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یَله شـده و نگاهـم می کند. پیش روی او نیز سـینی مشـابهی 
گذاشـته اند و اسـتکانی بـا چـای نیم خورده در دسـت اوسـت. 

لبخنـد می زنـد و می گوید: 
ـ مـن اگـر کتـاب نخوانم... اگر شـعر حفـظ نکنم؛ حرام اسـت 
هدیـه ای کـه به خاطـر مداحـی بـه مـن می دهنـد... بعضی ها 

نمی داننـد... غلـط  می خواننـد و می رونـد.
شـرمگین، سـینی پیش رویم را نـگاه می کنم... سـر برمی دارم 

تا حرفی بگویـم؛ »حاج احمد« نیسـت!...
حاج احمـد »دیگـری« مقابلـم ایسـتاده و بـه سـیاهی های 
دیـوار حسـینیه ای »دیگـر« تکیـه کـرده اسـت... زنده یـاد 
»حاج احمد دلجو«... که انگشـتان دسـت چپـش را فواره وار، 
سـتون زیر نعلبکـی چینی »لَب پریـده« ای کرده و با دسـت 
پیچیـده،  آن  انگشـتان  میـان  در  تسـبیحی  راسـتش کـه 
اسـتکانی را خـم و راسـت می کنـد تـا چـای از اسـتکان به 
نعلبکـی بریـزد... و قنـدی که پیش تـر در دهانش گذاشـته، 

رنـگ چـای را ببیند...
لبخند می زند... یعنی: »چطوری سـید؟!«... دستم را به احترام 

به سـینه می گذارم و برمی دارم: »الحمدهلل!«... می گوید:
ـ خوانـدن در حـرم امام رضاg، سـخت اسـت... می دانـی؟!... 
مقابـل امـام کـه می خوانـی نبایـد همـه اجـزای مصیبـت را 
بخوانـی... بایـد ادب کنـی و مقابل امام، شـرح دقیق شـهادت 

اجـدادش را نگویـی...
خیـره مانـده ام... اشـاره بـه سـینی پیـش رویـم می کنـد و 

می گویـد: 
ـ قندم تمام شد!

سـینی پیـش رویم را نـگاه می کنم تا یـک حبه قند بـردارم و 
به دسـت حاج احمـد بدهم... 

حاج احمد نیست!... 
حسـینیه نیسـت... خیابـان اسـت... سـال چندم خورشـیدی 
اسـت، نمی دانـم... آدم هـا کمک هـای بسته بندی شـده  را بـه 
مسـجد مقابلم می آورند تا به »جبهه« فرسـتاده شـود. کسانی 
که بسـته ها را می گیرنـد، تند و تنـد، در اسـتکان های بلوری، 

چـای »صلواتـی« می ریزنـد و به دسـت مـردم می دهند. 
را  »دیگـری«  حاج احمـد  صـدای  مسـجد،  بلندگـوی  از 
می شـنوم... »حاج احمـد اسـماعیل بیک بروجـردی«... کـه 
»صالـح« صدایـش می کردیـم... بـه آنـان کـه صدایـش را 

می گویـد: می شـنوند، 
ـ مگـر می شـود مـا در اینجـا و مجلـس اهل بیـت، از حال 
دیگران غافل باشـیم... از حال کسـانی که در سـنگرهای سـرد 
نشسـته اند بـرای دفـاع از مـا!... در ضمـن، یادتـان باشـد در 
همه جـا... وقتی اسـمی از امام حسـینg باشـد... مثل همین 
مسـجد... اگر چای به شـما تعارف شد، بنوشـید!... تیرگی های 

جان تـان را می شـوید... ِشفاسـت!
دستی دراز می کنم تا استکانی بردارم... 

همه چیز محو می شود. 
به پشـت سـرم نگاه می کنم تـا چای خـودم را بردارم 

و بنوشـم؛ خبری از جایی که نشسـته بودم، نیست... 
همه چیـز در غبـار، ناپیداسـت. صداهایی گنگ از غبار شـنیده 

می شـود. 
به سینه غبار فرو می روم... 

انبـوه آدم هـا بـا لباس هـای رنگـی... ایسـتاده و نشسـته، چای 
می نوشـند... 

روبـه رو، پله هـای موزاییکـی بلنـدی اسـت کـه بـه طبقـه باال 
مـی رود. 

سـمت راسـتم، در محیطـی مربعـی و انـدازه اتاقـی متوسـط، 
نشسـته اند...  آدم هایـی 

اجاقـی ِگـرد و زمینی، میزبان پنج شـش ِکتری روحـی )رویی( 
و دو سـه قوری چینی بزرگ اسـت... 

کمـی آن سـوتر، مردی پشـت دو تشـت مسـی بزرگ نشسـته 
و اسـتکان های خالـی استفاده شـده را به دقـت در آب تشـت ها 

می شـوید... 
کنـارش کسـی اسـت کـه اسـتکان ها را بـا حوله هایـی تمیـز 

می کنـد.  خشـک 
از تشـت راسـتی بخار جوشـان آب بلند است و نشـان می دهد 
کـه نخسـتین مرحلـه شست وشـو، برعهـده تشـت آب جوش 

است. 
از طبقـه بـاال )که انـگار »تکیه« اسـت(، صـدای سـرودخوانی 
میالد »امام زمانf« شـنیده می شـود... و صدای کسـانی که 
بـه شـوق و همـراه با تکـرار بیت ترجیع سـرود، کـف می زنند.

کنـار  َکهُرمیـان«  »حاج محمدعلـی  زنده یـاد  »پدربـزرگ«... 
زنده یـاد، »حاج حسـن ذوالفقـار«ـ  کـه »ذوالفقـاری« صدایش 

می کردیـمـ  نشسـته اسـت. 
حاج حسـن، اصـرار می کنـد کـه صدایـش گرفتـه و نمی تواند 
مداحـی کنـد... و برای ایـن که حرفش را ثابت کند؛ به سـختی 
سـعی می کنـد تـا کوتاهـی اوج صدایـش را بـا »بلندگفتنـی 

کم جـان« نشـان دهد. 
پدربزرگ، یاد استادانش می افتد. 

دسـت دراز می کنـد و نعلبکـی و اسـتکانی چـای را پیـش 
.. می کشـد.

چـای را پیـش رویش می گـذارد و جوری که نگاه کسـی جلب 
او نشـود؛ نگاهـی نافـذ و عمیـق بـه چـای می کنـد... نگاهـی 
بی سـخن... و نمی دانـی کـه نگاهـش بـا چـای چـه می کنـد. 
چـای را پیـش روی حاج حسـن می گـذارد و تعـارف می کند... 
را  چـای  از  جرعـه ای  و  برمـی دارد  را  اسـتکان  حاج حسـن 

برمی خیـزد.  و  می کنـد  تک سـرفه ای  می نوشـد... 
اندکـی بعـد، صـدای رسـای حاج حسـن از طبقـه باال شـنیده 

می شـود... رسـاتر از همیشـه.
نگاهی از سر تعجب به پدربزرگ می کنم... 

نیست!... 
به حسینیه آغاز برگشته ام... 

چای روضه، هنوز هم داغ است!

جان در بلور و چینی
تازه از راه رسیده ام. 

سـوئیچ خودروی َفَکَسـنی را در جیـب پالتو می گـذارم و به 
اطرافـم نـگاه می کنم. 

ُهـرِم نفس هایی که در »حسـینیه« نشسـته اند، از چارچوب 
تنـِگ تنها درِ پیـش رویم به بیرون مـی دود... 

در مسـیرش ایسـتاده ام. انگشـتان تُـردش را بـه گونه هایـم 
می کشـد و از دو سـوی مـن بـه اتـاق مـی دود. 

صدای »سخنران« که به انتهای سخنرانی اش رسیده و محفل را 
آماده »مصیبت خوانی« می کند؛ نگاهم را به جسـت وجویش در 
اطراف حسـینیه نیمه تاریک می دواند... و همزمان، می نشـینم. 
صـدای آرامی می گوید: »بفرمـا!«. پیش رویم را نـگاه می کنم... 
دسـتی، سـینی تک نفره فلـزی را به زمین گذاشـته اسـت... 
سـینی میزبان اسـتکانی چای... یک نعلبکی چینی... دو دانه 
خرمـا و سـه َحّبه قند اسـت. نگاهـی به چای می کنم و سـر 

را بلنـد می کنم...
همه چیز تغییر کرده است...

حسینیه نیمه تاریک، به روشنی روز می شود...
زنده یـاد »حاج احمد شمشـیرگران«ـ  که او را »شمشـیری« 
صدا می کردیمـ  مقابلم نشسـته اسـت... روی زانوی راستش 

چای روضه
هنوز هم داغ است!

سادات اخوی سيدمحمد 
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بعون اهلل الملک االعلی
 سيد حسين متوليان

الزامات چای روضه
اميرحسين مدرس

شـاید یکماهـی از آن روز می گـذرد که زنگ زدنـد و گفتند چند 
خـط بـرای چـای روضـه  سیدالشـهداg بنویـس... و از آن روز 
ذهنـم درگیر شـد که راسـتی چه چیـزی دارد این چـای که این 
همه عزیز اسـت؟ چـه معجزه ای این قـدر خوش طعـم و گوارایش 
می کنـد؟ چه کرشـمه ای بـه کار دارد که این طور شـفا و عشـق و 

رحمت و مسـتی و سـکر توی آن پنهان شـده؟
اول بـا خـودم گفتم توی همیـن کارهـای دنیایی ِ خودمـان نگاه 
کـن! بـا هـزار مدیـرکل و رئیـس و مدیر هـم رفیق باشـی گاهی 
نمی توانـی پیدایشـان کنـی! گاهی از تـو برنمی آید کـه یک وقت  
سـاده بگیـری و ببینی شـان! آن وقـت اسـت کـه رفیـق بـودن با 
آبدارچی هـا بـه درد آدم می خـورد... آنها تنها کسـانی هسـتند که 
وسـط مهم تریـن جلسـات هـم می توانند وارد شـوند، چـای روی 
میـز ِ مدیـرکل و رئیـس بگذارنـد، گفت وگـوی کوتاهـی بکنند و 
بیـرون بیایند...! آنها می تواننـد نامه و درخواسـت ها را بدون نوبت 

روی میـز رئیـس بگذارنـد و زودتر امضـای موافقـت را بگیرند...
شـاید چایخانه های دستگاه سیدالشـهداg هم از همین رو عزیز 

و محترم شده باشند...!
امـا ایـن نمی توانـد تنهـا دلیل باشـد! مـن فکـر می کنم بایـد راز 
دیگـری هـم در چای روضـه نهفتـه باشـد! رازی از جنس عاطفه 

عشق! و 
تاریـخ خـوب به یـاد دارد وقتـی میـان عزیزترین عاشـقان زمین 
یعنـی پـدر خـاک و مـادر آب ازدواج برقرار شـد، تصمیم گرفتند 
کارهـا را بین خودشـان تقسـیم کنند! قرار بر این شـد کـه کار و 
تـالش و مجاهـدت در بیـرون از خانه به عهـده پدر ِ خانه باشـد و 

امـورات منـزل و تربیت و نسل سـازی با مادر! با این تقسـیم او که 
بـه بـازار مـی رود تا قیـامِ  قیامـت در محـدوده حضـرت امیر قدم 
برداشـته و آن کـه آشـپزخانه را اداره می کنـد کارمنـد ِ قلمـروی 
حضرت مادر شـده اسـت... و چه کسـی اسـت که نداند مـادر! آن 
هـم اگـر جـوان باشـد و زود از خانه به آسـمان رفته باشـد چقدر 

برای پسـر عزیز اسـت...!
اصـال تصـور کنید که تـوی چایخانـه روضه ها کنار پیرمـردی که 
چـای می ریزد مادری نشسـته اسـت و مدام مراقب اسـت چیزی 
در چـای ِ سـفره فرزند غریب مانده اش کم نباشـد... مراقب اسـت 
کـه نکنـد آب سـماور کم شـود یا چـای به کسـی نرسـد... فوری 
فرشـتگان خدمتگـزارش را می فرسـتد تـا از کوثـر بـرای سـماور 
روضـه فرزنـدش آب بیاورنـد و کمی شـفا تـوی سـماور بریزند... 
تـازه بعـد از آن که اسـتکان ها جمع شـدند صفـوف مالئکه اند که 
می آینـد و اجـازه می خواهنـد ته مانده هـای چای را به آسـمان ها 
ببرند و میان خودشـان قسـمت کنند تا عبادتشـان معطر شـود... 
معلوم اسـت کـه این چـای امضایی می شـود میان مـادر و فرزند 
کـه مثـال یعنی: »پسـرم! هر کسـی امروز برایـت چـای آورد... هر 
کـه از چایـی که خـودم با همین دسـت های خسـته و کبـود دم 
کرده ام نوشـید فرسـتاده من اسـت! با او مدارا کـن! اگر حاجتمند 
اسـت حاجتش را بده... اگر گرسـنه است سـیرش نما و اگر در راه 

مانده اسـت او را به مقصد برسـان...« 
آن وقـت، کسـی کـه  چنین جرعـه ای را می نوشـد انـگار بال های 
اجابـت و خوشـوقتی اش را مـادر ِ فرمانـروا امضـا کـرده... و کـدام 

فرزندی سـت کـه فرسـتاده مـادرش را اکـرام نکند؟
بـاز میان خاطـرات و حجت های ذهنی ام جسـتجو می کنم! دیگر 
چـه دلیلی می تواند داشـته باشـد که چـای روضه ایـن همه عزیز 
اسـت و عزیزکننده... یادم می آید که یک شـب خسـرو شکیبایی 
توی گوش هایم گفت: »افتخارم این اسـت که از کودکی اسـتکان 
شـوِی روضه امام حسـینg بـوده ام« و با خـودم می گویم یعنی 
او هـم همـه عزتش را از همیـن چای و همین اسـتکان های عزیز 
قـرض گرفته بـود؟... بعد یـاد مقاله ای علمی می افتم کـه توی آن 
آمده بود: در روزهای تابسـتان چای بنوشـید که دمـای بدنتان را 
بـا بیـرون هماهنگ کنـد! و از چای به عنوان نسـخه ای که عطش 
را می ُکشـد نـام بـرده بـود... و به یـاد فرمـوده »میرزا جـواد آقای 
ملکـی تبریـزی« می افتـم کـه در »اسـرارالصلوه« فرموده بـود: و 
بـدان کـه شـدت عطـش آن بزرگـوار در آن روز به حـدی بود که 
اگـر عطـش آن مظلـوم در میان ِ اهل عالم تقسـیم شـود، همه از 

تشـنگی می میرند و کسـی نمی توانـد این را نفـی کند... 
 همین یک سـطر کافیسـت که اشـک از چشـم هایم توی فنجان 
بریـزد و تـوی دلـم بگویم شـاید مـادری در تمام روضه ها گوشـه 
چایخانـه می نشـیند و می گویـد برای عاشـقان فرزند ِ تشـنه لبم 

چـای ببرید!
»چای عطش ُکش است«

اولین نشـانه هـر مجلس ذکـر و روضـه ای، همیـن »چای« 
اسـت. این قـدر چای روضـه اهمیـت دارد که شـاید پرچم و 
کتیبه را نیز تحت الشـعاع قرار بدهـد. در فرهنگ معنوی ما، 
چای روضه همیشـه جایگاه ویژه ای داشـته اسـت. به همین 
سـبب، باید در تهیـه و آماده سـازی آن، نهایت تـوان و دقت 

را به کار بسـت.
چای خشـک، چه ایرانی و چه خارجی، بایـد از مرغوب ترین 
نوع باشـد و ترجیحا بدون عطر. پس از خرید چای خشـک، 
بایـد آن را بـه آرامـی اَلَک کنیم تـا بدون غبار شـود. آبی که 
بـرای دم کـردن چای اسـتفاده می کنیـم، اگر تصفیه شـده 
باشـد، بسـیار بهتر اسـت. یعنی آب لوله کشـی که از تصفیه  

خانگی نیز گذشـته باشد.
غنچـه  گل سـرخ، شـکوفه  بهارنارنـج، مقـدار اندکـی چـوب 
دارچیـن، چنـد دانـه ِهـل و یک سـوم قاشـق چای خـوری 
زعفـران، بـرای معطرکردن طبیعـی چای روضه الزم اسـت.

بـه عنـوان  باشـیم کـه یـک قـوری  بایـد توجـه داشـته 
»مایـه« و قـوری دیگـری بـه صـورت »یکرنـگ« درسـت 
کنیـم کـه در وقـت، صرفه جویـی کـرده باشـیم و تمیزتـر 
چـای بریزیـم. پاکیزگـی و بـدون رسـوب و بی لـک بـودن 
اسـتکان و نعلبکی و سـینی نیـز، از الزامـات چایخانه  روضه 
اسـت. بـه همیـن ترتیـب، آداب مهمانـداری از اهـل روضه 
و احتـرام در تعـارف چـای اسـت کـه لـذت نوشـیدن چای 
روضـه و بهره منـدی از جلسـه را بـرای حاضـران، افـزون 
می کند.مرحـوم حـاج محمـد اسـماعیل دوالبـی همیشـه 
می فرمود:»روضـه را بـه خاطـر چـای اش شـرکت می کنم!«
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تجليل از حاج مرتضي طاهري در خانه مداحان
تجلیل و گرامیداشـت پیرغالمان و خادمان 
آیین هـاي  از  یکـي   ،اهل بیـت صـادق 
ارزشـمند هیئتي هـا بـه شـمار مـي رود کـه 
بـه مناسـبت هاي مختلـف تـدارک دیـده 
شـده و بـه انجام مي رسـد. در همین راسـتا، 
هشـتم آذرماه امسـال نیـز مراسـم تجلیل و 
گرامیداشـت حاج مرتضـي طاهري مـداح و 
ذاکـر اهل بیـت بـا حضـور جمـع زیادي 
در   اهل بیـت و  پیرغالمـان  ذاکـران  از 
خانـه مداحـان برگـزار شـد. حـاج غالمرضا 
سـازگار، حاج یداهلل بهتـاش، حاج مصطفي 
خرسـندي، حجت االسـالم صدیقـي، حاج 
محسـن طاهـري و حـاج سـعید حدادیان 

از مداحـان بنـام حاضـر در مراسـم بودنـد. در ایـن مراسـم ، حجت االسـالم صدیقـي، اسـتاد سـازگار، حـاج 
سـعید حدادیـان و حـاج مصطفي خرسـندي دربـاره یک عمـر نوکري و ستایشـگري حاج مرتضـي طاهري 
صحبـت کردنـد و تالش هاي این مداح شایسـته را سـتودند. مرتضي طاهري، یکي از سـه بـرادران طاهري و 
ادامه دهنـده راه پدر اسـت. او به عنوان بـرادر بزرگ تر، محضر پدر را درک کرده و پـاي منبرهاي او خواندنش 
را شـروع کـرده اسـت. کسـي کـه از محلـه مذهبـي نازي آباد، بیـرق امـام حسـینg را بـر دوش گرفت و 
سـال هاي سـال به خانـدان اهل بیـت خدمت کـرد. حـاج مرتضي بعد از مدرسـه، شـاگرد مرحـوم کافي 
بـود و با تعلیم سـبک هاي موسـیقایي توانسـت مداحي را به صورت پیشـرفته دنبـال کند. این مـداح و ذاکر 
بنـام اهل بیـت کـه تا حدودي به سـبک و سـیاق کافـي مي خوانـد و به روضـه و بعد معناي اشـعار توجه 
بسـیار دارد،  اکنون به جایگاهي رسـیده که مردم عالقه بسـیاري به او نشـان مي دهند و از وجود این اسـتاد 
بزرگـوار کـه یکـي از پیشکسـوتان عرصه مداحي به شـمار مـي رود، در مراسـم  مذهبـي خود بهـره مي برند. 

ديدار شاعران آييني با مقام رهبري
نزدیـک بـه 30 سـال اسـت که نیمـه رمضان هـر سـال، رویـدادي خاطره انگیـز یعني دیـدار شـاعران با مقـام رهبري برقـرار اسـت و این قشـر ادبي 
کشـور، فرصـت ارزشـمندي را براي بهره منـدي از فرمایشـات و موعظات مقام رهبري به دسـت مي آورند. در همیـن زمینه دیدار جمعي از شـاعران با 
رهبـر معظـم انقـالب، 21 خرداد امسـال همزمـان با میالد مبارک امام حسـنg برگزار شـد. در دیـدار رهبري با شـاعران، 27 شـاعر در موضوعات 
آیینـي، مدافعـان حـرم، طنـز و... بـه شـعرخواني پرداختند و از نـکات و توصیه هاي اسـتاد بهـره بردند. تنـوع در موضوعـات و حضور شـاعران جوان، 
از جملـه نـکات شـاخص دیـدار امسـال بود کـه این دیـدار مانـدگار را از دیگـر دیدارها متمایـز مي کرد. اما پـس از پایـان شـعرخواني ها، رهبر معظم 
انقـالب دقایقـي بـه جمع بندي جلسـه و ارائـه نظرات خود درباره اشـعار پرداختنـد و توصیه هایي را مطرح کردند. ایشـان در بخشـي از سـخنان خود 
فرمودنـد: »تـا چندسـال قبـل، مایه شـعري بـود، اما رتبه شـعري نبـود. اما این سـال ها رتبه شـعري هم باال آمـده اسـت. آن اوایل گاهـي من حرص 
مي خـوردم در ایـن شـعرخواني ها؛ سـطح شـعرها خـوب نبـود. االن هرکـس مي خوانـد، آدم حـس افتخـار مي کند. ایـن مایـه روینـده و پیش رونده، 
دارد مي بالـد. هنـر و شـعر و حقایـق این گونه انـد. اگـر رویـش کار شـود، مثـل درختي اسـت که اگر بـه آن برسـند، مي بالـد و منافـع و میوه دهي آن 
بیشـتر مي شـود. شـعر را دقـت کنید؛ مضمـون و لفظ را. مفاهیم مـورد نیاز امـروز را پیدا کنید.« بعد از پایان جلسـه نیـز تعدادي از شـاعران، گرد آقا 
حلقـه زدنـد و آخریـن حرف هـا و یادگاري هـا را رد و بـدل کردنـد. عـده اي کتاب هایي به آقـا تقدیم کردنـد و عده اي هم تبرکي از ایشـان خواسـتند. 

تشكيل كارگروه جهادي هماي رحمت
در اواسـط سـال 96، کارگروهـي جهـادي 
تحـت عنـوان همـاي رحمـت متشـکل از 
جامعـه وعـاظ و مبلغـان انقالبـي کار خود 
را بـا جدیـت هرچه تمام شـروع کـرد. این 
کارگـروه بـا هـدف پیگیـري دغدغه هـاي 
مانـدن  انقالبـي  دربـاره  رهبـري  مقـام 
حوزویـان جامعـه و بـا اعتقـاد بـر این کـه 
جهـاد همچنـان ادامـه دارد و فقط شـیوه 
عملي آن متغیر اسـت، از مردادماه امسـال 
تشـکیل شـده و برنامه هاي خـود را دنبال 
مي کنـد. رسـیدگي بـه مطالبـات مردمـي 
در حـوزه ارتقای سـطح رفاهـي محرومان 
و توجـه ویژه به مناطق محـروم و ضعفا به 

عنوان بخش مهمي از دسـتورکار این کارگروه به شـمار مي رود. کارگروه هماي رحمت، همچنین عالوه بر 
فعالیت هاي عمراني و ارتقای سـطح سـالمت مناطق محروم کشـور، نظر ویژه اي به مناطق جنوبي و حومه 
تهران به خصوص گروه هاي مسـتضعف، به ویژه خانواده هاي شـهداي مدافع حـرم تیپ فاطمیون و بیماراني 
دارد کـه روند درماني و هزینه هاي نگهداري آنها توسـط خیرین اداره مي شـود. ایـن کارگروه که با مدیریت 
حجت االسـالم سـیدامیر عبدالملکي اداره مي شـود، اعالم کرده کـه برگزاري اردوي جهـادي وعاظ انقالبي، 
لبیـک بـه فرمان آتش به اختیار حضرت آقاسـت و به هیچ حزب و تشـکلي وابسـته نیسـت کـه به همین 
سـبب از همـه مردم عالقه مند به خدمـت دعوت به عمل آورده تـا در اردوهاي جهادي ایـن کارگروه حضور 
پیـدا کننـد. اما از مهم تریـن فعالیت هاي کارگروه جهـادي هماي رحمت مي توان بـه چند مرحله کمک به 
مناطق زلزله زده، اردوي جهادي به سـراي احسـان کهریزک جهت رفع مشـکالت این سـرا، بازدید از مرکز 
معلوالن طلوع نقش آفرین، تجلیل از پهلوان علیرضا کریمي و دیدار با اسـتاد شـجاعي زید عزه اشـاره کرد. 

رويـداد

هرسـاله خادمان اهل بيـت با فعاليـت در عرصه هاي مختلف 
فرهنگي، اجتماعي، سياسي و...، تمام توان خود را براي پيشبرد و 
تحقق اهداف دين و مذهب به كار مي گيرند و اقدامات ارزشمندي 
را بـه يـادگار مي گذارنـد؛ چه بسـاكه سـال 96 نيز بـا برنامه ها و 
رويدادهاي مختلفي بـراي دوسـتداران اهل بيت همـراه بود. 
رويدادهايي كه در اينجا به يـادآوري چند مورد از آنها مي پردازيم. 

مرور برخی از اتفاقات
 مهم  هيئت ها در سال 96

سالی كه اول 
و آخـرش 
بركت بود
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همايش كبوتران حرم ويژه شهداي حله
پانزدهمیـن همایش ادبي سـوختگان وصل با 
عنوان »کبوتـران حرم« ویژه شـهداي اربعین 
در حلّه، 13 آذرماه در تاالر فردوسـي دانشکده 
ادبیات دانشـگاه تهران برگزار شـد. همایشـي 
کـه موضوعـات مختلفـی همچون نکوداشـت 
جانبـازان شـیمیایي، شـهداي آزاده، والدیـن 
شـهدا، قتلـگاه مجنـون و شـلمچه و مطالـب 
بکـر و بدیـع ایـن چنیني را پوشـش مـي داد 
و با اسـتقبال گسـترده هنرمنـدان توانمندی 
همراه بـود. در این همایش، بیـش از 350 اثر 
در بخـش شـعر و 150 اثر در بخش داسـتان 
به دبیرخانه همایش رسـیده بـود که به خاطر 
کیفیـت باالي اشـعار و آثار رسـیده، در بخش 

شـعر از 18 اثـر تقدیـر بـه عمل آمـد و در بخش داسـتان عالوه بر معرفي سـه برگزیـده، از 9 نفـر نیز تقدیر 
شـد. سـعید حدادیـان دبیر همایـش ادبي سـوختگان وصل با اشـاره به این که، این همایش سـعي کـرده در 
این دوره، همسـفر شـهداي مسـیر زیـارت حرم سیدالشـهداg باشـد، عنوان کـرد: »همواره بنا داشـتیم تا 
موضوعاتي بکر و دسـت نخورده را براي معرفي انتخاب کنیم که امسـال نیز بزرگداشـت این شـهداي مظلوم 
بـا همیـن کارکرد صورت گرفت. ما حس کردیم این شـهدا مظلوم هسـتند و این همایـش پرچم معرفي آنها 
را بلنـد کرد.« همچنین حجت االسـالم کرمي رئیس نهـاد نمایندگي رهبر معظم انقالب در دانشـگاه تهران، 
ضمن تشـکر و تقدیر از برگزارکنندگان این مراسـم گفت: »متأسـفانه مردم جامعه در رابطه با شـهداي حله 
که در اربعین سـال 95 به شـهادت رسـیده اند، اطالعات کافي ندارند و از سـوي دیگر نسـبت به خانواده هاي 
این شـهدا التیام مناسـبي صورت نگرفته اسـت، بنابرایـن همایش ایـن دوره با نام کبوتران حـرم و به منظور 
تجلیـل از شـهداي زیـارت اربعین برگزار شـد کـه این برنامه مي تواند اثر بسـیاري در جامعه داشـته باشـد.«

ديدار مداحان اهل بيت با رهبر معظم انقالب
 جمـع بزرگـي از مداحـان و ذاکـران اهل بیـت
اسـفندماه   17 پنجشـنبه  روز  کشـور  سراسـر  از 
 در آسـتانه سـالروز والدت حضـرت فاطمـهh بـا 
مقـام رهبـري دیـدار کردنـد. دیـداري کـه مثـل 
همیشـه سرشـار از بـار معنـوي و ارزشـي بـراي 
مسـیر  و  بـود   اهل بیـت ذاکـران  و  مداحـان 
درسـت حرکت را پیـش روي آنها قـرار داد. آیت اهلل 
ضمـن  دیـدار،  ایـن  در  خامنه اي )مدظله العالـی( 
سـخناني گرانقـدر در وصـف حضـرت فاطمـه زهرا

h بـه طـرح مباحـث مهمـي در رابطـه بـا حجاب 
به ویـژه در میـان بانوان ایرانـي پرداختند و مسـائل 
قابـل توجهي را مطرح کردند. ایشـان در بخشـي از 

سـخنان خود، مقامات معنوي و عظمت روحي حضرت فاطمه زهراh را خارج از فهم بشـري دانسـتند و گفتند: 
»مقـام واالي دختـر پیامبر اعظـمk را باید از پروردگار و اولیاء الهي شـنید و آموخـت، همچنان که پیغمبر اکرم

k در وصـف آن بانـو، تعبیـر بلنـد برتریـن زنـان اهل بهشـت را بیان فرموده اسـت و شـیعه و سـني بر صحت 
ایـن روایـت، اتفاق نظـر دارند.« ایشـان همچنین بـا تأکید بر این کـه پرچم اسـتقالل هویتي و فرهنگـي زنان در 
دسـت زنـان ایرانـي اسـت، افزودنـد: »بانوان ایرانـي با حفظ حجاب، اسـتقالل هویتـي و فرهنگي خـود را به دنیا 
صـادر و این سـخن جدید را اعـالم مي کنند که زن مي تواند بـا حفظ حجاب و عفاف و جلوگیري از سوءاسـتفاده 
مـردان بیگانـه و زیاده طلـب، در میادیـن اجتماعي حضـور فعال و موثر داشـته باشـد.« رهبر انقالب اسـالمي در 
ادامـه بـه بیان چنـد توصیه خطـاب بـه مداحـان پرداختند. ایشـان با اشـاره بـه دشـمني هاي خباثت آمیز علیه 
نظـام و ملـت ایـران، ستایشـگران اهل بیت را رسـانه هایي مهم در مقابله بـا این دشـمني ها خواندند و خطاب 
بـه آنـان گفتنـد: »باید بـا افزایش معرفـت و عقالنیـت و ایماِن مخاطبان و روشـنگري سیاسـي و ترویـج رفتار و 
اخـالق اسـالمي، تأکیـد بـر اتحـاد ملي و گسـترش بـرادري و مهربانـي، وظیفه سـنگین خـود را انجـام دهید.«

همايش ادبي سوختگان
 وصل در تجليل از سردار سليماني

شـانزدهمین همایـش ادبـي سـوختگان وصـل بـا نـام »سـالم سـردار« در تجلیـل 
از حاج قاسـم سـلیماني فرمانـده نیـروي قـدس سـپاه پاسـداران 8 اسـفندماه در تاالر 
فردوسـي دانشـکده ادبیـات دانشـگاه تهـران برگـزار شـد. در ایـن همایـش، افـراد و 
مسـئوالن بسـیاري به سـبب گرامیداشـت تالش هاي سـردار حاج قاسم سـلیمانی در 
پیشـبرد اهداف ارزشـمند انقالب اسـالمي گردهم آمدند و یکي از شلوغ ترین شب هاي 
»سـوختگان وصـل« را رقـم زدنـد. در این همایش شـمار قابل توجهـي از طلیعه داران 
شـعر و ادب آئینـي، آثار خـود را به رقابت گذاشـتند کـه در نهایت نفـرات برگزیده در 
دو بخـش شـعر و داسـتان کوتاه معرفي شـدند. سـعید حدادیـان دبیر همایـش ادبي 
سـوختگان وصـل که نقـش مهمي در شـکل گیري ایـن برنامه داشـت، از روند دشـوار 
انتخـاب برگزیدگان گفـت و به توصیه هاي رهبـري مبني بر اجراي برنامه هـاي ادبي و 
فرهنگي در گرامیداشـت یاد سـرافرازان جنگ تحمیلي و دالوران دفاع از حرم مقدس 
اشـاره کـرد. همچنین دکتر محسـن رضایي دبیر مجمع تشـخیص مصلحـت نظام به 
عنوان یکي از فرماندهان همسـنگر با حاج قاسم سـلیماني به ذکر خاطراتي از روزهاي 
ماندگار جنگ تحمیلي پرداخت و در وصف سـردار سـلیماني گفت: »قاسـم سـلیماني 
یک انسـاني اسـت که خـودش را در گمنامي یافته و مي خواهـد در گمنامي پرواز کند. 
در سـرزمین انسـان هاي بي ادعا و خدایي. انرژي 40 سـال مبارزه حاج قاسم سلیمانی 
از چنین ایماني در آمده اسـت. ایشـان چهل سـال اسـت که با اخالص مبارزه مي کند 
و در مسـیر اسـالم و انسـانیت، متعهـد و وفـادار بـه امام و رهبـر معظم انقالب اسـت. 
او در مسـیر اقتـدار مقدسـي مي جنگد کـه امنیت و صلـح را مي سـازد.« همچنین در 
بخشـي از ایـن برنامـه، پیام رئیس جمهـور و رئیس مجلس قرائت شـد؛ فیلـم کوتاهي 
از دوران حضور قاسـم سـلیماني در لشـکر ثاراهلل و بخشـي از سـخنان رهبـري درباره 
سـردار قاسـمي پخش شـد و علیرضا افتخـاري خواننده ملـي به هنرنمایـي پرداخت. 
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حسينيه اي كه در آتش سوخت
شـیطان، هیـچ وقت بیکار نمي نشـیند! این را قدیمي هـا مي گفتند و هنـوزم که هنوز 
اسـت عـده اي هسـتند کـه فریـب وعـده وعیدهـاي دروغیـن را خـورده و بي نتیجـه، 
تـالش مي کننـد تـا بـه خواسـته هاي بي هـدف خـود برسـند. در حالـي کـه نـور 
 خـدا، هیـچ گاه خاموش نمي شـود. اوایـل دي مـاه امسـال، دو موتورسـوار، بـا انداختن 
مـواد آتـش زا داخل تکیـه درکـه، سـبب آتش سـوزي آن شـدند. در این آتش سـوزي، 
برخـي وسـایل داخل تکیه درکـه با قدمت بیـش از صدسـال از جمله فرش هـا از بین 
رفـت. ایـن تکیه 600سـاله در آتش سـوخت، و حاال مردم آسـتین همت را بـاال زده اند 
تـا بـه کمک خیریـن تا قبـل از محـرم سـال جدید ایـن حسـینیه را نوسـازي کنند. 

پايان داعـش
اواخـر آبـان 96 و ابتـداي ماه ربیع بود که حاج قاسـم سـلیماني، خبـر از دالورمردي  هاي شـیربچه هاي جنـگاور داد و پایان 
شـیطنت هاي اصلـي داعـش در سـوریه را اعـالم کرد. در بخشـي از نامـه او به رهبر، این طور نوشـته شـده: در ایـن حادثه، 
جنایـات بسـیار دردناکي که غیرقابل نمایش اسـت رخ داد؛ از جمله: سـربریدن کودکان یا پوسـت کندن زنده زنـده مردان 
در مقابـل خانواده هـاي خود، به اسـارت گرفتن دختـران و زن هاي بي گناه و تجـاوز به آنان، سـوزاندن زنده زنده افـراد و ذبح 
دسـته جمعي صدهـا جوان. در این فتنه سـیاه، هزاران مسـجد و مراکز مقدس مسـلمانان تخریـب یا ویران شـد و بعضا با 
انفجـار مسـجد امـام جماعت و نمازگزاران آن را با هم به شـهادت رسـاندند. بیش از شـش هـزار جوان فریب خـورده به نام 
دفاع از اسـالم به صورت انتحاري با خودروهاي پر از مواد منفجره خود را در میادین، مسـاجد، مدارس، حتي بیمارسـتان ها 
و مراکـز عمومـي مسـلمان ها منفجر کردنـد؛ که در نتیجـه این اعمـال جنایتکارانه ده هـا هزار مـرد، زن و کـودک بي گناه 
بـه شـهادت رسـیدند. رهبر عزیـز نیز این طـور پاسـخ دادند: »حفـظ انگیزه، حفظ هوشـیاري، حفـظ وحـدت، زدودن هر 
پسـماند خطرنـاک، کار فرهنگي بصیرت افزا و خالصه، آمادگي هاي همه جانبه نباید فراموش شـود. شـما را و همـه  برادران 
مجاهـد از کشـورهاي عـراق و سـوریه و دیگـران را بـه خـداي بزرگ مي سـپارم و برای همه  شـما سـالم و دعـا مي کنم.«

خبر خوش سـال

آوازخواني حجت االسالم قاسميان 
انتشـار یـک عکـس از یـک روحاني به همراه قطعـه ویدئوي یک دقیقـه اي، کافي بود تا عنـوان پُربحث ترین اتفاق سـال در حـوزه روحانیت و منبـر رقم بخورد. 
نظرهـاي گوناگون و برداشـت هاي مختلف، باعث شـد تا به این موضـوع، از این زاویه نگاه کنیم. ماجرا از اینجا آغاز شـد که تصویري از حجت االسـالم قاسـمیان 
مدیر حوزه علمیه مشـکاه و مسـئول قرارگاه جهادي امام رضاg در کنار تعدادي نوازنده منتشـر شـد که با واکنش هاي زیادي در فضاي مجازي همراه بود. او در 
واکنش به این اتفاق نوشـت: به کسـاني که این عکس را دیدند و برآشـفتند تا حدي حق مي دهم؛ اي بسـا خود حقیر نیز اگر با چنین صحنه اي مواجه مي شـدم 
احساسات مشابهي را تجربه مي کردم. به همین جهت از تمام مشفقان و دلسوزاني که با مشاهده این عکس به درد آمدند و سوختند، صادقانه عذرخواهم؛ اگرچه 
 اي بسـا دل هیچ کـس بـه اندازه خـود من در این ماجـرا به درد نیامد. برخالف تصور اولیه، این عکس متعلق به یک کنسـرت موسـیقي در یکي از دانشـگاه هاي 
تهران نیسـت! این عکس در کرمانشـاه و در سـر پل ذهاب گرفته شـده اسـت؛ الزم است اینجا اشـاره کنم که حقیر به سـبب دغدغه و احساس وظیفه شخصي 
و مسـئولیتي کـه دارم، در 40روز گذشـته بارها به مناطق زلزله زده سـفر کـرده و اقدامات مختلفي اعم از ساخت وسـاز تا هدایت گروه هاي فرهنگـي و جهادي را 
پیگیر بوده ام. در این آخرین بار، براي سـخنراني در مراسـمي دعوت شـدم که به بهانه شـب یلدا برپا شـده بود تا مرهمي باشـد بر زخم دل داغدیدگان. اما آنچه 
در عمل اتفاق افتاد و حاضران جلسـه مي توانند بر آن شـهادت بدهند این بود که پیش از سـخنراني من، مجري آهنگ بسـیار حزن آلود و غمگینانه اي را بدون 
هماهنگـي پخـش کرد که شـیون و ضجـه را از نهاد جمعیت برآورد. اینجا بود کـه برخالف میل و رویه همیشـگي ام، در برنامه مداخلـه و آن را قطع کردم. وقتي 
از بنـده بـراي سـخنراني دعوت شـد دقایقي درباره امید به خدا و آینده سـخن گفتـم و تالش کردم آرامش به جمع باز گردد. سـپس سـریعا از نوازندگان تنبور و 
ني که به عنوان سـازهاي مراسـم آییني، نه سـازهاي مناسب لهو و لعب، در منطقه کرمانشاه شناخته مي شود، اسـتفاده کرده و خواستم سریعا باالي سن بیایند 
و دقایقي را با همراهي ایشـان به خواندن اشـعار بزرگان فرهنگ و ادب با مضامین عارفانه و امیدبخش اختصاص دادم و خنده و شـادماني را به جمع بازگرداندم. 

پربحث ترين سـال

خبر بد سـال

مرور برخي از روزهاي تلخ و 
شيرین و ماندگارترین هاي حوزه 
آیيني در سالي که گذشت

تـرين هاي

96
عليرضا پورمشير
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وقتي مهتاب ُگم شد
»وقتـي مهتاب ُگم شـد« قبـل از آن که شـرح زندگي علي خوش لفظ باشـد، 
روایتـي عینـي از یـک واقعـه  تاریخي اسـت که موجب شـد سرنوشـت خیل 
وسـیعي از مردمـان ایـران تغییر کند. علـي خوش لفظ کـه نامـش را به خاطر 
نزدیکي تولدش با ولیعهد پهلوي، جمشید گذاشته اند، سال ها بعد در نوجواني، 
همزمـان بـا انقالب اسـالمي خـود نیز دچـار تحـول و دگرگونـي در اهـداف و 
آرمان هایـش مي شـود. همین انقالب دروني پـاي او را به جبهه بـاز مي کند و او 
در اولین اعزام به جبهه نام خود را به علي خوش لفظ تغییر مي دهد و سـرانجام 
زندگي اش هم تغییر مي کند. علي پانزده سـاله در عنفوان جواني با اصرار فراوان 
خود به جبهه اعزام مي شـود و آنجاسـت که درمي یابد شـهادت ارمغاني اسـت 
کـه بـا ترک خـود به دسـت مي آیـد، امـا گویي قـرار اسـت علـي خوش لفظ با 
تنـي مجروح و خسـته زنـده بماند، تا سـال ها بعد ماجـراي وصل حـدود 800 
دوسـت و بـرادرش را براي ما روایت کند. این کتاب، با تیـراژ باالي خود در پاییز 
امسـال، توانسـت جزء یکي از پُرفروش هاي حوزه دفاع مقدس در سال 96 شود. 

شهيد محمدحسين حداديان
 بسیجي شـهید »محمدحسـین حدادیان« در شـب شهادت 
حضـرت زهـراh بـه دسـت  دراویـش داعشـي بـه شـهادت 
رسـید. این شـهید جوان از خادمان هیئـت رایح العباس چیذر 
 بـود. پـدر او مي گوید: »در شـب حادثه، ما در مراسـم عـزاداري 
حضـرت زهـراh حضـور داشـتیم کـه متوجـه شـدیم ایـن 
آشوب ها آغاز شده است. محمدحسین با شنیدین این موضوع 
بـه صورت داوطلبانه براي مقابله با اشـرار رفت. من نیز همراه او 
تا سـاعت 3 بامداد در محل این حادثه حضور داشتم. در همان 
لحظات بامداد، محمدحسین در ابتدا با اسلحه شکاري مجروح 
و سپس توسـط یک خودروی سمند زیر گرفته شد. چندشب 
بعد از شـهادت محمدحسـین، رهبر انقالب نیز براي دلجویي، 
بـه منـزل ایـن شـهید مي روند کـه پـدرش، ایـن طـور روایت 
مي کند: »حضرت آقا، شـب گذشته، سـرزده براي ابراز تبریک 
و تسلیت شهادت محمدحسین به منزل ما تشریف فرما شدند. 
ایشـان، در خصوص موضوع شهید و شـهادت، مطالبي را بیان 
و تأکید کردند که راه شـهادت و شـهدا ادامه دار اسـت و در این 
مسـیر مسـئولیت خانواده هاي شهدا سنگین تر اسـت.« بوسه 
رهبـر انقالب بر لباس خادمي هیئت محمدحسـین حدادیان، 
گـواه درسـتي راه و ارزش واالي خادمـي در هیئـت را داشـت 
کـه مـورد توجه رسـانه ها و آحاد مختلـف جامعه قـرار گرفت. 

كتاب سـال

خادم سال شعر سال

پـس از آن کـه میثـم مطیعـي در روز عیـد فطـر و قبـل از اقامـه نماز توسـط رهبر معظـم انقالب، شـعري انتقـادي و صریـح را قرائـت کرد؛ 
واکنش هـاي مختلفـي از طـرف احـزاب و گروه هاي مختلف سیاسـي و رسـانه هاي آنها منتشـر شـد. ایـن واکنش ها را مي توان به سـه دسـته 
مثبت، منفي و محافظه کار تقسـیم کرد. اما نظر رهبر انقالب اسـالمي نیز درباره این شـعر در فضاي مجازي منتشـر شـد. نشریه خط حزب اهلل 
بـه دیـدار رهبر انقالب با مداحان مراسـم سـوگواري حضـرت اباعبداهلل الحسـینg در بیت رهبري و بیـان نکات مهمي به آنان اشـاره کردند 
که سـید کمیل باقرزاده، آن صحبت ها را این طور توئیت کرد: »بعد از مراسـم شـام غریبان بیت رهبری، آقا خطاب به میثم مطیعی نکات مهمی 
فرمودند که بیش از آن که شـخصي باشـد بیانگر شاخص هاي مداحي انقالبي اسـت. آقا فرمودند: مي دانم بعد از عید فطر خیلي شـما را اذیت کردند 
و فشـار آوردنـد، هم به شـما و هم به شـعرا. شـما یک حرف کامال درسـت و محکمي زدیـد. تردید نکنید. من نظـرم را همان موقع بـه اطرافیان هم 
گفتم. کار شـما کامال درسـت بود. اصال محل نگذارید به این حمله ها و بدانید کار شـما موثر اسـت. شـما روي این جوان ها تاثیر دارید. این جمعیتي 
که امشـب آمده بود تاثیر مي پذیرد از شـما. در آن شـعر هم هیچ اهانت نبود. مسـئوالن رده باالي دولتي آمدند پیش من و گفتند توهین شـده؛ من 
گفتـم خیـر، هیـچ اهانتي نبوده. خود بنده هم صف اولي هسـتم. صف اول یک نفر نیسـت که؛ ما هم مدعی بودیـم و هم صف اولی. در آن شـعر هم 
هسـت: »ما مدعیان صف اول بودیم«، ولي معلوم شـد خبرها جاي دیگري اسـت؛ دیگراني را بردند و ماها جاماندیم. هیچ خسـته نشـوید. اگر بناي 
بر خسته شـدن بود آنهایي که قبل از انقالب زندان رفتند و کتک خوردند و تبعید شـدند باید خسـته مي شـدند. سفت بایستید و خسته نشوید. اگر 
خسـته نشـوید خداوند به کارتان برکت مي دهد، و برکت داده اسـت. راه درسـت همین اسـت که شـما دارید مي روید. حمایت قاطع رهبر انقالب از 

شـعر عید فطر میثم مطیعي نشـان داد خیلي از مدعیان والیتمداري، از فهم ولي زمان خویش فرسـنگ ها فاصله دارند. 

ميثم مطيعي و اشعار انتقادي 

در آسـتانه اربعیـن امسـال، قطعـه اي صوتـي و تصویـري منتشـر 
شـد که حسـین خلجي)مـداح اهل بیـتg( و امیـد فیض آبادي 
آن را خواندنـد. آهنگسـاز ایـن اثر علي اصحابي و براسـاس شـعري 
از فاضـل نظـري و سـیدجواد پرئـي بـود. تنظیـم ایـن کار را هـم 
رضـا پناهـي به عهـده داشـت. این قطعـه، انتشـار گسـترده اي در 
فضـاي مجـازي داشـت کـه یکـي از بهتریـن و پُرمخاطب تریـن 
قطعـات در سـال 96 بـود. بـراي تجدیـد خاطـره بـا ایـن شـعر و 
توسـل بـه آسـتان قـدس حسـیني در پایان سـال و شـروع سـال 
جدیـد، »چهـارده«، شـما را بـه خواندن این شـعر دعـوت مي کند. 

در راه رسیدن به تو گیرم که بمیرم
اصال به تو افتاد مسیرم که بمیرم
خاموش مکن آتش افروخته ام را
بگذار بمیرم که بمیرم که بمیرم

امیري حسـین و نعم االمیر تو راه حرم دستم بگیر
به سرم شور پروازه وسط جاده بسم اهلل
کوله بار راه و بستن همه آماده بسم اهلل

به اذن اهلل و به اذن ابي عبداهلل
کشتي نجات راه افتاده بسم اهلل
کشتي نجات راه افتاده بسم اهلل

دعاي فرج بخونید همه با سوز و خواهش
ان شاءاهلل تو اربعین صاحب زمون بیادش

امیري حسـین و نعم االمیر تو راه حرم دسـتم 
و بگیر

یک قطره آبم که در اندیشه دریا
افتادم و باید بپذیرم که بمیرم

این کوزه ترک خورد! چه جاي نگراني است
من ساخته از جنس کویرم که بمیرم

امیري حسین و نعم االمیر تو راه حرم دستم بگیر
دم هر موکب میري همه مي خونن: هالبیکم

همه عاشق و دل داده همه مجنون، هالبیکم
سر این سفره هر کي هرچي داره مي اندازن

تو کرب و بال همه مهمونن هالبیکم
تو کرب و بال همه مهمونن هالبیکم

سالم آقا که االن روبه روتونم
من اینجام و زیارت نامه مي خونم

حسین جانم، حسین جانم
بذار سایت همیشه رو سرم باشه
قرارمون شب جمعه حرم باشه

حسین جانم، حسین جانم

كليپ سـالموج شيدايي
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 نان و نمک آیت اهلل بروجردي
دوسـت دارد حـاج خانـم کریمـي صدایش کنیـم. اصالتا شـیرازي 
اسـت و سـال 1342 زمانـي کـه فقـط 14 ـ  13 سـال داشـت، بـا 
حـاج نقـي کریمـي ازدواج کـرده اسـت. حـاج نقـي معمار بـوده و 
حاصـل ایـن ازدواج پنج پسـر اسـت که شـهید داود اولیـن و حاج 
محمـود فرزنـد دومشـان اسـت. از همـان اول ازدواج در محله هاي 
وحیدیه و تسـلیحات ساکن مي شـوند و البته 10 سـال هم ساکن 
شاهین شـهر اصفهان بوده اند. با افتخار از همسـر شـهیدش تعریف 
مي کنـد: »اخـالق حـاج نقـي نـه تنهـا با مـن بلکه بـا فرزنـد، پدر 
 و مـادر، خواهـر و مـادر و خانـواده مـن زبانـزد فامیـل بـود. ذاکـر 
اهل بیـت و قبـل از انقالب سـه بار به کربال شـرفیاب شـده بود 
و ارادت خاصـي بـه اهل بیـت داشـت. سه شـنبه هاي هرهفتـه 
به مسـجد جمکـران مي رفـت و در قـم خدمت آیـت اهلل بروجردي 
مي رسـید گاهي از منزل آیت اهلل بروجردي نـان و نمک را به عنوان 
تبـرک بـراي ما مي آورد. چه پیـش و چه بعد از پیـروزي انقالب در 
تمـام راهپیمایي هـا شـرکت مي کـرد و مـن و بچه ها را هـم همراه 
خـودش مي برد. بعدها فرمانده سـپاه شاهین شـهر اصفهان شـد و 
اولین اعزامش به کردسـتان بود. آخرین اعزامش 13اسـفند 1360 
بـود و چهـارم فروردیـن 1361 در عملیـات فتح المبین در دشـت 
عبـاس، خدا به ما عیـدي داد و جاویداالثر شـد. این بهار 36 سـال 

از آن اتفاق گذشـته است.« 

 گمنام تویي خوشنام تویي!
حـاج خانـم را بـه سـال هاي قبـل برده ایم.خاطـرات یکـی یکی در 
ذهنـش جـان مـی گیـرد: »از در کـه وارد مي شـد اول بـه سـراغ 
پـدر و مـادر و بچه هـاي یتیـم خواهـرش مي رفت.آخریـن بـار که 
مي خواسـت بـه جبهـه بـرود گویـا مي دانسـت کـه برنمي گـردد 
بـه من گفـت: بچه هـا را حسـیني بـار بیـاور و نگـذار اسـلحه من 
زمیـن بمانـد. مي گفتـم مـن جهـاد خانـه ام و تو جهـاد بیـرون اما 
ثوابـش نصف. 32 سـالم بود و حسـین پنـج ماهه و داود 15 سـاله 
بـود. دیـده بودند که اسـیر شـده اسـت؛ پنج سـال اسـیر بـود من 
150 نامـه به صلیب سـرخ نوشـتم امـا جوابـي نیامـد. در کمپ با 
حـاج آقـا ابوترابـي بودنـد . گویـا شـب عاشـورا مداحـي مي کند او 
و حاج آقـارا مي برنـد و بعـد از آن دیگـر از او خبري نمی شـود. 20 
سـال طول کشـید تا شـهادتش قطعي شـد حاج محمود مي گفت 
بـه بچه هـا امید نـده کـه برمي گـردد. دلـم مي گفـت برنمي گردد 
آزاده هـا کـه آمدنـد کامال قطـع امید کردیـم و یـک مجلس ختم 
سـبک گرفتیـم. نـه مـزاري دارد و نـه سـنگ قبـري؛ زیبایـي اش 
در جاویداالثـر بودنـش اسـت: گمنـام تویـي خوشـنام تویـي!«

  ميهمانـی ويژه نامه نـوروزی »چهـارده« در خانه اي كوچک 
و سـاده در محلـه تسـليحات اسـت. روزهاي پاياني سـال 
اسـت و حـاج خانـم مشـغول خانه تكاني؛ بـا اين حـال با 
گشـاده رويی پذيـراي ما مي شود.شـباهت ظاهـري  مادر 
و پسـر متعجبـم مـی كنـد حتي لحـن صحبـت كردنش 
هم شـبيه حـاج محمـود اسـت.روي ديوار عكس همسـر 
و فرزنـد شـهيدش كنـار هم قاب شـده اند و حـاج محمود 
هـم بـا كاله معروفـش يک پلـه پايين تـر طـوري در قاب 
اسـت كـه گويـي عميقـا پـدر و بـرادر را نظـاره مي كند. 
در هفتـه هـای پايانـی سـال روز مـادر بهانـه خوبـي بود 
تـا سـراغ مـادر مداحـی برويـم كه امسـال نوحـه هايش 
حسـابی گل كـرد حاجيـه خانـم »زهـرا نگهـداري« كـه 
بيـش از 7 دهـه از عمرش می گذرد همسـر شـهيد نقي و 
مادرشـهيد داود و مـداح اهل بيت حـاج محمود كريمي 
اسـت. اواز مادرانه هايـش برايمـان گفت و ما هم نوشـتيم.

 دیدار با مادر حاج محمود کریمی 
در آستانه سال نو

یک »یاعلـي« 
 پسـرم را 
به دنيا نمي دهم!
فاطمه شعبانی
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  تاثير لقمه حالل پدر
حـاج خانـم کریمـي در البـه الی خاطراتـش  بـه نکتـه مهمی در 
تربیـت بچه ها اشـاره مي کند که ثمـره لقمه حالل پدر بوده اسـت: 
»این کـه بچه هـا بـه راه اهل بیـت رفته اند حاصـل مراقبت هایي 
بـود کـه پدرشـان داشـت. قوانیـن خاصـي در خانه داشـتیم مثال 
روزهـاي یکشـنبه نـه مهمانـي مي رفتیـم نـه کسـي به منـزل ما 
مي آمـد. شـب کـه از سـرکار مي آمـد به مـن و بچه هـا کتاب هایي 
که مناسـب سـن هرکداممان بـود مـي داد و ما یـک هفته فرصت 
داشـتیم تا ایـن کتـاب را بخوانیم و هفته بعـد از ما سـوال مي کرد 
و جایـزه مـي داد. زمانـي کـه بـه سـفر مي رفتیم پدرشـان بـا زبان 
شـیریني قصه هـاي مذهبـي و قرآنـي تعریـف مي کـرد و بچه هـا 
مي گفتنـد: دوباره دوبـاره. به جز اینها لقمه پـاک و حالل خیلي اثر 
دارد مراقبـت از لقمـه اي کـه بچه هـا مي خوردند، خیلي مهـم بود. 
پدرشـان به صله رحم اهمیت مي داد اما اگـر مهماني دعوت بودیم 
و مي خواسـتیم خانه دوسـت یا قوم و خویشـي برویـم که احتمال 
مـي داد خمس و زکات نداده باشـد و لقمه شـبهه دار باشـد، قبل از 
رفتن رد مظلمه اش را کنار مي گذاشت  همه  اینها تاثیر دارد. لقمه 
پـاک و حالل خیلـي اثـر دارد. موقعي هـم که شـیر مي خوردند با 
خـودم به مجالـس روضه مي بـردم. برای بـزرگ شـدن بچه ها باید 

حواسـمان به خیلی مسـائل باشد.«

 مداحی در خانواده ما موروثی است
مـادر مثـل تمـام مادرهـا پسردوسـت اسـت و بـا عشـق و عالقـه 
خاصـي از حاج محمود تعریـف مي کند:»به نوعي صـدا در خانواده 
 مـا موروثي اسـت. پـدر و پدربـزرگ و همسـرم ذاکـر اهل بیت
بودنـد. قبـل از شـهادت پـدرش مـدام در خانـه هیئـت داشـتیم؛ 
شـب هاي جمعـه دعـای کمیل، صبـح جمعه دعـاي ندبـه و عصر 
جمعه دعاي سـمات برقـرار بود. اگر دعاي کمیل نداشـتیم پدرش 
بـراي خانواده مي خواند در خانه ما همیشـه هیئـت 6ـ5نفره برقرار 
بـود. شـوهرم هرجـا هیئت مي رفـت دسـت بچه هـا را مي گرفت و 
بـا خودش مي بـرد. محمـود از طفولیـت عالقه خاصي بـه مداحي 
داشـت و خـودم هـم او را به مجالـس روضه مي بـردم. از وقتي زبان 
بـاز کرد بـا خـودش نوحـه زمزمـه مي کرد هیـچ وقـت نمي گفتم 
چرا مي خواني، همیشـه تشـویق مي کردم. از خدا خواستم محمود 
سـالم باشـد و نوکـري اهل بیـت را بکنـد. شـکر خـدا و ائمه را 
مي کنم چنین نفسـي به حاج محمود داده اسـت. بچه ها خودشان 
بـه مداحي عالقه مند بودند. یادم اسـت پدرشـان یـک رادیو ضبط 
کوچـک خریـده بـود و دائـم نـوار کافـي و قـرآن گـوش مي دادند. 
داود و محمـود بچـه بودنـد و گاهي سـرضبط دعوایشـان مي شـد 
و باالخـره پدرشـان برایشـان دو تا ضبـط خرید گاهـي به محمود 
اشـاره مي کـرد و مي گفت: آنچه کـه من مي خواهم این مي شـود!«

 ذاکر اهل بيت حسابش جداست
آرامـش خاصـي در چهره حـاج خانـم مـوج مي زنـد و از روزهایي که 
بـر او گذشـته گالیه اي نـدارد، مي گوید: »همه مي گویند: پسـر بزرگ 
کردن سـخت اسـت اما من مي گویم اصال سـخت نیسـت پسـرهایم 
اصـال اذیت نکردنـد هرچند پـدر و برادر بزرگشـان نبودنـد اما بچه ها 
خسـتگي را از تـن مـن در آوردند. به حـاج محمود هم گفتـه ام: براي 
 gمـادر، بچه با بچـه فرق نمي کند امـا دهاني که براي امام حسـین
بـاز مي شـود، حسـابش جداسـت. اصال ذاکـر اهل بیت حسـابش 
جداسـت. هنـوز هـم وقتـي حـاج محمـود مي خوانـد ذوق مي کنم. 
ده بـار هـم تکرار کنـد، بـاز گوش مي کنـم. همـه نوحه ها را دوسـت 
دارم؛ حسـین عشـق مني را خیلي دوسـت دارم. در محـل و همه جا 
مـن را بـه نام حـاج محمـود مي شناسـند. افتخـارم این اسـت که به 
خاطـر اهل بیـت مي خوانـد. محمدم هـم همین طور اسـت. یک 
یاعلـي حاج محمود را بـا دنیا عوض نمي کنم. موجب افتخار ماسـت. 
سـومین سـفرم به کربال با حـاج محمود خیلي بـه یادماندني بـود. با 
تمـام مشـغولیت هایش هفتـه اي یکـي دوبـار به من سـر مي زنـد اما 
محـرم و فاطمیـه از او  توقـع نـدارم گاهـي هـرروز زنـگ مي زند یک 
وقت هایـي کـه از هیئـت مي آید اگـر گذرش به محـل بیفتد و ببیند 
چـراغ خانـه ام روشـن اسـت درمي زند و مـن را مي بینـد و مـي رود.«

 داود گفت؛من شهيد می شوم
حـاج خانم نگاهـش را به عکس داود می اندازد. پسـری که شـهید 
شـد تا افتخار بزرگی نصیـب مادر کنـد. او مي گوید:»پدرش خیلي 
بـه بچه هـا بهـا مـي داد، یـادم مي آید منـزل یکـي از اقـوام مهمان 
بودیـم محمود را پیش نمـاز کرد. محمود بچه بـود در قنوت خواند: 
اللهـم ارزقنا شـهادت! بعـد از نماز پـدرش بغلش کرد و بوسـید اما 
داود بـه محمـود مي گفـت: کلمـه را تو گفتـي اما لقمـه اش را من 
مي خوردم)یعنـي مـن شـهید مي شـوم( بعد از شـهادت شـوهرم، 
آقـا داود حکـم پـدر را بـراي بچه هـا داشـت، اما مـدام جبهـه بود. 
حواسـش بـه درس و نمـاز اول وقـت بچه هـا بود. گاهـي پیش نماز 
مي ایسـتاد و بچه ها پشـت سـرش نمـاز مي خواندند. یکبـار ندیدم 
نماز شـبش قضا شود. پسـرها سرشان تو کتاب و مسـجد بود. داود 
گاهـي مي آمد قابلمه غذا و سـفره نان را برمي داشـت و براي بچه ها 
به مسجد مي برد. هنرستان آزادي فلسطین رشته تاسیسات درس 
مي خواند. شناسـنامه اش را دو سـال بـزرگ کرد و از پایگاه شـهید 
بهشـتي اعـزام شـد.  بـه حـاج محمـود وصیـت کـرده بود کـه در 
مراسـمش او نوحه بخواند . وقتي خبر شهادت داود را دادند محمود 
خـودش پـاي تلفن بود که گفتنـد چند تا از گل هاي مسـجد پرپر 
شـدند و اسـامي را مي گویـد و محمـود همـه را گـوش مي کنـد و 
آخـرش مي گوید: داود داداش مـن اسـت. «داود 21 دي ماه 1365 
در شـلمچه بـه همـراه 11 نفـر از بچه هاي این محل شـهید شـد.

حسـين 
سـرباز 
ره دین بود

محـرم امسـال  نوحه هـای قديمـی بسـياری توسـط مداحان 
بازخوانـی شـد ، نواهای مانـدگار كه  هيچ وقـت رنگ كهنگی به 
خود نگرفته اسـت.يكي از  اين نوحه ها »حسـين سـرباز ره دين 
بـود« بود كه حاج محمـود بازخواني و خوشـبختانه خيلي خوب 
گل كـرد. اما اين نوحـه از كجا آمده و شـاعرش كي بوده اسـت؟ 
شـاعر اين نوحـه »علي اكبـر خوشـدل تهرانـي« از روحانيون و 
شـاعران مشـهور تهران در سـده اخير اسـت و ديوان اشـعار او 
بارها چاپ شـده اسـت. او سـال 1293 خورشـيدي در تهران به 
دنيا آمد و مادرش كاشـاني و پدرش كرمانشـاهي بود. خوشـدل 
بعـد از تحصيـالت علوم قديمـي نزد افـرادي چون شـيخ علي 
رشـتي، تحصيـالت كالسـيک را طـي كرد.خوشـدل بعدها به 
سـياحت عراق، مصـر، تركيـه، حجاز، افغانسـتان، پاكسـتان و 
هندوسـتان پرداخـت. او پـس از آن در تهـران ماندگار شـد  به 
شـعر و شـاعري پرداخت. علي اكبر خوشـدل در غزل و قصيده 
و قطعه و مثنوي شـعر مي سـرود و بيشـتر به عنوان يک شـاعر 
مذهبي و آييني و مديحه سـرا شناخته شده اسـت. خوشدل در 
غزل گويي ماهر اسـت و به سـبک هنـدي تمايـل دارد و مدح ها 
و مرثيه هايـي هم در مدح امامان شـيعه سـروده اسـت. آثـار او 
عمده االسـرار و ديوان شـعر است. حسـين سـرباز ره دين بود/ 
حسـين قرباني آييـن بـود/ عاقبت حق طلبـي اين بود/ از سـر 
نـي داد، خـوش اين نـدا سـر/ اهلل اكبـر اهلل اكبـر...... ايـن نوحه 
مرحوم خوشـدل شش بند دارد و سـرلوحه نوحه خواني بسياري 
از هيئت هـاي تهـران بـوده اسـت. ضمـن آن كه شـعر معروف 
»بـزرگ فلسـفه قتـل شـاه ديـن اين اسـت/ كـه مرگ سـرخ 
بِـه از زندگـي ننگين اسـت« هم متعلق به همين شـاعر اسـت 
كـه روي بيـرق اغلب هيئت هـا درج شـده بود و حتـي بعضي از 
دسـته هاي عـزاداري با همين نشـان در راهپيمايي هـاي انقالب 
شـركت كردند. خوشـدل عاقبت دوم مهرماه 1365 درگذشـت 
و در آسـتانه شـيخ صـدوق در شـهرري به خاک سـپرده شـد. 



  آقـاي پنـدار! حـاال كـه به خوبـي جايتـان را در ميـان طراحـان 
به خصـوص طراحان مذهبـي باز كرده ايـد، قبل از هرچيـز از چگونگي 

ورودتـان به ايـن عرصـه برايمـان بگوييد. 
عالقـه بـه هنـر همیشـه در مـن وجـود داشـت و در دوران ابتدایـي و راهنمایي 
به خاطـر اسـتعداد خوبـي کـه در نقاشـي داشـتم، همیشـه داراي رتبه بـودم؛ تا 
این که در دوره دبیرسـتان با فتوشـاپ آشـنا شـدم و عالقه خاصي به این برنامه 
پیـدا کـردم. البتـه از آنجایي که در رشـته تجربـي تحصیل مي کردم و فتوشـاپ 

هیـچ ارتباطي بـا درس هایم نداشـت، از ایـن برنامه فاصلـه گرفتم. 
  چه زماني كار حرفه اي تان را آغاز كرديد؟

بعد از پیش دانشـگاهي به سـبب مسـئولیت کانون روسـتا و انجـام فعالیت هاي 
تربیتـي بـراي نوجوانـان، نیـاز بـود تا دوبـاره بـا فتوشـاپ کار کنـم؛ بنابراین بار 
دیگـر ایـن کار را اسـتارت زدم. تمام طرح هایـم را بدون اسـتاد و کامال تجربي و 
ذهنـي مـي زدم که همین طرح ها بسـیار هـم موردتوجـه مخاطبان قـرار گرفت 
و درنهایـت منجـر بـه پیشـنهاد کار از سـوي چند کانـون تبلیغاتـي و همچنین 
ورودم بـه عرصه مسـابقات شـد. بـه واقع همان عالقـه کودکي به ثمر نشسـت و 

دسـتاوردهاي خوبي نیـز به همراه داشـت. 
  با اين حساب مدت زيادي از حضورتان در اين عرصه نمي گذرد. 

 کمتـر از دو سـال اسـت که به طـور جدي کار طراحـي انجام مي دهم. لیسـانس 
بـرق دارم امـا در ایـن حرفـه فعالیـت نمي کنـم و فعـال تمـام انـرژي ام را روي 

طراحـي متمرکز کـرده ام. 
   البتـه در هميـن دو سـال هـم عناويـن قابـل توجهـي به دسـت 
آورده ايـد. بـراي اوليـن بار در چه مسـابقاتي شـركت كرديـد و از آن 

زمـان بـه بعـد موفق بـه كسـب چنـد عنوان شـديد؟
حـدود دو سـال پیش یکـي از کانون هاي تبلیغاتي مشـهد، مسـابقاتي با موضوع 
امـام رضـاg برگزار کرد کـه عنوان نخسـت را به دسـت آوردم. این مسـابقات، 
شـروع بسـیار خوبي برایـم بود و بعد از آن توانسـتم چند عنـوان دیگر مثل رتبه 
دوم جشـنواره حسـني)جلد ادعیـه آسـتان قدس رضـوي(، رتبه دوم جشـنواره 
بازگشـت بـا موضوع اعتیـاد، رتبه دوم جشـنواره ملي آب، رتبه سـوم جشـنواره 

پاتـوق بـا موضوع شـهدا و چند عنـوان دیگر را کسـب کنم. 
   و آخريـن مقامـي هم كه به دسـت آورديد، عنوان نخسـت سـوگواره 
هيئـت بود. فكـر مي كرديد طرحتان به عنـوان طرح برتر انتخاب شـود؟

فکـر مي کـردم عنـوان بگیـرم امـا کسـب عنـوان نخسـت غافلگیرکننده بـود. با 
حـدود 10 طرح در این سـوگواره شـرکت کـردم و از این بین فقـط یک طرح را 
مختص به این سـوگواره زده بودم که اتفاقا این طرح عنوان نخسـت را به دسـت 
نیـاورد و یکي از طرح هایي که براي هیئت عشاق الحسـینg روسـتا زده بودم، 

به عنوان پوسـتر برتر انتخاب شـد. 
  در مورد اين پوستر توضيح  می دهيد؟

پوسـترهایي که توسـط طراحـان براي هیئت ها طراحي مي شـوند، بیشـتر نقش 
اطالع رسـاني دارنـد و اطالعـات مربـوط به زمـان و مکان برگـزاري و... را شـرح 
مي دهنـد کـه در طرح من نیز همین اتفـاق افتاده و اطالعـات و تبلیغات مربوط 

به هیئت عشاق الحسـینg آمـده بود. 
  هيئت عشاق الحسينg متعلق به روستاي خودتان است؟

سـوگواره هاي عاشـورايي هيئت يكـي از بزرگ تريـن رويدادهاي هنري 
اسـت كه طي چند سـال گذشـته به طور مداوم برگزار شـده و توانسـته 
برتريـن هنرمندان اين عرصه را به جامعه معرفي كند. در جريان برگزاري 
جديدترين دوره سوگواره هاي عاشورايي كه دی ماه امسال به ميزباني شهر 
قم برگزار شـد، هنرمندان در بخش هاي پوسـتر هيئت، گرافيک محيطي 
هيئـت، عكس هيئت و توليدات صوتي و تصويـري، آثار خود را به رقابت 
گذاشتند و در بخش پوستر، مهران پندار از شهر ميناب)روستاي زهوكي( 
به عنوان نفر برتر انتخاب شـد. جوان 24 سـاله اي كه بيشـتر از چندسال 
از حضـورش در اين عرصه نمي گذرد امـا با اين حال به يكي از موفق ترين 
هنرمندان طراحي و گرافيک تبديل شـده و تاكنون عناوين ارزشمندي را 
از آن خود كرده است. پندار در اين گفت وگو ضمن آن كه از خودش برايمان 
مي گويـد، امـا و اگرهـاي فعاليت در عرصـه مذهبي را توضيـح می دهد. 

گفت و گویي با مهران پندار، نفر اول سوگواره عاشورایي پوستر هيئت

موفقيت هایم را مدیون 
اهل بيتهستم
نفيسه خانلری
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هیئـت  همیـن  آن  اصلي تریـن  کـه  دارد  هیئـت  چهـار  مـا  روسـتاي  بلـه.   
عشاق الحسـینg اسـت. سـال 92 بود که این هیئت را با تعـدادي از بچه هاي 
روسـتا راه انـدازي کردیم. هیئتـي که برکات فراواني به همراه داشـت و توانسـت 
جوانـان زیـادي را بـه این سـمت و سـو جذب کنـد. ما حتـي در هیئـت افرادي 
داریـم کـه قبـال در کار قاچـاق بودنـد اما به برکـت این هیئـت و نـام ائمه اطهار

، راه خـود را پیـدا کـرده و حاال از اعضا و خادمان فعال مسـجد جامع روسـتا 
و هیئت هسـتند. 

  بـه عنوان يـک جـوان هيئتـي و البته طـراح پوسـترهاي مذهبي، 
رونـق  تبليغاتـي چقـدر مي تواننـد در  فكـر مي كنيـد پوسـترهاي 

هيئت هـا تاثيرگـذار باشـند؟
تاثیر این تبلیغات بسـیار بیشـتر از چیزي اسـت که فکرش را بکنید. مدت هاسـت 
کـه در زمینـه کارهاي فرهنگي روسـتا فعالیـت دارم و از نزدیک دیده ام که پوسـتر 
و بنـر تـا چه حد مي تواند موثر باشـد. روسـتاي ما حـدود 8 هزار نفر جمعیـت دارد 
کـه قبـال تعـداد شـرکت کنندگان در هیئـت حتـي بـه 1000 نفر هم نمي رسـید 
امـا زماني کـه تبلیغات محیطي مثل پوسـترها و بنرهـاي رنگي مورداسـتفاده قرار 
گرفتند، با اسـتقبال بسیار چشـمگیر اهالي روستا روبه رو شـدیم، به طوري که تعداد 
شـرکت کنندگان بـه بیـش از 3هزارنفر رسـید. ایـن آمار به خـودي خـود مي تواند 

تاثیـر تبلیغـات در رونق هیئت هـاي مذهبي را نشـان دهد. 
  آيـا برگـزاري سـوگواره ها و جشـنواره ها هـم بـه هميـن انـدازه 

حائزاهميـت هسـتند؟
قطعـا این مراسـم ها مي تواننـد ضمن معرفي هنرمنـدان و آثار ارزشـمند، انگیزه 
مضاعفـي را بـه جوانـان منتقل کنند. خـود من حدود 50 پوسـتر برتـر دارم که 
اهالـي روسـتا از ایـن اتفـاق خوشـحالند و بچه هـا روحیه بیشـتري بـراي انجام 
کارهـاي فرهنگـي و تبلیغاتـي به خصـوص در زمینه هـاي دینـي و مذهبي پیدا 
کرده انـد که این موضوع بسـیار ارزشـمند اسـت و مي توانـد افراد بیشـتري را به 

این سـمت و سـو ترغیـب کند. 
   معمـوال بـراي ورود بـه فعاليت هـاي دينـي و مذهبـي يک پيشـينه 
اعتقادي وجود دارد، شـما چطور با فضاي مسـجد و هيئت آشـنا شديد؟

قطعـا خانواده ها مهم تریـن نقش را در ایـن زمینه دارند که خدا را شـکر من هم 
در چنیـن خانـواده اي بـزرگ شـده و مدیون کمک هاي مادرم هسـتم. ایشـان از 
کودکـي مرا به هیئت و مسـجد مي بردنـد و از همان زمان باعث شـدند تا دوران 
کودکـي ام در چنیـن فضاهایي شـکل بگیرد، بنابرایـن زمینه الزم بـراي خدمت 
در راه اهل بیـت برایـم وجـود داشـت و به لطف خـود این بزرگـواران بود که 

توانسـتم به موفقیت هایي هم دسـت پیـدا کنم. 
  همان طـور كـه گفتيـد در جشـنواره هاي زيـادي حضـور داشـته و 
طرح هايي با موضوعـات مختلف ارائـه داده ايد اما مي خواهيـم بدانيم كه 
ارائه طرح براي اين جشـنواره ها چه تفاوتي با كار بـراي اهل بيت دارد؟

کار بـراي اهل بیـت داراي ارزش هایـي اسـت کـه به هیـچ عنوان قابـل قیاس با 
کارهـاي دیگـر نیسـت و نمي تـوان ارزش هـاي آن را وصـف کـرد. وقتي قرار اسـت 
طرحـي را براي اهل بیـت بزني، فراتر از تمـام طرح هاي دیگر انـرژي مي گذاري؛ 
از صمیـم قلـب طـرح مي زنـي و بـا تمـام تـوان کار مي کنـي، چـون مي خواهـي 
 بهترین هایـت را ارائـه دهي و با حداقل توانـي که داري، کاري در شـأن اهل بیت
داشـته باشـي. خود من همیشـه براي طرح هاي این چنین، بسـیار گرم تـر و دلي تر 

کار مي کنـم کـه امیـدوارم خداوند و اهل بیـت نیز راضي باشـند. 
  آيا تاثير كار براي اهل بيت را در زندگيتان هم ديده ايد؟

بسـیار زیـاد. مـن اولیـن طرحم را بـراي امـام رضـاg زدم و بهتریـن نتیجه را 
گرفتـم، بنابرایـن بـا جرئت مي گویم کـه مدیـون خداوند و اهل بیت هسـتم. 
گاهـي پیش آمـده کـه اتفاقاتي باعث دلسـردي ام شـده اما در چنین شـرایطي، 
زدن یـک طرح بـراي اهل بیت و اسـتقبال از آن، مرا به کار برگردانده اسـت. 
اینهـا یعنـي برکـت حضور ایـن بـزرگان در زندگـي؛ برکتي کـه واقعا ارزشـمند 

هسـتند و فقـط به لطف همیـن خانـدان نصیب آدم مي شـوند. 
   خودتان كدام اثرتان را از همه بيشتر دوست داريد ؟

یک پوسـتر اطالع رسـاني بـراي حضرت زهراh و ایـام فاطمیه ایشـان زده ام که 
اتفاقـا موردپسـند داوران سـوگواره قـرار گرفـت و قرار اسـت در کتاب سـوگواره 
چـاپ شـود. خـودم ایـن پوسـتر را از بقیه بیشـتر دوسـت دارم و شـاید بـه این 
خاطـر اسـت که حـس متفاوت تري هنـگام طراحي داشـتم. جالب اسـت بدانید 
ایـن اولیـن کاري بود کـه براي حضـرت زهـراh زدم و همان طـرح اولیه بدون 

هیچ گونـه تغییري، نهایي شـد. 

746 اثر به دبيرخانه ششـمين دوره سـوگواره عاشـورايي پوسـتر هيئت، ارسال شـد كه پس از بررسی  ، شش 
اثـر برتر در بخش هـاي تخصصـي تصويرسـازي، ايـده و خالقيت، چيدمـان متـن، حروف نگاري، پوسـترهاي 

عاشـورايي و تركيب بندي معرفي شـدند. 

 در بخـش تخصـص ايده و خالقيت، محمدرضا چيت سـاز از تهران با طراحي پوسـتر محرم بـراي هيئت اهل بيت * 
دانشـجويان و دانش آموختگان هنر و رسـانه به عنوان طراح برتر شـناخته شد. 

* در بخش تخصص چيدمان متن، پوسـتر اطالع رسـاني هيئت كه توسـط هنرمند مشـهدي محمد بازدار براي هيئت 
عاشـقان ثاراهلل مشـهد طراحي شـده بود، عنوان برتر را از آن خود كرد. 

* در بخش تخصصي تصويرسـازي، آتليه سه در چهار شـهر با هنرمندي ميكائيل براتي و محمدرضا چيت ساز از تهران 
پوسـتري براي اطالع رساني سـاير مجالس هيئت انصارالحسين موسسه فرهنگي دكتر بهشـتي اصفهان طراحي كرده 

بود كه اين پوسـتر توانسـت به عنوان برتر دسـت پيدا كند. 
* در بخـش تخصـص حروف نگاري، مهـدي احمدي از زنجان با طراحي پوسـتر محرم بـراي هيئت ثاراهلل رهـروان امام 

و شـهدای زنجـان از ديگر هنرمندان اين بخش پيشـی گرفت و بـه عنوان طراح برتر معرفي شـد. 
* در بخـش تخصصي تركيب بنـدي، عليرضا حصاركي از تهران با طراحي پوسـتر اطالع رسـاني سـاير مجالس هيئت 

بـه عنوان برتر دسـت يافت. اين پوسـتر بـراي هيئت انصارالصـالت قزوين طراحي شـده بود. 
* در بخـش جنبي پوسـترهاي عاشـورايي امين خاكسـار از تهران با طراحي پوسـتر عاشـورايي بـراي هيئت محبان 

اهل بيـت دانشـجويان و دانش آموختـگان هنر و رسـانه تهـران، عنوان برتـر را به خود اختصـاص داد. 

آثار برگزيده ششمين سوگواره عاشورايي پوستر هيئت

آثار ديني جايگاهي در جشنواره ها ندارند
مهـران پندار گرچه به عنـوان هنرمندي توانمند در زمينه طراحي شـناخته مي شـود و آينده روشـني پيـش رو دارد اما 
بـا اين حال اميدوار اسـت كـه طرح هاي مذهبـي بيش از پيـش موردتوجه قـرار گرفته و بتواننـد جايگاه واقعـي خود را 
در ميـان هنر گرافيـک پيدا كننـد. او در اين بـاره توضيـح مي دهد: »طرح هاي مذهبي، آثاري بسـيار ارزشـي به شـمار 
مي رونـد امـا متاسـفانه هنر در كشـور ما به سـمت و سـويي رفته كـه كارهاي مذهبي بسـيار كمتـر ديده مي شـوند و 
شـايد خـارج از قالب هنر دينـي و مذهبي، اصال جايگاهي در مجموع هنر نداشـته باشـند كه اين مسـئله واقعـا دردآور 
اسـت.« او ادامـه مي دهـد: » اكنون هيئت هنر دسـت بـه كار مهمـي زده و باعث شـده تا هنرمنداني بـا ديدگاه فرهنگي 
ـ  مذهبـي گردهـم بيايند و آثارشـان را بـه رقابت بگذارند كه اين كار بسـيار شايسـته منجر به دلگرمي هنرمنـدان اين 
عرصه شـده اسـت. شـايد باوركردنش كمي سـخت باشـد اما تجربه نشـان داده كه اگر هريک از نفـرات برگزيده همين 
سـوگواره عاشـورايي، آثار برگزيده خود را به جشـنواره هاي مهم كشـوري مثل جشـنواره فجر بفرسـتند، موردپسند و 
پذيـرش قرار نمي گيرند زيـرا هنر، فاصله زيـادي با مذهب پيدا كـرده و كارهـاي ديني جايگاه خـود را از دسـت داده اند. 
مثـال خود مـن يكـي از پوسـترهاي خوبـم را در جشـنواره اي شـركت دادم اما متاسـفانه اين پوسـتر مذهبـي به رغم 
تمـام برتري هايـش در قيـاس با ديگر پوسـترهاي شـركت داده شـده، موردتوجه قرار نگرفـت و در مقابل پوسـترهايي 
پذيرفتـه شـدند كه بسـيار ضعيف بودنـد!« ايـن هنرمند جـوان كه از چنين شـرايطي بسـيار دلخـور اسـت، دررابطه 
بـا چرايي ايـن اتفاق مي گويـد: »فكـر مي كنم كـه بسـياري از هنرمنـدان و دسـت اندركاران ايـن جشـنواره ها، دين و 
سياسـت را بـا هم دخيـل كرده انـد و به همين دليـل هم، آثـار دينـي را موردتوجه قـرار نمي دهنـد اما واقعا آثـار ديني 
و مذهبـي، هيـچ ارتباطي با سياسـت ندارند و اين كه بخواهند با چوب سياسـت رانده شـوند، اصال پسـنديده نيسـت.«
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   چندسـالی اسـت كه از مسـئوليت هاي ورزشـي 
فاصلـه گرفته ايـد، اوضـاع چگونـه مي گـذرد؟

با این که دیگر در ورزش سـمت و مسـئولیت خاصـي ندارم، 
اما خودم را کامال بازنشسـته نکـرده ام. فعالیت هاي اجتماعي 
مراکـز  و  خیریه هـا  بـا  مي دهـم.  ادامـه  را  خیرخواهانـه  و 
مختلف بهزیسـتي همکاري دارم و همچنین سـفیر سالمت 
انجمن هـاي بیماري هـاي خـاص هسـتم. همـه کارهـا را بـا 
عشـق و عالقه انجـام مي دهم. بي هیچ منت و درخواسـتي. از 
ایـن روزهـا راضـي ام. آرامش مي گیـرم. خدا را شـکر مي کنم 

کـه مي توانـم قدمـي بـردارم، هرچند کوچک باشـد. 
   يكـي از فعاليت هايـي كـه از قديـم هميشـه در 
منزلتـان انجـام مي داديـد، برگـزاري هيئـت ماهانه 
بـود، يک جـور روضـه خانگي. ايـن هيئـت و روضه، 

داسـتانش چـه بـود و از كجا شـروع شـد؟ 
در هـر مـاه قمري، روز سـیزدهم هیئـت را برگـزار مي کنیم. 
ایـن روضـه قدیمـي را از زمانـي که کوچـک بـودم و در خانه 
پـدري زندگـي مي کردیم، بـه یـاد دارم. من بـودم و خواهر و 
برادرهـا و روضـه اي کـه بانـي اش پدر و مـادرم بودنـد و پدرم 
هـم این روضـه خانوادگـی را به دسـتور از پدرش ادامـه داده 
بود. وقتي من سـي وهفت، هشـت سـاله بودم، پـدرم یک روز 
بـه من گفـت که دیگر خودش تـوان ندارد، هیئـت خانگي را 
ادامـه دهـد و حاال کـه خواهر هـا و برادرها همـه ازدواج کرده 
و سروسـامان گرفته اند و دسـت تنها شده، دوسـت دارد، من 
خـودم ایـن برنامـه را هر مـاه در منزلمـان برگزار کنـم و اول 
هـم بـا تعداد کمي شـروع شـد. فضـا کامـال خانوادگـي بود، 
بعد فامیل ها و بسـتگان و همسـایه ها اضافه شـدند، حاال هم 
کـه یک مراسـم مردمي اسـت، هـر ماه تعـداد بسـیار زیادي 
از مـردم، مهمـان خـوان کـرم امیرالمومنیـن و بچه هایـش 
هسـتند. افتخـار مي کنـم کـه هر مـاه دو سـاعت، منـزل ما 
وقف اهل بیت مي شـود، این ارثیه از هـزاران میلیارد براي 

مـن باارزش تر اسـت. 
   چرا روز سيزدهم ماه قمري را انتخاب كرديد؟

راسـتش اول سیزدهم نبود، من حدود بیسـت سال پیش در 
یکي از سـفرهایم بـه مکه مکرمه، روبـه روي خانه خدا، مقابل 
رکـن یمانـي، از خداوند و امیرالمومنین اجـازه گرفتم که این 

هنوز مـرام پهلواني نمرده اسـت، هرچنـد دنيازدگي و 
شهرت و ثروت، معيارها را عوض كرده، اما هنوز هستند 
پهلوان هاي سينه سـوخته اي كه دلشـان مي سوزد براي 
جوانان اين مـرز و بوم. براي همان روزها كه مردانگي در 
ورزش حـرف اول را مي زد! محمدرضـا طالقاني، پيرمرد 
دوست داشتني اهالي كشـتي، يكي از همان يادگارهاي 
دوران خـوش پهلواني اسـت. با اين كه حاال همـه او را با 
عنوان »رئيس سـابق فدراسـيون كشتي« صدا مي زنند 
و چند سـالي مي شـود كـه از دنياي پرهياهـوي ورزش 
فاصله گرفته، اما هنوز پرمشـغله اسـت، مشـغله هايي 
در حـد و اندازه انسـانيت و نوعدوسـتي! مشـغله هاي 
هرماهه كه بوي روضه و هيئت و نذري و توسـل مي دهد. 
يادگاري از سـال هاي دور، عشقي كه از همان بچگي در 
محمدرضا طالقاني وجود داشـته و رشد كرده و برگ و بر 
داده و حاال ثمره اش همين اسـتقبال مردمي از هيئت ها 
و مراسـم  ماهانه خانـه محمدرضا طالقاني اسـت. براي 
اين كه بدانيم اين مراسـم ها و توسـل ها از كجا شـروع 
شـده، با اين چهره نام آشناي كشـتي، گفت وگو كرديم. 

محمدرضا طالقاني
رئيس سابق فدراسيون کشتي
 از  هيئت  و روضه  مي گوید

  امام رضا
آبـرویم را 
خـرید 
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زينب صفاری



هیئـت را روز سـیزدهم رجـب، همزمان بـا تولد موال، برگـزار کنم. 
چـون خرافاتـي وارد مملکتمـان شـده کـه روز سـیزدهم را نحس 
مي داننـد و مـن بـه عشـق امیرالمومنیـنg، به خصـوص در این 
روز مي خواسـتم برنامه ذکر اهل بیت را در منزلمان برقرار کنم، 
کـه از ماه رجب به بعد، همیشـه این روضه در سـیزدهم ماه قمري 

برگزار مي شـود. 
   آيـا غيـر از روضه ماهانـه در ايامي مثل محـرم و صفر و 

ايـام فاطميه هـم هيئت برگزار مي شـود؟
بلـه! مـا در هیئت بازار تمـام ایام محـرم و 9 روز ماه صفـر را برنامه 
داریـم، صبح و ظهر و شـب! خودم معموال ایام محرم آنجا هسـتم، 
امـا به هیئت دیگر هم سـر مي زنـم. 30 روز ماه رمضان هم بسـاط 

افطاري برقرار اسـت. 
  كمـي از  هيئت تـان مي گوييـد؛ اين كـه مـردم چقـدر 
مشـاركت مي كنند و خودتان چه كارهايـي انجام مي دهيد؟

قبـال خودمان همه کارهـا را انجام مي دادیم، اما چند سـالي اسـت 
که مـردم از صفر تا صد کارهـا را برعهده مي گیرند، نذري هایشـان 
را بـه هیئـت مي آورنـد و پخش مي کننـد. هر کس چیـزي همراه 
خودش مي آورد. یکي نان مي دهد، دیگري شـام، آن یکي شـیریني 
مي خرد و... حتي چاي و قند و استکان و نعلبکي هیئت را هم مردم 
نـذر مي کننـد. گاهـي اوقات مثـال مي گوییـم، امشـب مي خواهیم 
خودمان فـالن کار را انجام دهیم، اما باز چند نفر مسـئولیت کارها 
را برعهـده مي گیرنـد و اجـازه نمي دهنـد کاري روي زمیـن بماند. 
نذرهایشـان قبـول مي شـود و اصرار دارند، در کارها سـهیم شـوند. 
  هيئت تـان فقـط مراسـم عـزاداري و روضـه اسـت، يا 

كارهـاي ديگـري هـم در آن انجـام مي شـود؟
اصلـش ذکـر و یـاد اهل بیـت اسـت، امـا به لطـف پـروردگار و 
عنایـت 14 معصوم، خیرها و باني هاي نیکوکار هیئـت، از کار مردم 
هـم گره گشـایي مي کننـد. اگر کسـي گرفتار باشـد، مشـکلش با 
کمک هیئتي ها حل مي شـود. ایـن کار برکت همان هیئت اسـت. 
  چه كسـاني در هيئت رفت و آمد مي كنند؛ ورزشـي ها؟ 

آدم هاي عـادي؟ مهمانان خاص و...؟ 
اینجا همه مهمان امیرالمومنینg و حضرت زهراh و بچه هایشان 
هسـتند، کسـي ویـژه و خـاص نیسـت! همـه مي آینـد و کنـار هـم 
 gمي نشـینند. همه قابـل احترامند، چـون مهر عزادار سیدالشـهدا
به پیشاني شـان خـورده. چـون مرید مـوال عليg هسـتند، ما هم 
وظیفـه اي جز خدمتگزاري به این مهمانان نداریـم و به این کار افتخار 
مي کنیم. یکي از دوسـتان که از همسـایگان ما هم هسـتند، یک روز 
بـه مـن گفت که قبـال تصورش نسـبت به ایـن هیئت جـور دیگري 
بـوده امـا یک بار مي بینـد که رفتگـري مي آید داخل هیئـت و بچه ها 
او را کنار یکي از سـرداران و صاحب منصبان مي نشـانند و همان اندازه 
بـه او احتـرام مي گذارنـد و بـه هر دو هـم غـذا مي دهنـد. و از این کار 
خوشـش آمده بود. اینجا مهمان سفارش شده و مکان خصوصي براي 
پذیرایي از افراد نورچشـمي نداریم! همه در کنار هم هستند. البته دلم 
مي خواهـد مکان هیئت را توسـعه بدهم، اگـر خدا یاري کنـد، در این 
فکر هسـتم که بتوانم مکاني دسـت و پا کنم که هم حسینیه داشته 
باشـیم و هم مـوزه ورزشـي و هم کتابخانه. امیـدوارم بتوانـم در آینده 

چنین کاري انجـام دهم. 
  شـما در محله هاي قديمي تهران بزرگ شـديد، روزهاي 
قبـل از انقالب را لمـس كرده ايد، آن زمـان هم بچه هيئتي 
بوديـد، به نظرتان ويژگـي هيئت هاي آن زمـان چه بود؟ يا 

با مراسـم  حاال چه فرقـي دارند؟
هر مجلسـي که خالصانه باشـد، اهل بیت بـه آن نظر مي کنند، 
قبـل از انقـالب و بعد از انقالب ندارد. فقط ایـن را مي گویم که انگار 
 قدیم هـا صمیمیـت و خلـوص بیشـتري در مجالـس اهل بیت
وجود داشـت. االن آسـیب هایي وارد هیئت ها شـده است. بعضي ها 
دنبال دیده شـدن هسـتند؛ ریا و تظاهر، کارشـان را آلوده مي کند. 

نباید دنبال آن باشـیم که خودمان را نشـان بدهیم. 
   شـما در ماجراي جام آريامهر، ورزشكاري پيشرو بوديد 

كه با كشـتي نگرفتـن اعتـراض خودتان را به رژيم نشـان 
داديـد، چقدر فضـاي هيئت ها و جلسـات مذهبـي كه از 
دوران كودكـي بـا آنهـا مانوس بوده ايـد، در روشـنگري و 
بينش شـما نسـبت بـه اتفاقـات سياسـي آن دوره نقش 

داشت؟ 
مـا بچـه هیئتـي بودیم و هسـتیم. یـادم هسـت، وقتي بچـه بودم 
بـه عشـق نـان و پنیـر هیئـت امـام حسـینg، از خـواب بیـدار 
مي شـدم. پـدرم در محلـه پاچنـار زندگـي مي کـرد کـه خیلـي از 
بازاري هـا و کسـبه آنجا بـا رژیم مشـکل داشـتند و خانه مان حکم 
النـه زنبور را داشـت. جلسـاتي هم با چهـار نفر از کسـبه آن موقع 
برگـزار مي کـرد و من از طریق همین هیئت ها و جلسـات فهمیدم 
کـه مـردم رژیـم را نمي خواهند. ذکر امام حسـینg، مـا را بیدار 
مي کـرد و بـه ما جرئت مـي داد. سـال 57 بود و من 24 سـاله بودم 
وقتـي اوضـاع را دیدم و به این باور رسـیدم که دیگر مردم حکومت 
را نمي خواهنـد، در مسـابقات کشـتي جام آریامهر شـرکت نکردم. 
در اردوي مـا 47 کشـتي گیر بـود که وقتي آنها فهمیدنـد، من چرا 
کشـتي نمي گیرم، 37 نفرشـان بـراي همراهـي با ایـن حرکت در 
مسـابقات شـرکت نکردند. خبر به گوش حاج مهدي عراقي رسیده 
بـود. ایشـان هم محلـه اي مـا بـود و در هیئتي کـه خودشـان اداره 
مي کـرد، با لبخنـد گفت: »پهلـوان! کاري کـردي کارسـتان!« بعد 
هـم از من خواسـتند که همراهشـان به پاریـس بروم. مـن با جان 
و دل قبـول کـردم که همراهي شـان کنـم، اما وقتي شـب به خانه 
برگشـتم، ماموران سـاواک بـه خانه ما آمدنـد و من را بـه جرم این 
کـه کشـتي شـاه را بـه هم ریختـه بـودم، سـه هفتـه در کالنتري 
بازداشـت کردند. وقتي آزاد شـدم، به پاریس رفتم و شهید مطهري 
بـه من گفت که تو هم بایـد محافظ حضرت امام)ره(، باشـي! آقاي 
رفیقدوسـت این مسـئولیت را داشـتند که از جان ایشان محافظت 
کننـد، گفتنـد تو هم بایـد در کنار ایشـان قـرار بگیري. تمـام این 
اتفاقـات به خاطـر همـان برنامه هـا و جلسـات هیئـت بـود. همین 
منبرهـا و روضه هـا و ذکـر نـام و یـاد اهل بیـت که همیشـه در 

برابـر ظلـم ایسـتادگي مي کردند، ذهـن مـا را آگاه مي کرد. 
   خاطره اي از هيئت و نذرهاي مردمي برايمان مي گوييد؟

 همـه لحظاتـي کـه در اینجا هسـتیم و بـه مهمانـان اهل بیت
خدمـت مي کنیم، برایمـان خاطره اسـت. اما به لطف ایـن دور هم 
جمع شـدن ها و ذکر مـوال امیرالمومنینg و فرزندانشـان، مردم 
نسـبت به هم مهربان تر مي شـوند. از کار هم گره کشـایي مي کنند. 
مثـال در همین هیئـت، جواني که در آسـتانه اعدام بـود و پول دیه 
مقتول را نداشـت، با کمک خیـران و نیکوکاران هیئتـي، دوباره به 
زندگـي برگشـت! اهل بیـت هم همیشـه بر مجالس خودشـان 
نظـر دارند. مهم نیسـت آن مجلس را چه کسـي برگـزار کند. یادم 
هسـت، 15 سـال پیش در میرداماد سـاکن بودیـم و هیئت ماهانه 
را برگـزار مي کردیـم و در آشـپزخانه مشـغول پخـت غـذا بودیم و 
دختـري چهار، پنج سـاله آمد داخـل آشـپزخانه و رو به من گفت 
بـا پـدر و مادرم آمده ام اینجا که شـفا بگیرم. با حرف هایش، اشـکم 
بنـد نمي آمد و دسـتش را گرفتم و بـا هم رفتیم داخـل هیئت، به 
مهمانـان گفتم این دختر آمده تا شـفا بگیرد، با توسـل به حضرت 
رقیه، شـفایش را بخواهید. آن روز گذشـت و سـه سـال بعد دوباره 
دختـرک مـرا در جایـي اتفاقي دیـد و صدایـم کـرد و ماجرایش را 
تعریـف کرد و گفت که از آن شـب سـالمتي اش را کامال به دسـت 
آورده. یـا در اتفاقـي دیگـر سـال ها قبل وقتـي پدرم هنـوز در قید 
حیـات بود، یک روز سـیني نـان و پنیر و سـبزي هیئـت را بیرون 
هیئت گذاشـته بودیـم، خانمي بـا اکراه بـه هیئت و نـان و پنیرها 
نـگاه مي کـرد، پدرم بـه او تعارف کـرد و گفت نـذري حضرت رقیه

h اسـت. آن خانـم اصـال نمي دانسـت حضـرت رقیـه چه کسـي 
اسـت و فقط با اکـراه نان و پنیر را گرفت و رفت. سـال بعد خودش 
بـراي هیئت سـبزي آورد. مقیـم کانادا بـود، اما بـه برکت حضرت 
رقیـهh، مشـکلش رفـع شـده بـود و حـاال چند سـال اسـت که 
خـودش تمام سـبزي هاي هیئـت را تقبل کـرده و نـذري مي دهد. 

خاطره

همه زندگی ام از عـنایت
 اهل بيت است

پيشكسـوت كشـتی كشـور  موفقيت هايشـان را 
مديـون  اهـل بيـت) ع( وهيئتي بـودن  مـی داند  
مـی گويد:»هرچه بـه دسـت آوردم به خاطر عنايت 
اهل بيـت اسـت. سـالي كـه در مسـابقات جام 
جهاني آمريكا شـركت كـرده بودم، با تيم هـاي كانادا، 
آمريكا، شـوروي و مجارسـتان هم گروه بوديم، شرايط 
طـوري بـود كه اگـر حريـف را مي بردم، تيم كشـتي 
ايـران در مسـابقات، دوم مي شـد و اگـر مي باختـم 
سـوم مي شـديم، مـن بـا حريـف كانادايي مسـابقه 
مـي دادم و عقـب بـودم، اميـدي به پيروزي نداشـتم 
كـه در تايم دوم كشـتي، مربـي به من گفـت چه كار 
مي كنـي؟ اگر ببازي تيم سـوم مي شـود. مـن همان 
جا بـه امام رضـاg، توسـل كـردم و از ايشـان مدد 
خواسـتم، وقتي بـه روي تشـک رفتم، با ايـن كه هم 
خسـته بودم و هم از حريف امتيازاتم كمتـر بود، انگار 
نيرويـي به من كمک كرد، تا بتوانم خـودم را پيدا كنم. 
كشـتي باخته را بردم و امام رضـاg، آبرويم را خريد. 
از آن سـال بـه بعد هميشـه خودم را شـب شـهادت 
امـام رضـاg، به مشـهد مي رسـانم تـا به ايشـان 
عـرض ارادت كنم. از اين دسـت اتفاقـات و معجزه ها 
كـه بـه مـدد اهل بيـت رخ مي دهـد، در زندگـي 
حرفه اي و شـخصي ورزشـكاران زياد اتفاق مي افتد.« 
طالقانی به بركت   ائمه معصومين در زندگی اشـاره 
مـی كند و مـی گويـد:» مـن بـه كشـورهاي زيادي 
سـفر كـردم، مكاتب مختلفـي را هـم ديـده ام. اما به 
جرئـت مي گويـم، هيچ جـا جـز در خانـه 14 معصوم
 خبري نيسـت! موال علـيg، سـخني دارد كه 
مي فرمايد، اگر دنبال محبوبيت هسـتي، بي نيـازي را 
انتخاب كن! كسـي كه دسـتش جلوي فـالن وزير و 
فالن وكيل و مسـئول دراز باشـد، عزتش را از دست 
مي دهد. كسـي كه بخواهـد از طريق چاپلوسـي يا 
دنبالـه روي از ايـن و آن، بـه جايـي برسـد، به هيچ 
كجـا راه پيـدا نمي كنـد. فقـط هرچـه مي خواهند 
بايـد از خـدا و 14 معصـوم بخواهنـد، چـون همـه 
چيز دسـت خـدا و بنده هـاي برگزيده اش اسـت.« 
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h گلزار شهداي بهشت زهرا
و سخنرانی برنامه:مداحی 

زمان: روز سه شنبه 96/12/29 
بعد از نماز مغرب و عشا

نشــانی: تهران، بهشت زهراh بلوار شهدا، گلزار 
تهران شهدای 

 گلزار شهداي امامزاده علي اکبر
برنامه :مداحی  محمود كريمی

علی اكبرهيئت  امامزاده  آستان  نشانی: 
رزمندگان شـميرانات  ،  رايـه العباس

زمان: روز سه شنبه 96/12/29 
بعد از نماز مغرب و عشا

انصارالعباس
:مداحی سيدمحمد جوادی برنامه 

نشــانی: ميدان قزوين، خيابان قزوين
 ،gبعد از پل نــواب )امامزاده معصوم 

ــنی)قلعه مرغی(، حسينيه  ــهيد حس خيابان ش
g لعباس ا ر نصا ا

زمان: روز سه شنبه 96/12/29 
بعد از نماز مغرب و عشا

هيئت شهدای گمنام
مطيعی ميثم  برنامه:مداحی 

مينی سيتی، شهرک شهيد محالتی نشانی: 
زمان: روز سه شنبه 96/12/29 

بعد از نماز مغرب و عشا

امامزاده معصوم 
سخنران: حجت االسالم سيداحمد دارستانی

برنامه : مداحی حسن حسينخانی
زمان: سه شنبه 96/12/29 بعد از نماز مغرب و عشا

نشانی:تهران، خيابان قزوين، بعد از پل نواب، 
gآستان مقدس امامزاده معصوم

شاهچراغ
برنامه: مداحی سيدرضا نريمانی

زمان:  سه شنبه 96/12/29 
بعد از نماز مغرب و عشا

نشانی: استان فارس، شهر شيراز، شمال خيابان احمدی 

مسجد امام رضا
برنامه: سخنرانی حجج اسالم عباس سميع زاده و 

عليرضا درستكار
نشانی:تهران، خيابان كارگر جنوبی، پايين تر از 
ميدان حر، چهارراه لشكر، خيابان كمالی، جنب 

بيمارستان لقمان حكيم
زمان:  سه شنبه 96/12/29
 بعد از نماز مغرب و عشا

کهف الشهدا
برنامه:سخنرانی و مداحی

زمان: روز سه شنبه 96/12/29 
بعد از نماز مغرب و عشا

نشانی: تهران، ولنجک انتهای بلوار دانشجو 
خيابان البرز، حرم مطهر شهدای گمنام

gامامزاده یحيی
برنامه:مداحی حاج مصطفی سماواتی

نشــانی: خيابان 15 خرداد، آستان امامزاده 
g يحيی

زمان: روز سه شنبه 96/12/29 
بعد از نماز مغرب و عشا

gامامزاده عبداهلل و زید
بابايی كريم  برنامه:سخنرانی 

نشانی: خيابان سی متری جی، خيابان سادات 
gامامزاده عبداهلل خيابان 

زمان: روز سه شنبه 96/12/29
 بعد از نماز مغرب و عشا

روضه الشهدا
برنامه ســخنرانی شيخ مهدی عامريان و مداحی 

محمد سراج، كرباليی امير كرمی
نشانی: اتوبان شهيد صياد شيرازی، خروجی 

انتهای گلستان3 هروی، 
زمان: روز سه شنبه 96/12/29 

بعد از نماز مغرب و عشا

هيئت انصارالحجه
اسماعيل  شيخ  حجت االسالم  برنامه:سخنرانی 

حاتمی و مداح امير كرمانشاهی
نشانی: مشــهد مقدس، ميدان شهدا، كوچه شهيد 
gهاشمی نژاد12، كوچه ناظر، حسينيه امام رضا

زمان: روز سه شنبه 96/12/29

سـال شمسـي  كـه بـه  آخرين لحظـه های خـود می رسـد خيلی هـا دل شـان  هوايـی می شـود تا  كنـار مكانـی خـاص  و متفاوت تـر از جاهـای ديگر 
دعـای »يـا مقلـب القلـوب« را زيـر لب زمزمـه كنند؛ مكانـی به پاكـی و بزرگی حـرم يكـی از ائمه  ع يـا صحـن و سـرای يكـی از امامزاده ها يا كنـار قبور 
شـهدا و هيئـت، تـا به بركت معنويـت آن مكان ، زندگی شـان در سـال جديـد رنگ و بـوی ديگری به خـود بگيرد.اگـر تابه حال زمـان تحويل سـال نو در 
خانـه مانديـد گزارش ايـن دو صفحه  به شـما كمک مـی كند كه امسـال لحظات پايانی سـال قديـم و آغاز سـال نو را با معنويت بيشـتری سـپری كنيد.

سال تحویل هیئت به کجا برویم؟
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چرا هنگام تحویل سال دعا می خوانيم؟
 زمسـتان كـه سـپری مـی شـود و بهـار از راه مـی رسـد طبيعت مـرده جـان دوبـاره ای می 
گيـرد و زنـده مـی شـود. تغييراتـی كـه نويـد بخـش زندگـی و كمـال اسـت. هميـن بهانه 
كافـی اسـت كـه مـا هـم در ايـن گـذار زمـان از خـدا بخواهيـم  بهتريـن حـال  را نصيبمان 
كنـد. بـرای هميـن زمـان تحويـل سـال دعـای ويـژه ای می خوانيـم: »يـا مقلـب القلـوب و 
االبصـار. يـا مدبر الليـل و النهار. يـا محول الحـول واالحـوال. حول حالنـا الی احسـن الحال«. 

بركات دعا
امـا خوانـدن ايـن دعـا چـه معانـی و بركاتـی دارد كـه همـه  هنـگام تحويـل سـال آن را 
می خواننـد؟ حجت االسـالم محسـن غرويـان در مورد دعـای تحويل سـال می گويـد: »يا 
مقلـب القلوب و االبصـار يا مدبـر الليل و النهار يـا محول الحـول و االحوال حـول حالنا الی 
احسـن الحال« اين ها معارفی اسـت كه برگرفتـه از روايات نبوی اسـت. خداونـد در كلمات 
پيغمبـر اكـرمk و اميرالمومنينg در نهج الفصاحـه و نهج البالغه به عنـوان خالق و مبدع 

اين عالم بيان شـده اسـت. 

تفسير دعای يا مقلب القلوب واالبصار
قلـب و بصيـرت قلبـی از مؤلفه های مهم معنوی در مسـير كمال انسـان اسـت كـه در آيات و 
روايـات به آن ها تاكيد شـده. قلب سرچشـمه ي تمامی جوشـش ها و خيزش های وجـود آدمی 

است. 

يا مدبر الليل و النهار
انسـان به تصريـح قرآنـی »انـی جاعل فـی االرض خليفـه« جانشـين خـدا روی زمين اسـت و 
ايـن شايسـتگی را دارد كـه آيينـه ي تمام نمـای ربوبـی و مجـالی ظهـور و بـروز اسـما و صفات 
الهـی شـود. يكـی از اسـماء حق تعالـی »مدبر« اسـت كـه پـروردگار عالميـان به وسـيله ي آن 
بـه تدبيـر روز و شـب يـا تدبيـر نظام زميـن و آسـمان و بـه طور كلـی نظام خلقـت می پـردازد. 
انسـان نيـز بايد خويشـتن را متخلق بـه اخـالق الهی كنـد و تدبيرگر روز و شـب خويش باشـد. 

يا محول الحول و االحوال حول حالنا الی احسن الحال
»َحـول« در دعای عيـد نوروز به معنای »سـال« اسـت و »احوال« جمع حـال به معنای طبيعت 
و ضميـر يا تغييـر و دگرگونی وضعيت انسـان اسـت. از ايـن رو خداوند تغيير دهنده ي سـال يا 
دگرگون كننـده ي طبيعت مربوط به مخلوقات  و اين تحول در مسـير رشـد و كمـال موجودات، 
الزمـه ي حيات اسـت. در ايـن دعـای شـريف از درگاه ربوبـی می خواهيم طبيعت وجـودي ما 
را بـه بهتريـن و نيكوتريـن طبيعت ها تبديـل كند و ايـن تغيير باطنی يـا ظاهری وجـودی ما 
را همسـو بـا تغييـر و دگرگونـی طبيعت ظاهـری، در مسـير شـكوفايی و بالندگی قـرار دهد. 

g سال تحويل به روايت امام صادق
دكتر اســماعيل منصــوری الريجانی  محقــق  و نويســنده دينی معتقد اســت تاريخچه ي 
دعــای ســال تحويــل بــه ماجــرای حضــور ايرانی هــا نــزد امــام صــادق g و ســوال از آن 
ــادق ــام ص ــت ام ــا خدم ــی از ايرانی ه ــردد. گروه ــوص بر می گ ــن خص ــرت در اي حض
ــل  ــورد تحوي ــد و در م ــوال كردن ــان س ــال از ايش ــل س ــورد تحوي ــيدند و در م g رس
ــن  ــن جش ــرای زمي ــود: »ب ــرت فرم ــود. آن حض ــی ش ــی م ــی طوالن ــال بحث هاي س
می گيريــم كــه ايــن توفيــق را پيــدا كــرد كــه دور خورشــيد عالم هســتی گــردش كند

نوای رضا رضا از نقاره خانه به گوش می رسد 
نقاره خانـه عشـق نواختـه می شـود و اشـک هـا برگونه ها می غلتـد. نـوای يا سـريع الرضـا  در حرم مـی پيچد. 
رضايـت خداونـد را می خواهنـد و سـربلندی نظـام جمهـوری اسـالمی را و با هـم می خواننـد دعـای »يا مقلب 
القلـوب و االبصـار« را بـه نيـت »حـول حالنا الی احسـن الحـال«. اينجاسـت كـه می گوييـم دسـتانمان را بگير 
كه به سـويت كشـيده شـده و محتـاج ثانيـه ثانيه های نـگاه توسـت... همزمـان با نـوای رضـا رضـا از نقاره خانه 
رضـوی، زائـران در صحـن جامـع حضرت رضـاg جا می گيرنـد تا از سـخنرانی حجت االسـالم محسـن قرائتی 
اسـتفاده كننـد. پـس از آن گـروه همخوانـی مالئكـه بـا حضـور احمـد واعظـی بـه اجـرای برنامـه می پردازند.

hآغاز سال نو در جوار حرم حضرت معصومه
حـرم بانـوی كرامت ،پذيرای حضور گسـترده مردمی اسـت كـه آمده اند تا سـال جديـد را در جوار مضجـع نورانی 
دخت موسـی بـن جعفـرg آغاز كننـد تا به بركـت بهتريـن دختر دنيـا زندگی شـان مملو از شـادمانی شـود. 
صحن هـا و رواق هـا و خيابان هـای منتهـی به حـرم مطهر مملـو از جمعيت می شـود و دعای سـال تحويـل برای 
رسـيدن بـه »احسـن الحال« با صدای عبـاس حيـدرزاده در فضای حـرم طنين  می انـدازد. طبق برنامه همه سـاله 
ويـژه برنامه های سـال تحويل حـرم حضرت فاطمـه معصومهh بـا قرائـت آياتـی از كالم اهلل مجيد توسـط كريم 
منصوری، سـخنرانی حجت االسـالم رفيعـی، همخوانی گروه های تواشـيح معـراج و ميعـاد اجرا می شـود. پخش 
پيـام نـوروزی مقام معظـم رهبـری در شبسـتان ها، صحن هـا و رواق هـا از ديگـر برنامه هـای حرم مطهر اسـت.

اينجا ضريح رو به افالک كشيده  سلطان ری
اينجا ضريح رو به افالک كشـيده  سلطان ری اسـت كه برای عاشق ها كربالی فقراسـت... بايد بيايی به مهمانی نوروز 
كه ميزبان بزرگ زاده ای سـخاوتمند و ثروتمند است... امسال هم طبق روال سال های قبل درحرم عبدالعظيم حسنی 
ع زمان تحويل سـال نو برنامه ای ويژه تدارک ديده شـده اسـت ؛ به گفتـه معاون فرهنگی و امـور زائران حرم حضرت 
عبدالعظيم حسـنیg ويژه  برنامه هايی برای تحويل سـال جديد به صورت سراسـری در اماكن متبركه حرم مطهر 
پخش خواهد شـد. عالوه بـر اين به دليل اينكـه احتماال مانند سـال های قبل، افراد بسـياری برای تحويل سـال نو 
بـه اين حرم مطهر می آيند  فضاهای بيرونی آسـتان مقدس و صحن ها هم برای ميزبانی از زائران آماده شـده اسـت.
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فعاليت

تاثيرگذار

 فعاليت های مجازی و پست های اینستاگرامی
در ايـن هياهـو فعاالن هيئتـی همچون مؤسسـان هيئت ها، مداحـان بنام و صفحات مجازی هيئت ها سـيل تسـليت و پسـت های 
همـدردی را نثار غرب كشـور و مردمانش كردند. در ابتـدای امر و روزهای اوليه ويرانی ها، اين پسـت ها اغلب رويكردی تسـليت گونه 
داشـت. در حقيقت افـراد تالش می كردند كه با اظهار تسـليت در فضای مجـازی با درد و رنج ويرانی غرب كشـور هم صدا شـوند و با 
آنهـا ابـراز همدردی كنند. اما باگذشـت يكـی، دو روز همه خيلی زود متوجه شـدند كه حجم ويرانی ها و خسـارات به حدی باالسـت 
كه اظهار تسـليت و همـدردی كاری از پيش نخواهـد برد، بلكه آنها بايد بـه پا خيزند و برای مـردم زلزله زده كمک بفرسـتند. در اين 
ميـان برخی هيئت ها سـريع تر و بيشـتر و برخی كندتر به جمـع آوری كمک هـای مردمی پرداختند و پسـت های مجازی به سـمت 
هماهنگی هـا بـرای جمـع آوری كمک هـای مردمی و ارسـال آنها بـه كرمانشـاهيان پيش رفـت. البته جای پسـت هايی بـا رويكرد 
فرهنگ سـازی دينی در هنـگام مواجهه با مردم مصيبت زده يـا زلزله زده در اين صفحـات خالی بود. چراكه به نظر می رسـد در چنين 
حوادثـی بهتر اسـت برخـورد و منش های افـراد با جامعه هـدف حرفـه ای و اصولی تر باشـد.  بهتر اسـت هيئت هـا در جامعه عالوه 
بـر عـزاداری برای اهل بيتبـه امورات اخـالق كاربـردی در جامعه و اشـاعه فرهنگ دينی صحيح نيز توجه  ويژه داشـته باشـند. 

جمع آوری کمک ها و ارسال محموله
كار از ابـراز تسـليت و همـدردی در فضـای مجـازی بايد فراتـر می رفـت، چراكه هموطنـان ما در غرب كشـور نيازمنـد كمک های 
غذايـی، بهداشـتی، گرمايـی و... بودنـد. بنابراين هيئت های مذهبی پيشـگام شـدند و بـا هزينه خودشـان و كمک هـای مردمی به 
جمـع آوری ايـن كمک ها و ارسـال محموله به مناطـق آسـيب ديده پرداختند. حتی موكب هايی كه به مناسـبت اربعين حسـينی در 
داخـل و خـارج از كشـور به خدمت زوار مشـغول بودند، به سـرعت خود را به سـرپل ذهـاب رسـاندند و با ندای لبيک يا حسـين به 
خدمت رسـانی و تهيه غذای گرم برای زلزله زدگان مشـغول شـدند. موكب علويون مازنـدران با اهدای 1000 تختـه موكت و پتو، موكب 
كريـم اهل بيتبا 15هـزار پرس غـذای روزانـه و موكب نوكران اهل بيتكرمانشـاه بـا توزيع غـذای گرم به كمـک زلزله زدگان 
شـتافتند. همچنيـن موكب هـای باب المراد، موكب حضـرت ابوالفضـلg و... از جملـه آنهايی بودند كه توانسـتند به خوبـی در اين 
شـرايط بحرانـی به نقش آفرينـی بپردازنـد. هيئت هايـی از داخل نيز به صـورت ضربتی تمـام نيروهای خود را بسـيج كـرده و راهی 
كرمانشـاه شـدند. حسـن بچه هيئتی ها همين اسـت ديگر! در جايی كه الزم باشـد می توانند بسـيار ضربتی و با تمام قـوا به صورت 
جهـادی كار كننـد. روحيـه اين افـراد اغلب به گونه ای اسـت كه منتظر دسـتورات از بـاال نمی ماننـد و داوطلبانه به ميـدان می روند. 

ارسال نذورات هيئت برای زلزله زدگان
روزهـای سـخت ويرانی در كرمانشـاه بـا هفته آخر مـاه صفر يكی شـده بـود و اين باعث شـد كه بسـياری از هيئت ها بـه اقدامات 
جالبـی دسـت بزنند. بـردن مواد غذايـی خام و طبـخ نذری هـا در كرمانشـاه يكی از ايـن اقدامات بـود. صرف نظر از شـام يـا ناهار 
دادن و اهـدای پـول ايـن نذری ها به مناطق آسـيب زده نيـز از ديگـر كارهايی بود كـه در اين هفته آخـر ماه صفر انجام شـد. هيئت 
عاشـقان نينوای شـهرری از پيشـگامان اين طرح بود. مؤسـس اين هيئـت با يـاری افراد خير، سـاير هيئت ها و كمک هـای مردمی 
هزينـه برگزاری مراسـم و پختن نـذری را تبديل به اقالمی ماننـد پتو، آب معدنی، منسـوجات، مواد غذايـی و... كرده و به كرمانشـاه 
ارسـال كردنـد. در حقيقـت اين افراد به اين نتيجه رسـيدند كـه اولويت امـروز با توجه به شـرايط بحرانی، ايجـاب می كند كه هزينه 
نذری هـا جـای ديگری صرف شـود و اين برای توانايی نيازسـنجی برای يک هيئت مذهبی متشـكل از مؤمنين واقعی بجا و رواسـت. 

فعاليت های ميدانی
امـا از همه اينها كه بگذريم، بازخوانی فعاليت هـای ميدانی هيئتی ها در حادثه زلزله كرمانشـاه نيز، لطف خـودش را دارد؛ بازخوانی ای 
كـه قطره ای از درياسـت و همه آن نيسـت. از جمله اين فعاليت هـای ميدانی، می توان بـه اين موارد اشـاره كرد: اهـدای اقالم غذايی 
و پتـو از طـرف موكـب اصحاب خراسـانی سـتاد مردمی اربعين خراسـان شـمالی بـه زلزلـه زدگان، حضـور اعضای مجمـع محبان 
الحسـين غرب تهـران در منطقه زلزله زده سـرپل ذهاب روسـتای آب باريـک و طبـخ و توزيع غذای گـرم و اقالم مورد نيـاز، حضور 
ميدانـی حـاج عبدالرضا هاللی بـرای آواربـرداری در مناطـق زلزله زده غرب كشـور، سـاخت دو خانـه در كوهبنان كرمـان به همت 
حـاج ميثم مطيعـی و كمک خيرين و مـردم، حضور چهره های شـاخص جامعه وعـاظ انقالبی در مناطـق زلزله زده بـرای فعاليت های 
جهادی،چهره هايـی چون حجت االسـالم بی آزار تهرانی، دكتر عبدالملكی، شـيخ علی سـعيديان و...، مداحی حاج مهدی سلحشـور 
بـا حضور حاج سـعيد قاسـمی و حاج حسـين يكتا در اوليـن خانه تحويلـی قرارگاه مهندسـی حاج احمد متوسـليان در روسـتای 
زلزله زده كوئيک شهرسـرپل ذهاب، آوازخوانی حجت االسـالم قاسـميان در شـب يلدا با حضور در جمع مردم زلزله زده سـرپل ذهاب 
و... . فعاليت هايـی كـه در غيـاب كم كاری هـای دولتی ها با بهانه هـای هميشگی شـان، اندكی باعث تسـالی خاطر زلزله زدگان شـد. 

آتش به اختيارهای نيكوكار
آتـش به اختيـار بودن، صرفاً يـک توصيه و بايد در حوزه های فرهنگی و سياسـی نيسـت؛ چه بسـا كـه در بخش های خيريه 
و انساندوسـتانه و اجتماعـی هم كاربرد و كاركرد داشـته باشـد. در هميـن اتفاق و حادثه زلزله كرمانشـاه، رفتارهـای آتش به 
اختيـار بسـياری را ديديم كه نشـان می دهد رهبر انقـالب، كجا را نشـانه گرفته انـد و چه بـذری را در ذهن و قلـب جوانان و 
نيروهـای انقالبی كاشـته اند. يكـی از اين آتش بـه اختيارها، موكـب داران اربعينـی بودند؛ كه اين بـار بساط شـان را در غرب 
ايـران علم كردند تـا به زلزله زده ها، كمـک كنند. گروهی از دانشـجويان دانشـگاه آزاد واحد علوم تحقيقات تهـران، از جمله 
ايـن موكـب داران بودنـد. آنها تا پيـش از ايـن، موكب دانشـجويان جهان اسـالم را علـم كرده بودنـد، حاال وقـت را غنيمت 
شـمرده و ايـن موكـب را در مناطق زلزلـه زده برپا كردنـد. گروهی ديگـر از دانشـجويان جهانی نيـز با عنوان گـروه جهادی 
شـهدای گمنـام، در حـوزه كمک رسـانی بـه زلزله زده ها، آتـش به اختيـار عمل كردنـد و منتظر هيچ دسـتوری نماندنـد. از 
ديگـر آتـش به اختيارهای البتـه غيرايرانی، موكـب بين المللی »شـباب مقاومت« بود. آنهـا در پيامی نوشـتند كه »ما جمعی 
از جوانـان پاكسـتانی، يمنـی، عراقـی، آذری و ايرانـی كه در ايام اربعين حسـينی خـادم زائـران آن حضرت بوده ايم، از شـما 
عزيـزان درخواسـت داريم مـا را در اين امر مهم يـاری دهيد تا مرهمی باشـيم بر دل مـردم مصيبت زده كرمانشـاه.« از ديگر 
رفتارهـای آتـش بـه اختيـار در اين حـوزه، تقديم جايزه مـداح دانش آمـوزی بود كـه در يازدهميـن آيين تجليـل از نوگالن 
حسـينی، جايزه اش را به زلزله زده ها تقديم كرد؛ بدون هيچ دسـتور و اجباری. سـجاد شـاكری، از شـعرای آيينی كشـورمان 
نيز، انگشـتری ارزشـمندی را كـه از رهبر معظـم انقالب هديـه گرفته بود، بـه حراج گذاشـت تا وجـه آن را، بـه زلزله زده ها 
كمـک كند. از اين دسـت مثال ها بسـيار اسـت؛ كه نشـان می دهد آتـش به اختيـاری، صرفا در حـوزه فرهنگی و سياسـی 
نبايد تفسـير شـود. در حوزه امـور خيريه و اجتماعـی نيز، آتش بـه اختياری يک فرمول قطعی و پاسـخگو اسـت. همان طور 
كه در زلزله اخير، ديديم كه بسـياری از جهادگران از مداحان و بسـيجيان و دانشـجويان گرفته تا طالب و روحانيون، آسـتين 
بـاال زده و بـه ميان معركـه آمدند. ايـن می تواند يک تمريـن كامالً جدی و انسـانی، برای جـا انداختن چنين فرهنگی باشـد.

بررسی واکنش های هيئت های مذهبی به 
یكی از تلخ ترین حادثه سال  در غرب کشور 

پرچـم 
هـيئتی ها 

باالسـت
نيمـه دوم امسـال بـه دنبال لـرزش زميـن در غـرب كشـور، كرمانشـاه عزيز در 
مويه هايـی حزيـن و شـب هايی غم انگيـز و سـرد و تاريـک فرورفـت و افـراد 
بسـياری از هموطنـان عزيزمـان  از شـيعه و اهل تسـنن در اين حادثـه دلخراش 
جـان خـود را از دسـت دادنـد. ارگان هـای دولتـی، گروه هـا و تشـكل های مدنی، 
تشـكل های  به عنـوان  مذهبـی  هيئت هـای  درنهايـت  و  خيريـه  انجمن هـای 
دينـی كشـور، بـه مناطـق آسـيب ديده شـتافتند و هركـدام تـالش كردنـد تـا 
به نوعـی بـه ايـن خطـه مهمان نـواز ادای ديـن كـرده باشـند. در ايـن گـزارش 
در  را  مذهبـی  هيئت هـای  ديـن  ادای  و  نقش آفرينـی  كـه  هسـتيم  آن  بـر 
كمـک بـه همنوعـان كرمانشـاهی خـود، كنـكاش و مـورد بررسـی قـرار دهيم.

زينب قمی
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فعاليت

تاثيرگذار

وظيفه ای که باید انجام می دادیم

حكايت حضور 
جامعه وعاظ انقالبی 

در روستايی كه 
مردمانش سنی 

مذهب بودند

   كمـی از خودتـان بگوييـد و ايـن كـه چطور شـد از 
تهـران راهـی مناطـق زلزله زده شـديد؟

بنده مسـئول کارگـروه همای رحمت، وابسـته بـه جامعه وعاظ 
انقالبی هسـتم. بعد از منویات مقام معظـم رهبری مبنی بر این 
که نیروهـای انقالبی می توانند »آتش به اختیار« باشـند و عمل 
کننـد، این گروه تشـکیل شـد و نام جامعـه وعاظ انقالبـی را به 
خودش گرفت. دوسـتانی که در حوزه وعظ و سخنرانی در حوزه 
داخلی و حتی بین المللی فعالیت داشـتند، دور هم جمع شـدند 
تـا در قالب این گروه، مطالبات رهبـری و مردم را پیگیری کنند. 
  مسـئوليت شـخص شـما در جامعه وعاظ انقالبی 

چيست؟
جامعـه وعـاظ انقالبـی، یـک کارگـروه جهـادی دارد کـه بنـده 
مسـئولیت آن را بر عهده گرفته ام. قبل از حضور در زلزله کرمان 
و کرمانشـاه، ما پیگیر مسـائل مربوط به شـهدای مدافـع حرم و 
به خصـوص فاطمیـون و خانواده هایشـان بودیم؛ که باالخـره در 
کشور ما مهمان بوده و هسـتند. در حادثه زلزله کرمانشاه، طبق 
وظیفـه ای که احسـاس می کردیم، رسـیدگی به سـه روسـتای 
زلزله زده را که شـاخصش روستایی به اسم تایشه ای بود، برعهده 
گرفتیـم. ایـن روسـتاها در نقطـه صفر مـرزی بودنـد و حتی در 
 ،ماجـرای حمله تروریسـتی به مجلـس و حرم حضـرت امام
هفت نفـر از اعضای این گروه های تروریسـتی حمله کننده، اهل 
این روسـتاها بودند. چـون در دوره ای هم صدام و رژیم بعث اینها 
را به اسـارت برده و بعد به کشـور برگشته بودند، تحت تعلیمات 
و اطالعـات ارائه شـده توسـط آنها بودنـد و عموما نسـبت به ما 
گارد و نگـرش منفی داشـتند. مدام می گفتند اجـازه نمی دهیم 
وارد شوید و از عربستان سعودی و امارات کمک خواهد رسید. در 
نهایـت از آنها تقاضا کردیم که دسـت کم به عنوان یک هموطن، 
بـه ما اجـازه بدهند که وارد روسـتاها شـویم و کمک کنیـم. در 
واقـع اولین روسـتایی بود که کمک هایی از قبیـل کانکس و نیز 
پیش بناهای پیش سـاخته یا سـاندویچ پنـل برای مسـجد را به 

بردیم.  آنجا 
  اين روستا در همان سر پل ذهاب بود؟

دشـت ذهاب. وقتی وارد این روسـتا شدیم، تا چند روزی نسبت 
به ما گارد داشـتند. اما بعد از سـه هفته، گارد اینها شکسته شد. 
بعـد از این کـه روحیه جهـادی ما را دیدنـد و این که بـرای آنها 
مسـکن و خوراک و مسـجد و... تأمیـن کردیم، کمتریـن اثرش 
ایـن بـود کـه در نمـاز جماعت مـا شـیعه ها شـرکت می کردند. 
حتی مـا را که می دیدند می گفتند سـالم علیکـم یاعلی. یعنی 
در وضعیتـی کـه در روز اول بـه مـا پیـام داده بودند که اگـر وارد 
روسـتای ما بشوید با گلوله از شما پذیرایی می کنیم، در روز آخر 
که می خواسـتیم برگردیم، می گفتند ما غیر از ناموس مان، همه 
زندگی مان با شـما مشـترک اسـت. یعنـی مـا کاری کردیم که 
حـاال جامعه وعاظ انقالبـی در خانه هـا و قلب های آنها جـا دارد. 

اینهـا البته همـه اش وظیفه ای بود که روی دوشـمان سـنگینی 
می کرد و بایـد انجامـش می دادیم. 

   در زلزله كرمان چه فعاليت هايی داشتيد؟
سـپس راهـی هجدک و کرمان و کوهبنـان و... شـدیم و در آنجا 
سـه اردوی جهـادی برگـزار کردیـم و هفـت روسـتا را تجهیـز 
کردیـم. بـرای همه شـان چادر بردیم و شـش تایـی هم کانکس 
فرسـتادیم. با توجه به فرا رسـیدن فصل سـرما و بارندگی ها هم، 
با هماهنگـی اسـتاندار و هالل احمر منطقه، برایشـان کانکس و 
مـواد اولیـه زندگی را ارسـال کردیـم. در حالی کـه دیگران مثال 
کنسـرو و کمپـوت و لباس هـای دسـت دوم و... بـرای ایـن مردم 
می فرسـتادند، مـا بـا روش دیگری بـه این اهالی کمـک کردیم. 

   چه روشی؟
مثاًل دو سـه تا گوسـفند و گوسـاله می کشـتیم و غـذای گرم 
درسـت کـرده و به اینهـا می   رسـاندیم. یا این که نیازسـنجی 
کـرده و متوجه می شـدیم که زنـان و کـودکان و خانواده های 
ایـن زلزله زده هـا دقیقـاً چه چیـزی نیاز دارنـد، از تهـران آنها 
را تهیـه می کردیـم و بـه صـورت نـو و بسـته بندی شـده، 
می کردیـم  خریـد  جـوری  حتـی  می کردیـم.  تقدیمشـان 
کـه نیازهـای یک سـال آینـده اینهـا تأمیـن بشـود. در حوزه 
مسکن شـان نیـز، با همـکاری قـرارگاه خاتم االنبیـا، خانه های 
مادام العمـر، البتـه در حـد پانـزده تـا بیسـت متـر، برایشـان 
تـدارک دیدیـم تـا وقتی کـه دولت برایشـان خانه هایشـان را 

بازسـازی کامـل کنـد، بتوانند در آنها مسـتقر بشـوند. 
   چند تا روستا را خدمات رسانی كرديد؟

سـه تا روسـتا در ثـالث باباجانـی را ما بـه لطف خدا توانسـتیم 
کنیم.  خدمات رسـانی 

غـرب ايران و بعدتر، جنوب شـرقی ايران در كرمان كه درگير زلزله شـد، خيلی ها آسـتين همت بـاال زدند و به كمـک زلزله زده ها 
شـتافتند. در اين ميـان، البته طبيعی و بديهی بود كه بچه هيئتی هـا و افراد ديندار جامعـه، از همه زودتر در صحنه حاضر باشـند؛ 
چـرا كـه آموزه هـای دينی، كمـک به انسـان های ديگـر را، ولـو اين كه هـم دين و هم مسـلک ما هم نباشـند، به شـدت توصيه 
می كنـد. در اين باره، با حجت االسـالم دكتر سـيدامير عبدالملكی، از اعضای جامعه وعاظ انقالبی و مسـئول كارگـروه جهادی اين 
نهاد خودجـوش دينی، گفت وگو كرده ايم. بهانـه گفت وگوی ما نيز، حضور فعال اعضـای اين جامعه در مناطق زلزله زده بوده اسـت. 
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 در هرزماني مي توان شاهد عاشورا بود
حـاج آقـاي حججي خداوند را شـاکر اسـت که چنین فرزندي به او عطا شـده و عشـق ائمـه، اهل بیت و 
امـام حسـین در دلش چنین بارور شـده اسـت. او تعریف مي کند:»بـار دومي که قرار بود محسـن به 
سـوریه اعزام شـود، با حالتي خـاص از من، مـادر و خواهرانش خداحافظي کرد، آن لحظه احسـاس کردم 

که این بار محسـن به آرزوي شـهادتش خواهد رسـید و این وداع آخر اسـت.«
محسـن، راه حقانیـت را بـه برادر و سـه خواهرش نشـان داد تـا حسـین وار و زینب وار از اسـالم دفاع 
کننـد. او فقـط 25 سـال داشـت کـه سـرش را در راه اسـالم داد. شـهید مدافـع حرم اهـل نجف آباد 
اصفهان، عضو لشـکر زرهي هشـت نجف اشـرف بود. شـهید حججي از اعضاي موسسـه شهید احمد 
کاظمـي اهل هیئت و دلداده مکتب عاشـورا بـود و در محرومیت زدایي مناطق فقیر کشـور حضوري 
فعـال داشـت. او راه حقانیـت اسـالم را طـي کـرد، راهـي کـه قطعـا علـي دو سـاله هم جا پـاي پدر 
خواهـد گذاشـت. پدر شـهید باور دارد که شـهادت محسـن ثابـت کـرد، در هرزماني مي توان شـاهد 
عاشـورا بـود. او مي گوید: »پسـرم براي سـوریه رفتـن نذر کرده بـود پاي پـدر و مادرش را ببوسـد تا 

رضایـت ما را جلـب کند.«
او کـه خـودش از رزمنـدگان دفـاع مقدس بـوده اسـت و فرزندانش بیگانه بـا آرمان هاي انقالب اسـالمي 
نیسـتند، تاکید مي کند:»محسن تربیت شـده مکتب اهل بیت  و بهشـتي بود، او فقط به این دنیا آمد 
تا مایه سـرافرازي خانواده اش شـود.«خاطره اي را تعریف مي کند از آخرین باري که به مشـهد رفته بودند. 
محسـن از خیلي قبل تر اصرار داشـت به سوریه برود و پدرش مخالفت مي کرد چون قبال یکبار رفته بود و 
حاال پسـر بچه اي کوچک داشـت و درگیر امورات زندگي اش بود. ماه رمضان بود که محسن، خانواده اش را 
به سـفر مشـهد برد و شـب هاي قدر را با یکدیگر در صحن و حرم امام رضاg تا صبح سر کردند و زماني 
کـه شـب احیا تمام شـد و خانواده اش به سـمت هتل مي رفتند، محسـن از کنار ضریح به آنهـا زنگ زد و 
التماس دعا داشـت که رضایت بدهند برود سـوریه. رضایت خانواده اش را گرفت، رفت و به آرزویش رسید. 

مگـر مي شـود كه بـزرگ شـده مكتـب اهل بيـت  باشـد، دل داده حسـينg و 
يارانـش باشـد، پيـرو مكتـب عاشـورايي اباعبـداهللg باشـد و دلش بـراي دفاع 
از حـرم بانـو زينـبh هوايي نشـود؟! خبر اسـارت و شـهادت محسـن حججي در 
مردادمـاه امسـال، مهم تريـن اتفـاق سـال و تمـام تاريـخ اسـت كـه دنيـا را تكان 
داد. شـهيدي كـه در مكتـب حسـينg و اهل بيـت  بـزرگ شـده بـود و راهي 
را برگزيـد كـه عاشـق آن بـود و در اين راه به شـهادت رسـيد. پدر شـهيد حججي 
معتقـد اسـت شـهادت محسـن يـک جـور الگـو بـراي جوان هـا بـود آن هـم در 
دوره اي كه ماهواره و فضاي مجازي، شـايع شـده اسـت اما شـهادت محسـن نشـان 
داد كـه در ايـن شـرايط هـم مي تـوان جوانانـي عاشـق اسـالم و قـرآن و دلـداده 
اهل بيـت  و ميهـن تربيت كرد. شـهيدي كـه رهبر معظـم انقـالب در توصيفش 
گفته انـد: »ببينيـد چـه غوغايـي در كشـور راه افتاده به خاطر شـهادت ايـن جوان. 
شـهدا خيلـي هسـتند؛ همه شـهدا هـم پيـش خـداي متعـال عزيزنـد لكن يک 
ـ  خداونـد هيچ وقـت كارش بدون حكمت  خصوصيتـي در اين جـوان وجود داشـته 
ـ  اخـالص اين جـوان و نيـت پاک اين جـوان و بـه موقع حركت كـردن اين  نيسـت 
جـوان و نيـاز جامعـه بـه اين جـور شـهادت، اين موجب شـده كـه خـداي متعال، 
نـام ايـن جـوان را بلنـد كـرده اسـت؛ بلندمرتبـه كـرده اسـت. كمتر شـهيدي را 
سـراغ داريـم كـه اين جور خـداي متعـال او را در چشـم همـه عزيز كرده باشـد. «

سبک زندگی نامدار ترین شهيد مدافع حرم 
سال96  به روایت خانواده اش

محسن تربيت شده 
مكتب اهل بيت بود

حامد رضايي
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  دعا کردم محسن شهيد شود
نـگاه پرصالبت شـهید محسـن حججي، تصویري نیسـت کـه به راحتـي از ذهن تاریـخ پاک شـود، این 
تصویر، عاشـورایي دیگر را در قرن بیسـت و یکم به تصویر کشید. محسن با شـهادتش از واقعه اي گفت که 
تاریخ همیشـه از ایسـتادگي و مقاومت و عزت آن یاد خواهد کرد و اکنون او به عنوان نماد اسـارتي که به 
خاندان حسـینg در شـام غریبان و سـختي که حضرت زینبh در عاشورا متحمل شد، تبدیل شده 
اسـت. پدر شـهید مي گوید:»اخالص محسـن بسـیار زیاد بود، یک سـاعت قبل از حرکتش به سـوریه به 
دیـدار مـا آمـد و گفت که در مشـهد نذر کـرده اگر به رفتنـش رضایت دادیـم و اعزامش به سـوریه انجام 

شـد، پاي ما را ببوسـد. این خاطره همیشـه در ذهن من جاودانـه مي ماند.«
مـادر شـهید حججـي هـم کـه داغ دردانه اش را بر سـینه دارد اما از شـهادت محسـن، احسـاس شـادي 
مي کنـد و مي گویـد: »محسـن همیشـه براي رسـیدن بـه هدفش که شـهادت بـود از من مي خواسـت 

کـه برایش دعـا کنم.«
حـاج خانـم حججـي، بعـد از این کـه خبـر اسـارت فرزنـدش را شـنیده بـود، بـا وجـود این کـه از 
حضـرت زینـبh خواسـته بـود فرزنـدش را سـالم بازگردانـد امـا در آن لحظه براي شـهادت محسـن 
دعـا کـرد چـون نمي خواسـت تروریسـت ها بـا آزار و اذیـت او شـاد شـوند، تعریـف مي کند:»پیـش 
آنهـا خواسـتم  از  و  قبـور شـهداي گمنـام رفتـم  زیـارت  بـه  از شـنیدن خبـر شـهادت محسـن 
یـک خبـر خـوش از فرزنـدم برسـد، یـک سـاعت بعـد خبـر شـهادت محسـن را برایـم آوردنـد.«

  با مكتب عاشورا بزرگ شد 
وقتي عکس هاي شـهید حججي به وقت اسـارت در فضاي مجازي منتشـر شـد، پدر طاقت دیدن 
عکس هـا و فیلم هـاي لحظه اسـارت و شـهادت فرزنـدش را نداشـت، بس که درد داشـت بـراي او، 
امـا نـگاه آرام و باصالبـت پسـرش از مسـیري که رفتـه بـود، دلـش را آرام کرد. حـاج آقاي حججي 
مي گوید:»کسـي کـه از ابتـداي زندگي با مکتب عاشـورا بزرگ شـود در تمام طول زندگـي کوتاه یا 
بلنـد خـود از امام حسـینg و اهل بیـت  دم بزند در همان مسـیر قدم برمي دارد، آخر سـر هم 
با همان مکتب محشـور خواهد شـد. پسـرم همان طور که در خاطراتش اشـاره کرده بود و وصیتي 
کـه براي فرزندش باقي گذاشـته؛ هدف خود را رسـیدن بـه این مکتب بیان کرد و این کـه آرزویش، 
شـهادت اسـت. زماني که محسـن از طرف اهل بیت  طلبیده شـد، همان صحنه را براي شهادت 
او مجسـم کردنـد تا پیامي باشـد بـراي کل جهانیان که مي تـوان عاشـورا را در هر زمانـي دید فقط 
باید بینش آن در بیننده وجود داشـته باشـد تا بتواند آن را درک کند. محسـن ما با فرهنگ عاشورا، 

عجین شـده بود و شـهادت، آرمـان و آرزویش بود. 
پسـرم بزرگ شـده مکتـب امام حسـینg بـود و باور داشـت که نبایـد قیـام عاشـورا را فراموش 
کـرد بلکـه بایـد از ایـن واقعـه تاریخـي، درس زندگي گرفت.«محسـن یک بـار قبل هم به سـوریه 
اعـزام شـده بـود و بـراي بـار دوم بـا وجـود این کـه خانـواده اش به خاطـر وجـود فرزنـد، چنـدان 
رضایـت نداشـتند امـا همه تالشـش را بـراي رفتـن کـرد. پـدرش مي گویـد: »زماني که برگشـت 
فقـط جسـمش اینجـا بـود و روحـش در جـاي دیگـري سـیر مي کـرد، هرچـه مي گفتیـم اصـال 
متوجـه نمي شـد و معلـوم بـود فکـر و روحـش جـاي دیگـري اسـت.«با وجـود این کـه محسـن، 
فرزنـدي کوچـک داشـت امـا رفـت تـا شـام غریبـان دیگـري تکـرار نشـود. حـاج آقـاي حججي 
افتخـار مي کنـد کـه فرزنـدش در دهـه نـود یـاد و راه امـام و شـهدا را زنـده نگـه داشـته اسـت. 

  عشق اصلي اش خدایي بود
پنج سـال پیش از شـهادتش ازدواج کرد یعني وقتي که جواني 20 سـاله بود. با همسـرش در یک موسسـه 
فرهنگي آشـنا شـد و زماني کـه ازدواج کردند، با هم یکي شـدند، پا بـه پاي هم تـالش مي کردند و به معناي 
واقعي ازدواج کاملي بین آنها شـکل گرفت. علي که آمد، خانواده کوچکشـان کامل تر شـد و حاال این شیرمرد 
کوچـک، بناسـت کـه راه پـدر را ادامه دهد. پدري که به وقت اسـارتش، هیـچ تردید و ترسـي از راهي که رفته 
بود در نگاهش دیده نمي شـد. زهرا عباسـي، همسـر شـهید مي گوید:»اصال ترس در این چشـم هاي محسن 
نبود، همه اش شـجاعت بود، دلیري بود،  محسـن توي آن عکس مثل کوه بود، باصالبت بود.« خاطره همسـر 
جوان این شـهید عزیز، شـنیدني اسـت. این که به مناسبت روز مرد، براي محسـن یک انگشتر ُدر نجف هدیه 
خرید، انگشتري که روي نگین آن نام »یازهرا« حکاکي شده بود. وقتي محسن مي خواست براي بار دوم اعزام 
شـود، همه انگشـترهایش را درآورد، اال آن یکي را. گفت این را با خودم مي برم، من از اینها )داعشـي ها( به خاطر 

حضرت زهراh کینه دارم، تا لحظه آخر باید نشـان بدهم که شـیعه امیرالمومنینg هستم. 
اعزام محسـن براي بار دوم سـخت تر بود، پاره تنش چشـم به جهان گشـوده بود و او عالوه بر این که پسر بود و 
همسر، پدر هم شده بود اما این دلبستگي، مانع رفتنش نشد. خانم عباسي تعریف مي کند: »محسن راحت از 
من و فرزندمان دل کند چون عشق اصلي اش خدایي بود. همه مي دانستند که چقدر من و محسن به همدیگر 
عالقه داشـتیم، همه غبطه مي خوردند به عشـق بین من و شوهرم اما او همیشه به من مي گفت در عشقم به 
خودت و پسرمان علي شک نکن ولي وقتي که پاي حضرت زینبh بیاید وسط، زهرا جان! شماها را مي گذارم 
و مي روم.«خانم عباسي آرزوي قلبي همسرش را مي دانست و به آن باور داشت، دوست داشت که خیال مردش 
از جانب او و فرزندش، راحت باشـد، بار آخري که زنگ زد، او را قسـم داد که فقط براي خدا بجنگد، براي رضاي 
خدا و دفاع از حرمین. همین حرف ها بود که دل محسن را آرام کرد و گام هایش را در مسیر شهادت، استوارتر. 

 دنيا به چشمت اسيره!

ــک  ــيدن و اش ــياه پوش ــل س ــيني، اه ــعور حس ــور و ش ــل ش ــينه زني، اه ــود و س ــت ب ــل هيئ اه
ريختــن، اهــل دفــاع از حقانيــت و مظلوميــت حســينg، شــهيدي كــه در راه مكتــب حســيني، 
ســرش را داد، حتمــا زمزمــه عزاداري هايــش در محــرم و صفــر، ايــن بــوده كــه بــه آرزوي شــهادت 
برســد. شــهيدي كــه عكــس اســارتش بــا آن نــگاه مقــاوم و پيكــر بي ســرش، غوغايــي در ايــران 
ــي  ــد/ شــهيدي ب ــد: غــرق در خــون مي آي ــا ميثــم مطيعــي برايــش خوان ــا كــرد. چــه زيب ــه پ ب
ســر/ شــهيدي بــي ســر/ آه گل پرپــر الســالم/ گرفتــه پــر الســالم/ تــن بــي ســر الســالم/ چــه 
ــت...  ــرد در آغوش ــه گي ــيِن فاطم ــش/ حس ــنه در گوش ــده دش ــه خوان ــي ك ــاي خونين روضه ه

***
تشــييع باشــكوه پيكر ايــن شــهيد مدافع حــرم و مداحــي محمود كريمــي بــراي اين شــهيد بزرگوار 
از خاطرمــان نمــي رود، وقتــي مي خوانــد: ســالم عزيــز پرپــرم/ ســالم فدايــي حســين/ ســالم مدافع 
حــرم/ ســالم عزيــز بــرادرم/ ســالم مدافع حــرم/ قــدم به چشــم گذاشــتي/ تو آســمونا پا گذاشــتي/ 
داغ جســارت بــه حــرم رو/ رو دل دشــمنا گذاشــتي.... ســالم شــهيد ســربلند/ ســالم مدافــع حــرم

***
ســيدرضا نريماني هم در يادبود شــهيد محســن حججي، مداحي ســوزناكي دارد كــه: اون نــگاه ِ آخرت 
از جلــو چشــمام نميــره/ كــي ميگه تــو اســيري، دنيــا به چشــمات اســيره/ عمري عاشــق ِ حســين 
بــودي تعجــب نــداره / بايــدم عاشــق ِ ارباب، عيــن ِ اربــاب بميــره/ قصه تو كــرب بــال رو داد نشــونم.... 
شــهيد محســن حججــي، نامــي اســت كــه بــراي هميشــه در مداحي هــا و عــزاداري هيئت هــای 
ــداي  ــرش را ف ــيني، س ــب حس ــت مكت ــير حقاني ــون در مس ــد چ ــه مي مان ــي جاودان مذهب
ــرد.  ــرمk ك ــي اك ــاک نب ــدان پ ــاع از خان ــدي و دف ــاب محم ــالم ن ــاي اس ــارف و آموزه ه مع
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كانال تلگرام

 دوسـتداران خانـواده پیامبـرk در شـادي آنـان شـاد و در سوگواریشـان، 
گریـان و عزادارنـد! از ایـن کالم گهربـار امـام صـادقg اسـتفاده کـرده و 
پیشـنهاد عضویـت در کانـال تلگـرام »عبـرات« را بـه شـما مي دهـم کـه در 
روزهـاي والدت و شـهادتي کـه در پیـش اسـت، مي توانیـد بـا مراجعـه بـه 
ایـن صفحـه مجازي، گلچینـي از بهتریـن و زیباترین مداحي هـا را با کیفیت 
بـاال و بـه صـورت صـوت و فیلـم دریافـت کـرده و از آنـان اسـتفاده کنیـد. 
T.me/abaratinfo .بـراي اسـتفاده از این صفحـه، بـه ایـن نشـانی برویـد

فرصـت خوبـي اسـت تـا در کنـار گشـت و گـذار ایـن روزها، سـري هـم به 
احادیـث و معارف اهل بیـت بزنید و آنها را به صورت متن و عکس نوشـت، 
دریافـت کنیـد. »کانـال حدیث عشـق«، هـر روز، متناسـب با مناسـبت هاي 
ـ مذهبي تقویـم، احادیث زیبا و کاربـردي را همراه با تصاویر دلنشـین،  ملـي 
منتشـر مي کنـد کـه عـالوه بـر مـرور آنهـا، مي توانیـد بـا ارسـال آن بـراي 
عزیزانتـان، هدیـه اي بـاارزش را تقدیـم آنان کنیـد. براي عضویت و مشـاهده 
T.me/hadis_eshgh .مطالـب ایـن کانال، به ایـن نشـاني مراجعـه کنیـد

اگر دسـت به قلم هسـتید یا دوسـت دارید در روزهاي تعطیل، به عکس هاي 
باکیفیت و زیبا از حرم هاي مطهر اهل بیت دسترسـي پیدا کرده یا آرشـیو 
خوبي از این تصاویر را جمع آوري کنید، پیشـنهاد مي کنیم عضو کانال تلگرام 
»علقمـه گالـري/   alghameh ghaleri« شـوید و بیـش از یـازده هزار 
عکـس با موضوعات والدت، شـهادت، مناسـبتي و... را ببینید و آنهـا را ذخیره 
T.me/channelphoto .کنید. نشاني صفحه علقمه گالري هم این است
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مسـتند عقبه، داسـتان مشـاغل پشـت جبهه است که 

بـه کارگرداني امیر حسـین آقاپـور و تهیه کنندگي خانه  

مسـتند انقالب اسـالمي تهیه شـده اسـت. »آن روزها از 

جنـگ مي ترسـیدم. کارم تازه رونق پیدا کـرده بود و دلم 

نمي خواسـت آن را رهـا کنم. ابتـدا بهانـه  آوردم و گفتم 

من سـربازي نرفتـه ام و نمي توانـم در جبهه بجنگم ولي 

حاج داوود گفت قرار نیسـت با دشـمن بجنگیم. همین 

کاري را کـه این جـا انجـام مي دهیـم، پشـت خط مقدم 

جبهـه انجام خواهیـم داد. باید خودروهـاي رزمندگان را 

که آسـیب دیده اند، تعمیـر کنیم. اوایـل جنگ به خاطر 

مشـکالتي که وجود داشـت، خـودروي نظامـي در خط 

مقـدم کـم بـود و بسـیاري از آنهـا کـه شـب ها مجبـور 

بودنـد چـراغ خامـوش در پشـت خاکریزها تـردد کنند 

تصـادف مي کردند یـا واژگون مي شـدند و تعـدادي نیز به 

خاطـر اصابـت خمپـاره آسـیب مي دیدنـد. ما بایـد این 

خودروهـا را در کمترین زمان ممکن تعمیـر و روانه  خط 

مقدم مي کردیم. نمي دانسـتم چطـور این موضـوع را به 

خانواده ام بگویم. شـب وقتـي به خانه آمدم، موضـوع را به 

پـدرم گفتم. پـدرم مرا در آغوش کشـید و گفـت اگر تو به 

جبهـه نـروي، پس چه کسـي باید بـرود! مادرم هـم از من 

قـول گرفـت زنده برگـردم. وقتي خیالم از بابـت آنها راحت 

شد، سراغ همسـرم رفتم. با خودم گفتم خدایا! زن و چهار 

فرزندم را به امید چه کسي تنها بگذارم...« اینها خاطرات 

عبـاس باقري معـروف به  عبـاس دست طال سـت که در 

سـال هاي جنگ در پشت خط مقدم مکانیکي مي کرده.  

مشاغل پشت جبهه 

1

انیمیشن»شـاهزاده روم« داستان عاشقي و دلدادگي دختر 

پاکدامـن مسـیحي بـه نـام ملیـکا را روایـت مي کنـد که 

از تبـار پـدر، از نـوادگان یشـوعا، وصي حضرت عیسـي و از 

تبـار مـادر، نـواده قیصـر روم اسـت. سرنوشـت ایـن بانو به 

گونـه اي رقـم مي خـورد کـه وي نهایتا به کشـور اسـالمي 

عزیمـت مي کنـد. ایـن دختـر مسـیحي، سـرانجام پـس 

از آن کـه بـه همسـري امـام یازدهـم شـیعیان در مي آید، 

محمدیـان،  هـادي  مي گـردد.  بشـریت  منجـي  مـادر 

کارگردانـي ایـن انیمیشـن را بـه عهـده داشـته اسـت. 

انيميشن»شاهزاده روم« اينستاگرام

نداریـد،  را  کتـاب  و  طوالنـي  متن هـاي  خوانـدن  فرصـت  کـه  حـاال 
مي توانیـد بـا مـرور خاطـرات و سـیره زندگـي بزرگانـي کـه در حـال 
و هـواي خـدا و اهل بیـت  نفـس کشـیده و جـان و جواني شـان 
را در راه احیـاي دیـن گذاشـته اند، توشـه اي بـراي خـود برگزیـده 
و به راحتـي، بـا زندگـي علمـا و صاحـب نفسـان معاصر و گذشـتگان 
آشـنا شـوید. »سـیره علمـا«، نـام صفحه اي اسـت کـه به شـما معرفي 

 »sire.olama.ir/علمـا سـیره  »موسسـه  مي کنیـم. 

حتماً شما هم امروزه، از فروشگاه هاي اینترنتي خرید مي کنید و با انتخاب چند 
دکمـه و ارسـال مبلغ، کاالیي را که نیـاز دارید، در خانه تـان دریافت مي کنید! 
»دیـن کاال« نیـز، ایـن امـکان را برایتـان فراهم کـرده تـا کاالهاي مـورد نیاز 
فرهنگي تان را راحت و سـریع خریداري کرده و دریافت کنید. ابتدا در صفحه 
موردنظـر، تصویر، قیمت و کد محصول را مشـاهده کرده و بعد هم با تخفیف 
dinkala_com   / مناسب، آن را مي خرید. فروشگاه فرهنگي قدیم االحسان
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سـال جدید که از راه مي رسـد، هرکدام از ما  شـهر و اسـتاني را براي سـفر 
انتخـاب کـرده. خیلي ها مشـهد و برخـي کربـال را انتخاب مي کننـد. براي 
آنهـا کـه فرصـت و مجـال نیسـت، »نینـوا | صفحه تخصصي امام حسـین
 g« ایـن فرصـت را در صفحـه اینسـتاگرامي اش فراهم کـرده تا دوسـتداران
سیدالشـهداg، در روزهاي هفته، عرض ارادتشـان را به امام حسینg ابراز 
کرده و در زمان هاي مختلف، با پخش زنده از شـهر کربال، دل ها را راهي این شـهر 
»neinava /مقدس مي کند. اگر دل شما هم هوس کربال کرده... بسم اهلل. »نینوا

ببينيد پيشنهاد  هـفته نامه »چهارده«
بـرای تعطيالت نـوروز 18

فراغت
بهـاري

دين كاالعلقمه گالري

سيره علماحديث عشق

نينواعبرات
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اپليكيشـن

»قصه هـاي قرآني« نـام نرم افزاري موبایلي اسـت  1
کـه مجموعـه کتـاب سـه بعـدي مصـور و بازي هـاي 
»قصه هاي قرآني« را شـامل مي شـود. این مجموعه، با 
قالبـي کودکانـه و جـذاب جمـع آوري شـده و شـما 
مي توانیـد براي گذرانـدن اوقات فراغت کـودکان خود، 

از آن اسـتفاده کنید. این محصول، توسـط اسـتودیوي بازي سـازي و سرگرمي هاي 
اسـالمي ایراني)مهاد( تهیه و تولید شـده اسـت که مي توانید از کافه بازار، دریافتش کنید. 

 بـراي آنان که حرفه ستایشـگري اهل بیت 2
را برگزیده اند یا به شـعر و سـبک مداحي عالقه دارند، 
نرم افـزار »نواي هیئت« را انتخاب کرده  ایم. با اسـتفاده 
از این مجموعه، مي توانید به تمام اشـعار و سـبک هاي 
از   اهل بیـت مداحـان  توسـط  شـده  خوانـده 

سـال1388 تـا 1396 دسترسـي پیـدا کنید. اسـتفاده از متن اشـعار نیـز، قابلیت 
دیگـري اسـت که نواي هیئت، در این مجموعه، در اختیار شـما قـرار مي دهد. این 
نرم افـزار کاربـردي نیـز در کافـه بـازار، بـراي عالقه منـدان در دسـترس قـرار دارد.  

سـال نـو بـا شـهادت امـام هـادي شـروع  3
مي شـود، به میالد حضرت امیر متصل شـده و بعد 
هـم ماه رجب و شـعبان را در تقویم مي بینیـم. در این 
روزهاي سراسـر نـور، شـما مي توانید با نصـب نرم افزار 
»هیئت یـاب عقیق« در جـاي جاي کشـور، به محافل 

مذهبـي دسترسـي پیـدا کـرده و سـال نـوي خـود را بـا ذکـر نـام و یـاد اهل بیت 
پیامبـر آغاز کنید. این مجموعه، به شـما اجـازه مي دهد تـا نزدیک ترین هیئت را 
پیـدا کرده، از جزئیات آن مراسـم مطلع شـده و مسـیر منتهي به هیئـت را پیدا کنید.

بـراي شـما کـه اهـل کتـاب و مطالعـه هسـتید 
و همسـایه دیـوار بـه دیـوار مطالعـه، در روزهـاي 
آغازیـن سـال نـو، کتـاب »رنج آدم شـدن« نوشـته 
»سـیدمحمد سـادات اخوي« را که »انتشارات چاپ 
و نشـر بین الملـل« آن را منتشـر کـرده، پیشـنهاد 
مي کنیـم. یادداشـت هاي نویسـنده دربـاره دیـن و 
دینـداري در دنیـاي امروز کـه به قلمـي روان و زیبا 
جمـع شـده و بسـیاري از حرف هایـي را کـه در دل 
داریـد، جـواب داده. ایـن کتـاب را از دسـت ندهید. 

 کتـاب »آن چهـارده نفـر« نوشـته »محمدتقـي 
کوتاهـي  داسـتان  کتاب هـاي  آن  از  اختیـاري« 
اسـت کـه خوانـدن و ورق زدنش، دلنشـین اسـت. 
نویسـنده در این کتـاب، چهارده داسـتان از چهارده 
معصـوم را بـا همـان زبـان کهـن اما بـه روز نقل 
کـرده و تصویرگـري زیبـاي آن هـم بـه ارزش کار، 
بیشـتر افزوده است. انتشـارات »کتاب نیسـتان« با 
قیمتي مناسـب، این کتاب را روانه بازار کرده اسـت 
کـه مي توانید آن را تهیـه و از خواندنش، لذت ببرید. 

از  متفاوت تـر  اسـت  چندسـالي  خیمـه«  »نشـر   
گذشـته به چاپ عناوین مختلـف کتـاب، روي آورده. 
در ایـن بیـن، مجموعـه کتاب هـاي »صاحبـدالن« 
جایـگاه ویـژه اي بیـن مخاطبـان پیـدا کـرده. قیمت 
مناسـب، انتخـاب داسـتان هاي جـذاب و قلـم روان، 
مخاطـب را تشـویق تا همه مجلـدات ایـن مجموعه 
را هـم بخوانـد و از آنهـا لـذت ببـرد! همان طـور کـه 
از نـام ایـن مجموعـه پیداسـت، داسـتان واژه هایي از 
مي خوانیـد.   را  هم عصرمـان  صاحبـدالن  زندگانـي 

123

كـتاب

1  که نام کامل ایشـان حسـین بن علي بن موسـي الرضاg اسـت، یکي از کهن ترین 
مزارهاي موجود در ایران و مشـهورترین و باشـکوه ترین مکان زیارتي شـهر قزوین اسـت. در 
 »التدویـن فـي اخبـار قزویـن« آمـده اسـت: »در ایـن گورسـتان مـزار منسـوب بـه فرزنـد 

حضرت علي بن موسي الرضاg است که در خردسالي درگذشته بود.« 

مسـجد جامع کبیر با مناره هاي باشـکوه، ایوان هاي رفیع و گچ بري هاي نفیس آن  2
از آثار ممتاز دوره هاي اسـالمي به شـمار مي رود. قدیمي ترین بخش مسـجد، بعـد از آثار 
چهـار طاقي ساسـاني کـه در زیر مقصـوره قرار گرفتـه، طاق هاروني اسـت کـه در زمان 

»هارون الرشید« در سال 192 ه.ق ساخته شده. 

قـزوین

 علي بن مهزیار، یکي از شیعیان ممتاز و چهره هاي برجسته میان اصحاب اهل بیت 1
 اسـت. کسـي که توانسـت خدمت دو امام بزرگوار، یعني حضرت جواد و حضـرت هادي
برسـد و جـزو اصحاب و نزدیکان مخصوص ایشـان قرار گیرد. تـا آن جا که امـام جوادg به 
او وکالـت تـام دادنـد و از امام هادي نیـز در بعضي نواحي وکالت دریافت کرده اسـت. 
در انتهـا باید گفت که علي بن مهزیار نه تنها خودش جـزو اصحاب ویژه و مورد اطمینان 
اهل بیـت به شـمار آمده، بلکـه خانواده اش نیـز از این الطـاف و عنایات بي بهـره نبوده اند

اهـواز

مـزار شـریف علـي بن مهزیـار در شـهر اهـواز واقع شـده اسـت، و هـم اکنـون داراي بـارگاه 
باشکوهي است و مورد توجه مخصوص شیعیان و ارادتمندان به آستان اهل بیتقرار دارد.

حضرت ابوالحسـن علي بن امام محمدباقر در سـال 113 هجري قمري جهت  1
امر تبلیغ دین مبین اسالم و پاسخگویي به احساسات مذهبي مومنان وارد کاشان شدند 
و به مدت سـه سال در میان عاشـقان و دلباختگان اهل بیت به ارشاد مردم والیتمدار 
پرداختنـد. از ویژگي هاي بـارز این امامزاده الزم التعظیم مي تـوان به فرزند بالفصل بودن 
و همچنیـن نایب االمامین یعنـي امام محمدباقـر و امام جعفر صادق اشـاره کرد. 

کاشــان

»قصه هاي قرآني«

»نواي هيئت«

هيئت ياب عقيق

نشر خيمهآن چهارده نفررنج آدم شدن

 گردشگری

ویژه نامه هـیئت ها و محافل مذهبی
 شماره 67  سه شنبه 22 اسفند 1396 24 جمادي الثاني 1439



 نـام سـیدجواد عطـري بـراي اکثر زائـران حرم رضوي آشناسـت. نامي نیکـو که از سـال ها پیش به 
یـادگار مانـده و قطعا تا نسـل ها بعـد از این نیـز در یادها باقي خواهد ماند. حاج سـیدجواد موسـوي 
شـهره به سـیدجواد عطري، پیرغالم 90 سـاله اي اسـت که بیش از نیم قرن در حرم رضوي خدمت 
کرد و تیرماه همین امسـال به ملکوت اعلي پیوسـت. او سـال ها پیش به توصیه پدر به عطرفروشـي 
در حـرم رضوي مشـغول شـد و براي آن کـه کراهت ایـن کار را از بین ببرد، با بهره گیـري از علم پدر 
روحانـي خـود، به طـور همزمان بـه گفتن مسـئله در حرم پرداخـت. او سـال های سـال، صبح ها در 
 gمقابـل ایـوان طال صحبـت مي کـرد و در هنـگام نماز ظهر نیـز ضمن نقل معجـزات امـام رضا
بـراي زائـران مسـئله مي گفت. حاج سـیدجواد همچنین در مسـاجد و حسـینیه ها منبـر مي رفت 
و بعـد از تمـام ایـن منبرهـا به منظـور کسـب روزي حالل، عطرفروشـي مي کـرد؛ تـا این که مدتي 
بعـد در بـازار زنجیر و سـپس در بازار رضا مسـتقر شـد. او ارتباط بسـیار نزدیکـي با زائران داشـت و 
همـه او را به انصاف و مردم داري مي شـناختند. چه بسـاکه امروز نیز گرچه عطرفروشـي سـیدجواد 
از برکـت حضـور ایـن مرد باخدا محروم اسـت اما هنـوز هم آنهایـي که قصد خرید عطـري خوب و 
ارزان دارنـد، قطعـا سـري هم به مغـازه سـیدجواد مي زنند، زیـرا در این مغازه همه چیز مثل سـابق 
پیـش مي رود و فرزندان سـیدجواد با تـداوم راه پدر درصدد زنده نگه داشـتن نام نیکوي او هسـتند. 

حبیـب اهلل چایچیـان متخلـص به حسـان و خالق شـعر معـروف »آمدم  اي شـاه پناهم بـده« از 
شـاعران و مرثیه سـرایان بنـام اهل بیـت بود که پس از سـال ها خدمـت در این عرصـه، آبان 
ماه امسـال در 94 سـالگي دارفاني را وداع گفت. این شـاعر بنام که از او به عنوان طلیعه دار شـعر 
آییني یا پدر شـعار مذهبي یاد مي شـود، نخسـتین بار در 15 سـالگي، شـعر و شـاعري را شروع 
کـرد و اولین شـعر خـود را در وصف مرحوم پدرش سـرود. حاج حبیب اهلل چایچیـان پس از این 
شـعر با تشـویق هاي مـادرش، سـرودن اشـعار در مـدح و مرثیه ائمـهg را به طور جـدي ادامه 
داد و حتي شـعر »آمدم  اي شـاه پناهم بده« را نیز از مادرش الهام گرفت. او این شـعر مشـهور و 
 gمانـدگار را زماني سـرود که مـادرش را در حال بیماري بـراي آخرین بار به پابـوس امام رضا
بـرده بـود و در همـان حال، مشـهورترین شـعر آییني خـود را خلق کـرد. نکته جالـب توجه در 
مورد اسـتاد چایچیان این اسـت که او در 20 سـالگي به کربال سـفر کرد و از همان سفر با ارادت 
مضاعـف بـه خانـدان اهل بیـت، بـا خود عهد کـرد که فقط اشـعار مذهبـي و در وصـف ائمه 
اطهـار بسـراید. این شـاعر خوش طبـع و نامي که در دوران شـاعري خـود، بارها بـه تأثیرپذیري 
از اندیشـه هاي عالمـه امیني و عسـکري اشـاره کرده بـود، بیش از نیـم قرن عمر خـود را صرف 
سـرودن اشـعاري در وصـف اهل  بیت  کرد و از خود سـه دیوان ارزشـمند به یادگار گذاشـت. 

حاج سيدجواد موسوي
وادي نوكري: واعظ و عطرفروش بنام حرم رضوي

حاج حبيب اهلل چايچيان
 وادي نوكري: شاعر و مرثيه سراي اهل بيت
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نگاهي به  زندگي برخي پيرغالماني 
که سال 96 از ميان ما رفتند

چه بي نشاط بهاري 
كه بي رخ تو رسيد

ــه تعــدادي  ــان رســيد. ســالي ك ــه پاي ــش ب ــا و بدي هاي ــا تمــام خوبي ه ســال 1396 ب
ــس  ــن پ ــا از اي ــيدند ت ــر كش ــا پ ــان م ــت از مي ــتداران اهل بي ــان و دوس از پيرغالم
بــا قرائــت فاتحــه اي بــه نيكــي از آنهــا يــاد كنيــم. در ايــن گــزارش بــه معرفــي برخــي 
ــم.  ــي داري ــا را گرام ــره آنه ــاد و خاط ــا ي ــم ت ــدر مي پردازي ــان گران ق ــن خادم از اي

نفيسه خانلری

مسافـران



حـاج احمـد اقـوام شـکوهي، قدیمي تریـن و مسـن ترین 
نقـاره زن حـرم امام رضـاg بود کـه به رسـم خاندانش، 
حـدود 70 سـال در حـرم امـام رضـاg خدمـت کـرد و 
در تمـام ایـن سـال ها بـدون غیبـت خـود را بـه نقارخانه 
رسـاند تـا بـا باالرفتـن از 104 پلـه نقارخانـه، نـواي رضـا 
رضـا را در مشـهد طنین انـداز کند. وابسـتگي او بـه بارگاه 
ملکوتـي امام رضـاg به حـدي بود که خـودش مي گفت 
حتـي در روزهـاي عـزا کـه نقار  خانـه تعطیل اسـت، انگار 
گمشـده اي دارد. حـاج احمد اقوام شـکوهي تمـام عمرش 
را وقـف امـام رضـاg کـرد و در تمـام دوران عمـرش، با 
تـوکل بـه خداونـد و توسـل بـه امـام رضـاg در کمـال 
سـالمتي زندگي کـرد. این نقـاره زن بنام رضوي سـرانجام 
در آذرماه امسـال و در 91 سـالگي دارفانـي را وداع گفت و 
سـعادت خدمت در این وادي را به نسـل هاي بعدي سپرد. 

حاج سیدحسـن معطر پیرغالم محبوب و متواضع خاندان 
اهل بیـت از آن دسـته افـرادی بـود کـه همـه او را بـه 
ادب و اخالص کالمش مي شـناختند. سیدحسـن اهمیت 
زیـادي بـه خوانـدن کتـاب و درک معرفتـي از موضـوع 
مـي داد و خـودش نیـز از همـان ابتـدا برهمین مبنـا قدم 
در راه اهل بیـت گذاشـت. او از محضر اسـتادان بزرگي 
همچـون مرشـد رضـا توکلـي و حـاج مـرزوق بهره بـرد و 
در دوران نوکـري خـود چنـد جلـد کتـاب نوشـت کـه از 
بیـن آنهـا کتـاب مصائب المعصومین و اوالدهـم مظلومین 
را بـه چـاپ رسـاند. ایـن پیرغـالم بامعرفـت که به سـبب 
نوکري در دسـتگاه اهل بیـت، مقتل نویسـي، مداحي، 
تحقیـق و نویسـندگي، از اعتبار باالیـي در جامعه مداحان 
برخـوردار بـود، سـرانجام فروردیـن امسـال پـس از 70 
سـال خدمـت در ایـن وادي دعـوت حـق را لبیـک گفت. 

حاج حمزه شـیرین مردي اسـت که سـال 1358 سـنگ بنـاي اولیه 
حسـینیه اي به نام »یاحسـینم« را بناگذاشـت و خودش نیز سال هاي 
سـال در ایـن حسـینیه به عـزاداران اباعبـداهللg خدمت کـرد. این 
پیرغـالم مخلـص اهل بیت با محاسـن سـفیدش، مقابل عـزاداران 
و کـودکان هیئـت خـم مي شـد، دسـت ادب به سـینه مي گذاشـت و 
بـه آنها خـوش آمـد مي گفت. حـاج حمـزه همچنین حرمـت خاصي 
بـراي جوانـان قائـل بـود و جوانـان بسـیاري به لطـف کـردار و منش 
نیکوي او، جذب حسـینیه و هیئت اباعبداهلل الحسـینg مي شـدند. 
 حسـینیه اي کـه صرفـا مختـص بـه برگـزاري مجالـس اهل بیـت
نبـود و خانـه امیـد نیازمندانـي بـه شـمار مي رفـت کـه از گوشـه و 
کنـار شـهر بـه حاج حمـزه معرفـي مي شـدند. به واقـع ایـن پیرغالم 
از محبوبیـت  تمـام خصایـص اخالقـي اش  بـه سـبب   اهل بیـت
خاصـي نزد مـردم برخـوردار بـود و تـا همین امسـال کـه دارفاني را 
وداع گفـت، از هیـچ تالشـي بـراي نوکـري اهل بیت دریـغ نکرد. 

محزونـي  نـواي  نمي  افتـاد.  لب  هایـش  از   اهل بیـت ذکـر 
سـوگ  در  و  مي نشسـتند  منبـرش  پـاي  خیلي هـا  و  داشـت 
اباعبداهلل الحسـینg اشـک مي ریختنـد. حاج سـیدآقا فاطمي 
مـداح نامـي هیئـت فاطمـي بـود و یـک عمر بـراي خدمـت به 
اهل بیـت تالش کـرد، تا این کـه خردادماه امسـال به ملکوت 
اعلـي پیوسـت. مـردم، این مـرد محبـوب را عالوه بـر پیرغالمي 
اهل بیـت، به ویژگي هاي برجسـته اخالقي اش مي شـناختند. 

او ریش سـفید و سـنگ صبـور همـگان بـود. 
همیشـه در سـالم کردن به پیر و کودک پیشـقدم مي شد و اعتقاد 
داشـت که مداح اهل بیـت باید مراقـب گفتار و رفتارش باشـد، 
چراکـه خـوب و بـد او را بـه پـاي اهل بیـت حسـاب مي کننـد. 
مرحـوم فاطمـي، نمونـه کامل یک مـداح با اخالص و ساده زیسـت 
بـود کـه هیچ چشمداشـتي بـه پـول روضه نداشـت و برکـت را در 
نـگاه خداونـد و خانـدان اهل بیت مي دیـد نه در دسـتان مردم. 

حـاج علـي کالهـدوز از آن دسـته پیرغالمانـي بـود کـه 
همـه او را بـه ویژگي هـاي نیکویي همچـون مـردم داري و 
خوش نامـي مي شـناختند. او که بعـد از پـدرش آقابزرگ، 
یکي از بنیانگذاران حسـینیه فاطمیون بود و درسـت مثل 
او مسئولیت حسینیه را برعهده داشـت، همواره با چهره اي 
خندان مقابل حسینیه فاطمیون مي نشسـت و با احترام و 
لحني مهربان به مهمانان حسـینیه خـوش آمد مي گفت. 
اخالق و منش این پیرغالم و میزباني او از مهمانان اباعبداهلل 
الحسـینg آن قدر شایسـته بـود که خیلي ها به سـبب 
همین ویژگي ها، به دسـتگاه اهل بیتg کشـیده شـده 
و در ایـن وادي مانـدگار شـدند. حـاج علي کالهـدوز بیش 
از 70 سـال در خانـه اهل بیت خدمت کـرد و درنهایت 
 نیـز بـه برکـت سـال ها نوکـري، همزمـان بـا والدت امـام 
حسـینg در خرداد ماه امسال به ملکوت اعلي پیوست. 

حـاج عزت اهلل مومني از شـاگردان شـیخ رجبعلي خیاط 
بود که اردیبهشت امسـال بعد از سال ها خدمت به خلق 
خـدا و خاندان اهل بیـت در 99 سـالگي، دنیا را ترک 
کـرد. او کـه به عنـوان اسـتاد و عارفي مخلص شـناخته 
مي شـد، هرهفته بـراي مـردم، محفـل اخالق داشـت و 
پندهایش آن قدر دلنشـین و گیرا بود که هر کسـي را به 
خود جلب مي کـرد. براي این عـارف بزرگـوار، دین ورزي 
معنایي جـز خدمت به خلق نداشـت و خدایي شـدن را 
با مردم نشسـتن مي دانسـت. حـاج عـزت اهلل در خدمت 
به خانـدان اهل بیت نیز زبانـزد بـود. او ارادت خاصي 
به مقـام صاحب الزمـانf داشـت و همواره با افسـوس 
مي گفـت: »امـام زمان کسـي را نـدارد برایـش کار کند. 
یک مشـت رفیق دسـت و پا چلفتـي مثل مـن دارد که 
هیچ کاري ازشـان سـاخته نیست. اسـالم غریب است.«

حاج احمد اقوام شكوهي
وادي نوكري: نقاره زن حرم رضوي

حاج سيد حسن معطر
وادي نوكري: مداح اهل بيت

حاج حمزه شيرين
وادي نوكري: خادم و هيئت دار اهل بيت

حاج سيدآقا فاطمي
وادي نوكري: مداح و ذاكر اهل بيت

حاج علي اكبر كالهدوز
 وادي نوكري: خادم و هيئت دار اهل بيت

حاج عزت اهلل مومني
  وادي نوكري: عارف و خادم اهل بيت
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