M a s h h a d

5

سه شنبه
 ۱۵آبان 1397
 ۲۷صفر 1440
 ٨صفحه/شماره ۳۹۸۷

مشهد

18

روزنامه خراسان رضوی:
رتبه یک نشریات استانی

T a y b a d

Tor batjam

Tor batHeydar ieh

D a r g a z

S a b z e v a r

Q u c h a n

N i s h a p u r

تایباد

تربت جام

تربت حیدریه

درگز

سبزوار

قوچان

نیشابور

4

18

1

19

صاحب امتیاز :موسسه فرهنگی هنری خراسان
مدیرمسئول :محمد سعید احدیان
سردبیر :سیدعلی علوی

2

18

5

دفترمرکزی :مشهد ،بلوارشهیدصادقی
صندوق پستی91735-511:
تلفن051-37634000 :

9

18

20

نمابردبیرخانه05137624395 :
ی واشتراک05137010 :
شآگه 
پذیر 
پیامك2000999 :

چاپمشهد :شهرچاپخراسان
طعمومی051 37009111 :
رواب 
نمابرتحریریه051 37626501 :

حکمت روز

گزارش

امام رضا(ع):

محمد بهبودی نیا

فرهنگی

ص)469
ل ،
ف العقو 
(تح 

کاروان هزار نفری اهل سنت ،از اقصی نقاط کشور به مشهد سفر کردند و به زیارت حرم رضوی مشرف شدند

روایتی از جنس وحدت ،عشق و ارادت

میقات الرضا میعاد گاه زائران پیاده

پرورش /این روزهــا که خیل عظیم زائــران امام مهربانی
برای شرکت در مراسم سالروز شهادت امام رضا (ع) باپای
پیادهعازممشهدمیشوند،درتمامیجادههایمنتهیبه
مشهد مقدس موکب هاوایستگاه های صلواتی به صورت
شبانهروزیدرحالخدمترسانیهستند.دربینایستگاه
های صلواتی بعد از طی مسیر از ملک آباد به سمت مشهد
به ایســتگاه میقات الرضا (ع) می رســیم .معاون مجتمع
فرهنگیمیقاتالرضا(ع)دربارهخدماتاینموکبگفت:
ایســتگاه مرکزی میقات الرضا(ع) درکیلومتــر 22جاده
مشهد_ملکآبادقراردارد،دوایستگاهدیگردرجادهفریمان
وسرخسوهشتایستگاهفرعیهمدرمسیرجادهمشهد-
تربت حیدریه داریم که با میان وعده از زائران پذیرایی می
کنند«.هادیابوی»افزود:عمدهکارمادرایستگاهمرکزی
استکهباپذیراییسهوعدهصبحانه،ناهاروشامدرخدمت
زائرانهستیم.ویاظهارکرد:اینمجموعهبهصورتهیئت
امناییادارهمیشودوطبقوقفنامههیچکسحقگرفتن
وجهندارد.باتوجهبهاینکهایستگاههایمحدودیدایمی
است،اینایستگاهازانتهایماهصفرسالگذشتهتاابتدای
ماهصفرامسالبهبیشاز 200کاروانپیادهوسوارهخدمت
رسانی داشته است .وی گفت :درسال گذشته112هزار
نفر از انواع خدمات این مجتمع بهره مند شــدند .امســال
نیز افزایش30درصــدی زائران را پیش بینــی می کنیم و
 300نفر خادم به طور مســتمر در این ایســتگاه مشــغول
خدمترسانیهستند.

مناجات
خواجه عبدا ...انصاری

الهی!
عظیم شانی و همیشه مهربانی  ،قدیم احسان و روشن برهانی
هم نهانی هم عیانی  ،از دیده ها نهانی و جان ها را عیانی
نه به چیزی مانی تا که گویم چنانی  ،آنی که خود گفتی و چنان که خود گفتی آنی
الهی!
او که حق به دلیل جوید  ،به بیم و طمع پرستد
او که حق را به احسان دوست دارد  ،روز محنت بر گردد
او که حق را به خویشتن جوید  ،نایافته یافته پندارد

ایام نامه

اشــک از چشــمخانه فــرو میافتد روی

گونه ها و ُســر میخورد و میغلتد روی

بازدیدسرپرستمعاونتزیارتاز
موکبهایپذیراییزائرانپیاده          

سفیدی دســتاری که دنبالهاش را روی
ِ
سین ه انداخته است .چشمهایش خیره
مانــده بــه آن نقطه طالیــی پیــش رو و با

لبهایی که از آنها آوایی بیرون نمیآید،
آقای مهربــان باز
انــدوهِ دل را بــرای آن ِ

میگوید،کلماتبیصدایشتویبغضی

عکس ها  :میثم دهقانی

میشکنند و اشک میشــودِ ،هق ِ
هق و

حاال شــانههای ســتبرش که بی اختیار

میلرزنــد و او بــه آرامی تکــرار میکند:
یا ضامن آهو...

کمی آنطرفتــر پیرمــردی که لباس کــردی بر
تن دارد؛ کیلومترها راه را از باختر این ســرزمین
تا خــاور آن پیمــوده ،به عشــق همیــن لحظه که
طالیی گنبدی شود که بارها
چشمانش خیره به
ِ
از هزار کیلومتر دورتر ،به آن سالم داده است .به
چاشنی اشک و زبان کردی ،گره دل باز می کند.
چندقدمدورترازاوجوانیگوشیتلفنهمراهش
را به ســمت حرم می گیرد و با صدای شکستهای
آن ســوی خط می گوید« :االن روبه روی حرمم،
هرچی میخوای به آقا بگی ،بگو ،»...بعد خودش
به همراهــی آن کلماتــی کــه از یــک راه دور می
رسند ،می گرید.
ن آدمها ،که چشمهای شان ُپراشک اما لبخند
ای 
وصال بر لب دارند؛ از جمع یک کاروان و اجتماع
هزار نفری اهل ســنت هســتند که خودشــان را
از اســتانهای کردســتان  ،گلســتان ،خراسان
های رضوی  ،شــمالی و جنوبی-در این روزهای
باقــی مانده تا شــهادت امام رضا(ع) -به مشــهد
رساندهاند ،به نیت زیارت و عرض ارادت.
این گروه از مسلمانان اهل سنت از سراسر کشور،
پیشازحرکتبهسمتحرمرضوی،اجتماعیدر
میدان شهدای مشهد دارند .بعضی از آنها برای
اولین بار است که گنبد و گلدسته های حرم امام
رضا(ع) را میبینند و مجالی برای حضور در این
حریم مقدس پیدا می کنند.
میان کلمات شان ،حرف از برادری است و ارادت
به آقایی کــه برکتش شــامل حال همــه ایرانیان
شده است:

بریده کتاب
«نشسته بر کجاوه ،با دلی که جا مانده ،دیار به دیار میآیم .از مدینه تا
بصره ،تا اهواز و بهبهان و فارس ...تا خراسان ،به سوی مرو ،به سوی تو.
من مهاجرم؛ همان گونه که جدم ،رســول خدا هجرت کــرد ،از مکه به
مدینه و این هجرت سرآغازی شد برای همه مسلمین و حاال نوبت من
است .آغاز سفر ،آغاز همدلی اســت .آواز همدلی است؛ با مردم روزها
و ســالها و قرنهای بعد .خورشید سوزان صحرا ،ســتارههای آغوش
کویر ،دیاران و یاران هردیار ،شــاهدان این سفرند و خداوند با آنان که
برای رضای او هجرت میکنند ،هزار وعده دارد .دل خوشم که سفرم،
منشأ خیر باشد ،که هســت .به غریبی مرا میبری؛ اما غریب نخواهم
ماند .باشد که دنیا برای دیدار من ســفر کند .شهر من ،مشهد الرضا،
منتظر است»...
غریب قریب  -نویسنده :سعید تشکری

دیالوگ
پدر شکوه لبخندت را به من ببخش ...لبخندی که هنگام نوشــیدن همین جرعه بر لبانت
جاری بود ...
مامون :یابن رسولا ...بنوش دیگر طاقت ندارم ...
از این تاالر قدم بیرون نمیگذارید مگر آن که از این
عصاره بچشید ...
 پدر تو با همین جام از زندان هارون َپر کشیدیپدر امروز به مهمانی موالیم علی
به دیدار جدم پیامبر میروم
دستم را بگیر ...
سریال والیت عشق
کارگردان :مهدی فخیمزاده

داستان رضوی

پول عمل

سرم را چسبانده ام به پنجره های ضریح و زل زده ام به پول
های انبار شد ه داخل ضریح ناگهان یک کاغذ از باال می افتد
روی اسکناس های سبز و آبی رویش با خط نه چندان خوبی
نوشته :پول عمل قلب مش کاظم...
فاطمه صدیقی -کرمانشاه – نفر اول بخش   داستان کوتاه کوتاه جوان –
یازدهمین جشنواره داستان های رضوی
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اخبار

از نشانههای دین فهمی  ،حلم و علم است  ،و خاموشی دری از درهای حکمتاست  .خاموشی و سکوت  ،دوستی
ی است.
ی هر کار خیر 
آور و راهنما 

-

3

3

•قدر این خاک پاک را بدانید

از میان همهمه جمعیت ،فرصتی دست می دهد
تا با چند نفــر از حاضران در ایــن اجتماع بزرگ،
سر حرف را بگشاییم .یکیشــان «ماموستا کاوه
اســماعیلی» اســت که به همراه تعــداد زیادی از
کردزبانــان اهل ســنت از شهرســتان مهاباد ،به
شــوق زیارت ،خود را به مشهد رســانده است .از
او درباره جایگاه امام رضا(ع) در بین اهل ســنت
استان کردستان می پرسیم .در پاسخ می گوید:
بنا بر روایات اهل ســنت یکی از خواهران و یکی
از برادران امام رضــا(ع) در شهرســتان پاوه و در
روستایهجیجمدفونهستندوچهخوشبختیاز
این باالتر که امروز امام رضا(ع) را زیارت می کنیم
و بعد از برگشــت هم در روستای هجیج به زیارت
خواهر و بــرادر آن حضرت میرویــم .ایرانیان در
طول تاریخ از برکات وجودش بهره مند شده اند.
وی مــی افزایــد  :بعضــی از اهــل ســنت
استخاره(طلبخیردرچیزی)خاصیدارندکهبه
آن «توسل» می گویند و نه تنها شامل امامان بلکه
شامل افرادی که در جوار امامان زندگی کرده اند
نیز می شود و معتقدیم که این توسل ما را به خدا
وصلمیکندوهمینتوسلاستکههرسالمارا
به مشهد می کشاند و کسانی که در مشهد زندگی
می کنند باید قدر این خاک پاک را بدانند.

•عشقی که پیر و جوان نمی شناسد

امان ا ...برزگر از برادران اهل سنتی است که از
همینخطهعازممشهدالرضاشدهاست.درمیان
همهمه و شلوغی جمعیت ،از او می خواهیم چند
جمله ای در باب این ســفر و دالیــل آن برای مان
بگوید .در جواب می گوید :این ششــمین ســال
است که کاروان ما از بخش پایین جام شهرستان
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تربت جام عازم مشهد می شود .همه ساله مردم
به صورت خودجوش در روستای ما برای تشرف
و زیــارت در روزهــای منتهــی بــه شــهادت امام
رضا(ع) ،خودشــان را آماده می کنند و عازم می
شــوند .در بین این جمع ،کهن ســاالنی هستند
که به دشــواری گام برمی دارند اما این عشق پیر
و جــوان نمی شناســد ،همیــن امســال دو نفر از
روشندالن اهل سنت با ما همراه شدند و با وجود
سختی مسیر ،به عشــق زیارت امام مهربانیها،
این مسیر طوالنی را پیمودند.
وی می افزاید  :ما بر این نکته قائلیم که هیچ نماز
ما کامل نیست اگر اهل بیت(ع) را در آن نماز یاد
نکنیم و همیشه این بزرگواران را واسطه قرار می
دهیم تا گره از مشکالت همه مسلمانان باز شود
و امیدواریم در روز قیامت نیز شفاعتمان کنند.
برزگــر در ادامه بــه ماجرای شــفا یافتــن یکی از
همشهریانش اشــاره می کند و می گوید :یکی از
همشهریان ما که وی هم اهل سنت است ،بعد از
عمل جراحی که روی گردنــش انجام داد ،دچار
فلج عضو شــد .چون از اطبا ناامید شــده بود ،بار
سفر بســت و به زیارت امام رضا(ع) آمد .وقتی به
مشهد رســید ،با دلی شکســته از این امام رئوف
خواســته بود تا او را شــفا دهد و چنــد روز بعد هم
به روســتا بازگشــت .هنوز یک هفته از این ســفر
نگذشته بود که اندکاندک نشانههای بهبودی
به او بازگشت .این فرد هنوز در قید حیات است و
ماجرای شفا گرفتن او در بسیاری از محافل اهل
سنت شهرستان نقل می شود .این تنها قطرهای
از دریای الطاف اهل بیت(ع) است .
هنوز صحبت های ما با امان ا ...برزگر تمام نشده
که کاروان اهل سنت به سمت حرم مطهر رضوی
به راه می افتد و ما نیز همگام این کاروان و هیئت
های مذهبی شیعیانی می شویم که از شهرهای
مختلف کشور برای زیارت به مشهد آمده اند.

•نمایش همدلی

بعداز رســیدن بــه حــرم مطهــر رضــوی ،زائران
اهل ســنت برای خوش آمد گویی بــه تاالر قدس
کتابخانه حرم مطهــر رضوی دعوت می شــوند.
در ابتدای مراســمی کــه به نیت اســتقبال از این
زائران برگزار شده ،حجت االسالم محمد احمد
زاده مدیرکل اوقاف و امور خیریه خراسان رضوی
پشــت تریبون قــرار گرفت و گفت :معنای شــیعه
واقعــی و ســنی واقعــی را امــروز در حضور شــما
شــیعیان و اهل ســنت در کنار یکدیگــر می توان
دید و تا زمانی کــه این همدلی و وحــدت در بین
مذاهب مختلف اسالمی وجود دارد ،هیچ کدام از
بدخواهان این مرزو بوم به اهداف شان نخواهند
رسید .همان طور که واقعیت و برکت این برادری
را به روشنی در دوران دفاع مقدس دیدیم .در آن
برهه سرنوشتساز ،رزمندگان شیعه و سنی ،در
کنار هم برای دفاع از کشور به پا خاستند.

•تقریب مذاهب؛ رمز ماندگاری انقالب

در ادامه این مراســم حجت االسالم والمسلمین
فرجام ،رئیس دفتــر نمایندگی ولی فقیه در امور
اهل سنت خراسان در سخنانی گفت  :همه اقوام
و مذاهب بر اســاس نــگاه قرآنی محترمنــد و این
رویکرد و نگرش مورد تاکید امــام خمینی (ره) و
رهبر معظم انقالب بوده و ایشان تقریب مذاهب
را رمــز مانــدگاری انقــاب مــی داننــد .در واقع

دلدادگی همه اقوام و مذاهب ،به کشور و نظامی
است که مبتنی بر قرآن و سنت است .
وی افــزود :یکــی از مهمتریــن موضوعاتــی کــه
باعث وحدت این امت می شــود عشــق به پیامبر
اکرم(ص) و اهل بیت(ع) ایشان است و این عالقه
برگرفته از قرآن و سنت است.

•ارادت اهل سنت به اهل بیت(ع)
ریشهای تاریخی دارد

حجت االسالم و المسلمین گنابادی نژاد ،رئیس
سازمان فرهنگی آستان قدس رضوی سخنران
دیگری بود که برای خیر مقــدم به جایگاه دعوت
شد.گنابادی نژاد در این مراسم گفت  :امیدواریم
این دلبستگی و همبســتگی به مثابه گذشته و تا
سال های سال در میان اقوام و مذاهب کشورمان
وجود داشــته باشــد ،زیرا ایــن همبســتگی یک
ســرمایه اجتماعی برای زیســت با عزت و افتخار
اســت و این همدلیها همچون مشــت محکمی
اســت که بر دهان بدخواهان کشور و دین اسالم
فرود می آید.
وی افزود:ما اگر به لحاظ تاریخی پیشینه ارادت
اهل ســنت بــه اهــل بیــت(ع) را بررســی کنیم،
متوجه خواهیم شد که این موضوع دستاوردهای
فراوانی داشته که بزرگترین آن ،زندگی با عزت
همه ما در کنار یکدیگر و در پهنــه جغرافیای این
ســرزمین اســت .همبســتگی ما با برادران اهل
سنتمان به مرزهای کشورمان محدود نمی شود
و حمایت ما از فلسطین ،بزرگ ترین دلیل اثبات
این ادعای ماست .اما نباید این را فراموش کنیم
که طالبان ،داعش ،القاعده و ...با انجام جنایت
های غیرانسانی شان قصد تخریب چهره اسالم را
دارند و باید با بیداری و همبستگی ،حرمت اسالم
را از شر این آسیبها حفظ کنیم.

•زیارت در نگاه اهل سنت

«مولوی نامــدار» از عالمان دینی اهل ســنت نیز
یکی دیگر از سخنرانان این مراسم بود .وی ضمن
خیر مقدم بــه مهمانان اهل ســنت که بــه زیارت
امام رئوف آمده بودند ،گفت« :زیارت» یک کلمه
عربی اســت و پیامبر اکــرم (ص) بارها بــه زیارت
مزار مادرشان رفتند و آیاتی در قرآن داریم که به
صراحت مومنان را به زیارت توصیه کرده است و
مومن و مسلمانی نیست که در دنیا زندگی کند و
آرزوی زیارت رسول ا ...را نداشته باشد .تا اواخر
قرن هفتم هیچ کس از رفتن به زیارت نهی نشده
است ولی در اوایل قرن هشــتم بود که متاسفانه
وهابیت از طریق تبلیغات ســوء خــود ،مردم را به
نرفتن بــه زیــارت توصیه کردنــد و ایــن در حالی
اســت که اگر زیارت را از زندگی مان حذف کنیم
بنیانهای دینی ما سست می شود.
وی افزود :با این که قرآن ما و قبلــه و دین ما یکی
اســت ،با تبلیغات تفرقــه هایی را میان مــا ایجاد
کردندتاازهمدیگرفاصلهبگیریم.امروزمتاسفانه
مالهایی که باید منادی وحدت باشــند نیز آب به
آسیاب دشمن می ریزند .
مولوی نامــدار در ادامه یک قطعه شــعر در وصف
امــام حســین(ع) خوانــد و گفــت  :زیــارت اهــل
بیت(ع) کار عشق است نه دل .
*پی نوشــت  :در این مراســم تعدادی از شــاعران
اهل سنت اشعاری را در وصف اهل بیت(ع) قرائت
کردند.

سرپرســت معاونت زیــارت اســتانداری خراســان رضوی
باحضوردرجادهمشهد-نیشابورازوضعیتفعالیتموکب
ها ونحوه خدمات رسانی به زائران بازدید کرد« .سید جواد
حســینی» در این بازدید گفت :با اســتقرار ایســتگاه های
مردمیوایستگاههاییکهمجوزشانراازسازمانتبلیغات
اسالمی و فرمانداری دریافت کردند ،روند خدمت رسانی
بهزائرانبسیارمطلوببود؛بهگونهایکهبعضیازایستگاه
هادرطولشبانهروز 15هزاروعدهغذاتوزیعمیکردند.

استقبالاززائرانپیادهافغانستانی
درتپهسالممشهد
مراســم اســتقبال از کاروان زائــران پیــاده افغانســتانی
امــروز در تپه ســام برگزار می شــود .به گــزارش فارس،
مدیرکل امــور اتباع و مهاجران خارجی خراســان رضوی
روز گذشته در نشست خبری گفت :خوشبختانه بهدلیل
اطالعرسانیهای رسانههای استان در زمینه طرحهایی
که در باره اتبــاع برگزار میشــود ،هیچ تبعــه خارجی در
اســتان وجود ندارد کــه از ایــن طرحها بیاطالع باشــد.
«محمد عجمی» به حضورمهاجران در ایام 28صفر اشاره
و بیان کــرد :در مهمان شــهر تربت جــام  28هــزار نفر از
مهاجران ساکن هستند که طی چند سال اخیر برخی از
ساکناناینشهراقدامبهثبتنامبرایحضوردرپیادهروی
دهه آخر ماه صفر کردهاند ،امسال نیز حدود  700نفر از
این تعداد در این راهپیمایی شرکت میکنند.

پایگاههایفعالاهدایخوندر
مشهد
اداره کل انتقال خون خراسان رضوی  ،پایگاه های فعال
اهدای خون مشــهد را در ایام ســوگواری آخــر ماه صفر،
اعالم کرد .بر این اســاس در مــورخ  16آبان ماه مصادف
با رحلت پیامبر عظیم الشان اســام(ص) و شهادت امام
حسن مجتبی (ع) پایگاه اهدای خون امام رضا (ع) واقع
در ابتدای خیابــان دانشــگاه ،پایگاه اهــدای خون ثامن
واقع در پارکینگ شــماره  4حرم مطهر رضوی (بازارچه
شهید آســتانه پرســت) ،پایگاه اهدای خون امید واقع در
نبش شــیرازی  3مجتمع تجاری اقامتی امید و تیم سیار
مستقر در سالن شــهرداری مرکز (شــهدا ) از ساعت  8تا
 13و  15تا  18آماده دریافت خــون های اهدایی زائران
و مجاوران است .همچنین در روز  17آبان ماه مصادف با
شهادت حضرت امام رضا (ع) این پایگاه ها از ساعت  8تا
 13فعال خواهد بود.

تامین گوشت کافی در روزهای
آخرصفر
رئیس موسسه صنعتی گوشت مشــهد از تدابیر اندیشیده
شــده در کشــتارگاه صنعتی مشــهد برای تامین گوشــت
کافی در ایام پایانی ماه صفــر ،خبر داد .به گــزارش روابط
عمومیسازمانهمیاریشهرداریهایخراسانرضوی،
«اسماعیل نورمحمدی» افزود :ورود خیل عظیم مشتاقان
زیارتحرممطهررضویدراینایامبهشهرمقدسمشهد،
افزایشجمعیتشهروبهتبعآنباالرفتنتقاضابرایخرید
گوشــت قرمز را به دنبال دارد که با تالش تمــام کارکنان و
دستاندرکارانزحمتکشبخشهایمختلفکشتارگاه،
مشکلیدرتامیناینمحصولپرمصرفنخواهیمداشت.
تمام تمهیــدات الزم برای ذبــح و اســتحصال دام کافی به
منظور تامین گوشــت قرمز مورد نیاز رستوران ها ،هتل ها
و مراکز اقامتــی و تهیه غذا و همچنین گوشــت کافی برای
مصرف شــهروندان و نــذورات مراکز خیریــه و هیئت های
مذهبی در نظر گرفته شده است .با تالش های انجام شده
انواع گوشــت قرمز کامال بهداشــتی و ســالم برای مصرف
در روزهای پایانی ماه صفر در کشــتارگاه صنعتی مشــهد
آماده ســازی می شــود که به مراکز توزیع و مصرف منتقل
خواهدشد.

