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حامد حجتی

مثــل همــه کبوترهایــی کــه صبــح بــه صبح
آســمان شــهر را بــه ســوی تــو پــرواز
میکننــد ،دلــم میخواهــد از آنســوی
مرزهــا ،از فراســوی کوههــا و دریاهــا،
از انتهــای افــق ،بالهایــم را بگشــایم
و خــودم را در روبــهروی گلدســتههای
زیبــای حــرم تــو ببینــم.
حــرم تــو ابتــدای تمــام دلخوشــیهای مــن
اســت؛ جایــی کــه هیچوقــت حــس غربــت نداشــتم
و نــدارم .امــروز وقتــی از دور بــه خنــکای نســیم حــرم
فکــر میکــردم ،فهمیــدم چــرا اینهمــه گلدســته روی
شــانههای َح َرمــت قــد کشــیدهاند .امــروز فهمیــدم ،کنــار
بابالجــواد ،گلدســتهها ایســتادهاند تــا بــه ســام زائرانــی
جــواب دهنــد کــه ترنــم نامــت را بــه ســینه میکوبنــد.
گلدســتهها تراکــم همیــن ســامهای ســادهاند کــه گل
کردهانــد؛ گل کردهانــد بــه ارتفــاع زمــان.
مشــرق
امــروز بــه ســمت صبــح ســام دادم؛ رو بــه
ِ
طلــوع خورشــیدی کــه از پشــت گنبــد طالیــی تــو ســر
بــر م ـیآورد .مــن بــه تــو ســام میدهــم و میفهمــم
کــه تــو بــه گلدســتههایت جــان دادهای تــا از آنســوی
زمــان ،تــا در دورتریــن نقطــه زمیــن ،هــر کــس دســت به
ســینه بــه ســمت مشــرق ســام میدهــد ،دسـتهایش
ـام
را بــا فیــروزهای گلدســتهها بــه گرمــی بفشــارند .تــو امـ ِ
ســامی .حــرم تــو تنهــا جایــی بــرای تکانــدن غربــت و
دلتنگیهــا نیســت؛ حــرم تــو نقطــه مرکــزی پــرگار عالــم
اســت .هرجــا کــه باشــیم ،آنســوی مرزهــا ،از فراســوی
کوههــا و دریاهــا ،دلمــان میخواهــد صــدای «علیــک
الســام» گلدســتههایت را بشــنویم.
مــن از آندورهــا مهربانــی ایــن گلدســتههای لطیــف
را روی ســرم احســاس میکنــم ،لبخنــد باشــکوه گنبــد
طالیــیات را نبــض میزنــم ،مــن بــا تــو بــه تپــش
میآیــم چونــان کبوتــران ،رواق در رواق ،شبســتان در
شبســتان ،حــاال وقتش رســیده اســت آههــای فروخــورده
ـوم و ببارم...ببارم...ببــارم .دلــم هوای
خــود را بغــض شَ ـ َ
تــو را دارد ،هــوای بــاران را ،هــوای رطوبــت مطلــوب
صحــن گوهرشــاد را ،هــوای رطوبــت سیرابشــدن از
ســقاخانه اســماعیلطال...
مــن ســاعتها از تــو دورم؛ ســاعتهایی کــه تنهــا
میتــوان صــدای آن را در غــم نهفتــه نقارهخانــه فهمیــد.
میدانــم بیــن مــن و تــو هیچوقــت ،زمــان فاصلــه
نینداختــه اســت؛ هیچوقــت مــکان نتوانســته مــرا از تــو
دور کنــد ،جغرافیــا حــرف خنــدهداری بــوده وقتــی پــای تو
در میــان اســت .آری مــن تــو را فرســنگها دورتــر از آنجا
در الب ـهالی جامعــه کبیــره پیــدا میکنــم و تــو بــر ســرم
دســت میکشــی ،و مــن چــون آهویــی خرامانخرامــان
مهربانــی تــو را بــا ابرهــا در آغــوش میکشــم.
هــر وقــت پــای تــو بــه میــان میآیــد از همهچیــز راضــی
میشــوم ،حتــی از دوری تــو! از دلتنگیهایــم راضــی
هســتم؛ دلتنگــی ســوغات زعفرانــی مشــهد اســت...

نخســتین مجتمــع دامپــروری ،اصــاح نــژاد و تولیــد فرآوردههــای ژنتیکــی شــرق کشــور بــا حضــور تولیــت آســتان قــدس رضــوی
در منطقــه کنهبیســت مشــهد افتتــاح شــد .بــا افتتــاح ايــن پــروژه ،مؤسســه دامپــروری صنعتــی آســتان قــدس رضــوی ،بزرگتريــن
توليدكننــده محصــوالت پروتئینــی شــرق كشــور و اوليــن واحــد قطــب اصالح نــژاد دامی شــرق كشــور در دام ســنگين( نژاد هلشــتاين)
میشــود وبــا تكميــل فــاز نهايــی ،بيــش از  ٥٠درصــد نیــاز كشــور بــه واردات شيرخشــك نــوزاد برطــرف خواهــد شــد.
ايجــاد اشــتغال نهايــی  ٤٠٠نفــری مســتقيم و فعلــی ١٣٠نفــری در منطقــه محــروم كنهبيســت ،از مزایــای بهرهبــرداری از این مجتمع
صنعتــی اســت .تولیــت آســتان قــدس رضــوی در مراســم افتتــاح ایــن مجتمــع ،اظهــار داشــت :فعالیتهــای اقتصــادی کــه در مســیر
خودکفایــی کشــور و رفــع مشــکالت مــردم اســت ،صرفـ ًا رفتــاری مــادی نیســت؛ بلکــه بایــد بــه ایــن قبیــل فعالیتهــا با نــگاه معنوی
و دینــی نگریســت .حجتاالسالموالمســلمین احمــد مــروی افــزود :تالشهــای فعــاالن اقتصــادی بــرای رفــع نیازهــای مــردم و
کشــور یــک عبــادت اســت .وی بــا بیــان اینکــه خداونــد نمیپســندد جامعــه اســامی ،مؤمنــان و امــت پیامبــر وابســته و نیازمنــد بــه
کفــار باشــند ،عنــوان کــرد :فعالیتهــای مجموعههــای اقتصــادی کــه عــزت کشــور و جامعــه اســامی را بــه دنبــال دارد ،بــه یــک معنا
عبــادت اســت زیــرا موجــب عــزت ،اســتقالل و ســربلندی مؤمنــان در برابــر کافــران میشــود .از ایـنرو فعــاالن اقتصــادی کشــور بایــد
تالشهــای خــود را بســیار ارزشــمند بداننــد زیــرا امــری معنــوی ،دینــی و تقوایی اســت .مــروی ادامــه داد :فعــاالن اقتصــادی و علمی
کشــور بــه اینکــه تولیــدات امــروز مــا همتــراز بــا تولیــدات کشــورهای پیشــرفته اروپایــی و آمریکایــی اســت نبایــد اکتفــا کننــد ،جوانــان
نخبــه و بااســتعداد ایرانــی میتواننــد بــه قلههــای موفقیــت باالتــری از کشــورها پیشــرفته دنیــا دســت یابنــد.
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در آســتانه ســالروز میــاد امــام هشــتم«ع» ویژهبرنامــه هنــری «حصــن حصیــن» بــا
حضــور 88هنرمنــد برجســته مشــهدی و رعایــت تمهیــدات بهداشــتی در حــرم مطهــر
رضــوی برگــزار شــد .مســئول مکتــب هنــر رضــوان دربــاره ایــن برنامــه کــه بــه همــت
مؤسســه آفرینشهــای هنــری آســتان قــدس رضــوی در رواق دارالوالیــه حــرم مطهــر
برگــزار شــد ،ابــراز کــرد :هنرمندانــی در رشــتههای خوشنویســی ،نگارگــری و تذهیــب
در ایــن برنامــه حضــور داشــتند و آثــاری بــا محوریــت القــاب ،احادیــث و اشــعار مرتبــط با
امــام رضــا«ع» را در مــدت ســه ســاعت خلــق کردنــد .جــواد براتــی ادامــه داد :آثــاری بــا
خطهــای نســتعلیق ،شکســته نســتعلیق ،ثلــث ،نســخ ،کوفــی و دیوانــی در ایــن برنامه
کتابــت شــد .مســئول مکتــب هنــر رضــوان با بیــان اینکــه حــدود 25بانــوی هنرمنــد در
ایــن برنامــه مناســبتی دهــه کرامــت حضــور داشــتند ،گفت :عمــده هنرمنــدان حاضــر از
مدرســان انجمــن خوشنویســان و مکتــب هنــر رضــوان و همچنین هنرمندان ســطوح
فــوق ممتــاز ســاکن مشــهد بودنــد .براتــی از مشــهد به عنــوان یکــی از قطبهــای مهم
خوشنویســی کشــور نــام بــرد .در پایــان برنامــه نیــز آثار خلقشــده جمـعآوری و توســط
خــدام حــرم مطهــر رضــوی بــه زائــران حاضــر در صحنهــا اهــدا شــد .وی افــزود :ایــن
برنامــه هنــری کــه بــا ذکــر صلــوات خاصــه امــام رضــا(ع) آغــاز شــده بــود ،بــا زیــارت
هنرمنــدان از نزدیکتریــن محــل مجــاز بــه مضجــع شــریف ایــن امــام همــام بــه اتمــام
رســید کــه ایــن امــر فضــای روحانــی و ملکوتــی حاکــم بــر اجــرای برنامــه و حــال و هوای
معنــوی هنرمنــدان را دوچنــدان کــرد.

وقتی آستان قدس رضوی هنر برای کودکان را جدی میگیرد

سوغاتیهایپویانماییحرم
برای خردساالن و کودکان

امــروزه نفــوذ شــبکههای تلویزیونی و فضای مجازی گســترده شــده اســت .دسترســی
همهگیــر افــراد بــه ایــن دادههــا ،باعــث شــده برنامهســازی بــرای گروههــای مخاطــب
هــم افزایــش پیــدا کنــد .بایــد توجــه داشــت در ایــن بیــن عمومـ ًا کــودکان و نوجوانــان
از مهمتریــن گروههــای مخاطــب برنامهســازان هســتند .همانطــور کــه میدانیــم
پویانمایــی یــا همان انیمیشــن بــا توجه به اینکــه در ذات خــود «اغــراق» و «انتــزاع» دارد،
میتوانــد اثرگــذاری قابلتوجهــی بــرای کــودکان و نوجوانــان داشــته باشــد .این مســئله
باعــث توجــه همــه ســازمانهایی شــده اســت کــه پیامهــای تبلیغــی و آموزشــی بــرای
ایــن دو گــروه ســنی تولیــد میکننــد .مؤسســه آفرینشهــای هنــری آســتان قــدس
رضــوی نیــز در ســالهای اخیــر بــه ایــن بخــش وارد شــده و چندیــن پویانمایی کوتــاه و
بلنــد بــه بــازار فرهنــگ و رســانه عرضــه کرده اســت.
«در مســیر بــاران» شناختهشــدهترین تولیــد ایــن مؤسســه اســت .از دیگــر آثــار ایــن
قالــب میتــوان بــه الالییهــای رضــوی ،وصــال ،ســام ،درخــت بــادام و شــهر هــزار
کبوتــر اشــاره کــرد .آخریــن اثــری کــه هماکنــون در حــال تولیــد اســت از کتــاب پرفروش
«جنــگل دوســتیها» اقتبــاس شــده اســت .گفتوگــوی کوتــاه نشــریه حــرم را بــا محمد
ظریــف صــدر مدیــر پروژههــای پویانمایــی مؤسســه را بخوانیــد.
مختصری درباره «در مسیر باران» بگویید.
ایــن اثــر  5ســال قبــل تولیــد شــد و از لحــاظ فنــی در دورهای کــه ســاخته شــد ،اثــری
شــاخص بــود کــه جوایــز مختلفــی را بــه دســت آورد .ایــن اثــر پویانمایــی  70دقیقــه
بــود کــه در ســینماهای مطــرح کشــور اکــران شــد .ســپس در ســینمای خانگــی کشــور
قــرار گرفــت و همچنیــن در تلویزیونهــای آنالیــن هماکنــون در دســترس اســت و

روی خطخبر

صداوســیما هــم امتیــاز پخــش آن را خریــداری کــرده اســت.

هنر رضوی
مصاحبهمعرفتی

سطح تولید «الالییهای رضوی» در چه اندازهای بوده است؟
ایــن اثــر هــم درجــه الــف اســت« .الالییهــای رضــوی» بــه همــت مؤسســه و
همــکاری برتریــن پویانماهــای کشــور ســاخته شــده اســت .آهنگســازی اثــر را اســتاد
فردیــن خلعتبــری انجــام داده و شــعرها نیــز از مجموعــه شــعرهای عبدالجبــار کاکایــی
برگزیــده شــده بــود .ایــن اثــر  8بخــش ســهدقیقهای را شــامل میشــد کــه جوایــز
متعــددی را در کشــور از آن خــود کــرد .جشــنوارههای پویانمایــی رضــوی ،عمــار و
تولیــدات تلویزیونــی کشــوری در بخشهــای مختلــف آثــار مؤسســه را حائــز برتریــن
رتبههــا دانســتهاند.
ماجرای ساخت پویانمایی «جنگل دوستیها» چه بود؟
انتشــارات آســتان قــدس رضــوی یــا همــان بهنشــر هشــت داســتان بــه خانــم کلــر
ژوبــرت ســفارش داده بــود .ایــن مجموعــه ،داســتانهایی تخیلــی بــا مفهــوم قرآنــی را
روایــت میکــرد و برگزیــده شــانزدهمین جشــنواره کتــاب رشــد شــد .اســتقبال فراوانــی
توســط مخاطــب کــودک در کشــور از ایــن مجموعــه شــده بود .ایــن مجموعــه بهعنوان
ی در نظــر گرفتــه شــد .هــم اکنــون
ایــدهای خــوب بــرای اقتبــاس و تولیــد اثــر پویانمایـ 
ایــن مجموعــه در حــال ســاخت اســت.
دربــاره نویســنده هــم گفتنی اســت متولــد پاریــس در خانــوادهای مســیحی اســت .او در
نوزدهســالگی مســلمان شــده و دارای مــدرک لیســانس علــوم تربیتــی و فوقلیســانس
ادبیــات کــودکان اســت .نویســنده در حــال حاضــر در ایــران زندگــی میکنــد ،مهــارت
خاصــی در توصیــف حقایــق زندگــی بــه زبــان کــودکان دارد و اتفاقــات تلــخ و شــیرین
زندگــی را بــه زبــان ســاده و روان و البتــه بــا گرایــش مذهبــی بــرای کــودکان بیــان
میکنــد.
چه بازخوردهایی از ساخت این پویانماییها دریافت کردید؟
بــا توجــه بــه میــزان بودجــه و اهمیــت مخاطــب هماکنــون صرف ـ ًا بــرای خردســاالن
انیمیشــن میســازیم .چراکــه دریافتهایــم در ایــن بخــش محتــوای دینــی بــا کیفیــت
خــوب بــه خردســاالن کمتــر ارائــه شــده اســت .دیگــر مراکــز هم توجــه کمــی در بخش
پویانمایــی دینــی بــرای مخاطبــان خردســال دارنــد و نهایتـ ًا بیشــتر آثارشــان مربــوط به
ســنین بــاالی ده ســال اســت .کیفیــت آثارمــان بنــا به نظر کارشناســان شــبکه کــودک و
مؤسســه صبــا مــورد تأییــد اســت و درخواســت مشــارکت در تولیــد داشــتند.
و در پایان اینکه چگونه و در کجا توزیع و اکران می شوند؟
پیشازایــن در بســتههای فرهنگــی زائــر ویــژه خردســاالن هدیــه خاصی نداشــتیم .بنا
بــه توصیــه متولــی محتــرم آســتان قــدس رضــوی بــرای ســوغات فرهنگــی خردســال
چنیــن پویانماییهایــی ســاختهایم .رســانههای عمومــی ،صداوســیما ،شــبکه
خانگــی ،فضــای مجــازی و ســینماها نیــز بــازار توزیــع آثارمــان بــوده و هســتند.

پیکرشهیدنسیمافغانیدرحرممطهررضویبهخاکسپردهشد

بــا حضــور جمــع محــدودی از خادمــان حضــرت علــی بــن موســی الرضا«ع» پیکر شــهید نســیم افغانــی در غرفــه  170صحــن آزادی بــارگاه منــور رضوی
آرام گرفــت .نســیم افغانــی از شــهدای افغانســتانی دوران دفــاع مقــدس اســت کــه از لشــکر  ۵نصــر خراســان عــازم جبهههای هشــت ســال دفــاع مقدس
شــد و بــرای دفــاع از انقــاب اســامی در ســن  31ســالگی بــه شــهادت رســید .پیکــر ایــن شــهید واالمقــام چنــدی پیــش در منطقــه عملیاتــی والفجــر
یــک تفحــص و شناســایی شــد .بــا عنایــت و دســتور رهبــر معظــم انقــاب پیکــر ایــن شــهید در حــرم مطهــر رضــوی بــه خــاک ســپرده شــد .تمامــی
بخشهــای ایــن مراســم توســط بــرادران افغانســتانی انجــام شــد و ســخنران آن حجتاالسالموالمســلمین علیرضــا پناهیــان بــود کــه تأکیــد کــرد :ایــن
شــهید عزیــز امــروز آمــده اســت تــا مأموریــت جدیــد خــود را بــه انجــام برســاند و در زمانــی کــه دشــمن میخواهــد بــا توطئــه بیــن دو ملــت ایــران و
افغانســتان جدایــی و تفرقــه بینــدازد وجــود ایــن شــهید عاملــی بــرای وحــدت ایــن دو کشــور اســت.

ویژۀدهـۀکــــــرامت 1441

3

H a r a m
زیارتخانوادگی

خاطراتخدمت

یآید؟
نقارهها برای که به صدا در م 

پیرمــرد کارش را خــوب بلــد بــود .دســتانش بشــدت
میلرزیــد امــا ترکــه را محکــم و باصالبــت م ـیزد.

عمــرش را پــای ایــن کار گذاشــته بــود 72 .ســال
تمــام «احمــد اقــوام شــکوهی» هــر روز صبــح و

عصــر ،پلههــای زیــاد نقارهخانــه را بــاال میرفــت
و رو بــه گنبــد آقــا نقــارهاش را م ـیزد .حــاال دیگــر

نیســت تــا بــا آن چشــمان مهربانــش ،از رأفــت

موالیــش بگویــد .امــا ذکــر کرنــا را اینبــار از پســرش
محمدرضــا میشــنویم .اراداتــی کــه پســر را بــه کار
پــدر کشــاند و او را نیــز نقــارهزن حــرم کــرد .از پــدر

میگویــد از اینکــه همیشــه کالمــش امــام رضــا
بــوده و از ورود خــود بــه خدمــت در بــارگاه رضــوی.

بــه گذشــته برمیگــردد و میگویــد :ســال 68

بــود .آن روزهــا  18ســال داشــتم .هــر نمــاز صبــح
را بــا پــدر در حــرم بودیــم و نزدیــک طلــوع آفتــاب،

آمــاده زدن طبــل میشــدیم .کرنازنهــا بــه صــف

میشــدند و طبلزنهــا آمــاده زدن بودنــد؛ رو
بــه خورشــید هشــتم .از خاطــرات محمدرضــا اقــوام

شــکوهی که میپرســیم ،از مشــهد خلــوت آنروزها

کــه صــدای کرنــا حداقــل تــا میــدان شــهدایش مــی

رفــت میگویــد ،از ســختی کار آنموقــع کــه بایــد
ســاعتی قبــل از شــروع نقارهزنــی ،طبلهــا را بــا

آتــش در طبقــه دوم بنــای نقارهخانــه گــرم میکردنــد
تــا صدایــش بقاعده شــود امــا امــروز ایــن کار براحتی

بــا هیتــر انجــام میشــود .از رســم نوبتنــوازی در

عصــر شــاهان کــه تــا امــروز و بــه ایــن شــکل در
ســریر ارتضــا نواختــه میشــود و
بــارگاه ســلطان
ِ

امــا اینجــا هــر بخــش آن معنایــی معنــوی در پــس
صــدای خــود دارد و تمامــش ارادت اســت و عشــق.

در پایــان هــم از زائرانــی میگویــد کــه هــر روز
ســاعتی قبــل از نقارهزنــی در صحــن انقــاب منتظر
میماننــد تــا ایــن لحظــات معنــوی را در ذهــن و

گوشیهایشــان ثبــت کننــد و بعــد بــه شهرشــان
برگردنــد.

قدردانی
پشتدرهایبسته...

دســتم را میــان جمعیــت رها کــرد و گفت حــاال تو بزرگشــدهای
و بایــد قدرتــت را بــه رخ روزگار بکشــی .از درب حــرم کــه وارد
شــدیم بــا صدایــی لــرزان گفــت :هــر زمــان در میانــه زندگــی
گــ م شــدی و دنبــال صاحبــت میگشــتی ،بــه روزگار کــه
بگویــی« :آقــام امــام رضــا پشــت و پنــاه مــن اســت» ُدمــش را
روی کولــش میگــذارد و م ـیرود ،اگــر هــم قــرار باشــد دوبــاره
گردنــت را بچســبد بــا یک بغل خوشــبختی بــه ســراغت خواهد
آمــد .در ایــن دنیــا هــر نقشــی را بــه خــودت گرفتــی او همــان را
بالوپــر خواهــد داد .گریــه کــردی ،افســردهتر میشــوی و اگــر
خندیــدی ،خنــده روی خنــدهات مــی گــذارد .پــس نقــش قــوی
بــه خــودت بگیــر و بــا صدایــی بلنــد بگــو آقایــی پشــت ســرم
ایســتاده کــه مهربانـیاش بــه وســعت آســمان اســت.
زمزمههایقدردانی
محمــد افشــاران مشــهدی  ۶۸ســاله از معجــزات زیــارت امــام
رضــا«ع» و از خاطــرهای دور در ســال 1369میگویــد :مشــرف
شــدن بــه خانــه خــدا آرزوی چندینســاله مــن بــود کــه وقتــی
آن را بــا امــام رضــا«ع» در میــان گذاشــتم ،چنــد روزی بیشــتر
طــول نکشــید کــه اجابــت شــد ،سالهاســت کــه در ایــن شــهر
زیــر ســایه لطــف ابوالحســن«ع» زندگــی میکنــم و بارها شــاهد
معجــزات و کرامــات امــام رضــا«ع» در حــرم بــودهام.
همســرش زمزمــه میکنــد و مشــغول خوانــدن دعــای توســل
اســت .گوشهایــم را بــرای شــنیدن صــدای آرام همســر آقــای
افشــاران در شــلوغی صحــن انقــاب تیزتــر میکنــم؛ تســبیح
بهدســت زمزمهکنــان میگویــد« :یــا بابالحوائــج! تــو دســتم را
گرفتــی .چگونــه از تــو قدردانی کنم؟» ،بیشــتر ترغیب میشــوم
تــا بدانــم این بــار حکایــت دل زائــر امــام خوبیها چگونه اســت.
چلهاجابت
خانــم افشــاران میگویــد :مدتــی پیــش بــرای مــن مشــکلی
بــزرگ پیــش آمــد کــه از رفــع آن کامــ ً
ا ناامیــد شــده بــودم.
تصمیــم گرفتــم بــه همــراه خواهــرم و یکــی از دوســتانش کــه

بــرای ایشــان هــم مشــکلی در زندگیشــان پیشآمــده بــود،
چلــه ای را شــروع کنیــم .هــرروز صبــح بــه زیــارت امام رضــا«ع»
میرفتیــم و آداب زیــارت را بهجــا میآوردیــم کــه در روز ســی
و هشــتم ،هنــگام برگشــت از حــرم بــه مــن اطــاع دادنــد کــه
مشــکل شــما حــلشــده .اصــ ً
ا نمیدانســتم چطــور از آقــا
تشــکر کنــم .فــردای آنروز مشــکل دوســت خواهرم نیــز حل و
گــر ه بــزرگ زندگــی ایشــان بــاز شــد و هماکنــون دو فرزنــد ایــن
خانــم از پرافتخارتریــن افراد مشــهد هســتند .حاال آمــدهام که به
پــاس قدردانــی ،پشــت درهــای بســته حــرم دعــا کنــم کــه شــر
ایــن ویــروس از مــا کــم شــود و هــر چــه زودتــر درهای حــرم به
روی مردم مشــهد و تمام مســلمانانی که از سراســر این کشــور و
کشــورهای دیگــر بــه پابــوس آقــا میآینــد بــاز شــود.
میگویــد :در شــهر امــام رضــا«ع» هســتیم و بیــت بیــت زندگــی
مــا بــا نــگاه ایــن امــام بایــد گــره بخــورد و در ادامــه برایمــان
اشــعاری را زمزمــه میکنــد کــه شــنیدن آن در هــوای دلنشــین
حــرم لذتبخــش اســت:
بــه طــوس ایــن فخــر مــن اســت /درگاه رضــا پنــاه در
شهرمناست
ایــن خطــه آبــاد بگویــم علمــا  /بنویــس کــه مشــهد الرضــا
شهرمناست

روی خطخبر

شعرخوانیشاعرانبرجستهکشوربرای«ملکوتهشتم»ازراهدور

بــه مناســبت فــرا رســیدن والدت بــا ســعادت حضــرت رضــا«ع» عصــر شــعر مجــازی «ملکــوت هشــتم» در مشــهد مقــدس برگــزار شــد.
ایــن عصــر شــعر بــه همــت انجمــن ادبــی رضــوی مؤسســه آفرینشهــای هنــری آســتان قــدس رضــوی بــا اجــرای محمدکاظــم کاظمی
و بــا شــعرخوانی اســتادان و شــاعران مطــرح کشــور بــه صــورت پخــش زنــده در بســتر اینســتاگرام بــرای مخاطبــان برپــا شــد .محمدجــواد
غفورزاده(شــفق) ،ابوالفضــل عصمتپرســت ،عالیــه رجبــی و جــواد شیخاالســامی بــه صــورت حضــوری در ایــن محفــل ادبــی در
مشــهد حضــور داشــتند و اشعارشــان را بــه پیشــگاه امام رئــوف«ع» هدیــه کردند .احمد شهریار(پاکســتان) ،محمد حســین ملکیــان ،مجید
تــال و محمودرضــا اکرامــی فــر نیــز بــه صــورت مجــازی در ایــن برنامــه حضــور مجــازی بــه هــم رســاندند و از راه دور اشعارشــان را بــرای
ســاحت نورانــی امــام هشــتم«ع» قرائــت کردنــد .اشــعار ایــن محفــل ادبــی در قالبهــای غــزل ،رباعــی و چهارپــاره با محوریــت موضوعی
امامرضا«ع»وحضرتمعصومه«س»بود.
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منــبـــر

شرح حدیثی از آیتاهلل حاجآقا مجتبی تهرانی

بزرگترینآقاییو
«ع»
کرامتامامرضا
چیست؟

اشــاره :آنچــه در پــی میآیــد شــرح حدیــث معروفــی از امــام
علیبنموسیالرضاســت کــه عالــم ربانــی و معلــم بــزرگ دیــن
و اخــاق مرحــوم حاجآقا مجتبــی تهرانی«رضوان الـــله تعالی
علیــه» در یکــی از شـبهای میــاد حضــرت ،بــه مناســبت،
در پایــان جلســه هفتگــی درس اخــاق خــود ایــراد کردهانــد.

اضطــراب واقعــی بــرای هــر انســان از هنــگام مــرگ شــروع
میشــود .ایــن اضطرابهــای دنیــا هیچــی نیســت .پیــش
اضطــراب هنــگام مــرگ و پــس از مرگ هیــچ اســت .اضطراب
واقعــی ،ناآرامــی ،بیچارگــی ،هــر چه تعبیــر کنید اینهــا از هنگام
مــرگ شــروع میشــود[ .فکــر نکن] چهــار صنــار ضرر کــردی،
[ایــن اضطــراب واقعــی اســت] ،بــرو پــی کارت ،اینهــا اضطراب

نیســت .یــا نمیدانــم فالنچیــز چــی شــده ،اینهــا را بگــذار
کنــار .هنــوز نرســیدی بــه آنجــا تا بفهمــی اضطــراب یعنی چی
کــه عاشــقی یــادت بــره! ما هنــوز نمیفهمیــم اضطــراب یعنی
چــی .اونموقــع معلــوم میشــود اضطــراب یعنــی چی .ایــن را
تعبیــر میکننــد بــه «اهــوال» .از ایــن نشــئه [دنیــا] کــه بخواهی
پایــت را بگــذاری بــه آن نشــئه [آخــرت] شــروع میشــود؛ توی
بــرزخ و از بــرزخ بــه قیامــت .قیامــت هــم چــی؟ آن مواقفــی
[هولناکــی] کــه میخواهــی ســیر کنــی.
لذاســت که شــما نــگاه بکنیــد اولیــای خــدا روی دســتگیریای
که میخواهند نســبت به موالیان و دوستانشــان داشــته باشــند،
باالتریــن دستگیریشــان همیــن اســت کــه میخواهند آنهــا را
ـراب آن دنیــا َ
بکننــد ،کم کننــد اضطرابشــان را .باالترین
از اضطـ ِ
کرامــت و موالیــی و آقایــی هــر چــی بگوییــم همین اســت.
ایــن را عــرض کنــم .میآییــم فــرض کنیــم بــه دیــدار و زیــارت
اینهــا و از اینهــا تقاضــا میکنیم .عطــای آنهــا و بهترین عطای
آنهــا بــرای مــا بایــد ایــن باشــد کــه دل مــا را و روح مــا را نســبت
بــه «اهــوال» قیامــت آرام کننــد .نمیگویــم حاجــت نخواهیــد؛
بخواهیــد .امــا مهمتر ایــن را بخواهید کــه آن ِ
طرف مــا را بپایید!
اینهــا تمــام میشــود .دنیــای مشــروع بخواهیــد؛ نمیگویــم
نــه! امــا ایــن یادتــان نــرود ایــن تعلقــات دنیایــی نکشــد شــما را
بــه اینســو کــه از آنطــرف غافــل بشــوید.

گرچــه در بیــن ائمــه مــا امام هشــتم «صلــوات اللـــه علیــه» این
آقایــی را خــودش مــی کنــد بــدون اینکه مــا از او بخواهیم .شــما
ببینیــد در روایــات .مــن بــه مناســبت [امشــب کــه شــب میــاد
امــام رضاســت] یــک روایــت از امــام هشــتم «صلــوات اللـــه
علیــه» میخوانــم .ایــن روایــت را در خصــال صــدوق دیــدم.
در آنجاســت .در بــاب ثالثــه .دارد :امــام هشــتم «صلوات اللـــه
ی[و َمزاری]» ،کســی
علیــه» فرمــودَ :
دار َ
«مــن زارنــی علــی ُبعــد ّ
اگــر مــرا زیــارت کنــد در ایــن راه دوری کــه دارم .یعنــی در ایــن
راه دوری کــه هســتم بیایــد بــه زیارتــم .بــرای مــن بیایــد ،برای
القیامـ ِ
ـة فــی َثــاث َمواطــن»،
دیــدار مــن بیایــد« .أ َتیتـ ُ
ـه َیـ َ
ـوم َ
مــن روز قیامــت میآیــم دســتش را میگیــرم در ســه موطــن.
ـه ِمــن أهوالِهــا» .تــا اینکــه او را خالص کنــم از آن
«حتــی اُخَ ِّل ُصـ ُ
اضطرابهــای آن موطنهــا .ســه موطــن عجیبــی اســت:
ـر ِت ُ
ـب َیمینـ ًا َو شــما ً
ال» ،آنموقعی که نامه اعمال
الک ُتـ ِ
«اذا َت َ
طایـ َ
را بــه دســت انســان میدهنــد .چنــان مضطــرب میشــود
الص ِ
ــراط» ،دوم :هنگامــی کــه میخواهــد
«و ِع َ
نــد ِّ
انســانَ .
نــد المیــزان» ،آنــگاه کــه
«و ِع َ
از صــراط عبــور کنــد .ســومَ :
میخواهنــد ســنجش کننــد او را ،بســنجند[ .ایــن دســتگیری]
بــدون این[اســت]که او تقاضــا کنــد .امــا یــک پیونــد میخواهد:
بایــد یــک پیونــد ظاهری بــا من داشــته باشــد[ .در اینصــورت]
مــن در ایــن مواطــن ،یــک اطمینــان درونــی بــه تــو میدهــم.

آداب زیارت امام

«ع»

«قبولــی زیــارت معنایــش ایــن اســت کــه آن فیضــی کــه از
یرســد ،آن
ولــی خــدا بــه مالقاتکننــده م 
مالقــات ایــن
ّ
فیــض بــه شــما برســد؛ ایــن معنــای قبولــی زیــارت اســت ».بــه
مناســبت فــرا رســیدن روز میــاد امام رضــا«ع» ،برخــی آداب
ت آیتاللـــه خامنـهای در دیــدار جمعی
زیــارت را کــه حضــر 
از پاســداران ســپاه حفاظــت ولــی امــر بیــان کردهانــد ،بــرای
بهرهگیــری زائــران و مجــاوران حضــرت میآوریــم:
.1بهحضورامامتوجهکنید.
شــرط ّاول قبولــی زیــارت ایــن اســت کــه بــا حضــرت «مالقــات»
ـن حــرم و آمــدنِ ،صــرف رفتــن بــه یــک مــکان
کنیــد؛ یعنــی رفتـ ِ
و بیرونآمــدن نباشــد؛ آنجــا یــک موجــودی و یــک روح واالیــی
توجــه بکنیــد.
حضــور دارد؛ بــه ایــن حضــور ّ
.2باامامحرفبزنید.
«به چشــم دیدن» الزمی مالقات نیســت؛ او هســت و ســخن شــما
را میشــنود ،حضــور شــما را میبینــد ،شــخص شــما را میبینــد،
بــا او حــرف بزنیــد؛ این شــد زیــارت .زیــارت یعنی همیــن مالقات.
.3سالمبدهید.
انســان وقتــی بــه مالقات کســی مـیرود ،بــا او احوالپرســی میکند،
مطهــر ائمــه
بــه او ســام میکنــد؛ همیــن ،در مالقــات روح ّ
الســام» و اولیــای الهــی هــم الزم اســت؛ باید رفت ،ســام
«علیهم ّ
کــرد ،عــرض ادب کــرد.

.4باهرزبانیزیارتکنید.
ت بــه هــر زبانــی هــم میشــود؛ اگــر بــه همیــن زبــان معمولی
زیــار 
خودمــان حــرف بزنیــم ،ایــن آداب مالقــات و زیارت صــورت گرفته.
.5زیارتهایائمهرابخوانید.
اگــر بخواهیــم با یک بیــان شــیوا و با مضامیــن خوبی حــرف بزنیم،
آن همیــن زیارتهایــی اســت مثــل زیــارت مخصوصــه امــام رضا،
زیارت امین الـــله یــا زیارت جامعــه [کبیره].
 .6با دل حرف بزنید.
بــا دل حــرف بزنید .ســعی کنیــد ولــو دو دقیقــه ،ولو پنج دقیقــه ،دل
معنویتــی کــه در
را فــارغ کنیــد از بقیــه شــاغلها و م ّتصــل کنیــد بــه
ّ
آنجــا حضــور دارد و حرفتــان را بزنید.
.7بخشیاززیارتنامهراهمبخوانیدخوباست.
زیــارت جامعــه کبیــره مث ً
ال شـشهفت صفحه اســت .وقــت کردید
هم ـهاش را بخوانیــد؛ وقــت نکردیــد یــک صفح ـهاش یــا نصــف
صفحـهاش را هــم [بــا توجــه] بخوانیــد خــوب اســت.

 .8به مخاطب زیارت توجه داشته باشید.
در حالیکــه متــن زیــارت را میخوانیــد ،ولــو معنایــش را هــم
متوجــه باشــید کــه داریــد خطــاب بــه چه کســی
ندانیــد[ ،ولــی] ّ
میخوانیــد .اگــر ایــن شــد ،آن وقــت میشــود زیــارت.
 .9دلتان به امام متصل باشد نه جسمتان به ضریح!
بعضیهــا خیــال میکننــد بایــد برونــد حتمــ ًا بــه ضریــح
بچســبند! اینهــا چــون دلهایشــان وصــل نمیشــود،
میخواهنــد جس ـمها را وصــل کننــد؛ چــه فایــده دارد؟ یکــی
هــم ممکــن اســت دورتــر باشــدّ ،امــا دلــش م ّتصــل باشــد؛
ایــن خــوب اســت.
 .10داخل حرم نماز بخوانید و ذکر بگویید.
در داخــل حــرم نمــاز بخوانیــد ،نمــاز قضــا بخوانیــد،
مســتحبی بخوانیــد،
نمــاز واجــب بخوانیــد ،نمــاز
ّ
نمــاز بــرای پــدر و مــادر بخوانیــد ،ذکــر بگوییــد،
الالــه اال اللـــه بگوییــد ،تســبیحات اربعــه بگوییــد؛ به شــرطی
کــه دل وصــل باشــد.
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گفتوگویی خودمانی با امام مهربان علیبنموسیالرضا

«ع»

توصیههایامامرضا«ع» دربارهازدواج ،فرزندآوری
حفظحرمتمؤمن ،ارتباطاتاجتماعیوصلهرحم

حکایتهای حرم...

امــام رضا«علیهالســام» کــه امشــب ،شــب میــاد پرســعادت
و ســروربار اوســت ،ولــی نعمــت همــه مؤمنــان و بخصــوص
مــا ایرانیانــی اســت کــه افتخــار داریــم خــاک پــاک کشــورمان
پایبــوس قــدوم مبــارک حضرتش و میهنمــان مرکــز زندگی و
انتشــار انــوار علــوم و فضیلتهــا و آموزههــای بلنــد توحیــدی
ایشــان بــوده اســت .بــه همیــن مناســبت ،خبرنــگار نشــریه
حــرم بــه ســراغ برخــی احادیــث و روایــات معتبــر از ایــن امام
همــام رفتــه اســت تــا بــر اســاس آنهــا ،گفتوگویــی خودمانــی
بــا حضــرت ترتیــب دهــد و پاســخ برخــی ســؤاالت را از زبــان
مبــارک ایشــان بشــنود .ایــن شــما و این هــم مصاحبه بــا موالی
مهربانمان.

احمد بابایی

دل بستهام به فرصت اصرار ،در حرم
وا شد دلم ز گریۀ ز ّوار ،در حرم...
خورشید ،سائلی است که از صبح تا غروب،
بوسه زند به سایۀ دیوار ،در حرم
روزی سه بار ،مرگ و وصال ،آرزو کند
هر زائری که آمده یک بار ،در حرم
آه ...ای اجل! قدم به دو چشم ترم بنه
من دلخوشم به وعدۀ دیدار ،در حرم
نقاره میزنند ...شفا رایگان شده!
ای خوش به حال اینهمه بیمار ،در حرم
بیدلی ما دمید و دید
دلبر به چشم
ِ
یکی و آینه ،بسیار ،در حرم
حیرتّ ،
ِ
دست «یاعلی»
از لحظهای که داده به او
عارف شده است الت جگردار ،در حرم!
«رسوای عالمی شدم از شور عاشقی»
«از من مرا بگیر و» نگه دار در حرم!

روی خطخبر

موالجــان! ســام و عــرض ادب داریــم خدمــت شــما.
ممنــون کــه مــا را بــه حضــور پذیرفتیــد .همگــی
دوســت داریــم شــیعه خــوب شــما باشــیم .بفرماییــد
بــرای چنیــن امــری چــه ویژگیهایــی بایــد داشــته
باشــیم؟
ســام بــر شــما و بــر همــه مؤمنــان و محبــان و شــیعیان مــا.
خــدا رحمــت کنــد کســانی را کــه امــر مــا را زنــده کننــد ،بــه این
معنــی کــه علــوم و معــارف مــا را بیاموزنــد و بــه مــردم آمــوزش
دهنــد .میدانیــد کــه اگــر مــردم زیباییهــای کالم مــا را بدانند
از مــا پیــروی میکننــد.
همچنیــن یــک نکتــه یادتــان نــرود :بــرای اینکــه همراهــی
خودتــان را بــا مــا نشــان بدهیــد زیــاد بــه یــاد مصیبتهــای
مــا باشــید .ایــن را بــه شــما و بــه همــه خواننــدگان خوبتــان
ت مــا كنــد و بگريــد بــدان چــه
بگویــم کــه هــر كــه يــاد مصيبـ 
بــا مــا كردنــد روز قيامــت بــا مــا و در درجــه مــا اســت و هــر كــه
يــاد مصيبتهــای مــا كنــد و بــرای آنهــا گریــه کنــد و دیگــران
را بگريانــد ،روزى كــه همــه چش ـمها گریــان اســت ،دیــده او
اشــکبار نیســت .در همیــن رابطــه ایــن را هــم بگویــم کــه هــر
كــه در مجلســی بنشــیند كــه امــر مــا در آن زنــده مىشــود ،در
روزى كــه دلهــا ُمــرده اســت ،دل او نمیمیــرد و زنــده اســت.

امــام عزیــز! در ادامــه ســؤال قبلــی ،میشــود توضیــح
دهیــد چگونــه برنامهریــزی کنیــم تــا از وقتمــان
بیشــترین اســتفاده را کنیــم و در زندگی موفق باشــیم؟
ســؤال خوبــی پرســیدید .بــرای این کار ســعی کنید  24ســاعت
شــبانهروز را بــه چهــار بخــش تقســيم كنيــد (البته منظــور این
نیســت کــه بــه چهــار بخــش مســاوی تقســیم کنیــد) .بــه این
صــورت کــه زمانــی را بــراى عبادت و مناجــات با خــدا بگذارید،
بخــشى از ایــن زمــان را بــراى کســب درآمــد و تأميــن معاش
اختصــاص بدهیــد .همچنیــن قســمتی از ایــن زمــان را بــراى
گذرانــدن بــا دوســتان و بــرادران ایمانــی قابــل اعتمــادی كــه
در دل دوســتتان دارنــد امــا عيبهــاي شــما را هــم بــه شــما
گوشــزد میکننــد .و زمانــی را هــم بــراى تفریــح و كســب
ّلذتهــاى حــال قــرار بدهیــد .یادتــان هــم باشــد کــه بــا
بخــش چهــارم و بــا تفریــح و لذتهــای حــال ،روحیهتــان
تقویــت میشــود و میتوانیــد نیــروی انجــام وظایــف ســه
بخــش دیگــر را تأمیــن كنیــد.
حــاال کــه بــه دوســت و دوســتان اشــاره کردیــد،
میشــود بگوییــد بــا چــه کســانی دوســتی کنیــم؟
بلــه حتمــ ًا .اول از همــه بگویــم کــه یکــی از بهتریــن
خوشــیها و ّلذتهــای دنیــا ایــن اســت کــه انســان
دوســـتان زیــاد داشــته باشــد .بعــد هــم اینکــه بــا آدم نــادان
دوســتی نکنیــد؛ نــه اینکــه بــه او بیاحترامــی کنیــد؛
نــه! بلکــه بــا او معاشــرت نداشــته باشــید .چــرا؟ بــرای اینکــه
باعــث میشــود همــواره در رنــج و ناراحتــی باشــید.
یــک نکتــه دیگــر هــم دربــاره دوســتی اینکــه در حفــظ
ـتان خــوب بکوشــید و آنهــا را نگــه داریــد .ایــن خیلــی
دوسـ ِ
مهــم اســت .هــر چــه زمــان دوســتی بیشــتر ،ارزشــش
بیشــتر .اصـ ً
ا دوســـتی بیستســـاله ،در حکم خویشــاوندی
اســت .و در کل یادتــان باشــد کــه الزم اســت بــا همــه
مــردم چــه كوچــك و چــه بــزرگ ،رفتــار خــوب و مؤدبان ـهای
داشتهباشید.

آغاز به کار کاروانهای «شهرکرامت» در  888نقطه از محالت مشهد

همزمــان بــا دهــه کرامــت ،مراســم افتتاحیــه طــرح ســرودخوانی در 888نقطــه از شــهر مشــهد بــه مناســبت میــاد علــی بــن موســی الرضــا«ع» بــا عنوان «شــهر
کرامــت» برگــزار شــد .ایــن برنامــه بــا حضــور رئیس ســازمان علمی و فرهنگی آســتان قــدس رضوی و خــدام حضرت رضــا«ع» بــا رعایت پروتکلهای بهداشــتی
در مجتمــع دانشــجویی امــام رضــا«ع» برگــزار شــد .تشــییع و گلبــاران پیکرپاک دو شــهید مدافــع حرم «علی جمشــیدی» و «ســعید کمالــی» از رزمندگان لشــکر25
کربــای اســتان مازنــدران توســط خادمــان حضــرت و گروههــای ســرود ،از ویژهبرنامههایــی بــود کــه در حاشــیه ایــن مراســم افتتاحیــه همــراه بــا همخوانــی گروه
ســرود آوای رضــوان برگــزار شــد .مدیــر فرهنگــی امــور خــدام و کارکنــان آســتان قــدس رضــوی در حاشــیه این مراســم اظهــار کرد :همزمــان با ایــام دهــه کرامت،
 30گــرو ه ســرود آوای رضــوان در قالــب کاروانهــای شــهر کرامــت بــا هــدف ایجــاد شــور ،شــادی و نشــاط در 888نقطــه از محــات ســطح شــهر مشــهد حضــور
پیــدا میکننــد.
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امــام عزیــز! بــه رفتــار خــوب و مؤدبانــه اشــاره کردید.
ک ً
ال رفتــار مــا بــا یکدیگــر بایــد چــه ویژگیهایــی
داشــته باشــد؟
یکســری نــکات را میگویــم و امیــدوارم همــه شــیعیان
و محبــان مــن آنهــا را آویــزه گــوش قــرار دهنــد .اول اینکــه
جــوری رفتــار کنیــد کــه شــیطان نتوانــد راهــی بــرای نفــوذ پیدا
کنــد .دوم اینکــه راســتگویی در ســخن و ادای امانــت را بســیار
جــدی بگیریــد .ســوم اینکه در مســایل پیــش پا افتــاده ،بحث
را تــرک و ســکوت کنیــد .چهــارم اینکــه بــا همدیگــر ارتبــاط و
تعامل داشــته باشــید و بــا یکدیگر معاشــرت کنید .ایــن کار مرا
خیلــی خوشــحال میکنــد و باعــث میشــود بــه مــن نزدیــک
شــوید .ک ً
ال دوســتان مــن نبایــد وقت خــود را صــرف مخالفت
بــا یکدیگــر کننــد .صریح بگویــم :من بــا خــودم عهد کــردهام
هرکــس مرتکــب اینگونــه اعمــال شــود و با یکــی از دوســتان
و محبیــن مــن بــا خشــم و غضــب رفتــار کنــد ،از خــدا بخواهم
او را در دنیــا گرفتــار ســختترین عذابهــا کنــد و در آخــرت
هــم از زیانــکاران باشــد .خداوند کینــه و عداوت را نمیبخشــد
مگــر آنکــه از کار زشــت خــود برگــردد و واقعـ ًا توبــه کنــد و آن را
جبــران کنــد وگرنــه از دایــره والیــت مــا خارج میشــود .مــن از
آثــار شــوم چنیــن گناهانــی بــه خــدا پنــاه میبــرم.
آقاجــان! اوایــل مصاحبــه کــه بــه تقســیمبندی اوقــات
اشــاره کردیــد ،فرمودیــد کــه بخشــی از وقتمــان را به
کســب درآمــد اختصــاص بدهیــم .برخــی میگوینــد
مؤمــن نبایــد بــه کســب درآمــد و دنیــا بپــردازد.
نــه نــه؛ اص ـ ً
ا .نکنــد دنیــا و خیــرات دنیــا را از دســت دهیــد
وکنــار بگذاریــد .چــرا؟ چــون آخــرت جــز از مســیر دنیــا
بــه دســت نمیآیــد .اصــ ً
ا خیالتــان را راحــت کنــم :اگــر
عبــادت و بندگــی خــدا را ده قســمت کنیــد ،نــه قســمت
آن در کســب روزی حــال دنیایــی اســت .در خــود قــرآن
هــم خداونــد تبــارک و تعالــی تأکیــد کــرده کــه مؤمنــان اهــل
دادوســتد هســتند امــا ایــن تجــارت و دادوســتد مانــع یــاد خــدا
و اقامــه نمــاز و پرداخــت زکات از ســوی آنهــا نمیشــود.
ضمــن اینکــه مؤمنــان در کســب و کار هــم اخــاق خــوش و
پسندیدهدارند.

آقاجــان! بحــث اخــاق خــوب شــد .میشــود
بفرماییــد رفتــار مــا در خانــه و اجتمــاع چگونــه بایــد
باشــد کــه خــدا راضــی باشــد و شــما خوشــحال
شــوید؟
بلــه عزیــزم .او ً
ال صلــه رحــم را فرامــوش نکنیــد و حتمـ ًا به آن
مقیــد باشــید .بخصــوص بــه افــراد بزرگتــر از خودتــان احتــرام
بگذاریــد و بــا کوچکترهــا مهربــان باشــید .ایــن صلــه رحم هم
کــه تأکیــد میکنــم الزم نیســت بــا پذیراییهــای آنچنانــی
باشــد؛ میتوانــد بــا جرع ـهای آب باشــد .بهتریــن کاری هــم
کــه در رابطــه بــا خویشــاوندان و فامیــل میتوانیــد انجــام دهید
ایــن اســت کــه به هیــچ وجه بــه آنــان آزار نرســانید و از ایــن کار
خــودداری کنیــد .ایــن را هــم بگویــم کــه صلــه رحــم و خــوب
همســایهداریکردن ،امــوال شــما را زیــاد میکنــد.
امــام عزیــز! اینروزهــا برخــی از جوانــان بــه
بهانههــای گوناگــون از ازدواج طفــره میرونــد .در
اینبــاره هــم اگــر نصیحتــی الزم میدانیــد بفرماییــد.
بــه ایــن جوانــان عزیــز بایــد گفــت :حتــی اگــر اینهمــه در
آیــات روشــن قــرآن کریم و ســنت پیامبــر گرامی اســام«ص»
دربــاره ازدواج و وصلــت تأکیــد نشــده بــود هــم ،بــاز بــه حکــم
عقــل و آثــار و برکاتــی چــون نیکــی کــردن بــه خویشــاوندان،
نزدیــک شــدن افــراد دور بــه یکدیگــر ،الفــت بخشــیدن میان
دلهــا ،در هــم تنیــدن حقــوق و وظایــف ،لــزوم زیادشــدن
جمعیــت و وجــود فرزنــد بــرای رویارویــی بــا ســختیهای
روزگار و پیشــامدهای زمانــه کــه خداونــد تمــام ایــن فوایــد و
خیــرات را در ازدواج قــرار داده اســت ،کافــی بــود کــه انســان
خردمنــد و دانــا ،بــه ازدواج تمایــل پیــدا کنــد و ماننــد یــک
انســان ســربهراه و خوشفکــر ،در ایــن کار شــتاب کنــد.
موالجــان! ســؤال آخــر :آیــا شــما ماهــا را دعــا هــم
میکنیــد؟
واقعــ ًا فکــر میکنیــد مــن شــماها را دعــا نمیکنــم؟! خــدا
شــاهد اســت کــه مــن از حــال و روز شــما خبــر دارم .اعمــال
شــما را هــر صبــح و هــر شــب بــه مــن عرضــه میکننــد و من
بــا دیــدن وضعیــت شــماها ،همیشــه شــماها را دعــا میکنــم.

اگــر ســراغ قدیمتریــن مدرســه مشــهد را بگیریــد ،نام
پریــزاد را خواهیــد شــنید .مدرسـهای که در گذشــته در
حاشــیه بــازار بــزرگ بــود و امــروز بخشــی از فضــای
داخــل حــرم مطهــر رضــوی بــه شــمارمیآید و
مکانــی جهــت برگــزاری برنامههــای فرهنگــی و
تبلیغــی در جنــوب غربــی حــرم مطهــر اســت کــه بــه
رواقهــای دارالســیاده و دارالوالیــه راه دارد.
مدرســه پریــزاد از بناهــای قرن نهــم و از آثار باســتانی
عهــد تیموریــان اســت .ایــن بنــای تاریخی در شــمال
غربــی مســجد گوهرشــاد واقــع و همزمــان بــا آن
ســاخته شــده اســت .بانــی مدرســه ،بانــو «پریــزاد»
ندیمــه گوهرشــاد بــود کــه درســال  823ه.ق دســتور
ســاخت آن را داد ه اســت .ایــن مدرســه نیــز هماننــد
دیگــر مــدارس دوره تیمــوری ،بنایــی چهــار ایوانــی
اســت کــه بــا  300مترمربــع مســاحت ،در دوطبقــه
احــداث شــده و 22حجــره دارد .گذشــت روزگار ،ایــن
مدرســه قدیمــی را دســتخوش تخریب و تغییر بســیار
کــرد؛ بــا وجــود چندیــن بــار مرمــت و تعمیر اساســی،
ولــی هیـچگاه ســازه اصلــی آن تغییــر نکــردهاســت.
نمــای مدرســه بیشــتر از آجــر و گــچ اســت کــه عــاوه
بــر آجرکاریهــای زیبــا و هنرمندانــه و کتیبههــای
گچــی ،کاشــیکاریهایی بــا نقــوش اســلیمی در
ســردر غرفههــا و حجرههــای آن بکاررفتــهاســت.
سرســتونهای بنــا نیــز آجــر ســاده و ازاره ایــوان تــا
ارتفــاع یــک متــر ،ســنگ اســت .ســقف ایــوان بــه
شــکل زیبایــی بــا مقرنسهــای گچــی آراســته شــده
و کنــاره داخلــی قــوس ایــوان بــا هشــت ضلعیهــای
زیبایــی بــا رنگهــای مختلــف تزییــن شــده اســت.
و امــا ایوانهــای مدرســه ،ایــوان شــمالی و جنوبــی
بــه صــورت قرینــه و روبـهروی یکدیگــر قــرار دارنــد.
ایــوان شــمالی دارای چهارمتــر پهنــا و پنــج متــر
عمــق اســت و بــه شــیوه معقلــی تزییــن شــده اســت.
نمــای داخــل ایــوان جنوبــی نیــز بــه شــکل زیبایــی
گچــکاری شــده و در قســمت انتهایــی آن بــه صــورت
افقــی ســوره شــریفه والفجــر حــک شــده اســت.
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کریمان حرم

وبای فراگیر در مشهد
و نذر سیدمحمدجعفر کلیددار

در ســال  1309هجــری قمــری یعنــی حــدود  ۱۳۲ســال
قبــل در مشــهد ،بیمــاری وبــا بهطــور گســتردهای فراگیــر
شــد؛ میــزان شــیوع و تلفــات ایــن بیمــاری خیلــی وســیع
بــود .و بنــا بــه گــزارش برخــی از منابــع تاریخــی ،فقــط در
مشــهد و اطــراف آن حــدود  ۲۰هــزار نفــر از ایــن بیمــاری
فــوت کردنــد.
مرحــوم حــاج «ســید محمدجعفــر مجتهــد کلیــد دار» کــه
فــرد محتــرم و متدینــی بــود و توفیــق کلیــدداری ضریــح
مطهــر حضــرت رضــا «علیهالســام» را داشــت؛ وقتــی
بــا هجمــهی بیمــاری و تلفــات وحشــتناک وبــا مواجــه
میشــود ،نــذر مــی کنــد کــه اگــر بــا عنایــت خــدا،
بیمــاری فراگیــر وبــا ریشــهکن شــود و مــزرعۀ بــزرگ
 12هــزار هکتــاری ســوران -کــه متعلــق بــه او بــوده و در
حوالــی شــاندیز واقــع اســت -از ایــن بــا و آفــت مصــون
بمانــد ،یکششــم (یــک دانــگ) از کل آن مزرعــه را
وقــف روضهخوانــی بــرای اهــل بیت«علیهمالســام»
کنــد.
بــه لطــف پــروردگار متعــال هیــچ آفتــی بــه مزرعه ســوران
و اهالــی آن وارد نشــد و پــس از ســه مــاه ،وبــا در کل
مشــهد ریشــهکن شــد.
ســیدجعفر کلیــددار هــم بــرای وفــای بــه نــذر خــود
وقفنامــهای نوشــت و یــک دانــگ از کل مزرعــهی
بــزرگ ســوران را وقــف روضهخوانــی سیدالشــهدا«ع»
در شــبهای جمعــه و روز عاشــورا در مزرعــه ســوران
کــرد .از آنزمــان تاکنــون بــه برکــت موقوفــهی ســید
محمدجعفــر و نیــت خیرخواهانــه آن خــادم مؤمــن،
مراســمات روضـهی سیدالشــهدا بــه نــام او در آبادیهــای
مزرعــه ســوران برپــا و ثــواب آن نثــار روح ایــن واقــف
بزرگــوار میشــود .روســتاهای فــرح آبــاد ،حصــار ســرخ،
ناظریــه و چهارفصــل ازجملــه روســتاهای واقــع در مزرعه
ســوران شــاندیز هســتند .الزم بــه ذکــر اســت موقوفــه
میــرزا مجتهــد کلیــددار ســاالنه بالــغ بــر  ۸میلیــارد ریــال
درآمــد دارد کــه توســط اوقــاف اجــرای نیــات میشــود.
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حاجآخوند
ّ
(ملعباستربتی)

ّ
ملعبــاس تربتــی معــروف بــه «حاجآخونــد» در روســتای
«کاریــزک ناگهانــی» واقــع در  15کیلومتــری شــرق تربت
حیدریــه ،در یــک خانــواده متدیــن و پایبنــد شــئون مذهبی
چشــم بــه جهــان گشــود .پــدرش مالحســینعلی ،ســواد
مختصــری داشــت و قــرآن و کتــب فارســی میخوانــد .او
فرزنــد خــود را بــرای نخســت بــه مکتبخانــه و ســپس
بــرای ادامــه تحصیــل بــه شــهر تربــت فرســتاد.
مالعبــاس در شــهر تربــت حیدریــه در مدرســه حــاج
شــیخ یوســفعلی نــزد آخونــد حــاج مــا عبدالحمیــد
صــرف و نحــو را بــا دقــت فــرا گرفــت و پــس از آن
بــه تحصیــل ســطح فقــه و اصــول روی آورد و بــرای
تکمیــل دانســتههای خــود بــه مشــهد آمــد
و مدتــی بعــد بــه خواســته پــدر بــه
روســتا برگشــت ،ازدواج کــرد و بــه
زراعــت مشــغول شــد و آخــر هر
هفتــه بــه تربــت میرفــت و
کتابهــای معالــم ،قوانیــن،
لمعــه و شــرایع را آموخــت و
همــه الفیــۀ ابــن مالــک را حفظ
کــرد.
ســال  1326قمــری همــراه قافلــه
بــا پــای پیــاده بــه کربــا مشــرف شــد.
ایــن ســفر هفتمــاه طــول کشــید .پــس از
آمــدن حــاج شــیخ علیاکبــر تربتــی یکــی از شــاگردان
آخونــد خراســانی بــه تربــت آمــد و رحــل اقامــت افکنــد.
مالعبــاس کفایةاالصــول را نــزد ایشــان خوانــد و بــه
اصــرار اســتاد خــود روز  12ذیالقعــده  1328قمــری بــه
شــهر تربــت رفــت و آنجــا ســکونت یافــت و بــه تدریــس
مشــغول شــد و بــه اصــرار حــاج شــیخ علیاکبــر ،بــه
جــای او در مســجد نمــاز گــزارد.
مالعبــاس مــردی هوشــمند و ژرفبیــن بــود .در قضایــای

روی خطخبر

مشــروطیت مــادام کــه نهضــت را بــرای او تبییــن میکردنــد،
اســتقبال میکــرد .او بــا تأســی بــه علمــای مبــارز عصــر خــود،
حکومــت را غاصــب میدانســت .ایشــان در نامههایــی کــه بــرای
حــل مشــکالت مــردم بــه نماینــدگان دولــت مینوشــت ،هرگــز
آنهــا را بــا القــاب مخاطب قــرار نمـیداد .او از متصدیان میخواســت
مشــکل مــردم را حــل کننــد امــا خــود هرگــز خواســتههای نــاروای
آنــان را اجابــت نمیکــرد.
حاجآخونــد ســال  1337قمــری بــار دوم بــه کربــا مشــرف شــد و
پســرش مرحــوم شــیخ حســینعلی راشــد عالــم و ســخنران مشــهور
و نویســنده کتــاب «فضیلتهــای فراموششــده» کــه دربــاره
خــود حاجآخونــد اســت ،را بــا خــود بــرد و ســال  1300شمســی
یکیدومــاه در مشــهد اقامــت گزیــد و بــه درخواســت مــردم در مــاه
رمضــان در مســجد گوهرشــاد نمــاز ظهروعصــر میخوانــد و پس از
نمــاز بــه منبــر میرفــت.
او شــب و روزش رســیدگی بــه کار و مشــکالت مــردم بــود .وقتــی
ســال  ۱۳۰۱در تربــت حیدریــه زلزلــه آمد ،تمــام شــهر ،دور مدیریت
او میگشــت .چنانکــه آمریکاییهــا کمکهــای
نقدیشــان را بــرای «راشــد» فرســتادند و او
کمکهــا را پــس فرســتاد و نپذیرفــت!
شــخصیت معنــوی حاجآخونــد
بهگونــهای بــود کــه برغــم انعطــاف
روحــی و تحمــل دیگــران ،تأثیــر عمیقی
روی آنهــا میگذاشــت .ســرهنگ نوایــی
رئیــس شــهربانی وقــت خراســان در
نوبــت اول مأموریتــش کــه هنــوز جریــان
ســال  1314شمســی و حادثــه گوهرشــاد
پیــش نیامــده بــود ،شــبی در منــزل مرحــوم
آیـتاهلل میــرزا محمــد آقــازاده گفــت« :مــن بــه هیچیک
از ایــن آقایــان اعتقــاد نــدارم؛ فقــط از حاجآخونــد مالعبــاس اســت
کــه میترســم .اگــر نفریــن کنــد اثــر میکنــد».
حاجآخونــد در زمــان حضــور روسهــا در خراســان در  24مهــر
 17(1322شــوال  )1362دو ســاعت از طلــوع آفتــاب گذشــته در
شــهر تربــت و در خانــه خــودش فــوت کــرد .جنــازهاش بــه مشــهد
انتقــال یافــت و در آخریــن غرفــه صحــن نــو(آزادی) در زاویه شــمال
غربــی حــرم بــه خــاک ســپرده شــد و طبــق وصیتــش ایــن آیــه
بــر ســنگ قبــرش نقــش بســتَ :و َک َلب ُهــم باسِ ـ ٌ
ـط ذرا َعیـ ِه بِال َوصیــد.

عیادت خادمان رضوی از کودکان بستری در بیمارستان اکبر

در نخســتین روز اجــرای طــرح عیــادت از بیمــاران بســتری در بیمارســتانهای مشــهد در
ایــام دهــه کرامــت ،خادمــان حــرم مطهــر حضــرت رضــا«ع» بــا حضــور در بیمارســتان فــوق
تخصصــی «اکبــر» از کــودکان بســتری و خانوادههــای آنهــا دلجویــی کردنــد.
همزمــان بــا دهــه کرامــت ،جمعــی از خادمــان و خادمیــاران رضــوی ،ضمــن عیــادت از
کــودکان بســتری در بیمارســتان فــوق تخصصی «اکبــر» و تقدیم هدایــای متبــرک ،از خدمات
شــبانهروزی کادر درمانــی تقدیــر کردنــد .در حاشــیه ایــن برنامــه امین بهنــام دبیر کانــون های
خدمــت رضــوی اســتان خراســان رضــوی دربــاره کیفیــت اجــرای ایــن طــرح گفــت :برنامــه
عیــادت از بیمــاران و قدردانی از خدمات کادر پزشــکی و درمانی ســطح شــهر مشــهد با حمایت
دفتــر امــور مجــاوران حــرم مطهــر رضــوی ،همزمــان بــا دهــه کرامــت در حــال اجراســت.

نشانی ما:
فضایمجازی

فراسویواژهها

یاBشمسBالشموس

آدابعرضادب
«ع»
بهامام

در تعالیــم و ســفارشهای دینــی ،توصی ههــای فراوانــی
بــه زیــارت شــده اســت .در برخــی روایــات آنچنــان آثاری
بـرای زیــارت ذکر شــده ،کــه نوعی اعجاز اســت .زیــارت،
میتوانــد بــه زندگــی مــا جهــت دهــد امــا آنچــه بســیار
مهــم اســت ،رعایــت آداب زیــارت اســت؛ آداب زیــارت،
زیــارت را متحــول میکنــد و از آســیبها مصــون
یدارد.
مـ 
کتــاب «بیاییــد اینگونــه زیــارت کنیــم» ،یــک اثــر
تحقیقــی اســت کــه در قطــع رقعــی و بــا تی ـراژ یــک
هـزار نســخه توســط انتشــارات آســتان قــدس رضــوی
منتشــر شــده و بــا بیــان آداب زیــارت و آســیبهایی کــه
زیــارت را تهدیــد میکنــد ،یکــی از شــرطهای بنیادیــن
یدانــد .نگارنــده ایــن کتاب
زیــارت را معرفــت امــام«ع» م 
حجتاالســام روحاهلل شــفیعیان ،زیــارت را مخصــوص
یدانــد و دیــدگاه مذاهــب دیگــر دربــارۀ زیارت
شــیعیان نم 
را نیــز نقــل میکنــد .کتــاب شــامل چیســتی ،آداب و
پــاداش زیارت اســت کــه مؤلــف در آن ،حداقلهــای الزم
معرفــت بــه زیــارت ،زیــارت عارفانــه و زیــارت عاشــقانه را
تشــریح کــرده اســت.
«بیاییــد اینگونــه زیــارت کنیــم» در هفــت بخــش بــا
عناویــن «کلیــات»« ،آداب زیــارت»« ،پــاداش زیــارت»،
«معرفــت امــام؛ مــاک پذیــرش زیــارت»« ،زیــارت قبور
پیامبـران ،امــامزادگان و ســایر مؤمنان» و «آسیبشناســی
زیــارت» و «زیــارت در ســایر مذاهــب اســامی» بــه
مطالــب کلیــدی از زیــارت میپــردازد و در آن ،مــواردی
چــون حقیقــت زیــارت ،ضــرورت و انگیــزه زیــارت ،آداب
پیــش از تشــرف همچــون خلــوص نیــت ،انجــام زیــارت
بــا مــال حــال ،غســل زیــارت ،ذکــر خداونــد بــر زبــان
داشــتن و آداب هنــگام تشــرف هماننــد ادب حضــور،
خوانــدن اذن دخــول ،تکبیــر گفتــن ،قرائت قــرآن ،تکریم
زائ ـران و خادمــان حــرم و آداب پــس از زیــارت و زمــان
زیــارت توضیــح داده شــده اســت.
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حمید سبحانی
عکس  :حسین ملکی

مــو ای خانــه َره ن ِ
باشــه! ُم ُگم
مفروشــم! شــلوغه! خوب َ
ُ
مــو اصـ ً
ا فقــط تــو همــی هــوا کــه ُشــماها ِم ِگــن الودیَه
ِم ِت ُنــم ن ِ
بکشــم!
فس
ُ
ِ
ِ
 پســر جــان شـلنگ آب بگیر ُ َاور پیشــینگه کــردی همهِر رو مــو!
هــا داشـ ُتم ُمگف ُتــم! واز ِم َگــن ای خانــه ِقدیمیــه! خــوب
ِ
دیمیــم! ُمــو اصـ ً
ا تــو او خیابونــای َعجق
مــو خو ُد َمــم ق ُ
ِ
ِ
َوجــق بــا او آپارتمانــای بلنــد دل ُم مگیــره! اصـ ً
ا راه خانه
ِر نِم ِت ُنــم پیــدا ُک ُنم!
اوور ،ای کـ ِ
ـف صابونا
ـر فــرش ِر بگیر بَکشــم َ
 بیــا ای سـ َِ
اینجــه جمــع ِرفته!
ِ
هم شــما خــودت حتمــن آمارش دســتتانه! چــون اوقدر
زیــاده از دســت مــو در رفتــه! چنــد بــار از همینجــه تــو
خوشــی و ناخوشــی وایســتا ُدم بــا شــما ُصحبــت ِکــر ُدم؟
یادتانــه سـ ِ
ـر بــه دنیــا اُمــدن محمــود چقــدر دلواپــس
ِ
ـزرم از شــما
فائــزه خانــم بــو ُدم! خودتــا مدنــن کــه فائـ َ
ِد ُرم ،جــوون بــو ُدم مغــرور بــو ُدم راز دل ُــم بــه هرکــی
ُ
نمگف ُتــم .دلُــم کــه لِرزیــده بــود ،پیــش شــما محک ِمــش
کــر ُدم .یادتانَــه یَــک شــب هموجــور ُغــر ِمــز ُدم  ،پــول
قســط خانــه مانــده بــود .بــه شــوخی بهتــا گف ُتــم کاش
جــدول

ِم ُشــد یــک آجــر از همــو طــای گلدســته
ِر ِمــدادن بــه مــو! خــو ُدم او شــب از حــرف
خــو ُدم خندیــدم! ولــی فــردا ُص ِبــش حاج
قربــون کریمــی دســتمزد ســاخت خانَشــه
یکجــا پیــش پیــش داد .خــوب او آجــر
افتــاد خــورد تــو ســر مــو کــه یــک لحظــه
از کــرم شــما و اوســتا کریــم فرامــوش کرده
بــو ُدم!
یادتانــه اوســال تابســتون خانــواده اکــرم
اینــا ای همــه راهــه از تبریــز آ ِمــده بــودن،
یــک نامــردی کیــف و پوالشــا ِر زده بــود.
آوردمشــان
ســر شــب دیدومشــا با اصــرار ُ
خانــه .جــا مردانــه ِر همینجــه رو پشــت
بــوم انداخ ِتــم .بهــم گفــت اکبــر آقــا مــا
اگــه هتــل  5ســتاره هــم ِمرف ِتــم ،ایجــور
منظــرهای به حــرم نِداشــتم! خــوب بعدش
اکــرم دخترشــان شــد عــروس مــا .اینــا ِر
کــی جفــت و جــور کــرده جــز شــما آقــا
جــان؟!
اگــه بخــوام همــه قضیههایــی کــه بیــن مــا
و شــما اتفــاق اف ِتــده ُ
مشــه
بگــم خــودش َ
مثنــوی هفتــاد مــن کاغــذ!
راســتی یادتانــه یــک مــاه پیــش وقتــی
دختــر ِســد رحیــم اهــوازی کرونــا گریفتــه
آمــدم اینجــه گوشــی ِر گرف ُتــم بــه
بــودُ ،
ســمت شــماِ ،ســد رحیــم بــره شــفای
دختــرش دعــا ِمکــرد؟ خــوب اویَــم شــکر

خــدا خــوب رفتــه .االن سـالم سـالمه .امشــب قــراره زنــگ بزنــه و
بگیرم ســمت شــما.
از همینجــه بــره عــرض تشــکر کــه مو گوشــی ِر ُ
مــا زبونمــان ِ
عمرمــم کفــاف بــده بــره
قاصــره! فکــر نمک ُنــم تمــام
َ
ِ
شــکر ای همســایگی .ولــی خیالُــم راحتــه شــما بــا معرفــت عالمــن
بگیرم.
با اجازتا اذون نزدیکه مو ب ُ ُرم دستنماز ُ
ـدم آب مصرف نکــنَ .اور
ـ
اوق
بســه بِچــه جــان او فــرش ســابوندی! َـرش بگیــر بلندش کــن ِ
فـ ِ
بندزمــش رو نــرده!

شماره پنجم

محمدرضا علی زاده

افقی:
 .فرارســیدن یازدهــم ذیالقعــده و ایــن روز سراســر شــادی را بــه تمامــی شــیعیان جهــان تبریــک
عــرض میکنیــم .2کدوتنبــل -بتــی در جاهلیــت  -آهنبنــدی زیــر خــودرو کــه قســمتهای دیگــر
روی آن قــرار میگیــرد .3تکــرارش آوای کالغ اســت -فرمــان توقــف  -کلمــه احترامآمیــز اســم مــردان
 .4دســتار -نــام قدیــم ایــن شــهر «تپــه مقــدس» بــوده  .5کیبــود ماننــد دیــدن؟  -روز عــرب .6
خطابکــردن -خوردنــی دردآور -از غ ـ ّلات اســتراتژیک  .7خطکــش هندســی -کالم معتبــر -ســنگ
تــرازو  .8یکصدویــازده  -زنــدان  -مــاه پاییــزی  .9تمســخر  -آتشســوزی  .10مکتــب فلســفی
ســهروردی  -بدمنظــر  .11ایــن کانــی تحــت تأثیــر آب بــاران تجزیــه میشــود و خاک چینی را تشــکیل
میدهــد -شــهر مدفــن حضــرت معصومــه«س»  -12دوازده تیــر مصــادف بــا دهــم ذیالقعــده ،از ایــن
ل بیــت» یــاد شــده اســت
ســردار بــزرگ و محبــوب دلهــا بــه عنــوان «خادمالرضــا؛ الگــوی خادمــان اهـ 
عمودی:
 .1ســوره قــرآن کریــم  -ســتاره  .2مهــار  -رازونیــاز  .3هدایتشــده  -ســکه طــای قــرن یــازده
ایــران  .4عــدد روســتا  -بخشــنده اســت و از صفــات باریتعالــی  -جاویــدان  .5فســاد  -در حــرم مطهــر
رضــوی«ع» بــرای بزرگداشــت قبلــه اول مســلمانان در ســال  1357ســاخته شــد  .6شــیمی کربــن
 دفــع مزاحمــت -شــرور  -بیمــاری خطرنــاک دســتگاه تنفســی  .7بزرگتریــن بندرآمریــکای التیــن -گاهــی برابــر اصــل میشــود  .8کســی کــه پلکــش شــکافته  -ابریشــم کمقیمــت -عمــل خالف شــرع
 .9ضمیــر اتحــاد  -رود آرام شــولوخوف -شــهر فرودگاهــی ژاپــن  .10کتابــی بــا موضــوع ســامت و
درمــان منتســب بــه علــی بــن موســی الرضــا«ع»  .11تنگنــا  -صدمترمربــع -ســفید در گویــش زائــر
زنجانــی -از مبطــات روزه  .12تیــم فوتبالــی در لیــگ برتــر جزیــره  -ســعی و تــاش
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در جاهلیت – آهنبند

 .6خطابکردن – خو
 .7خطکش هندسی

 .8یکصدویازده – زند

 .9تمسخر – آتشسو
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 .11این کانی تحت تأ
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 -12دوازده تیر مصاد

محبوب دلها به عنوا

شده است

 .1سوره قرآ

 .1فرارسیدن یازدهم ذیالقعده و این روز سراسر شادی را

به تمامی شیعیان جهان تبریک عرض میکنیم .2کدوتنبل – بتی
ویژۀدهـۀکــــــرامت 1441

 .2مهار  -رازونیاز

11

 .3هدایتشده – سک
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یک روز خیلی خوب!
یوســف چــادر مامــان را کشــید و بــا بیقــراری
گفت« :مــن دستشــویی دارم!»
بــه دنبــال او ،زهــرا آرام گفــت« :مــن هــم
همینطــور!»
مامــان چشــم از گنبــد برداشــت و ســر بــه زیر
انداخــت .بعــد دســت دوقلوهــا را گرفــت و
رفتنــد بــه ســمت ســرویس بهداشــتی...
هنــوز ده دقیقــه نگذشــته بــود کــه یوســف
بــاز شــروع کــرد بــه غــر زدن« :مامــاااااان!
مــن گشــنمه!» و زهــرا ادامــه داد« :مــن هــم
همینطــور!»
 «خسته هم هستم!» «من بیشتر!» «من بیشترتر!» «من بیشترترتر از تو!» «مامااااان!»...مامــان بــه ســرتاپای وارفتــه و بیحوصلــۀ
بچههــا نگاهــی انداخــت .آنهــا واقع ـاً خســته
بودنــد! مامــان امــا خســتهتر بــود .خســته از
شــنیدن غرغــر بچههــا .بایــد فکــری میکــرد.
دلــش نمیآمــد ایــن وقــت از روز ،برگردنــد
خانــه .میخواســت دســتکم تــا برگشــتن
بابــا ،حــرم بماننــد ،آنهــم در چنیــن روز
مهمــی ،روز میــاد آقــا امــام رضــا«ع»!
رو کــرد بــه بچههــا و گفــت« :امــروز کــه روز
عیــده ،بیاییــد حســابی خــوش بگذرونیــم!»
تــا ایــن جملــه از دهــان مامــان بیــرون آمــد،
خســتگی از چش ـمهای بچههــا رفــت .خیــره
بــه چشــمهای مامــان منتظــر ماندنــد کــه
ببیننــد چــه برنامـهای بــرای آنهــا چیــده.
«خب بچهها آمادهاید؟»
 «برای چی؟» «برای خوش گذروندن!» «من که آمادهام»« -من هم همینطور!»

 «من ولی بیشتر آمادهام!» «من بیشترتر!»مامــان دستشــان را گرفــت و بــرد د ّکــۀ بیــرون حــرم.
ســه تــا دونــات خریــد و همانجــا کنــار د ّکــه نــوش
جــان کردنــد .بعــد برگشــتند حــرم .رفتنــد ســمت رواق
دارالحجــه .همــان اول ،ســیزده بــار از پلــه برقــی بــاال و
پاییــن رفتنــد و دلشــان خنــک شــد! بعــد خــادم شــدند
و مهرهــا ،تســبیحها و کتابچههــای دعــا را مرتــب
کردنــد .بعــد رفتنــد کنــار حــوض وســط صحــن مســجد
گوهرشــاد ،پیــش گلهایــی کــه بــرای روز میــاد چیــده
بودنــد چهارگوشــۀ حــوض ،ایســتادند و عکــس گرفتنــد.
بعــد رفتنــد پیــش کبوترها و ایســتادند بــه تماشــا .چند تا
پــر خوشــگل هــم برداشــتند بــرای یــادگاری .بعــد دنبــال
هــم دویدنــد ،کــف زمیــن ســر خوردنــد و ســنگهای
ســفید زیــر پایشــان را دانــه دانــه شــمردند تــا رســیدند
بــه ایســتگاه اتوبوسهــای کوچولــوی حــرم .ایســتادند به
انتظــار .مامــان نگاهــی بــه بچههــا انداخــت و گفــت« :خب
بچههــا امــروز چطــور بــود؟»
زهرا گفت« :به من که حسابی خوش گذشت!»
یوسف گفت« :به من بیشتر خوش گذشت!»
 «من بیشترتر!»«منبیشترترترترتر!»مامان نگاهشان کرد و خندید.
اتوبوس کوچولو رسید .مسافرها پیاده شدند.
مامــان بچههــا را ســوار کــرد و نشــاند روی صندلیهــای
ردیــف آخــر .بعــد چشــم دوخــت بــه گنبــد طالیــی کــه
داشــت دور و دورتــر میشــد .بــه گوشــی نــگاه کــرد .بابــا
پیــام داده بــود کــه تــوی راه برگشــت اســت.
مامــان اگرچــه نتوانســته بــود آنطــور کــه دلــش
میخواســت زیــارت کنــد ،امــا خوشــحال بــود از اینکــه
توانســته در روز میــاد امــام رضــا«ع» کلــی خاطــرۀ خــوب
بــرای دوقلوهــا بســازد .او مطمئــن بــود کــه بــا شــادی
کــودکان ،دل امــام مهربــان هــم شــاد خواهــد شــد.

خوش به حال آهوها!
صبح روز میالدت
ای امام خوبیها
قلب من کبوتر شد
پر کشید تا آنجا
پرکشید با شادی
تا خو ِد خو ِد مشهد
بال و پر زد و چرخید
ِ
گردی گنبد
گر ِد
توی صحن گوهرشاد
بین مرد و زنها رفت
یا رضارضاگویان
تا نقارهزنها رفت
این حرم چه گلباران
این حرم چه نورانی است
باصفاتر از اینجا
توی کل دنیا نیست
ساکن بهشتم من!
اهل هر کجا هستم
هر زمان دلم آنجاست
زائر شما هستم
در کنارت آرامم
در دل هیاهوها
کاش ضامنم باشی
خوش به حال آهوها!

لـطیفـه
چمدان
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حیف نون به راننده تاکســی میگه:
«آقا چند میگیری منو برســونی راه
آهــن؟» راننده میگه« :ده هزار تومن».
حیــف نون میگه« :برای چمدونام چند
میگیــری؟» راننده میگه« :هیچی» .حیف
نــون میگه« :پس لطفا چمدونها رو ببر،
من خودم میام!»

