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حکمت روز

قصه های ناتمام

امام حسن عسکری (ع)

فاطمه آستانی

عبادت کردن به زیادی روزه و نماز نیست ،بلکه (حقیقت) عبادت ،زیاد در کار خدا اندیشیدن است.
تحف العقول ،ص442

حرم مطهر رضوی در شب والدت جواد االئمه(ع) گلباران می شود

وی گفــت :برگزاری جشــنواره طبــخ کیک بــا همکاری
خانوادههــا ،نــور افشــانی ،ســخنرانی و مدیحه ســرایی
از جملــه برنامههای شــب والدت امــام جواد (ع) اســت
و جشــن ازدواج  ۴۰زوج محــروم ،همزمــان در کرمــان
برگزار میشود که در ادامه ،ســه روز مهمان ما در مشهد
خواهند بود.
مســئول ســتاد مردمــی ویــژه برنامههــای والدت امــام
جــواد(ع) همچنین با اشــاره به این که امســال پنجمین
ســال شــکل گیری ســتاد مردمی برگزاری جشــنهای
والدت جواد االئمه (ع) است ،گفت :ما به این بهانه تالش
میکنیم تا شور و نشاط مردم را با محوریت معرفی سیره و
اخالق ائمه اطهار(ع) افزایش دهیم .رجب پور همچنین
از دیدار اعضای کانون جواد االئمه(ع) با امام جمعه مشهد
در روز میالد خبر داد.

با شاعران

خبر
هنری

تجلیل از 4پیش کسوت عکاسی در اختتامیه ششمین «خانه دوست»
ششمین جشــنواره ملی عکس «خانه دوست» با تقدیر از
برگزیدگان به کار خود پایان داد و همزمان با این مراسم،
نمایشــگاه ایــن آثــار در نگارخانــه رضــوان افتتاح شــد.
رونمایــی از کتاب عکس ششــمین جشــنواره ملی خانه
دوســت و تقدیــر از محمد چرمســاز ،محمدرضــا لطفی،
مســعود نوذری و حمیدرضا گیالنیفر از پیش کســوتان
عکاسی استان ،از دیگر برنامه های این اختتامیه بود .به
گزارش ایسنا« ،محمدعلی چمیگو» مدیرعامل موسسه
آفرینشهای هنری آســتان قدس رضوی در این مراسم
گفت :ثبت برخــی رویدادهای مهم حول محــور زیارت،
از موضوعاتی اســت که به جشــنواره امســال اضافه شد،
مانند لحظه تحویل سال در مشهد مقدس ،حرکت زائران
پیاده در دهه آخر صفر به سمت حرم امامرضا(ع) و اعزام
کاروانهای «زیر ســایه خورشــید» در دهه کرامت .دبیر
جشنواره ملی عکس «خانه دوست» نیز گفت :جشنواره
ششم در سه بخش زائران پیاده ،سیره رضوی و معماری
برگزار و حدود  11هزار عکس به دبیرخانه ارسال شد که
به تفکیک شامل چهار هزار و  532عکس با تلفن همراه
در بخش زیارت ،دو هزار و  900عکس شــامل مجموعه
و تک عکــس در بخش زائــران پیــاده رضــوی ،دو هزار و
 154اثر شــامل مجموعــه و تک عکس در بخش ســبک
و ســیره رضــوی و  135تصویــر در بخش معمــاری بود.

فرامرز عامل بردبار افزود :چهار کارگاه در اراک ،مشهد،
بجنورد و بندرعبــاس برگزار و دو نمایشــگاه آثار منتخب
دورههــای قبــل در اراک و همــدان برپــا شــد .همچنین
این جشــنواره ،اردوی پنج روزه عکاســی از زائران پیاده
و اردوی ویــژه معماری حــرم مطهر با حضــور  12عکاس
را برگزار کرد .دبیر اجرایی جشــنواره نیز در این مراسم
گفت :آمار عکسهای رسیده به دبیرخانه  ،حاکی از اقبال
قابل توجه عکاسان کشور به این حرکت خوب و متفاوت
ی است؛ اما میزان قابل اعتنایی عکسهای مشابه
فرهنگ 
در مضمون و فرم ،این گمــان را تقویت میکند که برخی
از شــرکت کنندگان بیــش از آنکه متوجــه روح حاکم بر
عکاسی باشند ،فقط الگوبرداری سطحی از آثار برگزیده
در جشنواره را مالک عمل قرار دادند.

تقویم برایشــان گذر هفت سال سخت را ثبت
کرده است .از آن پاییز سرد و آن بخاری نفتی
که ناگهان گلولهای آتش شــد تا شــعلههایش
بگیرد بــه دامن روزگار آنها و بسوزاندشــان،
هنــوز تصویری زنــده و جاندار در خاطرشــان
نفس می کشد.
 12دختــر شــینآبادی در آن آذر منحــوس با
شعلههای آتش جنگیدند اما چه میدانستند
داســتان شــان به همینجا ختم نخواهد شد
و تمام ســاعتها و روزهای بعــد از آن نیز ،این
جنگ ادامه خواهد یافت .آنها حاال نوجوان
شــدهاند اما از حسرت شــادیهایی نچشیده
میگویند و از بیم و ترس روزهای پیشرو...

چادرهایسفید ُگلگلیشانراتنگگرفتهاند
الکی
زیرچانه...آراموباتردیدمینشینندروی ِ
فرش دســت بافی که اتاق مدیریت اجرایی در
مرکز نمایشــگاههای آســتان قدس را مفروش
کردهاست.
یکی از والدین میگوید که چند روزی اســت
بــه دعــوت آســتان قــدس ،مهمــان آقــا امام
رضا(ع) هســتند .ســفری که بــرای دخترها
و خانوادههایشــان فرصت معنــوی مغتنمی
اســت .همیــن چنــد دقیقــه پیــش در حــرم،
نقارهها را به نوید شفا یافتن بیماری نواختهاند
و حــال آنها نیــز دگرگون اســت از این حس
خوب .چشــم پــدری ُپــر از اشــک میشــود و
می گوید :بــرای بچههای ما هم دعــا کنید تا
شفا نصیب شان شود.

•میگویند درمان بچهها 15سال دیگر
طول می کشد

توافق مــی کنند از میــان پدرها« ،جالل مــرادی» به
نیابــت از بقیــه والدیــن صحبــت کنــد .او بیمقدمه
میگویــد :دکترها گفتهانــد که درمــان بچههایمان
حداقل15سال دیگر طول می کشد.
پدرهای دیگر ،سری به افســوس تکان می دهند و آه
میکشــند؛ «البته بابت همه اقداماتی که تا به امروز
انجام شده از پزشکان و تیم درمانی بچه ها ممنونیم
اما رونــد درمان دخترهــا خیلی ُکند پیــش می رود،
هفتسالگذشتهوآنهانوجوانشدهاندواینروزها
که بهترین ایام زندگیشــان اســت ،عمدتا در مسیر
پیرانشــهر تا تهران یا در یک بیمارســتان آموزشــی و
زیر دست رزیدنت ها می گذرد».
مــرادی گالیه می کنــد از مســئوالنی که مــی دانند
امکانات کامــل درمانی در ایران فراهم نیســت اما از
اعزامدخترانشینآبادبهخارجازکشوربرایدرمان،
خودداری می کنند« :وعد ه اعــزام دادند اما بعد لغو
شد .مســئوالن وزارت بهداشت پاســخ گو باشند که
چرا زیر حرف شــان زدند؟ درباره هزینه های درمان
همکوتاهیشده 4-5 ،سالاستکهپولبیمارستان
و پزشکان و کادر پزشکی واریز نشده و همین موضوع
بر روند درمان دختران مان اثر گذاشته است .بچه ها
را در یک بیمارستان آموزشی تحت درمان قرار داده
اند .قرار بود خدمات ویژه دریافت کنیم اما حاال عمال
کار را به رزیدنت ها سپرده اند».
مکثی می کنــد تا به اشــاره یکی از پدرها بــرای بیان
نکته ای پاســخ بگویــد .بعد ادامــه می دهد :مســیر
طوالنی تهران تا پیرانشــهر را باید مکرر طی کنیم تا
بچه ها تحت عمل های جراحی مختلف قرار بگیرند
امــا عملی که بایــد 4-5ماهــه جواب بدهــد ،گاهی
یا اصال نتیجــه ای در بر نــدارد یا شــرایط را بدتر می
کند .پزشکان رغبتی به ادامه کار ندارند و مطمئنیم
که بابت هزینه هاست .قرار بود ســاالنه یک میلیارد
پرداخت کنند اما دولت بدقولی کرد.

•دختران مان با وعدههای بیعمل بزرگ
شدند

تــن رنجور ،بارهــا زیر تیغ جراحــی رفتهاند.
این ِ 12
والدین شــان گالیه دارند از درمان ها و داروهایی که
گاهی کارآمد و کیفی نبوده اند و دردهای دخترکان
شان را افزون کرده اند.
مرادی می گوید«:این  12نفــر که درصدهای باالی
ســوختگی دارند شــاید تا به امروز بیــش از 300بار
تحت عمل جراحی قــرار گرفته اند .باید روی مفصل
دستبعضیازبچههاکارمیشدومفاصلمصنوعی
را جایگزین می کردند اما پزشــکان اصرار کردند که
مفاصل شان به همان شکل نگهداری شود و حاال می
گویند که مفاصل دست بعضیهایشان خشک شده
و انگشتان شان باید قطع شود».
ایــن کلماتش «آمنــه» را که کنارم نشســته ،بــی قرار
می کند .خیره می شــود به آن نیمههای باقی مانده
از انگشــتانش که به کمک آن ها ،لیــوان چای را نگه
داشته است.
مرادی مکثی می کنــد و با بغض ادامه مــی دهد :این
بچههاباوعدههایدولتبزرگشدند.اعتمادکردیم
به حرف های مســئوالن که می گفتند هــوای بچه ها
را دارند .متاســفانه امروز وزارت بهداشــت نــه زیر بار
هزینههایدرماندخترانماندرداخلکشورمیرود
ونهتنمیدهدبهاعزامآنها،باکمکوزارتخارجه.
او برایمان از تجربــه عمل های موفق در کشــورهای

عکس ها:آستان نیوز

جشــن والدت جواداالئمه(ع) ،امشــب همزمــان با نماز
مغرب و عشــا در عرصــه میدان شــهدا برگزار می شــود.
مراســم ازدواج  40زوج مســجدی از سراســر کشــور،
جشــنواره طبخ کیک تولد ،مســابقه دوچرخه ســواری و
مراســم نورافشــانی از ویژه برنامه های این جشن است و
در ادامه ،اجتماع عظیــم جوادیون برگزار خواهد شــد و
شرکتکنندگان برای برگزاری مراسم گلباران به سمت
حرم مطهر رضوی حرکت خواهند کرد.
به گــزارش خبرنــگار مهر ،مســئول ســتاد مردمــی ویژه
برنامههای والدت امام جواد (ع) ،بعدازظهر چهارشــنبه
در نشســت خبری اعــام کــرد :برنامههای ایــام والدت
نهمین امام شیعیان به صورت کام ً
ال مردمی برنامه ریزی
و برگزار میشود .در این زمینه ،اجتماع عظیم جوادیون را
در عرصه میدان شهدا خواهیم داشت و در ادامه ،زائران و
مجاوران با در دست داشتن شاخههای گل به حرم مطهر
رضوی مشرف میشوند و این عید بزرگ را به امام هشتم
شیعیان تبریک خواهند گفت.
مهدی رجب پور افزود :به منظور ایجاد بستر مناسب برای
حضور قشرهای مختلف در این جشــن ،ساکنان حاشیه
شهر به صورت رایگان با اتوبوسهای ویژه در این مراسم
حضور پیدا می کنند .همچنین کاروان دوچرخه سواری
در شب میالد از بولوار امامت ،مسیر چهارراه آزاد شهر تا
عرصه میدان شهدا را میپیمایند.

نمابردبیرخانه05137624395 :
ی واشتراک05137010 :
شآگه 
پذیر 
پیامك2000999 :

چاپمشهد :شهرچاپخراسان
طعمومی051 37009111 :
رواب 
نمابرتحریریه051 37626501 :

چشم ودل سوختهایمآقا...

عالمه حسن زاده آملی

خبر
فرهنگی
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دل گفته های دختران «شینآباد» با امامرضا(ع) از وعده های عمل نشده مسئوالن

مناجات
الهی ،هر که را می بینم در تســخیر و تصرف ملک می گوید و می کوشد ،حسن را ســیر در ملکوت ده و انس با
ِ
مالک ُملک و ملکوت و جبروت بدار!
جبروت و به زبان آنان گویا کن و در حضور
الهی ،از سجده کردن شرمسارم و سر از سجده برداشتن شرمسارتر.
الهی ،این کمترین را با قلیل بدار!
الهی ،در شــگفتم از آن که کوه را می شــکافد تا به معدن جواهر دســت یابد وخویش را نمــی کاود تا به مخزن
حقایق برسد.

8

2

17

4

18

دیگر می گوید که امید آن هاســت و البته وعده هایی
که هر بار در تحصن شــین آبادی ها مقابل مجلس یا
دفتر ریاســت جمهوری شــنیده اند .از قول های بی
عمل معصومه ابتکار (معاون رئیس جمهور) تا وعده
های بی ثمر نمایندگان مجلس.
دختران شــینآبادی و خانواده های شــان« ،نمکی»
وزیر بهداشــت را از روزهایی که در ســازمان برنامه و
بودجه معاون «نوبخت» بوده ،می شناسند .او نیز در
همان دوران قول هــای بی عملــی داده و حاال که بر
کرسی وزارت بهداشــت تکیه زده ،نامه های آن ها را
برای مالقات بی پاسخ گذاشته است.
مرادی مــی گوید :آقای وزیر حداقــل بیاید تکلیف ما
را مشــخص کند .یا بگوید در ایران درمان میشوید و
بابت این حرفش ،خدمات درستی ارائه کند یا بگوید
در داخل شــدنی نیســت و ســاز و کار اعزام بچه ها به
خارج از کشور را فراهم کند.

•دعایی برای همه آنهایی که جان شان با
«درد» در پیوند است

حرف را می کشانیم به سفری که به مشهد داشته اند.
اخم هایی که ابروها را به هم گره زده ،باز میشــوند و
خنده بر لب دختران و والدین شان مینشیند.
مرادی می گویــد :این چند روز همه مــا حال و هوای
دیگری داشــتیم .بچه ها انگار جــان دوباره گرفتند.
عنایــت آقا امــام رضــا(ع) را همین حاال می شــود در
احوال این بچه ها دیــد .در دعاهایمان برای همه آن
هایی که دردی به جان دارند ،شفا طلب کردیم چون
تکتک مــا میدانیم کــه «درد» در معنــای کلمهاش
چیست؟
اوتقدیرمیکندازمجموعهآستانقدسکهمیزباناین
جمع بوده اند و اضافه می کند :خیلی دوست داریم با
حجتاالسالموالمسلمینرئیسینیزدیداریداشته
باشیم،بهویژهباتوجهبهانتخابایشانبهعنوانرئیس
قوه قضاییه ،مجالی اســت تا درددل هایمــان را برای
ایشانبیانکنیم.امیدواریماینفرصترادراختیارما
وایندخترانرنجدیدهقراردهند.

• همه خاطرات ما خالصه می شود به
بیمارستان و اتاق عمل

ســراغ دخترها میرویــم« .آمنه» حرفــش را با حال و
هوای این ســفر آغــاز میکنــد :چقدر حــرم آقا حس
خوبی داشت .از ایشان شفایمان را طلب کردم و این
که درمانمان تا آخر به خوبی پیش برود.
مکثیمیکندوانگارکهچیزییادشآمده،میگوید:
البته شفای دیگر مریضها را هم خواستم .خدا نکند
کسیدردبکشد...خودممیدانمچقدرسختاست.
هر هفتــه باید بــرای تزریق تیشــو(یک نــوع جراحی
ترمیمی) به تهران بروم .االن پایه دهم هستم و نگرانم
از درس عقب بمانــم .این عملها ســخت و دردناک
هستند و روی روحیه ما تاثیر میگذارند.
صدایــش را پایینتــر مــیآورد و مــی گویــد :وضعیت
روحیمانافتضاحاست،چندینباردرخواستکردیم
برایمان روان شــناس بیاورند اما کاری نشد .چندتا از
بچههاحتیدستبهخودکشیزدند.
بغضمیدودالبهالیکلماتش«:میدانمخداهمهاین
عذابهایی را که کشیدیم ،روزی جبران خواهد کرد
ولی گاهی طاقت مان طاق میشــود .بهترین دوران
زندگیهرفردی،نوجوانیوجوانیاشاستکهبرای
مازیرتیغجراحیسپریخواهدشد.همهخاطراتما
خالصهمیشودبهبیمارستانواتاقعمل...همینبود

کهوقتیازامامرضا(ع)شفادرخواستمیکردم،حال
خوشیداشتم.انگارآقاصدایمراشنید»...

• آیندهامراتلخمیبینم

«شادی»صراحتبیشتریدرکلماتشدارد:میدانم
که این ســوختگی ها شــاید هیچ وقت بهتر نشوند اما
امروز دردهایمان با ما بزرگ شدهاند .معنی نگاههای
ُپرترحم و معنادار مــردم را میفهمیم .من آینــده ام را
تلخمیبینم...
گزندگــی کلماتش تــکان مــان میدهد امــا متوقف
نمیماند و می گوید :می خواهم به مســئوالن بگویم،
با جمع همه آن هزینــهای که صرف درمان مــا در این
سال ها شده ،می شــود هزار مدرســه مجهز ساخت؛
کاشبایکهزارمشآنسالهامدرسهماراتجهیزمی
کردیدتاسرنوشتمانامروزایننباشد.
تلخ «شــادی» ،چشــمان مــردی را آن ســوی
کلمات ِ
جمع خیس می کند .او می گوید :بیشتر از همه برای
خانوادهامناراحتم.آنهاهممثلماسوختند.مزاحم
زندگی آن ها هم هســتیم ،این چندسال یک پایشان
بیمارســتان بوده و یک پای دیگرشان مجلس ،وزارت
بهداشت،آموزشوپرورشو...

•میخواهمبهگذشتهفکرنکنموفردارا
بسازم

«ســیما مــرادی» که پــدرش ســخنگوی جمــع بوده،
میگوید:مناولبرایسالمتیپدرومادرمدعاکردم،
بعدازخداشفایخودمراخواستم.
او روحیــه خوبــی دارد و ادامــه می دهد :مــی دانم که
خوب نمیشــوم ،یعنی مثــل قبل از ســوختن مان اما
دارم تــاش می کنم که آیندهای روشــن بــرای خودم
بسازم .دوست دارم شــغلم جوری باشــد که بتوانم از
بعضی حــوادث ،مثل آتش ســوزی که ما را ســوزاند یا
اتفاقاخیریکهبهکشتهشدنچهاردانشآموزمنجر
شد،جلوگیریکنم.
شادی می دود وسط حرف ســیما و می گوید :آینده ما
روشن نیســت...هفت ســال پیش فقط ما نسوختیم.
26خانواده در آن آتش ســوختند .دوتا از همکالسی
هایمان فــوت کردنــد و مــا هم تــا به امــروز فقــط رنج
کشیدیم.
اما ســیما مرادی جواب می دهد :اگر به گذشــته فکر
نکنیم ،می شود آینده را ســاخت .اگر با جامعه روبهرو
شویم ،می توانیم با آن سازگار شویم .اوایل در مدرسه
بچههاازمندوریمیکردندوبرخوردخوبینداشتند
اما کمکم کــه خــودم شــرایطم را پذیرفتم ،توانســتم
دوستانخوبیپیداکنم.
دو دختر ســکوت می کنند و نگاه شــان محو گلهای
قالیمیشود.

•حسابتعدادعملهاییکهداشتهام،از
دستمخارجاست

بخشــی از صورتــش با باند جراحی پوشــیده شــده و
می گوید که حســاب تعداد عملهایی که تا به امروز
روی او انجام شده ،از دستش خارج است.
ســیما ادامــه مــی دهــد :دکترها دیگــر بــه صراحت
ناامیدمــان می کننــد و می گوینــد شــما دیگر خوب
نمی شوید یا اگر دلشان بســوزد ،می گویند 15سال
درمانتانطولمیکشد.
اوتاکیدمیکندکهافسردگی،بخشیاززندگیآنها
شدهودراینسالهاتنهایکبارخدماتروانشناسی
دریافتکردهاندودیگرخبریازآننبودهاست.

سیما می افزاید :پدرم هم امسال یک بار مرا نزد روان
پزشــک برد اما قرص های اعصابی کــه برایم تجویز
کرد ،سنگین بود و مدام خوابم می گرفت .در نهایت
دیگر مصرف شان نکردم .توی خواب و بیداری هنوز
تصویر آن روز را می بینم و ُهرم داغ آتش را روی پوستم
حس می کنم.
نفسی می گیرد و به چاشــنی «آهی» میگوید :شفا
را از امام رضا(ع) خواستیم .تنها امید ما اوست .آرزو
کردم پدر و مادرم را شاد ببینم .در این سالها ،همه
زندگی آنها شده غصه من .این چند روز در مشهد و
حرم آقا به اندازه هفت سالی که بی شادی گذشت،
شاد بودیم .خدا قسمت کند دوباره به مشهد بیاییم.

• عزیزان خودتان هم در همین شرایط
بودند ،این طور بی تفاوت عمل می کردید؟

«اســما» دغدغــه درس را دارد و مــی گویــد :رفــت و
آمدهای مکرر میان پیرانشــهر و تهران ،ما را از درس
دور می کند و جبرانش کار دشواری می شود.
«فریده» بــه حرفهای او این نکتــه را اضافه می کند
که؛«از امســال هر کدام ما یک رشته تحصیلی برای
خودمــان انتخاب کردیــم و داریم به کنکــور نزدیک
میشویم،برایهمینبیشترنگرانتحصیلونمرات
مان هستیم».
او بــی مقدمــه مســئوالن را خطــاب قرار مــی دهد و
می گوید :همه ما 12نفر از آینــده نگرانیم .ما در آن
چه اتفاق افتاد نقشــی نداشــتیم اما هــر روز تاوانش
را می دهیم .چرا جواب ما را نمــی دهید؟ چرا برای
اعزام مان به خارج از کشور بهانه می آورید؟ عزیزان
خودتان هــم در همین شــرایط بودند ،ایــن طور بی
تفاوت عمل می کردید؟

• می ترسیم فردا بدتر از امروز باشد

«اســرین» دوســت دارد صحبت را از تجربه این سفر
آغاز کنــد :از امام رضــا(ع) یک زندگی ُپــر از آرامش
خواستم .برای همه ما در این سال ها ،کلمه «آرامش»
بی معنا بوده است.
به چروکیدگی دستانش خیره می شود و به آرامی
می گوید :مفاصلم دیگر کار نمــی کنند .زیباییام
از دســت رفتــه ،از آینــده می ترســم ...می ترســم
کــه فردایم تلختر از امروز باشــد .خانواده همیشــه
نیســتند که ما را حمایت کنند .نمی دانم بر ســر ما
چه خواهد آمد؟
دســتانش را زیر ســفیدی چادرش پنهان می کند و
ادامه می دهد :آقای مسئول! اگر دخترت در شرایط
ما بود ،کجا عملش می کردی؟ زیر دست رزیدنت ها
در یک بیمارستان آموزشی یا در بهترین بیمارستان
ها و با بهترین پزشکان در یک کشور خارجی؟ خودت
مــی توانی حتــی برای یــک ســاعت نــگاه ُپرترحم و
متفاوت مردم را روی دخترت تحمل کنی؟
«مبینا» هم در ادامه حــرف او می گوید :من هم به آن
آقای مسئول می گویم فکر کن فرزند خودت باشد.
این طور عذابش می دهی؟ چرا تکلیف ما را روشــن
نمی کنید تا مدام با ترس از آینده زندگی نکنیم؟
حر فهایمــان تمامــی نــدارد امــا دختــران و
والدیــن شــان خســتهاند ،نه از ســفر بلکه خســته از
وعده ها ،خسته از نشدنها ،خسته از ترس و نگرانی
روزهای پیــش رو ...پس بــا آنهــا وداع میکنیم در
حالی که عازم هســتند به یک زیارت دیگر تا که گره
دل باز کنند پیش حضرت دوست.

