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رهبــر معظــم انقــاب اســامی پــس از دریافــت 
ــا تشــکر از  ــت ب ــران برک ــوو ای ــت دوم واکســن ک نوب
مجاهدتهــای مجموعه هــای بهداشــت و درمــان در 
مقابلــه بــا بیمــاری و بخصــوص از زحمــات دانشــمندان 
و محققــان در تولیــد واکســن داخلــی، بــر لزوم اســتمرار 
ــف  ــا توق ــتی ت ــیوه نامه های بهداش ــل ش ــت کام رعای
ــاره  ــا اش ــه ب ــد و در ادام ــد کردن ــاری تأکی ــیوع بیم ش
ــتان  ــادار اس ــردم وف ــاً دردآور م ــکات عمیق ــه مش ب
خوزســتان در زمینــه آب، مســئوالن دســتگاههای دولتی 
ــدی  ــورت ج ــه ص ــد ب ــف کردن ــی را موظ و غیردولت
رســیدگی بــه مشــکات و مســائل مــردم خوزســتان را 

ــد. ــال کنن دنب
ــده در  ــاد ش ــال ایج ــه ای اخت ــت ا... خامن ــرت آی حض
دسترســی مــردم بــه واکســن را عمدتــاً ناشــی از بدقولی 
فروشــندگان خارجــی واکســن خواندنــد و گفتنــد: ایــن 
مســئله یــک بــار دیگــر بــه مــردم و مســئوالن کشــور 
ــروز  ــه دیگــران موجــب ب ــه ب ــادآوری کــرد کــه تکی ی
ــه  ــم در هم ــد بتوانی ــن بای ــود بنابرای ــکات می ش مش

مســائل روی پــای خــود بایســتیم.
ایشــان افزودنــد: البتــه در کنــار تولیــد داخــل ناگزیــر از 
ــا  ــم ام ــتفاده می کنی ــز اس ــن نی ــی مطمئ ــد خارج تولی
بایــد بــا تمرکــز و تــاش بــر روی تولیــد داخــل جلــوی 
منتظــر و معطــل مانــدن مــردم را گرفــت و امیدواریــم با 
توجــه مســئوالن، توزیــع واکســن بــه آســانی و روانــی 

کامــل در بیــن مــردم انجــام شــود.
اشــاره  بــا  همچنیــن  اســامی  انقــاب  رهبــر 
باقــی  و  ویــروس  پــی  در  پــی  بــه جهش هــای 
ــت  ــتمرار رعای ــه اس ــردم را ب ــرات آن، م ــدن خط مان
گفتنــد:  و  فراخواندنــد  بهداشــتی  شــیوه نامه های 
طوالنــی شــدن قضیــه بیمــاری نبایــد موجــب کاهــش 
حساســیت ها شــود و در همــه جــا از جملــه مراســم های 
گوناگــون مذهبــی و غیرمذهبــی نیــز بایــد اصــل را بــر 
ــرف  ــده از ط ــیوه نامه های توصیه ش ــل ش ــت کام رعای
ــرار داد. ــذاری ق ــک و فاصله گ ــد ماس ــئولین مانن مس

ــک  ــرای ی ــردم ب ــر م ــد: اگ ــان کردن ــان خاطرنش ایش
ــول  ــیوه نامه ها را قب ــل ش ــت کام ــت رعای دوره، زحم

کننــد، بیمــاری ریشــه کن یــا حداقــل شــیوع آن و ادامــه 
ــود. ــف می ش ــی متوق ــارات مال ــی و خس ــرات جان خط

ــئوالن  ــه مس ــاب ب ــه ای خط ــت ا... خامن ــرت آی حض
تأکیــد کردنــد: دســتگاههای دولتــی بــه صــورت جــدی 
از تولیــد واکســن های داخلــی پشــتیبانی کننــد تــا ایــن 

کار بــه بهتریــن وجــه انجــام شــود.
ــه  ــان ب ــری از سخنانش ــاب در بخــش دیگ ــر انق رهب
ــد:  ــد و گفتن ــاره کردن ــتان اش ــردم خوزس ــکات م مش
ــاً دردآور،  ــای واقع ــی از نگرانی ه ــر یک ــای اخی در روزه

ــود. ــردم ب ــکات م ــتان و مش ــئله آب خوزس مس
ایشــان بــا گایــه از رعایــت نشــدن توصیه هــای متعدد 
قبلــی دربــاره آب خوزســتان و فاضــاب اهــواز افزودنــد: 
اگــر آن توصیه هــا مــورد توجــه قــرار می گرفــت 
مســلماً ایــن وضــع ایجــاد نمی شــد کــه مــردم 
ــات و  ــه امکان ــود این هم ــا وج ــتان را ب ــادار خوزس وف
اســتعدادهای طبیعــی و کارخانجــات در اســتان، ناراضــی 

ــد. و ناراحــت کن
حضــرت آیــت ا... خامنــه ای خاطرنشــان کردنــد: مــردم 

ناراحتــی خــود را بــروز دادنــد امــا هیــچ گلــه ای از آنهــا 
ــم در آن  ــئله آب آن ه ــه مس ــت چراک ــوان داش نمی ت
آب وهــوای گــرم خوزســتان مســئله کوچکــی نیســت.

ایشــان بــا اشــاره بــه حضــور وفادارانــه و فداکارانــه مردم 
خوزســتان در خــط مقــدم مشــکات هشــت ســال دفاع 
ــار مشــکات  ــد دچ ــردم نبای ــن م ــد: ای ــدس، گفتن مق
باشــند و اگــر بــه در وقــت خــود بــه کار مردم رســیدگی 

ــد. ــاد نمی ش ــت ایج ــن وضعی ــد، ای می ش
کــه  اکنــون  افزودنــد:  اســامی  انقــاب  رهبــر 
دســتگاههای دولتــی و غیردولتی مشــغول به کار شــدند، 
و همچنیــن دولــت بعــدی کــه بــر ســر کار خواهــد آمد، 

ــد. ــال کنن ــدی دنب ــورت ج ــه ص ــا را ب کاره
ــه  ــردم را ب ــن م ــه ای همچنی ــت ا... خامن ــرت آی حض
مراقبــت در مقابــل توطئه هــای دشــمن توصیــه کردنــد 
و گفتنــد: دشــمن بــه دنبــال آن اســت کــه از هــر چیــز 
علیــه انقــاب و کشــور و مصالــح مــردم اســتفاده کنــد 
بنابرایــن بایــد مراقبــت شــود کــه بهانــه ای بــه دســت 

ــود. آن داده نش
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اآلن مهم تریــن تفــاوت بیــن افــرادی 
شــیخ  حیــدري،  آقــا  محمــد  ماننــد 
فاضــل میبــدي و... بــا افــرادي ماننــد 
آقــاي  روان بخــش،  حجت االســام 
ــي و ... در چیســت  ــن، مرحــوم روحان فرزی
ــه ایــن دو طیــف هــرروز بیشــتر  کــه فاصل

؟ د می شــو
آن چیــزي کــه حداقــل به عنــوان یــک فــرد مطلــع 
ــوان  ــه بت ــاخصي ک ــدم و ش ــیه کار فهمی و در حاش
ــناخت،  ــم ش ــپ و راســت از ه ــي چ ــوان جدای به عن
ماننــد طیــف محمــد آقــا حیــدري و فاضــل از دیگــر 
ــري و  ــان از رهب ــردن خودش ــدا ک ــن ج ــراد، همی اف
ــري  ــه نحــوي از رهب ــي ب ــوده اســت. یعن ــت ب والی
ــام  ــان ام ــه در زم ــد. البت ــدا کردن ــه پی ــاب زاوی انق
و قبــل از رحلــت ایشــان، مســتقیمًا کمتــر بــه 
ــارت  ــن جس ــل ای ــد، حداق ــراد می گرفتن ــان ای ایش
ــکان  ــه نزدی ــد ب ــعي می کردن ــي س ــتند، ول را نداش
امــام مثــًا آقــاي خامنــه ای، ایــراد بگیرنــد، محفلــي 
هــم پیــدا شــد و موضــوع آیــت ا... منتظــري پیــش 
آمــد و خــود را چســباندند بــه تفکــري کــه مخالــف 
تفکــر امــام و رهبــري بــود. بعــد از رحلــت امــام)ره( 
و مشــخص شــدن سرنوشــت رهبــري، پذیــرش 
ــپرده  ــه ای س ــاي خامن ــه آق ــه ب ــه والیت فقی اینک
ــرف  ــد. ازیک ط ــخت ش ــراد س ــن اف ــراي ای ــود ب ش
ــه  ــرف ب ــت از این ط ــن اس ــي ممک ــم تندرویهای ه
ــندم. راه  ــده نمی پس ــل بن ــه حداق ــد، ک ــود بیای وج
ــتم.  ــت نیس ــپ و راس ــت و چ ــت اس ــا راه والی م
هــم  رهبــري  موردقبــول  تندروی هــا  همیــن 
نیســتند. در محــور والیت فقیــه هــم اگــر بخواهیــم 
ــم،  ــم و به نظــام خدمــت کنی ــردم کمــک کنی ــه م ب
ــم،  ــد وحــدت داشــته باشــیم و هــم را درک کنی بای
متأســفانه در میبــد مشــکلي داریــم کــه در حقمــان 
ــه برخــي در ناحــق  باهــم متحــد نیســتیم درحالی ک
ــط  ــد خ ــن بای ــر م ــه نظ ــد. ب ــدت دارن ــود وح خ
ــه آن  ــیم ک ــل باش ــیر قائ ــن مس ــزي را در ای قرم
ــده ای  ــر و ای ــر فک ــا ه ــه ب ــت، ک ــه اس والیت فقی
ــي  ــم همگرای ــر باه ــوان والیت پذی ــتیم، به عن هس

ــیم. ــته باش داش

ــم  ــي ه ــدر و حبیب ــات بنی ص ــما انتخاب ش
ــه  ــد چگون ــاي میب ــت؟ فض ــان هس یادت

ــود؟ ب
فضــاي میبــد در آن زمــان حبیبــي بــود، طیــف 
ــه  ــاني ک ــا کس ــي ی ــاي اعراف ــد آق ــي مانن روحانیون
بقیــه  از  جلوتــر  را  مســائل  و  بودنــد  نزدیک تــر 
ــه  ــردم ب ــد م ــتاد درص ــاید هفتاد_هش ــد. ش می دیدن
ــام  ــار ام ــدر را کن ــه بنی ص ــوع ک ــن موض ــر ای خاط
را متوجــه نمی شــدند،  می دیدنــد، عمــق قضیــه 
و بعدازاینکــه بــه ریاســت جمهــوري رســید و آن 
ــا  ــًا ب ــه مخصوص ــي ک ــت و اختافات ــع را گرف مواض
ــناختند.  ــاد، او را ش ــاق افت ــتي و ... اتف ــهید بهش ش
قطعــًا خــود امــام هــم نســبت بــه بنی صــدر شــناخت 
داشــتند، البتــه وضعیــت اجتماعــي ایــران در آن زمــان 
این طــور بــود کــه بایــد شــکل گذرایــي داشــته باشــد 
ــد، حــاال  و همــه این هــا امتحــان خــود را پــس دهن
هــم کــه می بینیــم اکثریــت مــردم تفکــرات نهضــت 
آزادي و ... را دوســت ندارنــد و مخالــف آن ها هســتند، 
ــن  ــد، ای ــداده بودن کــه اگــر این هــا خــود را نشــان ن

ــد. ــود و می مان ــاب ب ــا انق ــراه ب ــر همیشــه هم خط
شــما مســئول ســتاد بنیصــدر و حبیبــي یادتــان 

هســت چــه کســاني بودنــد؟
ــپاه  ــم و س ــپاه بودی ــع در س ــت، آن موق ــادم نیس ی

ــت. ــع داش ــات من ــراي انتخاب ب

ــد از  ــات بع ــه در انتخاب ــمتي ک ــن س اولی
ــود؟  ــه ب ــتید چ ــاب داش انق

ســال انقــاب، ســال دیپلــم مــن بــود. در آن زمــان 
مجمــوع بچه هــای مــا کــه حــدوداً 35 نفــره بودنــد، 

می خواســتند پزشــکي برونــد و البتــه 8 یــا 9 نفرشــان 
ــل  ــدند، مث ــول ش ــکي قب ــال پزش ــان س ــم هم ه
ــي،  ــر کرباس ــت ا...ی، دکت ــر آی ــرادي، دکت ــر م دکت
ــي و  ــي زارع ــر عل ــي، دکت ــان زارع ــي بم ــر عل دکت
ــزد  ــکي ی ــگاه پزش ــه دانش ــي ک ــعلي دهقان ــا عباس ی
ــم  ــوزش هســت؛ در نیمســال دوم خوردی قســمت آم
ــا  ــد و م ــاب فرهنگــي و دانشــگاه بســته ش ــه انق ب
هــم نرفتیــم. اولیــن همــکاري مــن از همــان زمــان 
ــه  ــال ب ــود و به عنوان مث ــه فرهنــگ جهــاد ب ــا کمیت ب
روســتاها می رفتیــم و فیلــم پخــش می کردیــم. 
ــه آنجــا  ــه کمیت ــت ک ــک مل ــار بان ــود کن ــه ای ب خان

ــرار داشــت. ق

ــاي  ــاالً آق ــا احتم ــتقیم آنج ــئول مس  مس
ــود؟ ــل ب فاض

ــود، مــن حــاال  مســئول مســتقیمش شــاید ایشــان ب
بیشــتر دکتــر احمــدي کــه جــراح هســتند و از 

ــت،  ــکونت داش ــه در اردکان س ــاد ک ــای رکنآب بچه ه
ــه  ــه کمیت ــي ب ــه فرهنگ ــدا از کمیت ــود. ج ــا ب آنج
عمــران و جهــادي هــم می رفتیــم و در روســتاها 
ــردم.  ــه م ــک ب ــراي کم ــم ب ــاز می کردی ساخت وس

شما پاوه هم رفتید؟ 
نه. من پاوه نرفتم.

منظور همراه با بچه های جهاد است؟
نــه. در آن زمــان همــکاري داشــتیم. ســال 58 منــزل 

مهنــدس امامــي را بــراي مقــر ســپاه گرفتــه بودیــم، 
ــوز  ــود. آنجــا هن ــاح نشــده ب ــوز ســپاه افتت رســمًا هن
نیمه ســاز بــود و اواخــر 58 یــا در ســال 59 بــود کــه 
ــان  ــه آن زم ــی ک ــد. بچه های ــاح ش ــد افتت ــپاه میب س
دنبــال ایــن کار بودنــد، بــرادرم و آقایــان علــي فیــروز، 
صادقــي، محمدعلــی دهقانــي و آقــاي نامجــو بودنــد، 
دو تــا اســلحه هــم داشــتند در کمیتــه کــه آنجــا ســپاه 
ــاد. مــن ســال 59 رســمًا عضــو ســپاه شــدم،  راه افت
ــوز  ــد هن ــدم و میب ــزد ش ــپاه ی ــو س ــن عض ــه م البت
ــه  ــا ک ــوزش م ــود. آم ــرده ب ــه کارک ــروع ب ــازه ش ت
تمــام شــد، 25 مردادمــاه ســال 59 بــود. رفتیــم بــاغ 
ــود  ــد و اســمش شــده ب ــازه گرفتــه بودن خــان کــه ت
پــادگان شــهید بهشــتي. هنــوز کثیــف و به هم ریختــه 
ــا  ــم.  آنج ــت کردی ــارو و نظاف ــم و ج ــه رفتی ــود ک ب
را محــل آمــوزش قراردادیــم. آمــوزش مــا کــه تمــام 
شــد مصــادف بــود بــا شــروع رســمي جنــگ. یعنــي 
ــا پســفرداي  ــردا ی ــود ف ــرار ب ــوزش تمام شــده و ق آم

گفتگوی گروه تاریخ شفاهی میبد با مرحوم حاج حبیب برزگری؛ )قسمت دوم(

با اولین گروه از پاسداران استان یزد به جبهه جنوب اعزام شدم

ــگ  ــه جن ــف ک ــای مختل ــویم به جاه ــیم ش آن تقس
ــا  ــم آنج ــد روزي ه ــه چن ــد. البت ــروع ش ــمًا ش رس

ــم. ــاش ماندی ــده ب ــورت آم به ص

 اولین باري که رفتید جبهه کي بود؟
ــپاه  ــاه در س ــک م ــدود ی ــگ، ح ــاز جن ــد از آغ  بع
ــات  ــودم. عملی ــال ب ــش فع ــوان پاس بخ ــزد به عن ی
ــود  ــاه ب ــان م ــم. آب و گشــت شــهري انجــام می دادی
ــتان  ــداران اس ــروه از پاس ــن گ ــراه اولی ــه هم ــه ب ک
ــل  ــه قب ــدیم. البت ــزام ش ــوب اع ــه جن ــه جبه ــزد ب ی
ــه جبهه هــای غــرب  ــد ب ــزد و میب ــا بچه هــای ی از م
رفتــه بودنــد ولــي در قالــب اعــزام رســمي پاســداران 
مــا 22 نفــره بــه جنــوب اعــزام شــدیم. آن هــم البتــه 
ــه  ــه راضــي ب ــود وگرن ــه اصــرار و فشــار بچه هــا ب ب

ــد. اعــزام مــا نبودن

در قالب تیپ بودید؟
آنجا به حالت تیپ هنوز نبود.

ــي  ــه قالب ــوب در چ ــه جن ــما ب ــن ش رفت
می شــد؟ تعریــف 

ــه  ــا ک ــد. م ــي رفتن ــکل های مختلف ــه ش ــا ب بچه ه
اعــزام شــدیم امکاناتــي هــم نداشــتیم، آبــان مــاه و 
ــه  ــتند ب ــا می خواس ــای م ــود. بچه ه ــرد ب ــوا س ه
ــود، همــان  ــد چــون اعــزام از تهــران ب تهــران برون
مکانــي کــه امــروز دانشــگاه امــام حســین)ع( اســت. 
22 نفــر می خواســتیم برویــم و وســیله ای هــم 
ــاورزي  ــاد کش ــیمرغ در اداره جه ــک س ــتیم. ی نداش
بــود کــه همــه عقب آن ســوار شــدیم. از درگاه ســپاه 
کــه آمدیــم بیــرون بــه شــهید منتظــر قائــم مســئول 
عملیــات ســپاه برخوردیــم کــه همــراه بــا اعتمادیــان 
ــتاد  ــه اآلن در س ــر زاده ک ــدارکات و ح ــئول ت مس
نمــاز جمعــه یــزد هســت، بــود. ایشــان گفــت کــه: 
ــزي  ــران و چی ــا ته ــد ت ــخ می زنن ــا ی ــا، این ه »باب
ــد  ــد!« بچه هــا اصــرار داشــتند برون از آن هــا نمی مان
و گفتنــد بــا هــر وســیله ای هســت می رویــم. 
ممانعــت ایــن دوســتان هــم بــه ســرانجامي نرســید 
و باالخــره 22 نفــره بــا مینی بــوس بــه تهــران 
ــل  ــم مث ــدي بودی ــان میب ــج نفرم ــار پن ــم. چه رفتی
ســید ابوالفضــل حســیني و آقــاي ســیفي کــه همــان 
ســال 59 شــهید شــدند و یــا آقــای مختــاري کــه از 
بچه هــای اردکان بــود و ایشــان هــم شــهید شــدند. 
ــدان  ــاء گل ــم ضی ــره ه ــروه 22 نف ــن گ ــئول ای مس
ــم  ــان ه ــد و ایش ــزد بودن ــای ی ــه از بچه ه ــود ک ب

شــهید شــدند.
ــادگان امــام حســین)ع( و حــدود  به هرحــال رفتیــم پ
دو روزي آنجــا بودیــم. بــا ســاح ژ3 مســلح شــدیم و 
درمجمــوع صــد فشــنگ بــه مــا دادنــد. بعــد مــا را بــه 
ــاي ســي-130  ــا هواپیم ــد. ب ــاد بردن ــرودگاه مهرآب ف
ــرودگاه  ــاعتی در ف ــم. یک س ــدان رفتی ــوژه هم ــه ن ب
ــگاه  ــه پای ــد و ب ــوار کردن ــا را س ــد م ــم و بع بودی
ــد. هواپیمــا کــه نشســت یــادم  وحدتــي دزفــول بردن
هســت وزیــر نفــت جنــوب بــود. آمــد ســوار هواپیمــا 
شــد و ســه چهــار اســیر عراقــي و چنــد شــهید هــم 
آوردنــد داخــل هواپیمــا. ازآنجــا بــه فــرودگاه امیدیــه 
اهــواز رفتیــم و پیــاده شــدیم. وزیــر و اســراء و پیکــر 

ــد. ــه تهــران بردن شــهدا هــم در برگشــت ب

ادامه در شماره های بعدي

گــروه تاریــخ شــفاهی میبــد در ابتــدای ســال 92 بــا حــاج حبیــب برزگــری از موسســین ســپاه میبــد و از چهــره هــای شــاخص ایثــار و جهــاد در شهرســتان میبــد، گفتگــو کــرد کــه ایــن گفتگــو 
در ایــن شــماره و چنــد شــماره آینــده حائــر منتشــر خواهــد شــد. وی در ابتــدای فروردیــن ســال 99 بــه علــت ابتــدا بــه ویــروس منحــوس کرونــا، دار فانــی را وداع گفــت و در جــوار مــزار دوســت و 

یــار دیرینــش مرحــوم یحیــی زاده آرام گرفــت.



۳ماهناهم فرهنگی اجتماعی حارئ/ استان زید/ شهرستان میبد
چند خانه ساختید؟!

صابر آقایی میبدی

یادتونـه سـال های گذشـته در ایـام حـج مطالبـی منتشـر 
می کردنـد و مگیفتنـد بـا پولـی کـه از طـرف ایرانـی هـا 
صـرف هزینـه حـج میشـه چـه کارهـای عجیـب و غریبی 
میشـه کـرد؟! و چندصدتـا بیمارسـتان فـوق تخصصـی در 
شـهرهای ایـران میشـه سـاخت و چنـد میلیـون فقیـر رو 
میشـه از فاکـت درآورد و چقـدر المبورگینـی بـا پـول مـا 

وارد عربسـتان خواهـد شـد و...؟!
و کا هـر مشـکل اقتصـادی کـه وجـود داشـت رو گـردن 

هزینـه هـای مـردم بـرای حـج می انداختنـد؟!
و انگار نه انگار که واجب خداست...

 امسـال نیـز مثـل سـال قبـل هیـچ ایرانـی به حـج نرفت، 
هیـچ پولـی هـم از کشـور بابت حج  خارج نشـد، بسـم ا...! 

االن دسـتاوردهای اقتصادیـش رو بـرای ما بشـمارید!
 تـو ایـن دو سـال چنـد تـا بیمارسـتان بـا پولـی کـه خارج 

نشـد، سـاخته شـد و بـه چنـد تـا فقیرکمک شـد؟
مدعیـان دروغیـن دفـاع از فقـرا، بفرماییـد دو سـالی کـه 
حـج نبـود، چنـد خانـه و چقدر خـوراک بـرای فقـرا، تامین 

کردید؟
دیدید همه این حرف ها برای دلسوزی فقرا نبود؟ 

و هـدف فقـط کمرنـگ کـردن باورهای مـردم به مسـائل 
شـرعی و دینـی بود!

هـدف دین گریـز کردن مسـلمانان بود، توسـط افرادي که 
در قالب دیـن بودند !

خـود  عقـل  از  و  بشناسـیم  را  دشـمن  ترفندهـای  بیاییـد 
اسـتفاده کنیـم؛ تـا هـر خرافاتـي بـه خـورد مـا ندهنـد بـه 

اسـم دیـن !!!
طـواف خانـه کعبـه تعطیـل نمی شـود مگـر بـرای فریضه 

... نماز 

شاگرد اول کالس درس دنیا
مریم اردویی

جـوان افغـان تعریـف می کـرد: دوران اصاحات بـود و خاتمی 
رئیس جمهور. من و سـیدمرتضی هشت سـاله بودیم و سرمست 
از بـوی مـاه مهـر. مـادرم کـه بـرای ثبت نـام مـن به مدرسـه 
رفتـه بـود، ظهر نشـده بـا رنـگ پریـده و عرق کرده برگشـت. 
بـا بغضـی کـه عن قریـب مانده بود به اشـک بنشـیند. هـاج و 
واج مانـده بـودم. وقتـی مـادرم گفت: »شـاید امسـال نتوانی به 
مدرسـه بروی« سـقف خانه روی سـرم آوار شـد. دسـتور وزیر 
وقـت بـود که اتبـاع خارجـی را نباید در مـدارس ایـران ثبت نام 
کننـد. دو مـاه بعـد مـن و سـیدمرتضی بـا رای زنی مـادرش در 
روسـتایی دورافتاده، حق حضور در کاس درسـی را داشتیم که 
مسـتمع آزاد آن محسـوب می شدیم و نه شـاگردش! مدیر قبول 
کـرده بود برویم درس بخوانیم اما توقع مدرک نداشـته باشـیم! 
هرچنـد عاشـق درس خوانـدن بودیـم و ایـن شـرط و شـروط 
برای مـان معنایـی نداشـت، امـا غـم غربـت بیـخ گلوی مـان 
چنـگ انداختـه و سـخت فشـار مـی داد. احسـاس حقـارت 
می کردیـم. گاهـی نگاه مـان بـا نگاه هایـی گـره  می خـورد که 
بـرق نژادپرستی شـان تـوی ذوق  مـی زد. هرچنـد عمـر ایـن 
فرصـت برای سـید مرتضی کوتـاه بود! پدرش در بسـتر بیماری 
افتـاد و بایـد کمک خـرج خانه می شـد. همین شـد که مدرسـه 
را رهـا کـرد. سـیدمرتضی اما رفیق نیمـه راه نبود! هـر روز ظهر 
بـا اتوبـوس تا مدرسـه می آمـد و با هـم به خانه برمی گشـتیم. 
وقتـی از او سـؤال می کـردم کـه »چـرا این همـه راه را تا این جا 
می آیـی؟« سـنگ قابم کـرد کـه »چیـزی نشـده؛ عوضش با 
هـم به خانـه می رویـم!« بعدهـا فهمیدم اگـر اتوبوس مسـافر 
نداشـت، به علت دورافتـاده بودن روسـتای محل تحصیل مان، 
همـان روسـتای قبلـی راهـش را کج می کـرد و برمی گشـت! 
حـاال تمـام سـهم سـید مرتضی از خاک کشـوری کـه برایش 
حـق شـاگردی هـم قائـل نبـود، قبـری اسـت گوشـه ی گلزار 
شـهدای خلدبریـن یـزد. جوانـی دهه هفتادی که در بیسـتمین 
بهـار زندگـی اش، جانـش را فـدای انقابـی کـرد کـه حـاال 
مرزهایـش بـه بلندی هـای جوالن رسـیده اسـت. او مانند تمام 
شـهدای »تیـپ فاطمیون« مظلومانـه و غریبانه زندگـی کرد و 
مظلومانه  تر و غریبانه  تر پرکشـید و شـد اولین شهید مدافع حرم 
یـزد. در عوض حاال سـیدمرتضی یک سـجل سـنگی دارد که 
رویش تاریخ تولد و شـهادتش حک شـده. او شاگرداول کاس 
درس دنیا شـد و اسـمش در زمره ی »عند ربهم یرزقون« ثبت 
شـد و شـد »مهاجـر الـی ا...«. مهاجـری که مرزهـای اعتباری 
را بی اعتبـار کـرد و همـراه بـا جوان مـردان دیگـر افغـان، نـام 

افغانسـتان را با »شـهدای تیـپ فاطمیون« گـره زد...

رئیس دادگستری شهرستان میبد مطرح کرد؛

ساماندهی طرح جامع شهری توسط دستگاه قضایی میبد

رئیــس دادگســتری شهرســتان 
ــه  ــت: ب ــزد گف ــتان ی ــد اس میب
وضعیــت  ســاماندهی  منظــور 
از  اســتفاده  نحــوه  شــهرها، 
بنــدی  منطقــه  و  اراضــی 
ــی،  ــکونی، صنعت ــای مس حوزه ه
طــرح  کشــاورزی،  و  اداری 
جامــع شــهری در میبــد اجــرا 

. د می شــو
علیرضــا  میــزان؛  خبرگــزاری 
رئیــس  بیگــی،  حســین 
میبــد  شهرســتان  دادگســتری 
ــظ  ــه حف ــزد در جلس ــتان ی در اس
حقــوق بیت المــال بیــان کــرد: 
تــرک فعــل توســط مســئولین 
ــع  ــرح جام ــه ط ــط در تهی ذی رب

ــرای  ــود ب ــکات موج ــد مش ــه رون ــهری و ادام ش
مــردم تعقیــب قضایــی را بــه دنبــال خواهــد داشــت.

ــتان  ــد در اس ــتان میب ــتری شهرس ــس دادگس رئی
ــهری در  ــع ش ــرح جام ــازی ط ــاده س ــزد از آم ی
ــت:  ــر داد و گف ــال خب ــن س ــد از چندی ــد بع میب
ایــن طــرح بــا وجــود برخــی نواقــص و ایــرادات 
ــا  ــه و ب ــی تهی ــدت کوتاه ــی در م ــرح قبل در ط
توجــه بــه لــزوم داشــتن بیشــترین کارایــی و 
ــد  ــابق، بای ــرح س ــود در ط ــکات موج ــع مش رف
نهایــی  و  تکمیــل  ادارات  بــا همــکاری همــه 

ــود. ش
را  نشســت  ایــن  برگــزاری  از  هــدف  وی 
ــال  ــت از انف ــرم و صیان ــوع ج ــگیری از وق پیش
ــی  ــه طوالن ــا توجــه ب ــح کــرد: ب دانســت و تصری
ــی و  ــع قبل ــرح جام ــب ط ــل تصوی ــدن مراح ش
بوجــود  از تصویــب، ســبب  نواقــص آن پــس 
همچنیــن  و  مــردم  بــرای  مشــکاتی  آمــدن 
موجــب تشــکیل پرونده هایــی در ایــن حــوزه 
قضایــی شــد کــه در همیــن راســتا جلســه ای 
ــظ  ــرم و حف ــوع ج ــگیری از وق ــور پیش ــه منظ ب

شــد. تشــکیل  بیت المــال  حقــوق 

پیشــنهاد های  ارائــه  حســین بیگی 
دســتگاه های  ســوی  از  را  الزم 
متولــی  نهاد هــای  و  اجرایــی 
محــدوده  حریــم  تعییــن  بــرای 
همــکاری  همچنیــن  و  شــهر 
و  جلســه  تشــکیل  راســتای  در 
و  مشــاوران  بــه  پاســخگویی 
ــد. ــتار ش ــرح را خواس ــان ط طراح
ــا  ــد ت ــرر ش ــرد: مق ــوان ک وی عن
بــرای  شهرســتان  فرمانــداری 
تعییــن حریــم روســتا های واقــع 
شــده در محــدوده شــهر و رفــع 
ــات شــهروندان  مشــکات و اختاف

دهــد. انجــام  را  الزم  اقدامــات 
شهرســتان  دادگســتری  رئیــس 
یکــی  کــرد:  خاطرنشــان  میبــد 
شــهرک های  حــذف  پیشــنهادی  طرح هــای  از 
شــهرک های  ورود  و  شــهر  حریــم  در  صنعتــی 
ــته  ــا گذش ــداث آن ه ــال ها از اح ــه س ــکونی ک مس
ــهر  ــدوده ش ــتند، در مح ــهر هس ــاورت ش و در مج

ــت. اس
نماینــده  دادســتان،  نشســت  ایــن  در 
مجلــس  در  میبــد  و  تفــت  شهرســتان های 
روســای  و  فرمانــدار،  اســامی،  شــورای 
حضــور  شهرســتان  اجرایــی  دســتگاه های 

. شــتند ا د

ــد  ــد میب ــورای جدی ــدار ش ــد در دی ــه میب امام جمع
گفــت: میبــد بایــد شــهر هوشــمند، الکترونیــک 
ــع  ــدون مراج ــخگو و ب ــوی و پاس ــهرداری ق ــا ش ب
حضــوری باشــد و بــرای رســیدن بــه ایــن افــق بایــد 
ســرمایه گذاری جــدی در مســائل زیرســاخت های 

ــت. ــی داش ــوش مصنوع ــی و ه علم
ــان  ــی بابی ــت ا... اعراف ــه، آی ــد آدین ــزارش میب ــه گ ب
ــه  ــاز ب ــت گذاران نی ــران و سیاس ــورا، مدی ــه ش اینک
ــرد:  ــح ک ــد تصری ــاص ندارن ــته خ ــص در رش تخص
ــل  ــات، عق ــه اطاع ــاز ب ــد نی ــهردار بای ــورا و ش ش
ــا  ــا ب ــی دارد ت ــردی، هــوش ارتباطــی و اجتماع راهب
ــروی  ــری نی ــذب و به کارگی ــی ج ــزی، توانای برنامه ری

ــرد. ــو بب ــه جل ــور را ب متخصــص ام
ــات  ــا تحصی ــه ب ــانی نخب ــروی انس ــذب نی وی ج
بــاال و ارتقــاء منابــع انســانی موجــود بــه لحــاظ فنــی، 
ــد  ــروری خوان ــهرداری را ض ــی در ش ــی و دین اخاق
ــری  ــه و به کارگی ــرح و برنام ــا ط ــهر ب ــت: ش و گف

ــود. ــول می ش ــص متح ــروی متخص نی
ــر اجــرای ســالی یکــی  ــا تأکیــد ب آیــت ا... اعرافــی ب
دو پــروژه بــزرگ از ســوی شــورا و شــهرداری جدیــد 
ــرد و  ــوان ک ــادابی در شــهر عن را باعــث نشــاط و ش
ــات و خواســته های  ــه مطالب ــار توجــه ب گفــت: در کن
ــد 20  ــان بای مــردم در امــر آســفالت و کوچــه و خیاب
ــا از آن را  ــد ت ــول دوره چن ــف و در ط ــروژه را تعری پ

محقــق کــرد.
ایــن  ازجملــه  کــرد:  تصریــح  میبــد  امام جمعــه 
دانشــگاه  از  بــاغ راه  بــزرگ می تــوان  طرح هــای 
ــای  ــم، ورودی ه ــذر معل ــید، زیرگ ــل خورش ــا پ آزاد ت

غربــی بــه ســمت میبــد، ورودی، دسترســی شــهیدیه، 
پایانــه  تره بــار  میــدان  رکن آبــاد،  و  مهرآبــاد 
مســافربری، ایجــاد و ارتقــاء حمل ونقــل داخــل 

ــرد. ــام ب ــهر را ن ش
بــه  نبایــد  آینده نگرانــه  نــگاه  بــا  گفــت:  وی 
ــت،  ــد هف ــه بای ــود بلک ــع ب ــود قان ــای موج پارک ه
ــتان  ــم در شهرس ــوب را ه ــزرگ خ ــارک ب ــت پ هش

ــرد. ــاد ک ایج
آیــت ا... اعرافــی بــر توجــه شــورای جدیــد بــه 
ــت:  ــرد و گف ــد ک ــم تأکی ــی ه ــائل نظام مهندس مس
ــتحکام  ــی و اس ــث نظام مهندس ــد بح ــورای جدی ش
ــد و از  ــم بدان ــاختمان را مه ــا و استانداردســازی س بن
ــه  ــی ک ــین صباغ ــدس محمدحس ــای مهن ظرفیت ه
ــت در  ــزه اس ــی و باانگی ــر، فن ــئولین خوش فک از مس

ــد. ــتفاده کن ــه اس ــن زمین ای
شــهری،  مبلمــان  بــه  توجــه  میبــد  امام جمعــه 
معمــاری اســامی و ســنتی و اولویــت دادن بــه 
آموزش وپــرورش، حــوزه و دانشــگاه هــم تأکیــد 

ــرد. ک
مدیــر حوزه هــای علمیــه کشــور بابیــان اینکــه 
ــا  ــوان و خانم ه ــت از بان ــث حمای ــًا در بح ــا حقیقت م
ــد در  ــد بای ــورای جدی ــت: ش ــم گف ــی کردی کوتاه
خصــوص نیازهــای بانــوان و جوانــان بیشــتر کار کند.
ــه ای و  ــد توســعه پارک هــای محل ــه رون ــر ادام وی ب
ــبکه  ــی و ش ــت هســته های محل ــبز، تقوی فضــای س
ــه  ارتباطــی، تهیــه طــرح خیریــن شهرســاز، توجــه ب

ــرد. ــد ک ــایت تأکی ــریه و س ــانی نش ــر اطاع رس ام
امام جمعــه میبــد توجــه بــه مباحــث فرهنگــی و 

شــاخص های شــهر جامــع و ســالم و معنــوی و 
ــزود: همــه  ــد و اف ــی و پیشــرفته را مهــم خوان اخاق
شــاخص های یــک شــهر ســالم اســامی و جامــع را 

ــرار داد. ــر ق ــد مدنظ بای
آیــت ا... اعرافــی نقش آفرینــی در ســطح کان را 
ــاط و مهــارت خــود  ــدی و ارتب ــر و توانمن ــرو هن درگ
ــات  ــل و ارتباط ــر تعام ــد ب ــا تأکی ــت و ب ــورا دانس ش
ــه  ــل از آنک ــت: قب ــی گف ــتانی و مل ــتانی، اس شهرس
مســئوالن شــمارا بــه بــازی بگیرنــد بــا تقســیم کار و 
ــزی  ــود را در برنامه ری ــگاه خ ــد جای ــزی بای برنامه ری

ــد. ــاال بیاوری شــهر ب
ــی انقــاب فرهنگــی بهره گیــری  عضــو شــورای عال
از تجــارب شــهرهای پیشــرفته و موفــق، حفــظ 
باغــات و اراضــی کشــاورزی، افزایــش ســرانه فضــای 
ــدار  ــتایی و بخش ــوراهای روس ــا ش ــاط ب ــبز، ارتب س
توجــه بــه حواشــی شــهر و رشــد یکســان و تکمیــل 

طرح هــای نیمه تمــام را ضــروری خوانــد.
ــد  ــد چن ــرد: شــورا بای ــی خاطرنشــان ک ــت ا... اعراف آی
تقاطــع را بــه پــل تبدیــل و حریــم و توســعه شــهر را 
در برنامــه خــود داشــته باشــد تــا شــهر بــه جلــو بــرود.
ــه اعتبــار صدمیلیــاردی  ــا اشــاره ب امام جمعــه میبــد ب
شــهرداری از محــل فــروش زمیــن را مطلــوب 
ندانســت و گفــت: شــهرداری بایــد جــای پایــش بــه 
لحــاظ منابــع پایــدار محکــم باشــد و بــدون عبــور از 
قانــون و جفــا بــه مــردم، در زمیــن و ســرمایه گذاری 
و مشــارکت در طرح هــای بــزرگ درآمــد تولیــد کنــد 
و کــف اعتبــارات پایــان کار ایــن دوره را 500 میلیــارد 

تومــان بگیــرد.

آیت ا... اعرافی در دیدار شورای جدید؛

شورا و شهردار باید با عقل راهبردی و اجتماعی شهر را مدیریت کنند
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عـن امیر المومنیـن علی)علیه السـام(: الُعلَمـاُء باقوَن 
ِفـي  أمثالُُهـم  و  َمفقـوَدٌة،  أعیانُُهـم  هـُر،  الدَّ بَِقـَي  مـا 

الُقلـوِب َموجـوَدٌة
 در حالیکـه بسـیاری از مومنـان و شـیعیان جهان هنوز 

داغـدار از دسـت دادن عالـم ربانـی، متفکـر برجسـته، 
فقیـه و حکیـم مجاهـد، عامـه محمـد تقـی مصبـاح 
و  بی پـروا  اهانت هـای  هسـتند،  ا...(  )رحمـه  یـزدی 
وقیحانـه ی یـک روزنامه نگار به ایشـان موجـب تالم و 

انزجار شـدید شـده اسـت.
 آنچـه مایـه ی تاسـف فراوان اسـت آن اسـت کـه فرد 
هتـاک خـود را منسـوب بـه جریـان انقـاب می دانـد 
و بـا حمایـت برخـی چهره هـا و رسـانه های انقابـی 
عیـن  در  امـا  اسـت  رسـیده  فعلـی اش  جایـگاه  بـه 
حـال این طـور بی پـروا و بـا فـراغ بـال بـه یکـی از 
سـتون های مهـم فکـری و فرهنگی انقاب اسـامی 

علنـا توهیـن می کنـد.
 ایـن در حالـی اسـت کـه شـخصیت، وزانـت علمـی، 
عامـه  فرهنگـی  و  فکـری  مجاهدتهـای  و  آثـار 
تاییـد  مـورد  بارهـا  و  بارهـا  ا...(  )رحمـه  مصبـاح 
امـام  انقـاب،  معظـم  رهبـر  کم نظیـر  حمایـت  و 
خامنـه ای )حفظـه ا...( قـرار گرفتـه اسـت؛ تـا آنجـا 
کـه معظم لـه ایشـان را عامـه طباطبایـی و شـهید 
مطهـری زمـان دانسـتند و در پیام تسـلیت خود تاکید 
نمودنـد خدمـات ایشـان و حضـور انقابـی در همه ی 
میـدان هائـی کـه احسـاس نیـاز بـه حضـور ایشـان 

اسـت.  کم نظیـر  انصافـًا  و  حقـًا  می شـد، 
 از گذشـته تاکنـون کمتـر عالمی این چنین مـورد تفقد 
ولـی امر مسـلمین جهـان قرار گرفته اسـت بـه نحوی 
که ایشـان خـود را سـوگوار فقـدان »این بـرادر قدیمی 

و عزیز« دانسـتند.
خصـوص  بـه  و  انقابیـون  سـکوت  بی گمـان 

حوزویـان و بـه ویـژه آنـان کـه بـه این فـرد هتاک 
میـدان دادنـد تـا بـه ایـن جایـگاه برسـد، در برابـر 
ایـن توهیـن، ظلمـی آشـکار بـه اسـام، انقـاب و 

اسـت. معـزز  روحانیـت 
 مـا ضمن محکـوم کردن ایـن توهین، تاکیـد می کنیم 

بـرای متوقف سـاختن ایـن روند خطرناک باید دسـتگاه  
قضایـی بـا قاطعیـت ورود کـرده و مانع از عادی شـدن 
هتاکـی به سـاحت علما و مفاخر دینـی، از جمله مرحوم 

عامـه مصباح عزیز شـود.
جمعی از طاب و روحانیون میبدی

علیرضا حسنی )امام جمعه موقت میبد(
حســن طالبــی ) نماینــده طــاب و فضــای میبــدی 

مقیــم قــم (
سید علی یحیی زاده 

عباسعلی قدرتی 
جمال اسامی حسن ابادی

محمد مشیری
روح ا... میر عائی فیروز آبادی 

محمد زارعی محمود ابادی 
قاسم شبان نیاء رکن آبادی 

محمد جواد زرافشان 
حمیدرضا دهقانی فیروزابادی 

 محمد دهقانی فیروزآبادی 
محمد طاهر پور محمود آبادی 

مهدی محبوبی 
احمد آقایی 

علیرضا کریمی 
علی دشتی فیروزآبادی 

علی فاح یخدانی 
مهدی زارعی 

 حسینعلی امامی 
 نمدی 

عبدالرضا خلیلی 
امیرحسین زارعی محمود آبادی 

 سید میثم امامی میبدی 
میثم حق پرست 

طرماح میبدی 
حسین شبانی 

منتظری 
علی فاح میبدی

محمد مهدی مهدیزاده 
جال مهدیزاده

 ابوالفضل دهقانی فیروزابادی
بحرالعلوم 

 محمد حسین کارگر شورکی 
محمد حسین شفیعی

حسن طالبی بافقی
محمد حسین فاح یخدانی

موسی علیزاده
علیمحمد قاسمی شورکی

مرتضی دهقانی
امیر حسین روانبخش

عباس رضایی ده ابادی 
محمد زارعشاهی

مجید بیکی ده آبادی
مسلم زارع ده آبادی

ابوالفضل فاضلی
 روح ا... رحمانی

علیرضا فاح مهرجردی
 حبیب ا... کوچکی نژاد

محمد قربانی

سید محمد حسین افخمی
حسین پاکدامن شورکی

محمد سینا دهقانی فیروزآبادی
محسن برزگرپور

محمد حسین غفوری
سیدمحمدرضا حسینی زاده

محسن احمدیان
محمدجواد رضایی

حسین کوچکی نژاد
مجتبی زارع 

ابوالفضل ادهمی 
علی اکبر مااحمدی
محمد حسین غفوری

سیدعلی میرعائی فیروزآبادی
خانم فاضلی از حوزه خواهران
خانم قاسمی از حوزه خواهران
خانم علیخانی ازحوزه خواهران

خانم شیرغامی از حوزه علمیه خواهران
خانم اثنی عشری از حوزه خواهران

خانم کارگر از حوزه خواهران
خانم فاح یخدانی از حوزه خواهران قم

خانم بیکی از حوزه خواهران
خانم دهقانی از حوزه خواهران
خانم رسولی از حوزه خواهران

خانم میرفاح از حوزه خواهران
خانم مبینی از حوزه خواهران

خانم تقی زاده از حوزه خواهران
خانم قدرتی از حوزه علمیه خواهران

خانم فاح از حوزه خواهران
خانم مرادی از حوزه خواهران

خانم برزگری از حوزه خواهران

بیانیه جمعی از طالب میبدی در محکومیت هتاکی های اخیر به عالمه مصباح یزدی

کتــاب »مــرا بــا خــودت ببــر« نوشــته حجت االســام 
ــات  ــان کرام ــرای بی ــر ســاالری کــه بســتری ب مظف
ــارات  ــت انتش ــه هم ــت ب ــا)ع( اس ــام رض ــد ام فرزن

ــد. ــر ش ــر منتش به نش
کتــاب »مــرا بــا خــودت ببــر« داســتان عاشــقانه ای 
ــات حضــرت جواداالئمــه  ــان حی اســت کــه در زم
ــن داســتان بســتری  ــع ای ــد. در واق )ع( رخ می ده
بــرای بیــان کرامــات فرزنــد امــام رضــا )ع( 
ــگارش  ــه ن ــم مظفــر ســاالری ب ــه قل اســت کــه ب

درآمــده اســت.
ــارات  ــت انتش ــه هم ــی ب ــه تازگ ــه ب ــر ک ــن اث ای
به نشــر )آســتان قــدس رضــوی( بــا مدیریــت هنــری 
کاظــم طایــی و تصویرســازی جلــد از ســوی مهــدی 
بادیه پیمــا و بــا شــمارگان 2 هــزار نســخه بــه چــاپ 

رســیده اســت.
نویســنده در ایــن اثــر بــه صــورت مســتقیم بــه زندگی 
ــات و  ــه مقتضی ــه ب ــه، بلک ــواد )ع( نپرداخت ــام ج ام
ــواد )ع(  ــام ج ــان ام ــی زم ــی اجتماع ــائل سیاس مس
ــه اســت  ــات و مناظــرات حضــرت )ع( پرداخت و کرام
و در ایــن شــیوه از قــرآن الهــام گرفتــه اســت، 
ــرآن شــیوه روایتگــری براســاس  همانطــور کــه در ق

موقعیت ســنجی اســت.
ــم  ــت داســتان جــذاب عاشــقانه، ابراهی ــار روای در کن
ــه  ــد، ب ــی می کنن ــق زندگ ــه در دمش ــری ک و دخت

ــیدن  ــت رس ــواد )ع(، امام ــام ج ــی ام ــائل زندگ مس
هفــت  در  حضــرت 
دوران  ســالگی، 
امامــت حضــرت امــام 
جــواد )ع( در زمــان 
مأمــون  حکومــت 
نحــوه  و  معتصــم  و 
حضــرت  شــهادت 
ام الفضــل؛  توســط 
ایشــان  همســر 
می شــود. پرداختــه 

شــیوه نویســنده ایــن 
مــاه   ۶ کــه  اســت 
تحقیــق و پژوهــش 
کــرده و ۶ مــاه زمان 
بــرای نــگارش کتــاب 
می کنــد.  صــرف 
شــیوه  بهتریــن  وی 
ــه  ــن ب ــرای پرداخت ب
زندگــی ائمــه را قالــب 
می دانــد،  داســتانی 
امــا بایــد بــه ایــن 
کــرد  توجــه  نکتــه 

نباشــند. داســتان  اول  شــخصیت  آن هــا  کــه 

بــه  می تــوان  ســاالری  نویســندگی  کارنامــه  در 
ی  قصه هــا «
مــن و ننــه آغــا«، 
و  »درون مایه هــا 
ی  یه ها ســت ما د
در  نمایشــی 
قــرآن«، »قایــق 
بــه  رانــدن 
ــوس، »دعبل  اقیان
ــا« و »رویای  و زلف
 » نیمه شــب
ــرد کــه  اشــاره ک
تاکنــون بیــش از 
از  چــاپ  چهــل 
»دعبــل و زلفــا« 
ــیده  ــاپ رس ــه چ ب

اســت.
از  بخشــی  در 
ــم:  ــاب می خوانی کت
کنــار  »ابراهیــم 
و  نشســت  مــادر 
آغــوش  در  را  او 

. فــت گر
-گریــه نکــن مــادر! مــن احتیاجــی بــه عبدالکریــم 

ــه  ــل حب ــی مث ــه عروس ــازی ب ــم نی ــو ه ــدارم! ت ن
ــی  ــادر دارم! کس ــون م ــدم، چ ــن ثروتمن ــداری! م ن
جــای تــو را نمی گیــرد! تــو را بــا همــه دنیــا عــوض 
ــه  ــر ب ــی اگ ــه حت ــادر، حب ــن م ــاور ک ــم! ب نمی کن
ــرد!  ــت نمی ک ــو خدم ــد، بــه ت ــه می آم ــن خان ای
خــودش خدمتــکار می خواهــد! پیشــانی مــادر را 
ــاک  ــتار پ ــه دس ــا گوش ــک هایش را ب ــید و اش بوس

کــرد.
-حیــف توســت کــه بــرای یکــی مثــل حبــه غصــه 
ــدا  ــه دارد؟ خ ــد چ ــدری ثروتمن ــز پ ــوری! ج بخ
ــادر! مــن  ــد! گــوش کــن م بهتــرش را قســمت کن
ــرای دل  ــدم و ب ــم آم ــه عبدالکری ــه خان ــو ب ــا ت ب
ــع  ــه در طال ــه حب ــدی ک ــتم! دی ــال گذش ــو از آم ت
مــن نبــود! مــن بــه آنچــه خــدا در سرنوشــتم رقــم 
می زنــد، راضــی ام! تــو هــم راضــی بــاش! دوســت 
ــن  ــا م ــب ب ــح امش ــران و ابوالفت ــو و ام جی دارم ت
ــد. ــد آم ــادر بن ــه م ــد! گری ــارون بیایی ــه ه ــه خان ب

هــارون؟ عمــوی آمــال. مــادر از شــنیدن نــام آمــال 
ــاره  ــرو انداخــت و راســت نشســت. دوب ــه اب گــره ب
شــروع کــردی! ایــن همــه عجلــه بــرای چیســت؟ 

ــته ایم! ــتگاری برگش ــازه از خواس ت
ــوه را  ــرف می ــید و ظ ــب کش ــود را عق ــم خ ابراهی
ــد  ــروم، بای ــج ب ــه ح ــد ب ــرار باش ــر ق ــو آورد. اگ جل
ــما  ــت از ش ــی هس ــه کس ــد ک ــت باش ــم راح خیال

ــد.« ــت کن مراقب

اثر جدید نویسنده مطرح یزدی منتشر شد؛

»مرا با خودت ببر« نوشته حجت االسالم مظفر ساالری، بستری برای بیان کرامات فرزند امام رضا)ع(


