ز تربت شهدا بوی سیب می آید
گاهنامه فرهنگی ،سیاسی ،اجتامعی بوی سیب
شامره /16آبان/97قیمت1000:تومان/تیراژ150:

3

دانشگاه چگونه به حسامبان می رسد؟ 3

کربال منتظر ماست

تفکــر عامــه مــردم از موعــد ظهــور ایــن اســت
کــه بایــد متــام دنیــا را ابــر ســیاه ظلــم بگیــرد،
ایــن بــه معنــای واقعــی گوشــه نشــینی و بــی
توجهــی بــه امــر ظهــور اســت اســت.......

از جملــه جاهایــی کــه بایــد دســت در جیــب
مبــارک کنیــد تــا مبــادا عنکبــوت النــه بزنــد
همیــن ســلف دانشــگاه اســت .بــه خصــوص
زمانــی کــه عجلــه داریــد.....

5

7

بانوی عقیله

جریــان شــیعی پــس از مجاهــدت چندیــن هـزار
ســاله پیام ـران بــه ویــژه مجاهــدت و شــهادت
خانــدان نبــوت اســام نیــاز بــه تثبیــت دارد و
ایــن تثبیــت بــا خــون اباعبداللــه.....

غریب آشنا

خــودت هــم خــوب مــی دانــی هیچوقــت بــه
عشــق در یــک لحظــه اعتقــاد نداشــتم تــا لحظــه
ای کــه اســم رضــا را شــنیدم ،نامــت زیباتریــن
پارادوکــس دنیــا را ب ـرای دمل داشــت.....
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فاطمه زارعی

از محرم تا صفر
تاریــخ را کــه مــی خوانیــم بــا خودمــان مــی گوییــم« :اتفاقــی
اســت کــه افتــاده! رشایــط اینطــور رقــم خــورده و…» امــا ذره
ای حواســان نیســت کــه تاریــخ ،هویــت هــر ملــت ،مســبب
اتفاقاتــش و چــه خــوب و چــه بــد ،عملکــرد انســان اســت .از
رحلــت پیامــر(ص) تــا شــهادت معصــوم تریــن و بزرگوارتریــن
افـراد بــر؛ یعنــی امامــان معصــوم(ع) همــه بــر گــردن ماســت.
مــا بــه تاریــخ ،بــه مثابــه ی داســتانی مــی نگریــم قبــل از
خــواب؛ هرچنــد کــه آن مــی توانــد آیینــه ی عربمتــان قـرار گیــرد.
بــه تعبیــر امیراملؤمنیــن علــی(ع)« :عــرت هــا چــه زیــاد انــد و
عــرت گیرنــده هــا انــدک!» مــا کــه قصــد نداریــم تــا کربالیــی
دیگــر رقــم زنیــم و مکانــی بــه غریبانگــی بقیــع ایجــاد کنیــم؛
چ ـرا درس منــی گیریــم!
بــه راســتی کــه تاریــخ عجیــب اســت! امــا عجیــب تــر از آن
چیســت کــه آن را زنــده نگــه داشــته اســت؟ عجیــب تــر از آن
عشــق اســت؛ عشــقی کــه مــردم را بــه هیاهــو و دنبــال روی از
حقیقــت وامیــدارد .همیــن عشــق اســت کــه باعــث مــی شــود
انســان کولــه بــارش را جمــع کنــد و پابرهنــه اجتــاع پرشــکوهی
را رقــم بزنــد؛ فریــاد «لبیــک یــا حســین» گــوش عــامل را کــر کنــد
و ســیلی باشــد بــر دهــان ظلــم؛ کــه نگــذارد تاریــخ را دوبــاره
تک ـرار کنــد و آن وقــت اربعیــن هــا بــاز مــی آینــد و همنــوا
مــی شــوند بــا گنبــد ســبز پیامــر(ص) ،قربســتان بقیــع و گنبــد
طالیــی هشــتمین اخــر تابنــاک امامــت.
عشــق مــی آیــد کــه نگــذارد تاریــخ ،از محــرم تــا صفــر را تکـرار
کند !

شناسنامه
صاحب امتیاز :هیئت دانشجویی محبان الحسین(ع) _
داشنگاه علوم پزشکی رفسنجان
مدیر مسئول :محمد باهری
رسدبیر :فاطمه زارعی
طراح:محمد باهری
ویراستار :فاطمه شکیبی _نفیسه امینی
شامره /16 :آبان97
قیمت 1000:تومان
تیراژ150 :
با سپاس فراوان از متام کسانی که ما را در تهیه این نرشیه
یاری رساندند.

مذهبی

2
جاج آقاعرفاویان

برخورد با دوست و دشمن در
اسالم

انســان در رابطــه بــا دوســت خــود و حتــی
دشــمنش بایــد یکــری از اصــول اخالقــی را
رعایــت کنــد:

کســانی کــه در کار دیــن بــا شــا نجنگیــده و شــا
را از دیارتــان بیــرون نکــرده انــد بــاز منــی دارد کــه
بــا آنــان نیکــی کنیــد و بــا ایشــان عدالــت ورزیــد؛
زیــرا خــدا دادگــران را دوســت مــی دارد .فقــط
خــدا شــا را از دوســتی بــا کســانی بــاز مــی دارد
کــه در کار دیــن بــا شــا جنــگ کــرده و شــا را از
خانــه هایتــان بیــرون رانــده و در بیــرون راندنتــان
بــا یکدیگــر همپشــتی کــرده انــد.

.1رعایت عدالت:
پیامــر گرامــی اســام صلــی اللــه علیــه و آلــه
بــه اج ـرای عدالــت در همــه امــور مأمــور بــود.
خداونــد متعــال در مــورد داوری بــه عدالــت
در میــان کافــران بــه آن حــرت مــی فرمایــد:
«فَــ ِإن َجــآؤُوکَ فَا ْحکُــم بَیْ َن ُهــم أَ ْو أَ ْعــر ِْض َع ْن ُهــ ْم
ــروکَ شَ ــ ْیئا َو إِ ْن
َوإِن تُ ْعــر ِْض َع ْن ُهــ ْم فَلَــن یَ ُ ُّ
ِ
ـت فَا ْح ُکــم بَیْ َن ُه ـ ْم بِالْ ِق ْسـ ِ
ـب
َح َک ْمـ َ
ـط إِ َّن اللّ ـ َه یُحـ ُّ
الْ ُمق ِْس ِ
ــطی َن»(مائده)42 :؛ اگــر کافــران نــزد تــو
آمدنــد میــان آنــان داوری کــن یــا از ایشــان روی
برتــاب و اگــر از آنــان روی برتابــی هرگــز زیانــی
بــه تــو نخواهنــد رســانید و اگــر داوری مــی کنــی
پــس بــه عدالــت در میانشــان حکــم کــن کــه
خداونــد دادگــران را دوســت مــی دارد.

از ســیاق آیــات و ویژگــی هایــی کــه در ایــن دو
آیــه آمــده روشــن مــی شــود که منظــور از کســانی
کــه بــا مســلامنان نجنگیــده و آنــان را از دیارشــان
بیــرون نکــرده انــد ،کافرانــی هســتند کــه بــا پیامرب
اکــرم صلــی اللــه علیــه و آلــه و مســلامنان بــر
تــرک جنــگ ،بیــرون نرانــدن مســلامنان و کمــک
نکــردن دشــمن بــر رضر مســلامنان عهــد و پیــان
ـران
بســته بودنــد ،هــان گونــه کــه بیشــر مفـ ّ
مـراد از ایــن افـراد را کافـران معاهــد دانســته انــد

.2نیکی کردن به دشمنان غیر حربی:
«الَ یَ ْن َهاکُ ـ ُم اللَّ ـ ُه َعــنِ ال َِّذی ـ َن لَ ـ ْم یُقَاتِلُوکُ ـ ْم ِفــی
الدِّیــنِ َولَــ ْم یُ ْخ ِر ُجوکُــم ِّمــن ِدیَا ِرکُــ ْم أَن ت َ َُّبو ُهــ ْم
ــب الْ ُمق ِْس ِ
ــطی َن
َو تُق ِْســطُوا إِلَ ْیهِــ ْم إِ َّن اللَّــ َه یُ ِح ُّ
إِنَّ َــا یَ ْن َهاکُــ ُم اللَّــ ُه َعــنِ ال َِّذیــ َن قَاتَلُوکُــ ْم ِفــی
الدِّیــنِ َوأَ ْخ َر ُجوکُــم ِّمــن ِدیَا ِرکُ ـ ْم َو ظَا َه ـ ُروا َعلَــی
إِ ْخ َرا ِج ُک ْم»(ممتحنــه 8 :و )9؛ خــدا شــا را از

.3امانت داری و پای بندی به عهد و پیامن:
پیامــر اکــرم صلــی اللــه علیــه و آلــه هــر نــوع
عهــد ،پیــان و قــرارداد بــا مســلامنان یــا غیــر
مســلامنان ،بــه رضر یــا نفــع فــرد باشــد واجــب
مــی دانــد و تنهــا مــوردی کــه پــای بنــدی بــه
عهــد و پیــان را رضوری منــی دانــد مــوردی اســت
کــه طــرف مقابــل پیــان شــکنی کــرده باشــد.
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محدثه بابایی

کربال منتظر ماست...

مــی تــوان ایــن روزهــا صــدای ســایش کفــش
هــای پیرمــردی را شــنید کــه در جــاده ی عشــق
بــه شــوق دیــدار قــدم برمــی دارد ،ودر هــر قــدم
عاشــقانه محبوبــش را صــدا مــی زنــد ،انــگار
خســتگی راه و تاولهــای پــا رمقــش را ب ـرای رفــن
چندبرابــر مــی کنــد ،چشــم هــای عاشــقش فریــاد
مــی زنــد کــه چقــدر ب ـرای دیــدار معشــوق بــی
تــاب اســت .ایــن ســفر ،ســفر آزمودگیســت ،حتــی
بــا وجــود ســختی راه و تاولهــای پــا بایــد بســوی
معشــوق دویــد ،معشــوقی بــه رنــگ موعــود.
کســی کــه فقــط افــراد پــای کار مــی خواهــد،
افــرادی کــه رسدی زمســتان و گرمــی تابســتان را
بهانــه نکننــد و مردانــه پــای حــق مباننــد ،ایســتادن
پــای حــق ،مبــارزه را رشوع مــی کنــد.
تفکــر عامــه مــردم از موعــد ظهــور ایــن اســت
کــه بایــد متــام دنیــا را ابــر ســیاه ظلــم بگیــرد ،ایــن
بــه معنــای واقعــی گوشــه نشــینی و بــی توجهــی
بــه امــر ظهــور اســت و بیانگــر آن اســت کــه
مقدمــات ظهــور بایــد از جبهــه ی باطــل رشوع
شــود؛ ایــن افــکار باطلیســت ،یعنــی تنهــا گذاشــن
ولــی زمــان .انقــاب و نهضــت مــا جوانانــی ایــن
چنیــن منــی خواهــد کــه فقــط نظــاره گــر ظلــم
باشــند و مــدام دم از ایســتادگی و پشــتیبانی مــی
زننــد و فقــط بـرای ظهــور ،دعــا مــی کننــد ،دعــای
بــدون عمــل .یقینــا حــرت بــه تنهایــی منــی
تواننــد کارهــا را پیــش بربنــد و نیــاز بــه دعــوت

کننــده بــرای طاعــت خداســت ،نیــاز بــه یــار
هایســت کــه روشــنگری کننــد و بصیــرت افزایــی
بـرای مــردم داشــته باشــند.برای ظهــور همــه چیــز
فراهــم شــده فقــط بــرای حــرت ،عبــاس(س)
و زینــب(س) معدودنــد .بایــد بدانیــم قــدم
بــه قــدم از نجــف تــا کربــا پیــاده رفــن یعنــی
مقدمــات حکومــت علــی(ع) را فراهــم کــردن تــا
دیگــر ســقیفه ای بـرای مهدی(عــج) شــکل نگیــرد،
تــا دیگــر ابوموســی اشــعری هــا در اصحابــش
نباشــند .ســقیفه شــکل گرفــت چــون زمینــه
فراهــم نبــود ،زمینــه ی پذیــرش منجــی؛ و امــروز
مــا هســتیم کــه بایــد ایــن زمینــه را فراهــم کنیــم،
همیــن مــا کــه بــه شــیعه بودمنــان مفتخریــم .از
صفــر کــه منــی شــود رشوع کــرد .خواهــر و بـرادر
مســلامنم تــا قــدم بــه میــدان نگذاریــم و علــم
حــق را بــه دســت نگیریــم ،زمینــه ظهــور فراهــم
نیســت .چــرا؟ چــون ظلــم ظاهــر منــی شــود و
ممکــن اســت در لبــاس حــق ظاهــر شــود ،آنوقــت
نفــاق بــه میــان مــی آیــد .آنوقــت اســت کــه مــی
گوینــد علــی(ع) و معاویــه؛ و جانشــین پیامــر را
بــا مــردی هــم ت ـراز مــی کننــد کــه خداونــد او و
خاندانــش را شــجره ملعونــه نامیــده اســت.
پیــاده روی اربعیــن علــم حــق را بــه دســت گرفــن
اســت تــا بگوئیــم نرصتــی لکــم معــدة؛ شــا را
یــاری مــی کنیــم ،حتــی بــا ســختی هــای راه ،حتــی
بــا طعنــه هــا و تفرقــه افکنــی هــا.

انتقاد(!)

محمد باهری

دانشگاه چگونه به
حسامبان میرسد؟
بــر همــگان واضــح و مربهــن اســت ،زمانــی کــه نتایــج را نــگاه
میکنیــد و میبینیــد دانشــگاه علــوم پزشــکی رفســنجان قبــول
شــدید ،ابتــدا ســوی امیدتــان کــور میشــود .امــا بعــد بــه
خودتــان دلــداری میدهیــد کــه خــب چنــان دانشــگاه بــدی هــم
نیســت .امــا وقتــی وارد دانشــگاه میشــوید ،متوجــه میشــوید
کــه یــک علــوم پزشــکی رفســنجان اســت وجیــب خالــی
دانشــجو! و وقتــی ایــن بــرای جیــب یــک دانشــجو فاجعــه
محســوب میشــود کــه آگاه باشــید ایــن هزینــه هایــی کــه
از جیــب شــا میــرود ،در هیــچ دانشــگاه دیگــری از جیــب
دانشــجوی مملکــت منیــرود!
از جملــه جاهایــی کــه بایــد دســت در جیــب مبــارک کنیــد تــا
مبــادا عنکبــوت النــه بزنــد همیــن ســلف دانشــگاه اســت .بــه
خصــوص زمانــی کــه عجلــه داریــد یــا قـرار اســت غذای دوســت
گرامیتــان را بریزیــد در ظــرف یکبــار مــرف و و دوســتتان را
بــه واســطه لقــب هــای مناســبی کــه اهــدا میکنیــد ،پشــیامن
میکنیــد کــه چ ـرا آن زمــان میــل غذایــش نیامــده اســت تــا بــا
رس بــه ســلف بــرود و غــذای دوستداشــتنی(!) را میــل کنــد.
از دیگــر کاربــرد هایــی کــه جیــب شــا در دانشــگاه علــوم
پزشــکی رفســنجان دارد ،ب ـرای دیرکــرد تائیدیــه انتخــاب واحــد
اســت .اگــر تائیدیــه انتخــاب واحدتــان را دیــر دریافــت کنیــد
ازشــا مبلــغ  10000تومــان میگیرنــد .شــاید بگوییــد ایــن بـرای
تنبیــه اســت ،امــا چــه بگویــم زمانــی کــه بـرای دادن ایــن مبلــغ
نــه شــاره حســاب میدهنــد کــه پــول واریــز کنیــد و نــه حداقل
فیشــی بــه دســتتان میدهنــد کــه بگوییــد پــول واریــز کــرده
ایــد! شــا خــر نداریــد امــا از مــا بهـران بــه گــوش مــا رســانده
انــد کــه دانشــگاه هــای دیگــر (بــه عنــوان منونــه دانشــگاه
علــوم پزشــکی بــم و یــزد) اصــا تائیدیــه انتخــاب واحــد ندارنــد
چــه برســد بــه اینکــه دیرکــرد داشــته باشــند!
از دیگــر عجایــب دانشــگاه مــا تصویــب قانونــی یــک بــار
مــرف در ســال هــای نچنــدان دور تحــت عنــوان پرداخــت
شــهریه بــرای برداشــن واحــد افتــاده در تــرم هــای دیگــر
توســط حـرات هیِئــت امنــاء بود.تصمیمــی کــه فقــط در یــک
ســال اج ـرا شــد و ســپس لغــو شــد .
مــی شناســم دانشــجویانی را کــه هنــوز در ذهنشــان ایــن
ســوال وجــود دارد کــه چــه کســی پاســخگوی پــول هایــی کــه
بــه عنــوان کمــک بــه دانشــگاه در آن ســال از مــا گرفتــه شــد
خواهــد بــود؟
خالصــه اینکــه اگــر مــا حواســان بــه جیبــان نباشــد ،دانشــگاه
بــه خوبــی حواســش جمــع اســت و تصمیــم میگیــرد کــه چگونه
و از چــه زوایایــی بـرای خودمــان(!) هزینــه کنیــم.
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مصاحبه

دوباره اربعین نزدیک است و قرا ِر ساالنه عاشقانِ را ِه حرضت اباعبدالله الحسین(ع) برای رشکت در بزرگرتین راهپیامیی جهان فرا می رسد و قافله دل های شیدایی
اباعبدالله به راه افتادند تا قدم در جاده افالکی نجف – کربال بگذارند.
گویی امسال با توجه به رشایط ویژه اقتصادی و تحریم ها ،رهروان پرشورتر و بی قرار تر از هر سال دیگر با سپردن دل به جاده ،مسیر قدوم عمه سادات را به لطف اشک،
تربک می کنند تا به کربال یار رسند آنها که قدم قدم تا حرم می روند از شوق زیارت بی قرارند و آنها که جامانده اند گرفتار حرست جانسوز دیدار.
سفر کربال آن هم با پای پیاده ،حکایت قرن ها عاشقیست...
به بهانه موسم پیاده روی اربعین بر آن شدیم تا در این شامره از نرشیه بوی سیب به رساغ مسافری برویم که با وجود سفر کربال و پایان تحصیل هنوز تشنه زیارت رهرب
حق امام حسین(ع) است و امسال هم مثل سال های قبل می خواهد به جمع مسافران و زائران کربال بپیوندد.
آقای سید محمد حسین موسوی نسب فارغ التحصیل رشته علوم آزمایشگاهی.
سالم آسید
چــی شــد آقــا امســال هــم بــه فکــر پیــاده روی
افتادی؟برنامــه قبلــی داشــتی؟
بسم الله الرحمن الرحیم
با عرض سالم و احرتام
حــاج آقــا پناهیــان در یکــی از ســخرنانی هاشــون
میفرماینــد کــه :زمانــی کــه ظهــور اتفــاق مــی افتــد
امــام زمان(عــج) میفرماینــد[ :ان جــدی الحســین قتــل
عطشــانا];هامنا جــد مــن امــام حســین(ع) تشــنه لــب
کشــته شــد.خب وقتــی امــام زمان(عــج) ایــن صحبــت
رو میفرماینــد یعنــی دارن بــه واســطه امــام حســین(ع)
خودشــون رو بــه جهانیــان معرفــی میکننــد و ایــن
زیــارت اربعیــن ،مظهــر و منــاد افرادیســت کــه دوســتار
ایــن مکتــب انــد و خودشــون رو بــا وجــود همــه
مشــکالت بــه ایــن زیــارت مــی رســونند.
بنــده هــم از خــدا خواســتم ان شــاءالله زیــارت رو
امســال نصیــب کنــه تــا بتونیــم بریــم و چنــد روزی در
یــک فضــا و مکانــی قـرار بگیریــم کــه رشایطمــون یکــم
از ایــن بعــد دنیایــی و گنــاه دور بشــه...ان شــاءالله
بتونیــم بریــم و نائــب الزیــاره همــه دوســتداران باشــیم.
امسال هزینه ها خیلی باالست مشکلی نداشتی؟
در بــاره هزینــه هــا مــن یــک مقــدار پــس انــداز داشــتم،
یــک مقــدار هــم خانــواده کمــک کردنــد منتهــا هزینــه
هــا امســال واقعــا بــاال رفتــه ،همیــن آمــاده کــردن
هزینــه خــودش یــک معذلــی شــده اگــر بخــوام دقیــق
تــر بگــم قبــا خیلــی بــه رصفــه تــر بــود چــون خــود
مــردم عـراق از زمــان و وقــت و کار خودشــون مــی زنــن
ب ـرای مــردم و زائریــن غــذا و موکــب مهیــا مــی کننــد
خیلــی هــا تــو خونشــون بــه مــردم جــا میــدن و هرکــس
بــه حــد و وســع خــودش ارادتشــو بــه اربامبــون نشــون
میــده ولــی کرایــه ماشــین مقولــه اصلیــه کــه متاســفانه
بــا پاییــن اومــدن ارزش پــول ملیمــون هزینــه هــا بــاال
رقتــه بخــوام مثــال بزنــم هزینــه ای کــه  80هـزار تومــان
بــوده االن رســیده بــه مــرز  250تــا  300ه ـزار تومــن.
ازشــیرینی هــا و ســختی هــای پیــاده روی ســال قبــل
برامــون بگــو خاطــره ای داری؟
اون زمانــی کــه میــری ممکنــه شــلوغی و طوالنــی بــودن
راه شــارو خســته کنــه ،بیــار بشــی ،دســت و پاهــات
درد بگیــره شــاید در مســیر گــم بشــی و تــا یــک مــاه
بعــد از ســفرت هنــوز ایــن هــا رو بــه یــاد داشــته باشــی

منتهــا همینجــور کــه مــی گــذره متــام ایــن ســختی هــارو
فرامــوش مــی کنــی و میگــی اربــاب مــارو بطلــب کــه
دوبــاره اربعیــن کربــا باشــیم ایــن شــیرینی کــه شــا
مــی رســی بــه زیــارت ،شــیرینی کــه بــا مــردم آشــنا
میشــی؛ مردمــی مهــان نــواز و مردمانــی از کشــورهای
مختلــف رو مــی بینــی باعــث شــوق مجــدد ایــن ســفره.
در مــورد خاطــره یــادم میــاد در یکــی از موکــب هــا مــن
در کنــار یــک پیرمــرد بــودم پرســیدم شــا کــی هســتی
کجایــی هســتی؟
رو کــرد بــه مــن گفــت :تونســی هســتم در تونــس شــیعه
هــا قلیــل انــد و ســنی هــا کثیــر(او عربــی صحبــت
میکــرد و مــن دســت و پــا شکســته باهــاش حــرف مــی
زدم) تنهــا عضــو شــیعه خانــواده مــن هســتم(فکر کنــم
گفــت ســنی وهابــی هســتند) بعــد گفــت همــرم هــم
شــیعه هســت .در مــورد رهــر و مرجــع ازش ســوال
کــردم ،گفــت :امــام خامنــه ای(خــودش ایــن لفــظ امــام
خامنــه ای رو بــه کاربــرد) همچنیــن در بیــن حرفامــون
بــه ایــن جملــه امــام خمینــی(ره) اشــاره کرد:مــا
انقالمبــون رو صــادر مــی کنیــم .وبعــد از انقــاب ای ـران
بــود کــه مــا تونســتیم بــا ایــن اســام شــیعی آشــنا بشــیم.

میگن اونجا خیلی هوامون رو دارن راسته؟
تجربــه ثابــت کــرده همجــا آدم خــوب و بــد هســت،
فرضــاً ممکــن هســت تعــدادی کمــی باشــن بــرای
خودشــون جــای خــوب رو بــردارن و ب ـرای اون زائــری
کــه میــاد بهرتیــن رو در اختیــار ق ـرار نــدن امــا خیلــی
هاشــون بــا کمرتیــن وســع مالــی ِصف هزینــه کــردن
ب ـرای امــام حســین(ع) ب ـرای ایــن مکتــب ،هرچــی کــه
دارن رو بــر رس دســت مــی گیرنــد ،بــرای زائریــن بــه
صــورت رایــگان در اختیــار ق ـرار مــی دهنــد حــاال اون
کســی کــه کمرتیــن تــوان رو داره بــا خرمایــی کــه میــاره
یــا اون کســی کــه تــوان باالیــی داره بــا غذاهایــی کــه

میــده یــا جــای خوابــی کــه مهیــا مــی کنــه بــه نظــر مــن
کــم منــی گذارنــد تــا آنجــا کــه در تــوان دارن زحمــت
مــی کشــند .ان شــاءالله اجرشــون بــا امــام حســین(ع).
اگــر ســال دیگــه ان شــاءالله زنــده باشــی بــازم
میای؟هدفــت از ایــن اومــدن هــا چیــه؟؟
مــا ان شــاءالله اگــر عمــری باشــه و امــام حســین(ع)
بطلبــه بنــده دوســت دارم کــه بــرم امــا اینکــه لیاقــت
رفــن رو تــا اون موقــع خواهــم داشــت یــا نــه منیدونــم
واقع ـاً ،امــا نیــت قلبیــم اینکــه بــرم بــه زیارتشــون.
در مــورد هدفــم واقعیــت تــوی ایــن راهپیامیــی تــوی
ایــن فضــا آدم یکبــار کــه بــره دیگــه دلــش مــی خــواد هر
ســال بــره یــک گوشــه ای از حکومــت مهــدوی رو ببینــه
کــه مــردم بــه هــم احســان دارن ،مادیــات کمرتیــن ارزش
رو بینشــون داره ،همــه بــه عشــق موالیــی خودشــون
اومــدن و دوســت دارن برســن بــه اون جایگاه.بنــده بــه
نظــرم ایــن رشایــط رو اگــر آدم بــره و تجربــش کنــه بــازم
دلــش مــی خــواد بــره و ان شــاءالله ایــن رفــن هــا ایــن
جمــع شــدن هــا همــه یــک دعــای مخلصانــه داشــته
باشــن کــه خــدا یــک نظــری کنــد و منجــی رو بفرســته،
اربعیــن ســال دیگــه بــا حضــور امــام زمان(عــج) باشــه.
حرفی داری به اونهایی که جاموندن بزنی؟
وقتــی کســایی مثــل مــن دارن میــرن یعنــی امــام
حســین(ع) کریمــه کــه منــو میطلبــه ،مــن نوعــی کــه
لیاقــت رفــن بــه کربــا رو نــدارم ،مــن نوعــی کــه ایــن
همــه کاراشــتباه انجــام میــدم در اون جایــگاه نیســتم که
بــرم .ایــن کرامــت و عظمــت اون خانــواده و اربابــه کــه
منــو میطلبــه پــس هــر بزرگــواری کــه واقعا دوســت داره
بــره بــه زیــارت اگــر از صمیــم قلــب بخــواد ،بعــد از
هــر منــازش مث ـاً یــه ســام بــه امــام حســین(ع) بــده و
بگــه آقــا مــا رو هــم بطلــب بــه نظــر مــن شــک نکنیــن
کــه امــام حســین(ع) دســت رد بــه ســینه کســی منــی
زنــه و اون رو بـرا ســال بعــد میطلبــه و اگــر هــم کســی
طلبیــده نشــده حتــا حکمتــی بــوده .در ایــن کــه اون
خانــواده کریمــه و لطــف داره هیــچ شــکی نیســت و
مطمــن باشــید شــایی کــه بــه انجــام مســتحباتت
مقیــدی و واجباتــت رو خــوب انجــام دادی و نتونســتی
بــری حکمتــی بــوده شــاید مث ـاً ســالهای دیگــه بتونــی
مرتــب بــری .اگــر بخــوام خودمونــی بگــم بایــد دعــا کــرد
تــا ایــن توفیــق نســیبمون بشــه.
آسید ممنون که برامون وقت گذاشتی
سفر به سالمت التامس دعا.
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امیرحسین ترابی نژاد

بانوی عقیله
نقش حرضت زینب(س) در واقعه عاشورا
در وهلــه دوم بــه رسبــازان جنــگ ســخت یعنــی شــهدای
انقــاب ،دفــاع مقــدس و مدافعــان حــرم مــی رســیم؛
کســانی کــه از جــان و زندگــی خودشــان گذشــتند تــا
نهــال انقــاب را بــا خــون خــود آبیــاری کننــد و ب ـرای
تحقــق و تثبیــت انقــاب در متامــی عرصــه هــای نظامــی،
ســازندگی و ...مجاهــدت هــا کردنــد؛ بــه ویــژه آنــان کــه
همــر و فرزنــد خــود را گذاشــتند و بــه ســوی بانــوی
دمشــق رفتنــد تــا مبــادا جســارتی بــه حــرم ایــن بانــو
شــود و پروانــه وار دور حــرم گشــتند تــا پیــام انقــاب را
در منطقــه نهادینــه کننــد.
امــا گــروه ســوم ،یعنــی زینبــان انقــاب خمینــی ،مــا
اف ـران جــوان جنــگ نــرم هســتیم کــه بایــد عامرگونــه
بــه تبییــن و تفســیر پیــام انقــاب در بیــن نســل جــوان
بپردازیــم و جوشــش خــون مدافعــان حــرم را در دل
جوانــان محقــق کنیــم.

هــر جریــان فکــری ،تاریخــی و اجتامعــی از ســه دســته حیــدری بــی بــی زینــب (س) مــی شــود.
اف ـراد تشــکیل شــده اســت:
چــه آنــگاه کــه ایشــان بــی اعتنــا بــه شــخص ابــن زیــاد
-۱کســانی کــه خطــوط فکــری و تئــوری ایــن جریــان را بــه مجلــس آن ملعــون وارد مــی شــود؛ ســپس آن خطبــه
تولیــد و تبییــن مــی کننــد.
غ ـ َرا را مــی خوانــد و شــهر کوفــه را بــه آشــفتگی مــی
 -۲کســانی کــه بــرای تثبیــت و اعتــای ایــن جریــان کشــد و در آســتانه شــورش علیــه بنــی امیــه ق ـرار مــی
تــاش و مجاهــدت مــی کننــد.
دهــد( ،ولــی بــه فرمــان امــام ســجاد(ع) مامــور بــه
 -۳کســانی کــه حاصــل مجاهــدت و تــاش هــای دو ســکوت در حیــن خبطــه مــی شــوند ،چــون هــدف اصلی
گــروه قبلــی را در مــن جامعــه و تاریــخ ،مانــدگار و بــی آبــرو کــردن یزیــد در شــام بــود ).و چــه آن وقــت
جاودانــه مــی کننــد.
کــه ایــن بانــوی جلیلــه
جریان شیعی پس از مجاهدت چندین هزار ساله بــه صــورت اســیر و بــا
پیامبران به ویژه مجاهدت و شهادت خاندان نبوت
در جریــان شــیعی ،گــروه
بدتریــن اهانــت هــا بــه
اسالم نیاز به تثبیت دارد و این تثبیت با خون
اول شــامل متامــی پیامـران اباعبداهلل در روز عاشورا آغاز می شود ،اما این خون مجلــس یزیــد وارد مــی
تاریــخ اســت.
ریخته شده می بایستی جوشش داشته باشد و هیچ شــود و بــا خطبــه ای
(س)
زینب
حضرت
سخن
و
وجود
گرمای
جز
چیز
ِ
گــروه دوم را امئــه مــا و
یزیــد مــرور
کوبنــده،
این جوشش را تضمین نمی کند.
یــاران ایشــان تشــکیل مــی
از پیــروزی را بــی آبــرو
دهنــد ،کــه در ایــن بیــن
مــی کنــد و اضمحــال
ـانِ
امــام حســین (ع) و قیــام ایشــان نقشــی بشــدت موثــر جریــان امــوی و ایضــا جریــان خالفــت را کلیــد مــی زنــد .آری مــا زینبـ مدافعــان زینبیــم؛ کــه حســین (ع) وار
و تثبیتــی را در تاریــخ ایــن جریــان و حیطــه مربــوط خالصــه کالم آن اســت کــه اگــر امــروز فرهنــگ رس خــود را فــدای اســام انقالبــی کردنــد تــا مــا زینـبوار
مقابــل دو اســام
بــه گــروه دوم ایفــا مــی کنــد( .در جریــان غــرب مــدرن عاشــورایی تنهــا فرهنگــی
گــروه اول را اسرتاتژیســت ،گــروه دوم را مهنــدس و اســت کــه بــه صــورت اگر امروز فرهنگ عاشورایی تنها فرهنگی است آمریکایــی و اســام
قــوی و محکــم در مقابــل که به صورت قوی در مقابل فرهنگ مضمحل غرب متحجــر بایســتیم.
گــروه ســوم را دیپلــات مــی نامنــد).
مدرن ایستاد است و سنگر به سنگر مواضع سرمایه
تازیانــه هایــی کــه آن
امــا حــال نوبــت گــروه ســوم اســت کــه در ایــن بیــن فرهنــگ مضمحــل غــرب
داری را فتح می کند ،فقط و فقط بخاطر آن است
حامســه هــای حــرت زینــب (س) در فاصلــه بیــن مــدرن ایســتاده اســت و که بانو زینب (س) نگذاشت که خون امام زمانش روز بــر پیکــر عمــه
جــان امــام زمــان (عــج)
عاشــورا و اربعیــن را مــی تــوان نقطــه ی عطــف تاریــخ ســنگر بــه ســنگر مواضــع
خشک شود و با خطبه ها و استقامت ها خود
خــورد هــان زخــم
جریــان شــیعی نامیــد.
رسمایــه داری را فتــح
زبــان هایــی اســت کــه
جریــان شــیعی پــس از مجاهــدت چندیــن ه ـزار ســاله مــی کنــد ،فقــط و فقــط
پیامـران بــه ویــژه مجاهــدت و شــهادت خانــدان نبــوت بخاطــر آن اســت کــه بانــو زینــب (س) نگذاشــت خــون امــروز بایــد در کــف جامعــه تحمــل کنیــم.
اســام نیــاز بــه تثبیــت دارد و ایــن تثبیــت بــا خــون امــام زمانــش خشــک شــود و بــا خطبــه هــا و اســتقامت رنــج هایــی بــی بــی زینــب (ع) در ایــن چهــل روز دقیقــا
اباعبداللــه در روز عاشــورا آغــاز مــی شــود ،امــا ایــن هــای خــود جوشــش ایــن خــون را تــا قیامــت تضمیــن هــان رنــج هایــی اســت کــه مــا مکلــف بــه تحمــل آنیــم
تــا نطفــه هــای شــوم تفکــر غربگرایانــه را در دل جامعــه
خــون ریختــه شــده مــی بایســتی جوشــش داشــته باشــد منــود.
نابــود کنیم.
و هیــچ چیــز جــز گرمــای وجــود حــرت زینــب (س) و
ســخنان ایشــان ایــن جوشــش را تضمیــن منــی کنــد .امــا اگــر بخواهیــم تئــوری انقــاب اســامی ایـران را هــم
در حالــی کــه جریــان امــوی رسخــوش از پیــروزی خــود در ایــن پــازل ق ـرار دهیــم ،اول بایــد بــه نقــش امامــان آنچنــان کــه رهــرم فرمــود :تــا جــان در بــدن دارم منــی
بــود و بــه گــان خــود کــه جریــان اهــل بیــت را بــه انقــاب ،افــرادی همچــون شــهید مطهــری ،شــهید گــذارم کــه تفکــر غــرب گرایــی در ایــن کشــور حاکــم
شــود.
کلــی نابــود کــرده اســت ،بــه ناگهــان شــاهد فریــاد هــای بهشــتی و ...بــه عنــوان گــروه اول اشــاره کــرد.
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محمد باهری

شعر

مدینه ،دوستت دارم

آفتاب در حجاب

«آفتــاب در حجــاب» اثــری
مانــدگار و درخشــان بــه قلــم
ســید مهــدی شــجاعی اســت ،کــه
روایتــی ســاده از زندگــی حــرت
زینــب(س) از دوران کودکــی تــا
عاشــورا ،اســارت و وفــات ایشــان
را ارائــه مــی کنــد.
نویســنده در ایــن کتــاب حــرت
زینــب(س) را مخاطــب ق ـرار داده
و ماننــد روایتگــری کــه لحظــه
لحظــه بــا ایشــان هم ـراه بــوده حــرف هــای دل ایشــان را بــه
قلــم در آورده اســت .روایتــی کــه از حالــت تاریخــی خــارج
شــده و بــه صــورت رمانــی عاشــقانه درآمــده اســت.
شــجاعی صدیقــة الصغــرى را اینگونــه معرفــی مــی
کند«:زینــب یعنــی شناســای بندهــای دل حســین ،یعنــی زیســن
در دهلیزهــای قلــب حســین ،عبــور کــردن از رگهــای حســین و
تپیــدن بــا نبــض حســین .زینــب یعنــی حســین در آئینـه تأنیــث.
زینــب یعنــی چشــیدن خارپــای حســین بــا چشــم .زینــب یعنــی
کشــیدن بــار پشــت حســین »...در جــای جــای داســتان اینگونــه
بــه عاشــقانه ای کــه بیــن حســین و زینــب وجــود دارد مــی
پــردازد.
داســتان ایــن کتــاب از کابــوس پریشــان حــرت زینــب در
کودکــی رشوع مــی شــود«:خواب دیــدم ،خــواب پریشــان دیــدم.
دیــدم کــه طوفــان بــه پــا شــده اســت ،طوفانــی کــه دنیــا را تیــره
و تــار کــرده اســت .طوفانــی کــه م ـرا و همــه چیــز را بــه ایــن
ســو و آن ســو پــرت میکنــد ،طوفانــی کــه چشــم بــه بنیــان
هســتی دارد .ناگهــان در آن وانفســا چشــم مــن بــه درختــی
کهنســال افتــاد و دمل بــه ســویش پرکشــید »...و در انتهــا بــا
تعبیــر همیــن خــواب متــام مــی شــود بــه گونــه ای کــه در آخــر
ماج ـرا حــرت زینــب کنــار قــر پیامــر(ص) رشوع بــه درد دل
مــی کند«:تعبیــر شــد خــواب کودکیهــای مــن پیامــر(ص)! و
مــن اکنــون بــا یــک دنیــا مصیبــت و غربــت تنهــا مانــدهام».
ایــن کتــاب شــامل  ۱۸قســمت و یــا بــه تعبیــر نویســنده ۱۸
پرتــو مــی باشــد .پرتــو هایــی عاشــقانه و جانســوز از زندگــی
حــرت زینــب ،صــر و اســتقامت ایشــان.
مــن ایــن کتــاب همزمــان بــا اینکــه احساســات خواننــده را
برمیانگیــزد او را بــه فکــر فرومیبــرد.
بــا اینکــه چــاپ نخســت ایــن کتــاب بــه ســال  ۷۷بــر مــی گــردد
تــا کنــون بالــغ بــر  ۲۸رسی چــاپ داشــته اســت امــا بــرای
اف ـرادی کــه ایــن کتــاب را مطالعــه منــوده انــد تازگــی دارد.
مطالع ـهی ایــن کتــاب بــه متامــی دوس ـتداران آن حــرت و
عاشــقان کربــا توصیــه میشــود.

بهزاد حاج محمد حسنی

مدینه دوستت دارم
پیمرب،مادر و فرزند
سه گوهر خفته در یک بند
ببوسم خاک آنجا را
چو کامم تلخ باشد چند
مدینه دوستت دارم
نگاهم کن...
منم مشتاق دیدارم
که شاید مجتبی(ع) گوید
به فردای قیامت،من
غالمم را خریدارم
مدینه دوستت دارم
بقیع منزلگه مادر
پس از آن داستانِ در
حسن چون کودکی آنجا،
گزارش

عملکرد هیئت
محبان الحسین
در ماه محرم

ایــام ســوگواری مــاه محــرم ،یکــی از بهرتیــن
فرصــت هایــی اســت کــه زنــگار قلــب هایــان
را بــا اشــک بــر ماتــم امــام حســین(ع) و ظلــم
هایــی کــه بــر خانــدان پیامــر رفــت ،شســت و
شــو دهیــم کــه گویــی ایــن قط ـرات اشــک ،مــا
را بــه فطــرت انســانیامن نزدیــک تــر و مأنــوس
تــر مــی کنــد.
فعالیــت هــای مذهبــی در دانشــگاه هــا در ســایه
ســار حکومــت اســامی ،هــر ســاله پررنــگ تــر از
گذشــته مــی شــود و مــا شــاهد حضــور بیشــر
دانشــجویان در مراســم هــای مذهبــی هســتیم.
دانشــگاه علــوم پزشــکی رفســنجان نیــز در ایــن
مســیر از قافلــه ی دنیــای اســام عقــب منانــده
و ســعی مــی کنــد تــا جایــی کــه امــکان دارد،
بیشــرین و بهرتیــن امکانــات را در اختیــار
دانشــجویان قــرار دهــد.
در اینجــا ،خالصــه ای از فعالیت های دانشــگاه ،در

به روی دوش پیغمرب
مدینه دوستت دارم
حسن در اوج بیامری
چو ماند بی هیچ رسداری
گشودی بازوانت را چو مادر فاطمه،زهرا
نگاهش سوی فرزندش
و گفتش باز آ سویم
که اینجا نیست آزاری
مدینه دوستت دارم
چو میدانم به دامانت
میان چند تخته سنگ
حسن شهزاده ی زهرا
در این تاریکیِ مطلق
بتابد عاملی را رنگ
بتابد عاملی را رنگ...
فاطمه سادات خادم

ایّــام ســوگواری اباعبداللــه الحســین(ع)ذکرمیگردد:
<<امیــد اســت کــه مقبــول ســید و ســاالر شــهیدان
و حــرت ولــی عرص(عــج) قـرار گیــرد>>:
 برگــزاری مراســم عــزاداری در تاســوعا وعاشــورای ُحســینی در ظهــر و شــب ،همــراه بــا
پذیرایــی ناهــار و شــام
 برگـزاری مراســم قرائــت زیــارت عاشــورا از دهــهی دوم ُم ّحــرم تــا آخــر دهــه
 برگــزاری جلســات و عــزاداری هیئــت محبــانالحســین(ع) بــا همــکاری کانــون موعــود و شــهدا،
هرشــب از ســاعت هشــت تــا ده و نیــم در
منازخانــه ی دانشــکده ی دندانپزشــکی
 پُخت شله زرد نذری و توزیع بین دانشجویان برگ ـزاری غرفــه هــای هیئــت ب ـرای دانشــجویانجدیدالــورود
 برپایی ایستگاه های صلواتی-فضاسازی دانشکده ها و خوابگاها
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بیــار همیــن کــه لبــاس ســبز ،آبــی یــا صورتــی
بیامرســتان را میپوشــد و آنژیوکــت را در
رگ خــود حــس میکنــد ،غــم عــامل بــر دلــش
مینشــیند؛ رنــج بیــاری ،نالــه همتختــی،
دوری از کار و زندگــی و ...دســت در دســت
هــم میدهنــد تــا زمینههــای افرسدگــی،
ناآرامــی و پریشــانحالی را در او بــه وجــود
آورد.
اضطــراب ،اســرس و افرسدگــی اولیــن
میکروبهایــی هســتند کــه جــان بیــار را
تهدیــد میکننــد .تحقیقــات نشــان داده اســت
کــه بیــاران دارای ســامت معنــوی بــاال از
اضط ـراب کمــری برخوردارنــد ،پــس معنویــت
درمانــی میتوانــد رسلوحــهی اقدامــات
درمانــی قــرار گیــرد ،زیــرا عامــل مؤثــری در
درمــان اســرس و اضطــراب اســت.
ابومحمــد ترقــی بــه دیــدار امــام رضــا (ع)
رفــت .بعــد از ســام و احوالپرســی ،امــام(ع)
فرمــود :ابومحمــد! هــر بنــده مؤمنــی کــه خــدا
او را بــه بالیــی گرفتــار منــود و او صــر کــرد،
ٌ
ادبی

7
فاطمه زارعی

معنویت درمانی

بــه طــور قطــع پــاداش شــهید را خواهــد داشــت .ابومحمــد بــا خــود فکــر
کــرد کــه امــام بــه چــه مناســبتی ایــن ســخن را فرمــود؟! پــس بــا امــام
خداحافظــی کــرد و رفــت .ناگهــان احســاس کــرد پاهایــش درد میکنــد.
شــب پاهــا ورم کــرد و تــا صبــح از درد شــدید بــه خــود میپیچیــد.
او حــدود ده مــاه در بســر بیــاری بــود .گفتگــوی امــام رضــا(ع) بــا
ابومحمــد ترقــی منونــهای از معنویــت درمانــی میتوانــد باشــد.
رکــوع و ســجود ،تســبیح پــروردگار اســت ،قنــوت گفتگــوی بنــده بــا
خداســت و ســوره حمــد و توحیــد ،آیــات قــرآن هســتند .منــاز دارویــی
ترکیبــی شــامل ذکــر ،دعــا و قــرآن اســت .ایــن اکســیر شــفابخش،
مهمتریــن عامــل جهــت ارتقــای ســامت معنــوی بیــار اســت .چ ـرا کــه
تنهــا یــک عمــل اســت کــه بــر هــر بالــغ ،واجــب بــوده و فقــر ،بیــاری،
و جنــگ و...منیتواننــد آن را از انســان دور کننــد .آن عمــل «منــاز» اســت.

باید توجه داشت:
 بـرای مــا روشــن اســت کــه منــاز قلــب انســانرا ســبکبال میکنــد ،پــس ،از دعــوت دیگ ـران
بــه ایــن عمــل نورانــی خجالــت نکشــیم.
 شــاید در روزهــای اول دعــوت ،همــکاران و یــاحتــی بیــاران بــا تعجــب و گاه نــگاه نیـشدار
پاســخ مــا را بدهنــد .امــا تکـرار دعــوت همـراه
بــا آرامــش ،دوســتی ،عاطفــه و بیــان جــذاب
در درازمــدت تأثیــر خوبــی را بــر مخاطــب
میگــذارد.
 گاهــی ذهــن درگیــر جمالتــی ماننــد «مــنخــودم تــوی منــاز خــودم مانــدم ،دعــوت بــه
منــاز کار ازمابهــران اســت ،منــاز دیگــران بــه
مــن ربطــی نــدارد و…» میشــود .بــه ایــن
جمــات توجــه نکنیــد ،زیــرا دعــوت دیگــران
بــه منــاز ،در انســان ارادهای بــه وجــود مـیآورد
تــا بتوانــد در راه برطــرف کــردن کاســتیهای
ایامنــی و روحــی تــاش کنــد.
در شــاره بعــدی چنــد پیشــنهاد بـرای معنویت
درمانــی در نظــر خواهیــم گرفت.
زینب پور زنگی آبادی

غریب آشنا
خــری در راه اســت! خربازحرکــت کاروانــی بــه
ســوی حریمــت.
صدایــی مــی آیــد! صــدای ســایش پاهایــی
برهنــه یــا کفــش هایــی بــردل بــی رحــم
آســفالت هــا...
پیرزنــی قدخمیــده ،کودکــی الل ،زنــی رسطانــی
و مــردی رشمنــده ی اوالد؛ همــه بــه ســوی تــو
مــی آینــد .عجیــب اســت! توغریبــی دراینجــا
ولــی انــگار تنهــا آشــنای غربــت د ِل آنانــی
هســتی کــه بــا پاهــای تــاول زده و نفــس
هایــی حبــس شــده بــه ســویت مــی آینــد .دل
هایشــان امیدواراســت و چشامنشــان منتظــر!
ولــی ازدستانشــان چــه بگویــم؟ خالــی اســت
آقــا ،خالــی! ب ـرای گدایــی مــی آینــد ،ایــن بــار
باافتخــار.
درایــن حوالــی ،مبــارزه بــا تکــدی گــری وجــود
نــدارد کــه بهراســند .اینجــا متــام شــأن هــای
بـ ِ
ـزرگ اجتــاع هــم مقابــل گدایــان زانــو مــی
زننــد.

ولــی طبــق معمــول مــن بازهــم جامانــده ام .از تــو چــه پنهــان کولــه ام زائرانــت بچرخانــم.
را هــم آمــاده کــرده بــودم ولــی ُمهــر نطلبیــدن ذوقــم را کــور کــه چــه
بگویــم ،الل کــرد.
بــه دنبــال چــه مــی گــردم؟ خــودم هــم منــی
نــگاه
حریمــت
روشــن
صفحــه
بــه
ذهنــم
تاریــک
اتــاق
حــال مــن در
دانــم ،شــاید بــه دنبــال زائــری کــه الیــق نــگاه
میکنــم .زائرانــی کــه قفــل دستانشــان بــر پنجــره فــوالدت را بــه رخــم توســت.
مــی کشــند ولــی آوای ا َمــن یجیــب شــان عجیــب دمل را آرام میکنــد .آقای من مرا شناختی حاال؟
خــودم هــم منیدانــم دوریــم از تــو از نــوع فیزیــک و مســافت اســت یــا خــودت هــم خــوب مــی دانــی هیچوقــت
روح و قلــب! همیــن مـرا مــی ترســاند؛ دردنــاک تـراز درد همیــن اســت .بــه عشــق در یــک لحظــه اعتقــاد نداشــتم تــا
مــن هامنــم کــه ظاهــرش اســتوار ولــی درونــش زلزلــه ای آمــده کــه آوار لحظــه ای کــه اســم رضــا را شــنیدم ،نامــت
برداریــش کارهیچکــس نیســت .ازهــان تــکان هایــی کــه دل آدم دیگــر زیباتریــن پارادوکــس دنیــا را ب ـرای دمل داشــت.
آن دل ســابق منیشــود؛ ویـران تــر از ویـران!
حــال کــه از شــا دورم ،قلــم را برمــی دارم و
مــن هنــوزم کــه هنوزاســت هروقــت از بغــض هــای فرومانــده درگلویــم ،بــر دل رسد کاغــذ مــی نویســم <<:آقــا جــان
لبخندهــای تلــخ مصنوعیــم ،تــرس هــای کودکانــه ی همیشــگی ام ،خــودت مــی دانــی حــرف هــای یواشــکی دمل را
دردهــای بادوامــی کــه قصــد بــی دوامــی ندارنــد و آرزوهــای کامل کــه نیــاز بــه رشح نیســت>>.
هیــچ وقــت نرســیدند خســته میشــوم؛ فقــط دمل گوشــه ی دنــج حرمــت را
مــی خواهــد؛ چیــزی شــبیه کــوچ از اتــاق دو در ســه ی تاریــک ذهنــم بــه
گوشــه ای وســیع ازحریمــت.
دمل مــی خواهــد کــز کنــم ،زانوهایــم را محکــم در بغــل بگیــرم؛ محکــم
تـراز همیشــه و تیلــه ی مشــکی گریـزان چشــانم را در میــان تــک تــک
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راه ارتباطی

@mohebban_alhosein_rafsanjan

@mohebban_rums

@mohebban_alhosein_rafsanjan

 @bentol_Zahra313ارتباط با ما

مساله
یکــی از رشایــط صحیــح بــودن وضــو ،رضر
نداشــن اســتفاده از آب اســت .کســی کــه
میترســد اگــر وضــو بگیــرد ،مریــض شــود یــا
بیــاری او شــدیدتر شــود و یــا بهبــودیاش بــه
تأخیــر بیفتــد ،نبایــد وضــو بگیــرد ،بلکــه بــر او
واجــب اســت تیمــم کنــد (و هــر مدتــی هــم
طــول بکشــد اشــکال نــدارد).
مساله
اگــر فــردی پــس از آنکــه ـ بــه علّــت تــرس از
رضر ـ بــا تیمــم منــاز خوانــد ،فهمیــد کــه آب
برایــش رضر نداشــته ،منــازش صحیــح اســت،
ولــی ب ـرای منازهــای بعــدی بایــد وضــو بگیــرد.
یاد آوری
 .1در اســتعامل آب بــرای وضــو ،الزم نیســت
انســان یقیــن بــه رضر داشــته باشــد ،بلکــه اگــر

احتــال رضر هــم بدهــد ،چنانچــه احتــال او
در نظــر مــردم بهجــا باشــد (و برایــش تــرس
پیــش بیــاورد) ،بایــد تیمــم کنــد.
 .2اگــر رســاندن آب بــه صــورت یــا دسـتها بــه
مقــدار کــم (کــه وضــو بــا آن صحیــح باشــد) رضر
نــدارد ،امــا بیــش از آن رضر دارد ،بایــد بــا هــان
مقــدار کــم وضــو بگیرد.
سوال
شــخصی کــه بــه ســینوزیت مبتالســت و آب
رسد برایــش رضر دارد ،بــرای وضــو گرفــن چــه
وظیفــهای دارد؟
جواب
در صورتــی کــه آب گــرم بـرای او رضر نــدارد و
تهیــۀ آن ممکــن اســت ،بایــد بــا آب گــرم وضــو
بگیــرد.

نشدم الیق دیدار… بهم ریخته ام
تک بیت هایی برای جاماندگان
سخت است که عاشق شوی و یار نخواهد

دلتنگ حرم باشی و ارباب نخواهد

آهسته قدم بزن  ،خدا می داند

جا مانده دلی به زیر پایت زائر

چون ابر در فراق تو خون گریه می کنند

رحمی منا به حال زیارت نرفته ها

کار دستم داد آخر قلب ناپاکم  ،حسین (ع) !

اربعین  ،پای پیاده  ،رفت از دستم که رفت

کربالیت سهم ما بد ها نشد این اربعین

پابرهنه می روم سمتی که بغضم بشکند

