــمه ســرویس
بهداشــتی و حمــام در ایــن بــاغ ســاخته و تجهیــز
شــده اســت.
وی ادامــه میدهــد :در حــال حاضــر اردوگاه،
ظرفیــت پذیرایــی همزمــان از  1000مهمــان را دارد
کــه  400نفــر آنــان میتواننــد در برنامههــای تربیتــی
و زمینهــای بــازی حضــور داشــته باشــند و مابقــی
در فضــای اســکان اســتراحت کننــد کــه البتــه بــا
فخــواب،
درنظــر گرفتــن ظرفیــت ســالنهای ک 
تعــداد مهمانــان ورودی میتوانــد تــا  1200نفــر
افزایــش یابــد.
اردوهاچگونهبرگزار میشود؟
وی دربــاره چگونگــی برگــزاری اردوهــا میگویــد:
بــا توجــه بــه هــدف تربیتــی اردوگاه ،برگــزاری
یشــود
اردوهــا بهصــورت مربیمحــور انجــام م 
و بــا تجمیــع بخشهــای تفریحــی و جــذاب ،در
زمینــی بالــغ بــر  17هــزار مترمربــع 24 ،بــازی مفــرح
از جمله بزرگترین پینتبال جنگلی شــرق کشــور،
صخرهنــوردی مجهز ،فوتبال ســاحلی ،تیرانــدازی
بــا کمــان و تپانچــه و دیگــر بازیهــای محلــی و
توپــی طراحیشــده کــه در هــر اردو تعــدادی از آنهــا
یشــود.
بــه همراهــی مربیــان متخصــص اجــرا م 
ضمــن آنکــه مربــی طبــق درســنامهای تربیتــی،

کارکــرد هــر بــازی را در زندگــی واقعــی نیــز نشــان
میدهــد .ماننــد درس ســفر بــه ملکــوت در بــازی
صخر هنــوردی یــا شبیهســازی شــهادت در بــازی
پینتبــال کــه در هــر یــک ،نوجــوان بــا کمــک
مربــی و بانــگاه جدیــدی بــه بــازی ،مبــارزه و رقابــت
میکنــد.
مال کــی دربــاره رونــد برگــزاری اردو توضیــح میدهــد:
در ابتــدا بــا ورود کاروان در اردوی یــکروزه،
مراســم اســتقبال بــا تــاوت قــرآن و صلــوات خاصــه
برگــزار میشــود و ســپس دانشآمــوزان توجیــه،
گروهبنــدی و بــه مربیــان خــود معرفــی میشــوند.
هــر گــروه بــا مربی خــود که یــک روحانی توانمنــد در
کار بــا نوجوانــان اســت همــراه میشــود و بازیهــا را
بــه ترتیــب اجــرا میکنند .مســابقه فرهنگــی جذاب
و برنامههــای مناســبتی اعیــاد و شــهادت نیــز در
حســینیه برگــزار میشــود.
مخاطبانینوجوانوجوان
میانگیــن ســنی مخاطبــان برنامههــای هدفمنــد
اردویــی 11 ،تــا  18ســال اســت .مالکــی بــا تأ کیــد بــر
تمرکــز فعالیتهــای ایــن مجموعه بر تشــکلهای
فرهنگــی و گروههــای دانــش آمــوزی میگویــد:
بــا توجــه بــه اهــداف تربیتــی اردوگاه ،هزینههــای
واقعی از ادارات و سازمانها متقاضی برگزاری اردو
دریافــت میشــود امــا بــا توجــه بــه رســالت فرهنگــی
مجموعــه ،بخشــی از ظرفیت برنامههــای اردویی
بــه گروههــای مخاطبــان مناطــق کمبرخــوردار
و محــروم اختصــاص داده شــده و بــرای آنــان
اردوهــای تخفی ـفدار و حتــی در مــواردی رایــگان
برگــزار میشــود.
معــاون اجرایــی اردوگاه فرهنگــی ،تربیتــی امــام
رضــا«ع» بــا اشــاره بــه ســامانه پذیــرش و ثبــت
اطالعــات اردو بــه نشــانی  javanan.orgتشــریح
میکنــد :بــا تکمیــل اطالعــات چهارمرحلــهای
در ایــن ســامانه ،همــراه بــا بارگــذاری تصویــر
معرفینامه از طرف مجموعه درخواسـتدهنده و
پرداخــت وجــه اردو میتــوان زمــان اردو را رزرو کــرد.
وی میافزایــد :برگــزاری جشــن تکلیــف،
همایشهــای مختلــف ،جشــنهای مذهبــی،
مراســم ورودیهــای جدیــد دانشــگاهها ،اردوهــای
اعتــکاف علمــی ،کارگاه آموزشــی بــا درخواســت
اســتاد و مشــاور مــورد نظــر از جملــه خدماتــی اســت
کــه بــه متقاضیــان برگــزاری اردو ارائــه میشــود.
اردوهاییمربیمحور
رکن اصلی موفقیت این اردوگاه ،مربیان آن اســت

کــه از لحظــه ورود مخاطبــان ،آنــان را همراهــی
میکننــد و در تمامــی لحظــات میکوشــند ،آنهــا را
شناســایی و ایدههای خالقانه خود را نیز در تربیت
نوجوانــان اجرایــی کننــد که ایــن تعامل با برقــراری
ارتباطــی صمیمــی در بازیهــا و دورهمیهــای
دوســتانه تقویــت میشــود.
معــاون فرهنگــی اردوگاه بــه دقــت در گزینــش
مربیهــا اشــاره میکنــد و میگویــد :حضــور
صمیمانــه یــک طلبــه جــوان و باتجربــه در کنــار
بچههــا بهعنــوان مربــی موجــب میشــود ذهنیــت
بچههــا نیــز بــه روحانیــت بهبــود یابــد ،بــا او ارتبــاط
گرمــی برقــرار کننــد و براحتــی ســؤاالت دینــی خــود را
از او بپرســند و مشــاور ه بگیرند .مربی نیز نوجوانان
فعالتــری کــه ســؤاالت اساســی و مهمــی داشــته
باشــند ،شناســایی و بــرای شــرکت در کالسهــای
معرفتــی معرفــی میکنــد.
اردوهاییخاصوهدفمند
امیرحســین عطــاری تأ کیــد میکنــد :اردوهــای
معرفتــی « 7روز در بهشــت» مؤسســه جوانــان
رضــوی از جملــه اردوهــای هدفمنــدی اســت کــه
در فضــای آموزشــی اردوگاه برگــزار و در دو روز بهطور
فشــرده چنــد مبحــث ایــن دوره آموزشــی همــراه بــا
بازیهــای مربیمحــور ارائــه میشــود.
وی بــا اشــاره بــه برنامهریــزی بــرای برپایــی
اردوهــای مــادر  -دختــری یــا پــدر  -پســری
میگویــد :در ایــن طــرح ،نوجوانــان بــه همراهــی
پــدر یــا مــادر خــود در بازیهــای دونفــری،
کارگاههــای معرفتــی و تصحیــح قرائــت و...
شــرکت و امتیــاز جمــع میکننــد و تــا ســاعتی
مشــخص ایــن اعتبارهــا را خــرج میکننــد.
تعییــن ایــن زمــان مشــخص بــرای اســتفاده از
بازیهــا و امکانــات اردوگاه و انجــام بازیهــای
مشــارکتی موجــب هیجــان بیشــتر و صمیمیــت
میــان نوجــوان بــا پــدر یــا مــادرش میشــود کــه
زیرســاختهای الزم محتوایــی و فیزیکــی ایــن
طــرح بــه زودی تأمیــن خواهــد شــد.
ادبیاتی خاص برای نوجوان
محمــدزاده یکــی از مربیــان طلبــه اردوگاه ،کــه
در کارگاههــای  7روز در بهشــت مؤسســه جوانــان
رضــوی نیــز تدریــس دارد ،از روانشناســی نوجوانــان
و راه نفــوذ بــه آنــان میگویــد :نوجــوان بــه مــدت
طوالنــی ،ظرفیــت آمــوزش را نــدارد و بایــد در حیــن
بــازی بــه او مطالبــی را گوشــزد کــرد .تخلیــه انــرژی
در حیــن بــازی و ایجــاد جــوی صمیمــی بــا بچهها،

بســتری بــرای طــرح مباحــث اخالقــی بهوجــود
مــیآورد.
وی میگویــد :بــا توجــه بــه آنکــه نوجــوان ار
فضــای احساســی خــارج شــده و بــه دنبال کشــف
واقعیــت همــراه بــا اســتدالل اســت ،بایــد بتــوان
بــا ادبیاتــی قابــل هضــم و مســتدل از مباحــث
دینــی و اخالقــی بــه او گفــت کــه برقــراری دوســتی
بــا توجــه بــه ســن ،فرهنــگ ،ســطح فکــری و
تحصیلــی و ...بــه ایــن انتقــال مفاهیــم کمــک
خواهــد کــرد.
محمــدزاده از تجربــه خــود در فضــای اردو تعریــف
میکنــد :در اردوی بچههــای متوســط دوم از
اســتان مازنــدران یکــی از دانشآمــوزان مشــکلی در
برقــراری ارتبــاط در فضــای مجازی داشــت که پس
از تأثیرگیــری در ایــن اردو ،تغییــرات خوبــی پــس از
آن در او شــکل گرفــت و مــادر نوجــوان میگفــت کــه
پیــاده عــازم کربــا شــده و قصــد دارد طلبــه شــود.
مســابقه عکاســی در اردو و ایجــاد کانالــی بــرای
عکسهــا نیــز راه دیگــری بــرای حفــظ ارتبــاط بــا
بچههــا بــود.
در کنار زمین بازی
بچههــای یــزدی بــا شــوق و هیجــان مشــغول
تیراندازیانــد .هریــک تــاش میکنــد موفــق شــود
و جلــوی مربــی خــودی نشــان دهــد .رضــا عباســپور
دانشآمــوز کالس نهــم ،دومیــن بــاری اســت کــه
بــه زیــارت مشــهد آمــده ،میگویــد :ابتــدا بــه مربــی
حــس نزدیکــی نداشــتیم امــا بعــد از آنکــه بــا مــا بــا
خوشرویــی فوتبالدســتی بــازی کــرد ،جذبــش
شــدیم .رفتــار مربــی طــوری بــود کــه ا گــر بــازی را
یکــرد .مــا هــم یاد
خــراب میکردیــم ،دعوایمــان نم 
گرفتیــم در کنــار او بــا یکدیگــر بــا احتــرام و محبــت،
بــازی کنیــم.
علــی زمانیــان همکالســی او امــا زائــر اولــی اســت
و خیلــی خوشــحال کــه حتــی نائبالزیــاره
خانــوادهاش شــده اســت .میگویــد :اینکــه مربــی،
لبــاس روحانیــت را عــوض کرده و با لباس ورزشــی،
همبــازی آنهــا شــده ،برایــش جالــب اســت و تــاش
و همــکاری گروهــی در بــازی را هــم از او یــاد گرفتــه
اســت.
هــردو از تنــوع بازیهــا ،فضــای زیبــا و بــزرگ ،نظــم
و تمیــزی اردوگاه تعریــف میکننــد و وجــود مربــی
منحصــر بهفرد اینجا را تفــاوت ایــن اردو میدانند.
زمانیــان تأ کیــد میکنــد اخالق مربی در قضــاوت ما
در شــناخت دیگــران تأثیــر خوبــی گذاشــت .حــاال
نــگاه مــا بــه روحانیــت خیلــی مثبــت شــده اســت.
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پای منبر

شرح حدییث از امام هادی«علیهالسالم»:

وقتیاز هیچطبیبی
کاری بر نمیآید...
در این شماره نیز به مناسبت سالروز شهادت امام علیبنمحمد الهادی«ع»
حدیثــی از آن آن امــام را انتخــاب کردهایــم کــه مرحــوم حاجآ قــا مجتبــی
تهرانی«رضــواناهلل تعالــی علیــه» در چهارشــنبه  26خردادمــاه  1389مصــادف
با سوم رجب سال 1431در مسجد جامع چهلستون بازار تهران آن را شرح کردهاند.

ُرو َي َع ْن َع ّلي بن َّ
محم ٍد الهادي«عليهما ّ
السالم» قال:
ِ
ِ
ُُْْ َ ْ ََ َ َْ َ ََ ْ َ ْ َ َ َ َ ََُْ َ
َ
َ
َ َ ْ َ ُ َ 1
اذكر مصرعك بين يدي اه ِلك و ال ط ِبيب يمنعك و ال ح ِبيب ينفعك.
ترجمــه حدیــث :از امــام هادی«عليهالســام» منقــول اســت كــه فرمودنــد :بــه يــاد آور زمانــی را
كــه در مقابــل بســتگانت بــر روی زميــن افتــادهای یعنــی در بســتر مــرگ هســتی و هيــچ طبيبــی
نمیتوانــد مانــع مــرگ تــو شــود و هيــچ دوســتی نمیتوانــد بــه تــو نفعــی برســاند.
َ
ُُْ
َ
شــرح حدیــث :امــام هادی«علیهالســام» فرمودنــد« :اذكـ ْـر َم ْص َر َعــك َب ْيـ َـن َيـ َـد ْي ا ْه ِلــك»؛ بــه یــاد
بيــاور آن حالتــی را كــه مــرگ بــه ســراغ تــو آمــده و در پيشــاروی خاندانــت بــر روی زميــن افتــادهای!
َ«و ال َط ِبيـ َـب َي ْم َن ُعــك»؛ کــه در يــك چنيــن حالــي هيــچ طبيبــي نمیتواند مانع مرگ تو شــود .تمام
ّ
اطبــای عالــم را هــم بياورنــد ،نمیتواننــد مــرگ را از تــو دور كننــد .آنهــا هيــچ كاری نمیتواننــد
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َ
برايــت بكننــد و كار تــو تمام اســت! َ«و ال َح ِبيـ َـب َي ْنف ُعك»؛
رفقايــت و آنهایــی كــه تــو را خيلــی دوســت دارنــد هــم در
ايــن حــال نمیتواننــد بــه تــو هیــچ ســود و نفعــی برســانند.
بــدان روزی كار تــو بــه اينجــا خواهــد رســید! همــۀ مــا
کارمــان بــه اينجــا میرســد كــه هيــچ طبيــب و پزشــكي
نمیتوانــد مــرگ را از مــا دور كنــد و هيــچ دوســتی هــم
نمیتوانــد بــه مــا نفعــی برســاند .حــاال چــه بايــد كــرد؟ آيــا
چيــزی هســت كــه آنموقــع بــه درد مــا بخــورد يــا نــه؟ آیــا
چیــزی هســت کــه بــه مــا حيــات و زندگــی ببخشــد؟ بلـ َـه!
ً
َ
ََ
ُمــن آيــه قــرآن میخوانــم«َ :مـ ْـن َع ِمــل صا ِلحــا ِمـ ْـن ذكـ ٍـر أ ْو
ََ
ً
َ
ْ
ً
أ ْنثــى َو ُهـ َـو ُمؤ ِمـ ٌـن فل ُن ْح ِي َي ّنـ ُـه َحيــاة َط ِّي َبــة» .2هــر کــس
عمــل شايســتهاى انجــام دهــد ،خــواه مــرد باشــد يــا زن،
ً
در حالــى كــه مؤمــن اســت ،قطعــا بــه او زندگــی گــوارا و
حيــات حقيقــى میبخشــيم.
ِ
پــس در هنگامــه مــرگ چــه چیــزی بــه درد مــن میخورد؟
«عمــل صالــح»! عمــل صالــح اســت کــه آن وقــت مــرا
زنــده میكنــد و بــه مــن حیــات ّ
طیبــه میبخشــد .طبیــب
نمیتوانــد مــرگ را از مــن جــدا كنــد و رفیــق هــم نمیتوانــد
بــه مــن نفعــی ببخشــد  .آن چيزی كــه در آن هنــگام برای
مــن ســودبخش اســت ،عمــل صالـ ِـح مــن اســت کــه مــرا
زنــده میكنــد ،در يــك زندگــي پا كيــزه و گــوارا.
 .1بحاراالنوار ،جلد  ،75صفحه .370
 .2سوره نحل ،آيه .97

زائر خارجی

خوش به حال ایرانیها...

جذب هیئت علمی در پژوهشکده علوم اسالمی
بنیاد پژوهشهای اسالمی
سرپرســت پژوهشــکده علــوم اســامی بنیــاد پژوهشهای اســامی آســتان قــدس رضوی
از جذب هیئت علمی توسط این پژوهشکده خبر داد.
حجتاالســام و المســلمین مهــدی مردانــی گلســتانی در اینبــاره گفــت :نخســتین فراخــوان
ایــن پژوهشــکده در شــهریورماه ســال  ،97دومیــن فراخــوان در بهمــن مــاه ســال گذشــته و
ســومین و چهارمیــن فراخــوان نیــز در شــهریور و بهمــن مــاه ســال جــاری اعــام شــده اســت.
وی بــا بیــان اینکــه وزارت علــوم تحقیقــات و فنــاوری ســاالنه در دو بــازه زمانــی شــهریور و
بهمــن مــاه از مراکــز علمــی و پژوهشــی درخواســت جــذب هیئــت علمــی دارد ،گفــت :بنیــاد
پژوهشهــای اســامی نیــز بــا اخــذ مجوزهایــی ایــن امــکان را یافتــه اســت تــا نســبت بــه جــذب
هیئــت علمــی اقــدام کنــد.
مردانــی افــزود :ایــن فراخــوان در مقایســه بــا ســایر فراخوانهــای گذشــته بــه جهــت کمیــت
و کیفیــت تفــاوت دارد؛ نخســت اینکــه ظرفیــت پذیــرش از  3نفــر بــه  9نفــر افزایــش یافتــه و
حوزههــا و موضوعــات نیــز در ایــن فراخــوان توســعه چشــمگیری یافتــه اســت.
سرپرســت پژوهشــکده علــوم اســامی بنیــاد پژوهشهــای اســامی ،رشــتههای قــرآن و حدیث،
فقــه و حقــوق اســامی ،الهیــات و معــارف اســامی ،سیاسـتگذاری فرهنگــی ،اخــاق و آشــنایی
بــا منابــع اســامی ،فســلفه و کالم اســامی ،عرفــان و ادیان ،علوم سیاســی ،علــوم اجتماعی و...
را از جملــه رشــتههای مــورد پذیــرش در هیئــت علمــی این پژوهشــکده برشــمرد.
هفتهنامۀفرهنگی،اجتماعیو اطالعرسان ـ ــݡی
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توصیــف حضــور زائرانــی کــه از سراســر ایــن کــره خا کــی تنهــا
بــا عشــق پــای بــه ایــن مــکان گذاشــتهاند ســخت اســت.
فــوج عاشــقانه زائرانــی کــه از عــراق گرفتــه تــا پاکســتان،
آمدهانــد تــا یکبــار دیگــر و یــا بــرای اولیــن بــار در حریــم
یــار باشــند ،دیدنــی اســت .از میــان ایــن ازدحــام بــه ســمت
بانویــی میرویــم کــه بــه همــراه دو پســرش از شــهر کربــا
آمــده و در میــان ازدحــام جمعیــت در گوش ـهای از رواق
دارالمرحمــه مشــغول زیارتنامــه خوانــدن اســت« .آمنــه
غــذوء» کــه ســومینبار اســت بــه مشــهد الرضــا«ع» مشــرف
میشــود ،میگویــد :از آخریــن زیارتــم بــه مشــهد  3ســال
میگــذرد و در طــول ایــن ســالها قصــد زیــارت را داشــتم
ولــی نتوانســتم بــه اینجــا بیایــم ،امــا امــروز و بعــد از چنــد
ســال بــه زیارتــی کــه آرزویــش را در دل داشــتم رســیدم .ا گــر
امــروز و در روز زیارتــی حضــرت رضــا«ع» (چهارشــنبهها)
ً
ایــن توفیــق حاصــل شــده قطعــا عنایــت ایشــان بــوده
اســت.
یگــذارد و ادامــه
دســتش را بــه رســم ارادت بــر ســینه م 
میدهــد :احســاس میکنــم در برابــر شــخصیتی حاضــر
شــدهام کــه خلیفــه خداونــد روی زمیــن اســت؛ تمــام فکــرم
ایــن اســت کــه چگونــه ایــن شــخصیت بــزرگ را تکریــم و
یشــنود و میدانــد کــه
تعظیــم کنــم؟ ایشــان میبینــد و م 
بــا کولهبــاری از گنــاه وارد حریمــش شــدهام تــا بــه مــن لطــف
کننــد و شــفاعتم را بپذیرنــد!
آمنــه میگویــد :خوشــا بــه حــال مــردم ایــران کــه در جــوار
امامــی رئــوف زندگــی و در ایــن فضــا تنفــس میکننــد.
ننــوازان بســیار خوبــی هســتند و
ایــران و مــردم آن میهما 
حضــور در ایــن مــکان و میــان آنهــا بــودن آرامــش خاصــی بــه
انســان میدهــد .آرزویــم ایــن اســت کــه میتوانســتم کمــی
بیشــتر در اینجا باشــم و حس همســایگی حضرت را تجربه
یکــردم . ...
م 
یبــرد و از
او بــا چشــمانی نــم گرفتــه دســتانش را بــاال م 
حضــرت شــفای خواهــرش را میخواهــد و آرزو میکنــد کــه
روزی ایــن زیــارت قســمت او نیــز بشــود.
هفتهنامۀفرهنگی،اجتماعیو اطالعرسانـــــݡی
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محرومین
خدماتیدرخشان

خدماترسانیمادیو معنویآستانقدسرضوی

بهمحرومانمازندرانی
[الههارجمندیراد]

شــروع ســال  98بــا خبــر ســیل اســتانهای شــمالی کشــور و از مازنــدران شــروع شــد و در
همان ســاعات اولیه  1200خادمیار جهادی با ســاماندهی دفتر نمایندگی آســتان قدس
نرود ،ســاری،
رضــوی در اســتان مازنــدارن بــه کمــک هماســتانیهای خود در شهرســتانهای نکا ،میــا 
ســیمرغ ،جویبــار ،بابلســر و روســتاهای آن شــتافتند .در آن روزهــا هنــوز رســانهها هــم نمیدانســتند
اهالــی مازنــداران در چــه شــرایطی ،ســال را تحویــل کردنــد امــا نیروهــای جهــادی کــه پیــش از ایــن در
نهــای دفاتــر نمایندگــی در تمامــی شهرســتانهای مازنــدران ســازماندهی شــده و کمکرســانی
کانو 
در بحــران زلزلــه را تجربــه کــرده بودنــد ،مســئولیت کمــک بــه ســیلزدگان و لجنکشــی از خان ههــای
یگــذرد و ایــن روزهــا نیــز خادمیــاران
روســتایی را برعهــده گرفتنــد .نزدیــک بــه یــک ســال از آن روزهــا م 
کهــای
بخشــی از بازســازی خان ههــای روســتایی اســتان خــود را در حــد تــوان برعهــده گرفتنــد و بــا کم 
مالــی ّ
خیــران ،بارقــه امیــدی را در دل روســتاییان ســیلزده مازندرانــی روشــن کردهانــد.
شور ارادت
بــا شــروع کار دفتــر نمایندگــی آســتان قدس در نیمــه دوم ســال  16 ،95هــزار خادمیار رضــوی جذب کانونهای
تخصصی این دفتر نمایندگی شــدند و شــروع به فعالیت کردند .شــروع فعالیتهای این دفتر از همان ابتدا،
بــا حضــور فعــال و پرشــور خادمیــاران همــراه بــود و در همــان ســال  95تنهــا  7میلیــارد تومــان در بخشهــای
مختلفــی چــون تأمین جهیزیه ،کمک به درمان بیمــاران و اعــزام زائراولیها و دیگر خدمات محرومیتزدایی
هزینه شــد و اردوهای جهادی عمرانی نیز از ســال 96شــروع به کار کرد .هرچند با شــروع ســال  98با توجه به
لــزوم مطالعــات جدیتــر در زمینــه فعالیــت دفاتــر خادمیــاری ،ثبت رســمی خادمیــاران متوقف شــد اما ظرفیت
عظیــم خادمیــاری در سراســر کشــور و ارادت بــه خدمــت در آنــان موجــب شــد ،فعالیــت خادمیــاران مازندرانــی
در ســال جــاری افزایــش نیــز یابــد و حتــی بــا وجــود ســیل فروردیــن مــاه ،بــا تأمیــن هزینههــای الزم خدمــات
محرومیتزدایــی کل اســتان ،گامهــای مؤثــری بردارند.
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مازنــدران بــا  22شهرســتان کــه در  20شهرســتان
آن ،دفتــر نمایندگــی آســتان قــدس تشــکیل شــده
و کانونهــای محلـهای آن فعــال اســت ،مســیری
بــرای زیــارت علــی بــن موســی الرضــا«ع» و اســتانی
در راه زیــارت مشــهد مقــدس بــرای اســتانهای
شــمال غربــی کشــور اســت .خادمیــاران رضــوی
بــا شــوق خدمــت در حــد تــوان و بضاعــت از زائــران
امــام مهربانیهــا پذیرایــی و به اســکان آنان کمک
میکننــد و ایــن تنهــا بخــش کوچکــی از خدمــات
خودجــوش ایــن خادمــان افتخــاری اســت.
مســئول دفتر نمایندگی آســتان قدس در مازندران
بــرای معرفــی خدمــات خادمیــاران رضــوی از
خدمــت میزبانــی زائــران رضــوی شــروع کــرده و
میگویــد :در ده مــاه نخســت امســال 1894 ،زائــر
مشــهدالرضا«ع» در مناســبتهای دهــه کرامــت
و دهــه آخــر پایانــی صفــر ،مهمــان مازندرانیهــا
شــدند و بــا هماهنگــی خادمیــاران رضــوی در
مــدارس ،منــازل شــخصی ،حســینیهها و مســاجد
اســکان یافتنــد .محمداســماعیل امــامزاده در
توضیح بیشــتر میگوید :امکان اســکان و پذیرایی
در ورودی شــهرهای ایــن اســتان بــا نصــب بنــر بــه
یشــد و مبلــغ  75میلیــون
اطــاع زائــران رســانده م 
و 760هــزار تومــان نیــز صــرف پذیرایــی از ایــن
مهمانــان عزیز شــد که توســط خیــران و خادمیاران
مازندرانــی تأمیــن شــد.
وی از کمکهــای نقــدی بــه محرومــان اســتان در
ســال جــاری میگویــد :اهــدای  126میلیــون و 900
هــزار تومــان در قالــب کارتهــای هدیــه بــا عنــوان
متبــرک «هدیــه امــام رضــا» بــه  470نفــر از ایتــام
محــروم ســادات ،مســاعدت نقــدی بــه  4385فــرد
بــه مبلــغ  839میلیــون تومــان ،توزیــع  27هــزار و
 90ســبد کاال بــه خانوادههــای نیازمنــد بــا اعتبــار 5
میلیــارد و  278میلیــون تومانی بخشــی از خدمات
فقرزدایــی در ایــن اســتان بــود.
رتبه اول نذر در کشور
امــامزاده بــا اشــاره به رتبــه اول در پرداخت نــذورات
بــه ســاحت مقــدس بــارگاه رضــوی در ایــن اســتان
بیــان میکنــد :در ده ماهه اخیر بالغ بر  170میلیون
تومان توســط مردم متدین و بااعتقاد مازندارن در
قالــب نذری به حســاب آســتان قدس رضــوی اهدا
شــد کــه ایــن مبلــغ در اختیــار دفتــر نمایندگــی قــرار
میگیــرد تــا در همــان شهرســتان نــاذر ،صــرف امــور
خیــر و عامالمنفعــه شــود.

وی میگویــد :همچنیــن در بخش جــذب وقفیات
نیــز بــا اعتمــادی کــه هــم اســتانیهای عزیــز دارنــد،
لطــف خوبــی شــامل حــال مــا شــده و بــا توجــه بــه
نبــر بــودن مراحــل واگــذاری وقــف ،تاکنــون
زما 
ســه مــورد موقوفــه بــه آســتان قــدس واگــذار شــده
کــه ازعوایــد آن بتــوان خدمــات محرومیتزدایــی
ارائــه داد و اولیــن مــورد آن ،مــکان دفتــر نمایندگی و
اختصــاص آن بــه فعالیــت خادمیــاران بوده اســت.
کمکبهاشتغالوتأمینجهیزیه
پرداخــت تســهیالت موردنیــاز بــه منظــور ایجــاد
کســب و کاری آبرومنــد و تأمیــن معیشــت زندگــی
یکــی از مهمتریــن راههــای فقرزدایــی اســت
کــه در ایــن بیــن تــاش بــرای اعطــای وامهــای
اشــتغالزایی دفتر نمایندگی مازندران نیز خدمتی
مهــم و شایســته تقدیــر اســت.
امــامزاده از ارائــه مشــاورههای اقتصــادی بــه
متقاضیــان در ایجــاد طر حهــای کســب و کار
و معرفــی آنــان بــه بانکهــا میگویــد و تأ کیــد
میکنــد :در ایــن خدمــت  321نفــر بــرای دریافــت
ً
وامهــای ضــروری کــه عمدتــا وام اشــتغالزایی
در حوزههایــی چــون دامــداری ،کشــاورزی،
صنایــع دســتی ،کارگاههــای تولیــد عســل و ...بود،
طــرح اقتصــادی خــود را بــه کمــک کارشناســان
کانونهــای خادمیــاری تنظیــم کردنــد و در
مجمــوع تســهیالتی بــه ارزش  1میلیــارد و 680
میلیــون تومــان بــه آنــان داده شــد.
مســئول دفتــر نمایندگــی آســتان قــدس رضــوی در
اســتان مازنــدران میگویــد :پرداخــت وام جهیزیــه
نیــز یکــی از خدمــات ارائهشــده بــه جوانــان بــود کــه
در ایــن رابطــه ،بــه  316زوج جوان کمبضاعت وام
 5میلیــون تومانــی کمک هزینه جهیزیــه پرداخت
شــد کــه در ایــن خدمــت 300 ،ســهمیه وام توســط
معاونــت محرومیتزدایــی ،تأمیــن اعتبــار شــد و
مابقــی اعتبــار الزم بــرای دریافــت وام را خیــران و
خادمیــاران فراهــم کردنــد .امــامزاده میافزایــد:
تأمیــن جهیزیــه  440زوج جــوان نیازمنــد بــه ارزش
 1میلیــارد و  266میلیــون تومــان شــامل اقــام
ضــروری زندگــی همچــون یخچــال ،اجــاق گاز،
تختــه فــرش ،ظــروف و ،...خدمــت دیگــری بــود
کــه بــا کمــک خیــران فراهــم شــد.
درمانوبیمهتکمیلی
در دهماهــه نخســت امســال ،کمکــی بــه ارزش
 756میلیــون تومانــی بــه درمــان بیمــاران در
تأمیــن هزینــه جراحــی ،تهیــه دارو و دیگــر اقــام

موردنیــاز همچــون ویلچــر صــرف شــد .امــامزاده
بــا اشــاره بــه ایــن آمــار و بــا توجــه بــه وضعیــت
مناســب مراکــز بهداشــت روســتاها و نیــاز کمتــر بــه
برپایی اردوهای جهادی ســامت در این اســتان
میگویــد :در صــورت نیــاز خادمیــاران در مرا کــز و
خانههــای بهداشــت نیــز حاضــر میشــوند کــه در
مجمــوع 87 ،ویزیــت و معاینــه رایــگان توســط
پزشــکان خادمیــاران انجــام شــده و مــواردی
نیــز بــا پیگیریهــای الزم بســتری شــدهاند.
بیمــه تکمیلــی ،خدمــت مهــم دیگــری از کانــون
ســامت دفتــر نمایندگــی مازنــدران اســت کــه
بــه  4هــزار نفــر از محرومــان اســتان ارائــه شــد.
دربــاره ایــن خدمــت نیــز امــامزاده میگویــد :بــا
عقــد تفاهمنامــهای بــا ســتاد اجرایــی فرامیــن
امــام ،بــا پرداخــت مبلــغ  50هــزار تومــان در ســال
بــه ازای هــر نفــر توســط دفتــر نمایندگــی ،امــکان
ارائــه خدمــات درمانــی بــه بیمهشــدگان تــا ســقف
نامحــدود در مــوارد بســتری ،آزمایشهــا وســایر
خدمــات بیمــه تکمیلــی بــا کمــک ایــن ســتاد
فراهــم شــد.
وی توضیــح میدهــد :در ایــن طــرح که با اســتقبال
خــوب بیمهشــدگان روبـهرو شــد ،اغلب مشــموالن،
روســتاییان نیازمنــد بودنــد وبــه اینطریــق از بیمــه
تکمیلــی برکــت اســتفاده کردنــد و نیــز بــه کمــک
بنیــاد برکــت ،پیگیــری درمــان نابــاروری  5زوج
نیازمنــد نیــز انجــام شــد.
فرهنگسازیروضهخوانی
از خدماتفرهنگی کهدر حاشیهمحرومیتزدایی
مازنــدران انجــام شــد ،حمایــت از برگزاری جلســات
مذهبــی خانگــی و کمــک بــه برپایــی ایــن مراســم
بــود کــه در اینبــاره نیــز امــامزاده بــه نکتــه خوبــی
اشــاره میکنــد :بــا توجــه بــه ســابقه ارادت مــردم
مازنــدران بــه مراســم تعزیهخوانــی و نیــز تعطیلــی و
کاهــش آن در دوره پهلــوی ،احیــای مراس ـمهای
مذهبــی ،یکــی از برنامههــای فرهنگی خادمیــاران

در مناطــق کمبرخــوردار اســتان اســت .در اینبــاره،
بــا هماهنگــی کانونهــای قــرآن ،مداحــی ،تبلیغــی
و خیــران عــاوه بــر تأمیــن قــاری ،مــداح و ســخنران
مراســم خانگــی ،هزینههــای الزم بــرای پذیرایــی
یشــود.
مهمانــان نیــز توســط خیــران تأمیــن م 
وی بــا اشــاره بــه تأثیــر خــوب ایــن فرهنگســازی
بخصــوص در مناطــق کمبرخــوردار تصریــح
میکنــد :بــا شــروع ایــن خدمــت در ایــام فاطمیــه
ســال گذشــته در  5شــهر اســتان 294 ،مجلــس
خانگــی برگــزار شــد کــه در بعضــی مــوارد در آنهــا،
تــا  200مخاطــب شــرکت کردنــد و در ســال جــاری
نیــز بــا برگــزاری مراســم در  12شهرســتان اســتان
و در تمامــی مناســبتهای والدت و شــهادت
اهــل بیت«علیهمالســام» تعــداد ایــن برنامههــا
افزایــش قابــل توجهــی دارد و بــا تقاضــای
خانوادههــا ،هزینــه پذیرایــی تأمیــن و هماهنگــی
گــروه برگزارکننــده توســط خادمیــاران انجــام
میشــود.
ساختخانههایسیلزده
خدمــت تمــام نیســت و مســیرهای خدمترســانی
بــا هــدف محرومیتزدایــی و دیگــر اهــداف
فرهنگــی ادامــه دارد .تاکنــون  3واحــد مســکونی
ســیلزدگان پــس از ســاخت ،آمــاده بهر هبــرداری
شــده و بهســازی منــازل روســتایی ادامــه دارد.
امــامزاده دربــاره ایــن خدمــت میگوید :خادمیــاران
رضــوی عــاوه بــر دوماه تــاش در مناطق ســیلزده
مازنــدران ،گلســتان و حتــی خوزســتان و لرســتان و
نیــز سیســتان و بلوچســتان ،اینــک بــا کمکهــای
مالــی خــود ،خدمــات جهــادی عمرانــی را ادامــه
میدهنــد .ایــن خادمیــاران بــا کمکــی بــه ارزش
یکونیــم میلیــارد تومــان ،هزینــه ســاخت کامــل 9
واحــد مســکونی روســتاییان نیازمند را فراهــم کرده
و خــود نیــز پــای اجرای کار حاضر شــد ه و همچنین
 418واحــد مســکونی را بهســازی و بازســازی
کردهانــد.
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چرا ترکیه باپیشرویهایارتش سوریهمخالفاست؟

نفستروریستها
در سوریهبهشمارهافتاد
[محمدرضامرادی]
ارتــش ســوریه در آخریــن عملیــات مهــم خــود بــرای آزا دســازی کامــل خــاک ســوریه از
تروریسـتها بــه جنــوب ادلــب حملــه و مناطــق مهمــی از اســتان ادلــب را آزاد کــرده اســت.
همزمــان ارتــش ســوریه از جنــوب و غــرب حلــب نیــز پیشــروی کــرده تــا آخریــن گام را بــه ســوی پیــروزی
کامــل بــر تروریسـتها بــردارد .اکنــون شــهر ادلــب به عنــوان آخرین پناهگاه تروریستهاســت کــه ارتش
ســوریه بــه دنبــال آزادســازی آن اســت .امــا بــا پیشــروی اخیــر ارتــش ســوریه ،ترکیــه اقــدام بــه اعــزام نیروی
نظامــی بــه ادلــب کــرده تــا ایــن پیشــرویها را متوقــف کند .امــا ترکیه چرا اقــدام به حمایت از تروریسـتها
کــرده و مانــع از پیشــروی ارتــش ســوریه شــده اســت؟
اهمیتنبردادلب

ارتــش ســوریه بــرای رســیدن بــه حاکمیــت یکپارچــه نیازمنــد دو گام اساســی اســت :در درجــه اول اســتان ادلــب
بایــد از لــوث وجــود تروریس ـتها پــاک شــود و در نهایــت نیــز مناطــق شــمال و نــوار مــرزی مشــترک بــا ترکیــه
پاکســازی شــود .در شــرایط کنونــی ادلــب بــه عنــوان آخریــن پایــگاه تروریسـتها در ســوریه اســت و بــه همیــن
دلیــل ارتــش ســوریه عملیــات آزادســازی ایــن شــهر را کلید زده اســت .آزادســازی ادلب برای دولت ســوریه بســیار
مهــم اســت .ادلــب  ۱۱درصــد از خــاک ســوریه را تشــکیل میدهــد .ایــن شــهر از ســال  94توســط تروریس ـتها
اشــغال شــده اســت .اهمیــت نبــرد ادلــب در ایــن اســت کــه بیــش از  20گــروه تروریســتی بــا  100هــزار تروریســت
در ایــن شــهر جمــع شــدهاند .در واقــع گروههــای تروریســتی کــه از ارتــش ســوریه در مناطــق مختلــف ایــن کشــور
شکســت خوردهانــد ،بــه ادلــب فــرار کردهانــد .بــه همین دلیل این شــهر اهمیت زیادی بــرای تروریسـتها دارد.
از ســوی دیگــر ترکیــه اکنــون بــه دنبــال ســد کــردن پیشــروی ارتــش ســوریه اســت .ارتــش ســوریه در چنــد هفتــه
گذشــته چنــد پیــروزی مهــم بــه دســت آورده اســت:
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ارتــش ســوریه  9بهمــن مــاه موفــق شــد شــهر خــان
طومــان را پــس از حــدود  4ســال آزاد کنــد .خــان
طومــان در جنــوب غربــی حلــب در ســوریه واقــع
شــده اســت .خــان طومــان بــه دلیــل فاصلــه 15
کیلومتــری جنــوب شــهر حلــب و نزدیکــی بــه آزادراه
حلــب -دمشــق از اهمیــت اســتراتژیکی برخــوردار
اســت .چــرا کــه ایــن شــهر میتواند ســبب دسترســی
تروریســتها بــه شــهر مهــم حلــب و هــم ســبب
تحــرکات آنها در دمشــق -پایتخت ســوریه -شــود.
عامــل دیگــر اهمیــت آزادســازی خــان طومــان ایــن
اســت کــه این شــهرک راهبردی یکــی از اصلیترین
راههــای کمکرســانی عناصــر تروریســتی بــه
یکدیگــر از شــمال بــه جنــوب اســتان حلــب بــود.
ارتــش ســوریه همچنیــن  9بهمــن خبــر آزادســازی
شــهر معرةالنعمــان در حومــه ادلــب را اعــام کــرد.
ارتــش ســوریه  16بهمــن مــاه نیــز بــا شکســت
گروههــای تروریســتی ،وارد شــهر راهبــردی ســراقب
در اســتان ادلــب ،در شــمال ســوریه شــد .بــه دنبــال
پیشــروی ارتــش ســوریه ،تروریسـتها از ایــن شــهر
فــرار کردنــد و تجهیــزات نظامــی زیــادی از خــود بــر
جــای گذاشــتند .در واقــع بــه دنبــال ایــن پیــروزی،
ارتــش ســوریه در مجمــوع در  45روز گذشــته موفــق
بــه آزادســازی  1200کیلومتــر مربع از مناطق اشــغالی
اســتان ادلب شــد .بســیاری از کارشناســان اهمیت
آزادی شــهر ســراقب را در ایــن میداننــد کــه ارتــش
ســوریه و متحدانــش بــه شــهر ادلــب ،مرکــز اســتان
ادلــب نزدیــک شــدهاند چــرا کــه فاصلــه ارتــش
ســوریه بــه شــهر ادلــب به کمتــر از  7کیلومتر رســیده
اســت .آزادســازی شــهر ســراقب همچنیــن باعــث

شــد تــا جــاده بینالمللــی حلــب -دمشــق نیــز از اشــغال تروریس ـتها آزاد شــود .ایــن مســئله بــرای
اقتصــاد ســوریه بســیار مهــم اســت.
دالیل اعزام نظامیان ترکیه به ادلب

در بحــران ادلــب اکنــون ترکیــه بــه عنــوان مهمتریــن مانــع در برابــر ارتــش ســوریه مطــرح اســت چــرا
کــه بــا تــداوم حمایتهــای خــود از تروریسـتها ،مانــع از آزادی ایــن منطقــه شــده اســت .در ســوریه
احرارالشــام و گــروه ارتــش آزاد ســوریه بــه صــورت مســتقیم از ســوی ترکیــه پشــتیبانی میشــوند.
تحریرالشــام نیز غیرمســتقیم و از طریق ســایر گروههای تروریســتی وابســته به خود از ســوی ترکیه
حمایــت میشــود .شــمار گروههــای تروریســتی مســتقر در ادلــب نزدیــک بــه  ۱۰۰هــزار نفــر اســت.
ایــن گروههــا کــه پیــش از ایــن از مناطقــی ماننــد حمــا ،حمــص ،درعــا ،قنیطــره ،دمشــق ،حلــب و
مناطــق دیگــر خــارج شــده بودنــد ،اکنــون در ادلــب حضــور دارنــد و علیــه دمشــق در حــال جنگنــد.
مقامهــای ترکیــه در هفتههــای اخیــر در مناســبتهای مختلــف ،تهدیداتــی را علیــه دولــت ســوریه
بــه دلیــل عملیــات علیــه تروریسـتها در ادلب مطــرح کردهانــد .در ادامه این تهدیدهــا ارتش ترکیه
مدعــی شــده کــه در حملــه بــه نیروهــای ارتــش ســوریه  55نفر از آنان را کشــته اســت .پیشــرویهای
برقآســای ارتــش ســوریه در ادلــب و حلــب باعــث شــده ارتــش ترکیــه اقــدام بــه اعــزام نیروهــای ویــژه
خــود بــه ادلــب و موشـکاندازهای خــود را در مــرز ســوریه مســتقر کنــد.
ایــن در حالــی اســت کــه ترکیــه طبــق توافــق آســتانه و ســوچی تعهداتــی را پذیرفتــه اســت .ترکیــه،
روســیه و ایــران از چنــد ســال پیــش بــرای همــکاری درباره ســوریه سلســله نشسـتهایی موســوم به
نشسـتهای آســتانه داشــتند کــه منجــر بــه ایجــاد مناطــق کاهــش تنش شــد؛ منطقه ادلــب (همه
اســتان ادلــب بــه اضافــه برخــی از مناطــق حلــب و شــمال حمــاه) یکــی از مناطــق پنجگانــه کاهــش
تنــش بــود .مطابــق ایــن توافــق ،درگیــری درایــن مناطــق متوقــف و کاهــش میبایــد مگــر اینکــه
طــرف درگیــر داعــش یــا جبهــه النصــره (شــاخه ســوریه القاعــده) باشــد کــه طــی ســالهای گذشــته
بــرای اینکــه فــرار از حمــات ،بارهــا اســم خــود را تغییــر داده اســت.
در نشســت ســوچی (شــهری در ســاحل شــرقی دریــای مدیترانــه)  ،۲۰۱۸ترکیــه و روســیه نیــز بهطــور
ویــژه دربــاره اســتان ادلــب بــه توافــق رســیدند .ایجــاد منطقــه حائــل بــرای اســکان افــراد غیرنظامــی
و جدا کــردن تروریسـتها از معارضــان از جملــه توافقــات ســوچی بــود کــه ترکیــه بــه عنــوان رابــط و
حامــی مخالفــان دولــت ســوریه ،همچنان اقدام به جداســازی مخالفــان میانهرو از تروریسـتهای
حاضــر در ادلــب نکــرده اســت .ارتــش ســوریه در ادامــه نقض توافق ســوچی و آســتانه از ســوی ترکیه،
عملیاتهــای نظامــی خــود را از دو محــور ،یکــی جنــوب و غــرب حلــب و دیگــری جنــوب اســتان
ادلــب آغــاز کــرده اســت .مهمتریــن عامل نقض توافقنامه ســوچی و ســایر توافقات میان دو کشــور،
حمــات مکــرر گروههــای تروریســتی و عقبنشــینی نکــردن آنهــا از مناطق ترســیم و تعیینشــده در
ایــن توافقــات بــود .توافــق ســوچی بــرای ایجــاد منطقــه کاهــش تنــش در اســتان ادلــب بــه وســعت
ً
 ۱۵تــا  ۲۰کیلومتــر مربــع قــرار بــود تــا  ۲۳مهــر مــاه  ۹۷کامــا اجرایــی شــود ،امــا همراهــی نکــردن برخی
گروهکهــای تروریســتی حاضــر در ایــن اســتان موجــب تعویــق آن شــد؛ مســئلهای کــه نقــض
توافــق ادلــب اســت .در شــرایط کنونــی و پــس از نقــض توافــق ســوچی ،ارتــش ســوریه در عملیاتــی
کــه بــا هــدف آزادســازی اســتان ادلــب شــروع کــرده هــم در اســتان ادلــب و هــم در غــرب حلــب بــه
دســتاوردهای قابــل توجهــی رســیده کــه زمینــه را بــرای آزادی ادلــب فراهــم کــرده اســت امــا ترکیــه
مخالــف اســت .در واقــع جنــگ ترکیــه در ادلــب تــاش بــرای بقاســت .ترکیــه از ســال  2011با حمایت
از گروههــای تروریســتی بــه دنبــال ســاقط کــردن نظــام ســوریه بود .بعد از شکســت در ایــن هدف به
دنبــال ایــن بــود تــا اهــداف خــود را از روشهــای دیگــری محقــق کنــد .اکنــون ادلــب آخریــن امیــد و
بــرگ برنــدهای اســت کــه اردوغــان در اختیــار دارد تا از آن در معادالت سیاســی آینده ســوریه اســتفاده
کنــد .طبیعــی اســت آزادســازی ایــن شــهر توســط ارتــش ســوریه بــه معنــای شکســت کامــل ترکیــه در
ســوریه خواهــد بــود .بــه همیــن دلیــل ترکیــه اقــدام بــه تهدیدکــردن دمشــق و حتــی نظامیان خــود را
نیــز بــه ادلــب اعــزام کــرده اســت .امــا بدیهــی اســت کــه ترکیــه بایــد بپذیــرد کــه ارتــش ســوریه تنهــا 7
کیلومتــر بــا پیــروزی نهایــی فاصلــه دارد و ادلب نیز در آســتانه آزادســازی اســت و بدینترتیب پرونده
تروریسـتها در ســوریه بــرای همیشــه بســته خواهــد شــد.

هفتهنامۀفرهنگی،اجتماعیو اطالعرسان ـ ــݡی
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مشاهیر حرم

دكتر مرتضیشيخ

دكتر مرتضی شــيخ در ســال ۱۲۸۶هجری شمســی در تهران
بــه دنيــا آمــد .دوران كودكــي و همچنيــن تحصيــات خــود
نشــهر ادامــه داد و بــا
را تــا ســطح مدرســۀ عالــی طــب در هما 
درجــه دكتــری طــب فار غالتحصيــل شــد.
پــدرش بــه شــغل زرگــری مشــغول بــود و پــس از آنكــه بــه
داليلــي دچــار مشــكل مالــی شــد ،دكتــر شــيخ ضمن تحصيل
بــه ايشــان هــم يــاری میرســاند .از هميــن زمــان بــود كــه بــا
مشــكالت طبقــه محــروم آشــنا شــد و گويــی بــا خــود عهــد
بســت تــا تمامــی تــوان خــود را صــرف ايــن قشــر کنــد.
او عــاوه بــر ايــن ،چــون بــرادری دلســوز ،متعهدانــه از ســه
خواهــر و بــرادرش نيــز نگهــداری کــرد تــا هر يــك با تحصيالت
مناســب بــه مشــاغل شــريفی چــون آمــوزگاری و خدمــت
در پرورشــگاهها و خدمــات انســانی ديگــر اشــتغال يافتنــد.
همچنيــن بــرادر مرحــوم دكتر به خدمــت ارتش درآمــد و خود
نيــز از آنجــا كــه معتقــد بــود عاطفیتريــن حرفــه جهــت يــاری
مــردم پزشــكی اســت هميــن شــغل را برگزيــد.
وي پــس از اخــذ درجــه دكتــری بــه خدمــت ســربازی احضــار
شــد .ســپس بــه ماكــو و مراغــه رفــت و آنــگاه در عزيمــت بــه
سيســتان و بلوچســتان و خدمــت در آن منطقــه موفــق بــه
تأســيس بيمارســتان دولتــی شــد تــا مــردم مســتضعف آن ديــار
بتواننــد از خدمــات رايــگان بهــره ببرنــد.
دكتــر پــس از ازدواج بــه مشــهد منتقــل شــد .محدوديــت
ميــزان خدماترســانی ،دكتــر را بــر آن داشــت تــا در نقــاط
محــروم شــهر چنديــن مطــب افتتــاح كنــد.
دكتــر شــيخ در  30بهمــن مــاه ســال  ۱۳۵۵هجــری شمســی
پــس از تحمــل چنــد ســال بيمــاری بــه ديــدار حــق شــتافت و
خيــل عظيمــی از عالقهمنــدان خــود را عــزادار کــرد .مراســم
تشــييع بــا شــكوه وی بــا شــهادت امــام رضــا«ع» تقــارن زمانــی
داشــت .پیکــر او در جلــوی پنجــره فــوالد واقــع در صحــن
انقــاب بــه خــاک ســپرده شــد.

زیارتخانوادگی

پرسش و پاسخ
آستان قدس رضوی با هدف خدمت به
زائران و مجاوران حریم رضوی خدمات
بسیاری را ارائه میکند که گاهی از آن
بیخبریم و گاهی در مورد آن سؤاالتی

بهعشققاسمسلیمانیها
پایصندوقرفتیم
[وحدانه آخوند شر یف ]

داریم.
در اینجا قصد داریم تعدادی از سؤاالت
پرسیده شده را پاسخ دهیم ،اما اگر سؤال
مورد نظر شما در این میان نبود میتوانید
با ارسال آن به سامانه پیامکی نشریه
«حرم» به شماره  300008008پاسخ آن را
در همین ستون دریافت کنید.

نحوهعقیقه کردنفرزند
توسط آستان قدس رضوی
ً
:اخیــرا خداونــد فرزنــدی بــه بنــده عنایــت کــرده و
دوســت دارم عقیقــه کــردن آن را توســط آســتان ملکوتــی
ً
امــام رضــا«ع» انجــام دهــم .لطفــا قیمت گوســفند عقیقه
و نحــوه پرداخــت هزینــه آن را اعــام کنیــد .بنــده در تهــران
ســاکن هستم.

انشــاءاهلل خداونــد بــه مولــود جدیــد شــما عافیــت دیــن
و دنیــا دهــد .ضمــن تبریــک والدتــش ،بایــد بــه اطــاع
برســانیم کــه شــما بــه ســه طریــق میتوانیــد ایــن کار را
انجــام بدهیــد و ســامتی فرزنــد دلبندتــان را تضمیــن
کنیــد:
 .1مبلــغ دو میلیــون تومــان به حســاب 59830646/ 29
بانــک ملــت بــه نــام نــذورات آســتان قــدس رضــوی واریــز
کنیــد .ســپس نــام عقیقهشــونده و پــدرش را بــه شــماره
 05132221714فکــس کنیــد.
 .2بــه دفتــر تهــران یــا مراکــز اســتانی دیگــر آســتان قــدس
رضــوی مراجعــه کنیــد و حضــوری ایــن کار را انجــام
دهیــد.
 .3بــا شــماره گیــری ســتاره  8مربــع (* )8#از میــان
گزینههــا ،عقیقــه را انتخــاب کنیــد و پــس از پرداخــت،
مثــل طریــق اول نــام نــوزاد و خودتــان را بــه شــماره مزبــور
فکــس کنیــد.

کمــی بــا مــن از عشــق ســخن بگــو! بــه اینجــا کــه میآیــم از خودمــان بگــو ،از
دلتنگیهایمــان و غروبهایــی کــه بــی یــاد هــم ســپری کردیــم .قصــور از مــن بــود کــه
یشــدم و زیــر تمــام قــول و قرارهایمــان
گاه بــودم و گاه نبــودم ،گاه بــر ســر قــرار میمانــدم و گاه آتشــی م 
شــعله میکشــیدم و آری همیشــه قصــور از مــن بــود و تــو تــا ابــد مهربانــی و خواهــی مانــد.
علیاصغــر شــیرمحمدی از ارومیــه 54 ،ســال دارد و بازنشســته نظامــی اســت کــه بــه همــراه همســر
خــود راهــی ســفر مقــدس و پرفیــض و برکــت زیــارت امــام هشــتم شــده اســت .او میگویــد:

امــام رضــا«ع» قبلــه دلهاســت و حتــی اگــر هــم بظاهــر حاجتــی روا نکنــد مــا بهعنــوان شــیعه بــه ایــن امرمعتقــد هســتیم کــه محبــت اهلبیــت«ع» در دل مؤمنیــن خــود چارهســاز اســت و یــا وقتــی انســان دچــار
گرفتــاری میشــود همیــن توســل بــه اهلبیــت«ع» حداقــل او را ازلحــاظ روانــی آرام میکنــد و انســان از
ایــن آرامــش و محبــت اشــباع میشــود بهطوریکــه انــگار هیــچ هراســی از غیــر نــدارد و لشــکری در دل
انســان بیــدار میشــود کــه پشــتیبان اوســت وگرنــه در ایــن شــرایط فعلــی ،در فصــل ســرد زمســتان ،حضــور
زائــران از راههــای دور نمیتوانــد توجیهــی غیــر از ایــن داشــته باشــد .بهقولمعــروف «میکشــم از ســوی
خویــش ،ایــن کشــش از عشــق ماســت ،گــر دل تــو آهــن اســت ،عشــق مــن آهنرباســت» .درواقــع ائمــه
میدانهــای مغناطیســی هســتند کــه افــراد را بــه سمتوســوی خــود مجــذوب میکننــد.
حاجات خود را از امام رضا«ع» چگونه طلب میکنید؟
بنــده توفیــق  50بــار زیــارت امــام رضــا«ع» را داشــتهام و تاکنــون باوجــود مریضــی کــه بــه همــراه مــن اســت
هیــچ بــار از آقــا درخواســتی نداشــتهام و از روی او خجالــت میکشــم کــه بگویــم بــرای گرفتــن حاجــت بــه
دیــدار تــو آمــدهام .گاه پیشآمــده کــه در جمــع و در لفافــه ،نیــاز خــود را ابــراز کنیــم امــا آمــدن بــه اینجــا و
در حضــور دو نفــره مــا ابــراز نیــاز کــردن را دور از عاشــقی میدانــم ،مــن ب ـهدور از ادب و عاشــقی میدانــم
کــه بعــد از طــی کــردن  2هــزار کیلومتــر راه ،بــرای گرفتــن حاجــت در محضــرش حاضــر شــوم.
آیا این تصور شما از عشق در زندگی شخصیتان هم نمود دارد یا خیر؟
بلــه .صــد درصــد همینطــور اســت .خــدا را شــاکرم همســری دارم کــه ماننــد فرشــتگان آســمانی
ً
بیهمتاســت و سرشــار از عشــق و معرفــت اســت .همســرم در طــول روز حتمــا نمــاز امــام زمــان«ع» و
یشــود و او هــم ماننــد
زیــارت عاشــورا و ســوره یاســین را میخوانــد و دســت او همیشــه بــه دعــا بلنــد م 
مــن هیـچگاه بــرای خــودش و خــودم چیــزی را طلــب نمیکنــد و بــه ایــن معتقــد اســت کــه ائمــه و خداونــد
خودشــان از ضمایــر قلــوب آ گاه هســتند.
به زیارت عاشورا اشاره کردید ،لزوم بیزاری از دشمنان اهلبیت«ع» را تا چه حد ضروری
میدانید؟
وی در پاســخ بــه ایــن ســؤال بــه خاطــرهای از یــک زن در محضــر امــام صــادق«ع» اشــارهکرده و میگویــد:
وقتــی ایــن زن در پیشــگاه آقــا حاضــر شــدند درحالیکــه دو پیراهــن در دســت داشــتند گفتنــد یکــی از
پیراهنهــا را بــا هــر گرهــی کــه میانداختــم بــر شــما و اهــلبیــت شــما ســاموصلوات فرســتادم و پیراهــن

24

شــماره 681چهارشــنبه  7اســفندماه 1398

احکام زیارت

کسانیکهنبایدبهمحوطه
اصلیحرمپابگذارند
[حجتاالسالمسیدامحدمعلمی]

بعــدی را بــا هــر گــره بــر دشــمنان شــما لعــن میفرســتادم ،کدامیــک را بــه شــما تقدیــم کنــم و امــام
صــادق«ع» پیراهــن دوم را قبــول کــرد و فلســفه ایــن رفتــار امــام صــادق«ع» ایــن اســت کــه هــر چــه بغــض
انســان بــه دشــمنان ائمــه بیشــتر باشــد بــه همــان انــدازه محبــت حضــرات هــم در دلــش جــای میگیــرد.
مــا هــم ارادتمــان اینگونــه اســت و بنــد دلمــان در دســت آقاســت و خــدا کنــد کــه ایــن بنــد پــاره نشــود و
روزبـهروز تقویــت گــردد.
امروز که روز رأیگیری بود ،رأی دادید؟
ً
 بله بله .حتما باید رأی میدادم .به عشق ولی فقیه و قاسمسلیمانیها رفتیم و رأی دادیم.حتی با وجود اینهمه مشکالت اقتصادی و اجتماعی؟
اینکــه مــردم بــا مشــکالت اقتصــادی و گرانــی دسـتوپنجه نــرم میکننــد بــر کســی پوشــیده نیســت امــا
ایمــان مــردم بــر نظــام دینــی و والیــی و حکومــت جمهــوری اســامی همچنــان پابرجاســت و هیچوقــت
حاضــر نیســتیم کــه بــا دشــمنان نظــام دســت در دســت یکدیگــر بگذاریــم .مــا در مملکتــی زندگــی
میکنیــم کــه بیــش از دویســت هــزار شــهید در دفــاع مقــدس دادهایــم و بیــش از هفــده هــزار نفــر از عزیــزان
مــا را منافقیــن تــرور کردنــد ،آنهایــی کــه بهپــای صندوقهــای رأی نرفتهانــد در روز قیامــت در قبــال
خــون شــهیدان چــه پاســخی دارنــد ،هنگامــی کــه آنروز بــا قاســم ســلیمانیها روب ـهرو میشــوند ،چــه
پاســخی دارنــد؟ بایــد کمــی فکــر و تدبــر را بــه کار بســت کــه نرفتــن بهپــای صندوقهــای رأی چــه کســانی
را خوشــحال و چــه کســانی را ناراحــت میکنــد.
ســکینه چراغــی  54ســال دارد و در پاســخ بــه ایــن ســؤال مــا کــه آیــا فرزنــدان شــما هــم ماننــد خودتــان
عاشــق اهلبیــت«ع» هســتند میگویــد:
فرزنــدان مــا میبیننــد کــه ماســالی دو تــا ســه بــار بــه عشــق امــام رضــا«ع» بــه مشــهد میآییــم و بــه گفتــهامــام صــادق«ع» انســانها را بــا عملتــان بــه کار نیــک دعــوت کنیــد نــه گفتارتــان.
او از خاطــره اولیــن ســفر خــود بــه همــراه فرزنــدان و همســرش بــه حــرم مطهــر میگویــد :خــوب بــه خاطــر
دارم کــه بــه همــراه ســه فرزنــد و بچـهای کــه در شــکم داشــتم بــا قطــار بــه همــراه همســرم راهــی مشــهد
شــدیم و هرکســی مــا را میدیــد بــه مــا میخندیــد و میگفــت آیــا مجبــور هســتید در ایــن ســوز زمســتان
بــه همــراه چنــد بچــه قــد و نیمقــد راهــی ســفر شــوید؟ و مــن بــه همــه ایــن پاســخ را مـیدادم کــه عشــق
آقاســت کــه ایــن ســفر را ترتیــب داده و ســختیها را آســان کــرده اســت.

تشــرف بــه حــرم مطهــر ائمــه
ً
معصومیــن «علیهــم الســام» قطعــا دارای
بخشهــای مختلفــی اســت کــه بــرای هــر
بخــش آن بــرای زائــران عزیــز و آستانبوســان
خانــدان پــاک پیامبــر اکــرم «صلــی اهلل علیــه و
آلــه» احــکام شــرعی و آدابــی را بــه دنبــال دارد
کــه آموختن ایــن آداب و احکام برای کســانی
کــه بــه ایــن آســتانهای مقــدس مشــرف
میشــوند الزم و ضــروری اســت.
یکــی از مهمترین بخشهــای زیارت و تشــرف
بــه حرم مطهر ائمه معصومیــن انجام عباداتی
اســت کــه در ایــن اماکــن مقــدس صــورت
مــی پذیــرد کــه همــه آنهــا نیــز دارای احــکام
مخصــوص بــه خــود اســت .از ایــن شــماره از
نشــریه حــرم بــه بیــان گوشـهای از این مســائل
خواهیــم پرداخــت.
* یکــی از مهمتریــن مســائل مربــوط به افــرادی
اســت کــه در حالــت جنابــت قــرار دارنــد و نیــز
بانوانــی کــه دارای عــذر شــرعی هســتند و در
حالــت حیــض و نفــاس قــرار دارنــد .دربــاره ایــن
افــراد بایــد گفــت طبــق فتــاوای مراجــع عظــام
تقلیــد این اشــخاص نمیتواننــد در حرم مطهر
توقــف کننــد اگرچــه ورود از یــک درب و خروج
از درب دیگــر اشــکالی نــدارد.
* البتــه بایــد توجــه داشــت کــه مــراد از حــرم
امامان «عليهم الســام» محوطهاى اســت كه
ضريــح مقــدس و قبــر مطهــر در آن قــرار دارد نــه
تمــام رواقهــا يــا صحنهــا .بنابــر ایــن توقــف
نهــا و قرائــت ادعیــه و
در ســایر رواقهــا و صح 
زیارتنامــه از ســوی آنــان هیــچ اشــکالی نخواهد
داشــت .البتــه قســمتهایی از حــرم مطهــر
کــه حکــم «مســجد» را دارنــد مثــل «مســجد
گوهرشــاد» و شبســتانهای آن شــامل ایــن
اســتثنا نمیشــوند و توقــف در آنهــا نیــز بــرای
ایــن دســته از افــراد ممنــوع اســت.
* ایــن حکــم مخصــوص حــرم امامــان
معصــوم «علیهــم الســام» اســت و حــرم مطهــر
امامــزادگان چنیــن حکمــی نــدارد.
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وقتی حال خوشت را  فوروارد  میکنی...

نشانیما:

پستالکترونیکی
haramweekly@aqr.ir
شناسه شبکههای جمازی
@ haram_weekly

یشــود .شــاید
با هزار التماس دعا به مشــهد که میآیی و چشــمت که به گنبد طالیی موال میافتد خســتگی همه روزها و ماههای پشــت در زیارت ماندنت دیلیت م 
بــار دومــی کــه بــه زیــارت آمــدهای یــادت میافتــد از فالوئرهایــت کــه خبــر دارنــد تــو بــه پابــوس امــام آمــدهای .همانجــا زیــارت دومــت را به نیت آنها مـیروی .بعد بــرای اینکه
یشــود عکــس خوبــی گرفــت ،پــس ترجیــح میدهــی بــه
بگویــی بــه یادشــان بــودهای تصمیــم میگیــری عکــس مناســب و جذابــی از حــرم بگیــری .نزدیــک ضریــح کــه نم 
حیــاط مســجد گوهرشــاد یــا کنــار حــوض صحــن جمهــوری بــروی ،عکــس دلخواهــت را بگیــری و بعــد فــوری بفرســتی بــه اینســتاگرام یــا توئیتــر و زیــرش هشــتگ بزنــی # :امام_رضــا یــا
بنویسی#:شمس_الشموس...شماهمپستهایحالخوشکنامامرضاییوزیارتتانرابرایمابفرستیدتابرایتانبهاشتراکبگذاریم.
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عکسنوشت

شاعرانه

دهمین بار هوالحق
متجلی شده بود

[قاسمصرافان]

روداز راز ونیاز توحکایتمیکرد
نورراعمقنگاهتوهدایتمیکرد
ماهاگر-ذکربهلبِ -گردزمینمیچرخید
ماهتوراداشتزیارتمیکرد
صورت ِ
[محید سبحاین]

[ عکس :آرزو صادیق]

میــرزا یحیــی کارمنــد ادارۀ ثبــت بــود .عیالــش ،بــی بــی نوریــه ،هفــت ســالی از او کوچکتــر.
بــه روایــت دســتخط منــدرج در پشــت ایــن عکــس ،بــه ســال  1349هجــری خورشــیدی و بــه
واســطۀ قبولــی آقاجــال در دانشــگاه مشــهد ،بــرای اولیــن مرتبــه بــه حــرم حضــرت مشــرف
شــدند و البتــه چنــد روزی مهمــان آقــای نــادر رحمتــی و همســر مکرمــۀ ایشــان بودنــد .البتــه
الحـ ُـق واالنصــاف گویــا چنــان رســم مجــاوری را ادا کــرده بودنــد کــه تــا ســالهای ســال
خاطرهگویــی میــرزا یحیــی و بــی بــی نوریــه از آن ســفر نقــل محافــل خانوادگــی بــود .بــی بــی
نوریــه از وقتــی شــنیده بــود آقاجــال قصــد تــرک دیــار تبریــز و تحصیــات عالیــه دارد ،یــک جــا
بنــد نمیشــد و بــه قــول خــودش در دلــش رخــت میشســتند وایــن شســتن تمامــی نداشــت .بــه
تعبیــر مریــم خاتــون دختــر بــزرگ آقایحیــی و بــی بــی نوریــه ،تهتغــاری حســابی دل پــدرو مــادر
را بــرده بــود و دانشگاهیشــدنش هــم مزیــدی بــر علتهــا.
مریــم خاتــون ایــن حرفهــا را کــه مــی زد ،تــه دلــش بــرای بــرادر از جــان عزیزتــرش غنــج
میرفــت .بــی بــی نوریــه در کشوقــوس دوری از آقاجــال بــود کــه خبــر رســید تنهــا پســرش
در رشــتۀ فیزیــک دانشــگاه مشــهد قبــول شــده اســت .بــی بــی نوریــه از آقاجــال پرســیده بــود:
«فیزیــک چیســت؟» و آقاجــال «نــور» را تعریــف کــرده و لبخنــد زده بــود و میرزایحیــی اظهــر
مــن الشمســی گفتــه بــود و لبخنــد کمرنگــی از غــرور بــر لبهایــش نشســته بــود .بــا اینوجــود
بــی بــی نوریــه دیگــر غمــی نداشــت .غــم دوری جایــش را داده بــود بــه آرامشــی کــه خــوب
میفهمیــد چــرا تــوی دلــش نشســته بــود .بعــد هــم شــال و کاله کــرده بــود و اصــرار پشــت اصــرار
کــه هــر طــور شــده بایــد همــراه آقاجــال بــه مشــهد برونــد و دل را صفــا دهنــد و پســر را بســپرند
بــه حضــرت .میــرزا یحیــی چرتک ـهای انداختــه بــود و دســت بــرده بــود بــه ذخیــرۀ بــرای روز
مبادایــش .چــه روزی بهتــر از امــروز .اتوبــوس یــک روز تمــام تــوی جادههــا پیــچ و تــاب خــورده
بــود تــا آنهــا را برســاند بــه خــود نــور.

دهمینبارهوالحقمتجلیشدهبود
چارمینبارعلیبودامامتمیکرد
دردرانسخۀخالتوشفامیبخشید
عاشقانرادلنرمتوشفاعتمیکرد
َّ
«و ِب ُکم َعل َمنااهلل»تومیخواندیو...آه!
آهازآنشهرکهبیقبلهعبادتمیکرد
جامعهحرفدلتراکهبهخودباختهبود
«طلبازگمشدگانلبدریامیکرد»
متوکلبهتماشایشرابتآورد
بهدلمستتوازبسکهحسادتمیکرد
ونفهمیدکهمستیاثریبودکهداشت
باطلوعتوبههرذرهسرایتمیکرد...
کوههرصبحبهصبرتوسالمیمیداد
َ
ماههرشببه ُرختعرضارادتمیکرد
ری ُپرازعطرسخنهایتومیشدوقتی
سیدعارفری،از توروایتمیکرد
«ازصدایسخنعشقندیدمخوشتر»
وقتیازپنجرۀشعرصدایتمیکرد...
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225
[ حممدرضا علیزاده ]

رمز جدول قبل:

هزار ضربه مششیر بر من آسانتر از
مرگ در بستر است.

 .1فرارســیدن ســوم رجــب ،ســالروز
شــهادت ایــن امــام همــام را بــه تمامــی
شــعیان جهــان تســلیت میگوییــم  -از
القــاب ســعدی  .2بمــب کلســیم  -نــام
دخترانــه وطنــی  -دشــمن دیــو  .3بســیار
نورانــی  -مــزه نا گــوار  -بــرادران  .4متــاع
بــازار شیشــهای  -ســائل  -گمــان -
میــوه نیکــو  .5کار را بایــد بــه وی ســپرد
 عالمــت مفعــول  -پــدر ترکــی  .6آببســته  -دشــمن  -طردکــردن  -تســمه
کمــر  .7دنبالــهرو  -قلیــل  -اســما .8
نقیــض
خالــص  -رســوب تهجــوی -
ِ
رفتــن  -پیشــوای مذهبــی زرتشــتیان .9
لقــب ســهروردی فیلســوف بــزرگ ایرانــی
کــه در  4رجــب 587درگذشــت  -شــلوار
جین  -مرزبان  .10برج داســتانی فرانســه
 پسندادنــی خســیس  -اهــل کشــورفالســفه  .11لقــب حضــرت اســماعیل«ع»
 تابــش مــاه  .12پــول ســامورایی  -ازخدایــان مصــر باســتان  -اثــر چربــی  -من
و شــما  .13قشــنگ  -ادعاها  -قلمه .14
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خامــه  -یکــی از دو جنــس  -بلــه ایتالیایــی  -مصائــب  .15پادگانــی در تهــران  -امامجمعــه
مردمــی ســابق شــهر مشــهد کــه  7اســفندماه  1383درگذشــت.

 .1از بــزرگان اهــل لغــت و ادب و از شــیعیان و یــاران امــام جــواد«ع» و امــام هــادی«ع»
 مقابــل عمومــی  -ناراســت  .2سرشــت  -تهــی  -بنــدری در گیــان  .3فهمیــدن -تبسـمکردن  -طالیـهدار اعــداد  .4ضمیــر اتحــاد  -زمــان گذشــته در جملــه  -چندیــن لقــب
نپــرور  -ودیعــه  .6تیپــا  -ســرمایه جاودانــی -
 .5ســعی و تــاش  -نپذیرفتــن  -تنبــل و ت 
نوعــی حلــوا  -برهنــه  .7مؤلــف لغتنامــه مشــهور ایرانــی کــه  7اســفند مــاه ســالروز وفــات
اوســت « -وســط»«+وجه اشــتراک پیشــوند و پســوند»  .8صــوت نــدا  -قطــب مثبــت پیــل
الکتریکــی  -پــس از قلــع میآیــد  -بهتریــن خوردنــی بــه روایــت قــرآن  .9بــوی ماندگــی -
نیســتی و نابــودی  -براهیــن  .10از علمــا و فقهــای شــیعه در قــرن  ۱۱هجــری و مؤلف کتاب
وســائل الشــیعه ،مدفــون در حــرم امــام رضــا«ع»  -کجاســت؟  .11حــواری خائــن  -واســطه
احضــار ارواح « -بیــع» در هــمریختــه  .12بنیــان  -مدخــل غــذا بــه بــدن  -اکبــر اعــداد
یکرقمــی ترتیبــی  -عضــو صــورت  .13بــاز اســت در گویــش زائــر لندنــی  -صــوت  -شــهری
در ناحیــه سیســیل ایتالیــا  .14پیشدرآمــد بحــث -حــرف دوم الفبــای یونانــی  -مــرغ
ســخنگو  -مســرور  .15شــب حاجــت خواســتن و دلدادگــی بــا خداونــد و مصــادف بــا اولیــن
شــب جمعــه مــاه مبــارک رجــب  -آینــده
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