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حارئ ماهنامه فرهنگی اجتامعی/  استان یزد

بیــش از یکســال از آغــاز بــه کار دوره پنجــم 
ی شــده و شــاید  شــورای اســامی شــهر میبــد ســرپ
بتــوان قضــاو�ت ابتــدا�ی دربــاره عملکــرد ایــن نهــاد 
مردمــی را ارائــه داد. آن چــه مســّلم اســت ســطح 
علمــی و کارشــنایس شــورای شــهر فعــی میبــد از 
شــورای ســابق و شــاید تمــام چهــار شــورای قبــی 
ــجام  ــاد و انس ــر آن اتح ــاوه ب ــت و ع ــر اس باالت
اعضــای آن و دوری آنــان از جنجال هــای ســیایس 

ــد. ــاهده می باش ــل مش ــی قاب و جناح
 هــا بــرای 

گ
امــا نکتــه این جاســت کــه ایــن ویژ�

ــت  ــه الزم اس ــوب اگرچ ــهر مطل ــورای ش ــک ش ی
ــاب  ــم انتخ غ ــد علری ــردم میب ــت. م ــا کا�ف نیس ام
شــورا�ی بــا مختصــات فــوق بعــد از یکســال هنــوز 
تفــاوت محســویس در شهرشــان در حوزه هــای 
و...  اجتماعــی   ، عمــرا�ف  ،

گ
فرهنــی مختلــف 

مشــاهده نمی کننــد و حــاال بــا تصویــب اصاحیــه 
بازنشســتگان،  ی  کارگــری بــه  ممنوعیــت  قانــون 
ــد از ســمت خــود  ــد هــم بای شــهردار فعــی میب
خداحافظــی کنــد و عمــا رونــد تغیــری پیــا�پ 
ــارم  ــورای چه ــدای ش ــه از ابت ــد ک ــهرداران میب ش
کلیــد خــورد، همچنــان ادامــه می یابــد و دوره 
�ب ثبــا�ت در مدیریــت شــهری میبــد تمدیــد خواهــد 

شــد.
م شــورای شــهر میبــد بایــد فکــری  اعضــای محــرت
بــه حــال ایــن وضعیــت کننــد و مانــع از ناامیــدی 
مــردم از انتخابشــان شــوند و در ایــن راســتا الزم 
ــورا  ــه ش ــن را در مجموع ــردی نوی ــا رویک ــت ت اس
و شــهرداری آغــاز کننــد؛ رویکــردی کــه در وهلــه 
اول خــودش را در انتخــاب شــهردار جدیــد میبــد 

نشــان خواهــد داد.
ایــن  م شــورا پــس از  احتمــاال اعضــای محــرت
جابجا�ی هــای متــوایل متوجــه شــده اند کــه در 
ــه رساغ چهره هــای جــوان و  ــد ب ــان بای گام اول آن
پرانــرژی برونــد و از انتخــاب افــراد ســال خورده و 
امــی  غــم تمــام احرت  –علری

گ
در معــرض بازنشســتی

ــان بایــد قائــل بود-خــودداری کننــد؛  ــرای آن کــه ب
 ، ــو�ت ــای حق ــری از محدودیت ه ــه غ ــه ب ــه اینک چ
ف نشــان داده کــه کارآ�ی ایــن  تجربــه میــدا�ف نــری
دســته از مدیــران چنــدان بــاال نیســت و افــراد بــا 
تجربــه بایســیت بــه جــای مناصــب اداری و اجــرا�ی 

ــد. ن ــرار گری ــور�ت ق ــای مش در جایگاه ه

ف  امــا جــوان بــودن شــهردار بــه معنــای کنارگذاشــ�ت
ســایر مولفه هــا نیســت و در کنــار آن قطعــا 
کــه  افــرادی  از  آن دســته  انتخــاب  از  بایســیت 
ــام  ــامی، نظ ــن اس ــه موازی ــبت ب ــد کا�ف نس تعه
ندارنــد  آن  آرمان هــای  و  اســامی  جمهــوری 
خــودداری کننــد. مســئله ای کــه مع االســف در 
برخــی مقاطــع مــورد غفلــت قــرار گرفــت و از 
ف زمینــه  ایــن ناحیــه خســارا�ت ایجــاد شــد. در همــ�ی
ــفانه  ــه متاس ــود ک ــاره نم ــه اش ــن نکت ــه ای ــد ب بای
عملکــرد شــورای پنجــم و شــهرداری در حــوزه 
فرهنــگ )چــه بخــش فرهنــگ عمومــی و چــه بــه 
ــا  ( اص ــا�ب ــیف و انق ــگ دی ــاص فرهن ــورت خ ص
ــه  ــت ک ــایل اس ــن در ح ــت و ای ــش نیس رضایتبخ
برخــی چهره هــای حــا�ف در ایــن شــورا اتفاقــا 

 داشــته اند. 
گ

 بســیار پررنــی
گ

صبغــه فرهنــی

ــدا�ف  ــر چن ــم اث ــهر می چرخانی ــگاه در ش ــیت ن وق
از اهتمــام مدیریــت شــهری میبــد دربــاره ترویــج 
فرهنــگ ایثــار و شــهادت بــه ویــژه پاسداشــت 
و  قناعــت  فرهنــگ  حــرم،  مدافــع  شــهدای 
ــگ  ــاب، فرهن ــاف و حج ــگ عف ، فرهن ــیت پاکدس
 اســامی، 

گ
ی، ســبک زند� ف مقاومــت و استکبارســتری

نمی شــود  مشــاهده  و...  مقاومــیت  اقتصــاد 
ایــن  می نمایانــد  نگران کننــده  بســیار  آنچــه  و 
م شــورای  ســوال اســت کــه نکنــد اعضــای محــرت
ــن مقــوالت را جــزء مســائل جناحــی و  پنجــم، ای
ــند  ــد و می ترس ــداد می کنن ــیایس قلم ــی و س خط
ــا  ــرم ی ــع ح ــهدای مداف ــاره ش ــا درب ــر مث ــه اگ ک
ــد  ــیت کاری کنن ــاد مقاوم ــا اقتص ی ی ف ــتری استکبارس

ــوند؟! ــاص ش ــاح خ ــک جن ــه ی ــب ب منتس
، نشــاط و تعهــد بــه دیــن و نظــام  در کنــار جــوا�ف
شــهردار منتخــب بعــدی شــورای پنجــم بایســیت 

ــت  ــای مدیری ــورد از حوزه ه ــد م ــا چن ــک ی در ی
 ،

گ
، فرهنــی ، مــایل، حقــو�ت شــهری از جملــه عمــرا�ف

اجتماعــی و... دارای اطاعــات و مهارتهــا�ی نســیب 
ــه دوره  ــل ب ــد تبدی ــهرداری میب ــد ش ــد و نبای باش
ــه بدیهــی  کارآمــوزی شــهردار منتخــب شــود. البت
ف فــردی کــه تخصــص تمــام  اســت کــه یافــ�ت
عیــاری در حوزه هــای مذکــور داشــته باشــد بــرای 

ــد، بســیار دشــوار اســت. شــهرداری میب
ــت  ــری اس  دیگ

گ
ــژ� ی وی ــری ــجاعت در تصمیم گ ش

ــد  ــد دارای آن باش ــد بای ــدی میب ــهردار بع ــه ش ک
ــات  ــرس و تعارف ف ت ــ�ت ــار گذاش ــا کن ــد ب ــا بتوان ت
معمــول، بــا فســاد و اقدامــات خــاف قانــون 
معمــوال  البتــه  زمینــه  ایــن  در  کنــد.  برخــورد 
مواجــه  جــدی  چالــش  بــا  بومــی  گزینه هــای 
هســتند چــرا کــه بــه دلیــل ســاختار محلــه ای 
ــاالی  ــدان ب ــه چن ــت ن ــد و جمعی ــتان میب شهرس
آن، افــراد، آشــنا�ی و شــناخت زیــادی نســبت بــه 
ــورد  ــال برخ ــاله احتم ــن مس ــد و ای ــر دارن یکدیگ
قانونمنــد و بــه دور از رودربایســیت را کاهــش 
ــه و کارشــناس  ــراد نخب ــه اف ــن آن ک می دهــد. ضم
ه  گســرت از  بیشــرت  کشــور  و  اســتان  دایــره  در 
ــن اگرچــه شــهردار  ــد یافــت می شــوند. بنابرای میب
ــه  ــبت ب ــت نس ــن اس ــاز کار ممک ــی در آغ بوم غری
ــا  ــات شــهر آشــنا�ی کا�ف نداشــته باشــد ام مقتضی
ف عــدم آشــنا�ی قبــی بــا افــراد در کنــار  همــ�ی
تخصــص کا�ف می توانــد تبدیــل بــه نقطــه قــوت او 
در ایــن کســوت شــود. نمونه هــای مشــابه فــراوا�ف 

را در ایــن خصــوص می تــوان مثــال زد.
در مجمــوع اعضــای دوره پنجــم شــورای اســامی 
شــهر میبــد بایســیت توجــه داشــته باشــند کــه زمان 
ــن  ــت و ای ــدن اس ی ش ــرپ ــال س ــت در ح ــا رسع ب
ــوز  ــود هن ــت خ ــاط مثب ــام نق ــم تم غ ــورا علری ش
ــب  ــدی را جل ــهروندان میب ــت ش ــته رضای نتوانس
ــات عاجــی  ــد و الزم اســت رویکردهــا واقدام کن
ــه خصــوص  ــدارک شــود و ب ــن خصــوص ت در ای
ــد گزینه هــای متعهــد،  در انتخــاب شــهردار جدی
ــزوم  جــوان، متخصــص، شــجاع و در صــورت ل
بومــی جهــت تصــدی ایــن ســمت درنظــر  غری
ــاهد  ــر ش ــال ها دیگ ــس از س ــا پ ــوند ت ــه ش گرفت
ــد  ــر در میب ــک شــهردار دیگ ــم دوام ی حضــور ک

ــیم. نباش
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تردمیل !
بــا  گفتــه  میبــد  نماینــده  شــنیدی  گفتــم: 
از  بهانه جــو�ی  امــکان   FATF بــه  ف  پیوســ�ت
ــران  ــذاری در ای ــدم رسمایه گ ــرای ع ــورها ب کش

می شــود؟ گرفتــه 
بعیــده  زده؟  حرفــو  ایــن  واقعــا  گفــت: 
ــه داری  ــر خزان ــه کــه معــاون وزی ایشــون ندون
ــا  ــراح تحریمه ــت و ط ــس FATF اس ــکا ریی آمری
ف وزارت خزانــه داری  علیــه ایــران هــم همــ�ی
ــفافیت  ــط ش ــب FATF فق ــت و تصوی آمریکاس
ــایل  ــادالت م ــاره مب ــکا درب ــرای آمری ــا�ت ب اطاع

ایــران ایجــاد می کنــه!
گفتــم: ای عــوام! کجــای کاری؟! ایشــون از 
ــت و  ــب FATF هس ــق تصوی ــرف مواف ــک ط ی
ف شــفافیت آراء  از اون طــرف هــم بــه کمپــ�ی
ف  چــری همــه  جالبــه  نمی پیونــده!  نماینــدگان 
ــرای خارجی هــا  »برعکــس« شــده و شــفافیت ب
خوبــه امــا گویــا بــرای مــردم خودمــون خــوب 

ــت؟! نیس
گفــت: چــه عــرض کنــم! یــارو داشــت روی 
ف چــرا  ــ�ت ــد، بهــش گف ــل برعکــس می دوی تردمی
چــاق  می خــوام  گفــت  ؟  میکــیف اینطــوری 

ــم! بش

اعتــراض مــردم میبدبــه نماینــده 
خــود، بــه خاطــر حمایــت از الحاق 

fatf کشــور بــه

امضــاء  بــا  میبــد  در  جمعــه  نمازگــزاران 
ــه  ف ب ــ�ت ــا پیوس ــود را ب ــت خ ــاری، مخالف طوم

دادنــد. نشــان   FATF الیحــه 
در حاشــیه نمــاز جمعــه ۱۳ مهرمــاه، مــردم 
ــاری مخالفــت  ــا امضــاء طوم ــد ب ــزار میب نمازگ
 FATF ف کشــورمان بــه الیحــه خــود را بــا پیوســ�ت
ف  بــه مســئول�ی بــا هشــدار  و  دادنــد  نشــان 
نماینــده  دهقــا�ف  کمــال  دکــرت  مخصوصــا 
وی  ــری ــا پ ــت، از آنه ــد و تف ــف میب ی ــردم رسش م
ی و مراجــع  از دســتورات مقــام معظــم رهــرب

معظــم تقلیــد را درخواســت کردنــد.
کمــال دهقــا�ف  اســت دکــرت  ذکــر  بــه  الزم 
وزآبــادی، نماینــده مــردم میبــد و تفــت  فری
در مجلــس شــورای اســامی، در گفتگــو بــا 
گــزاری خانــه ملــت، �ب توجهــی بــه ایــن  خرب
معاهــده را بــه معنــای پذیــرش محدودیــت 
ــری و ادعــا نمــوده   ف الملــی تعب ــ�ی هــای بیشــرت ب
ــو�ی از  ــه ج ــکان بهان ــه FATF ام ف ب ــ�ت ــا پیوس ب
ــه گــذاری  ــرای عــدم رسمای ســایر کشــور هــا ب

ــود! ــی ش ــه م ــران گرفت در ای

شورای شهر برای پایان سیکل معیوب تغییر پیاپی شهرداران میبد چه باید بکند؟

دوباره میبد، دوباره شهردار!

م شــورای پنجــم،  نکنــد اعضــای محــرت
ایــن مقــوالت را جــزء مســائل جناحــی 
و خطــی و ســیایس قلمــداد می کننــد و 
ــهدای  ــاره ش ــا درب ــر مث ــه اگ ــند ک می ترس
یــا  ی  ز استکبارســتری یــا  حــرم  مدافــع 
اقتصــاد مقاومــیت کاری کننــد منتســب بــه 

یــک جنــاح خــاص شــوند؟!

ویژه ها
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ز زارع  ــ�ی ــد حس ــوم محم ــل مرح ــد روز قب چن
 قدیمــی و شــناخته شــده 

گ
ده آبــادی فرهنــی

آفریــن  جــان  بــه  جــان  میبــد،  شهرســتان 
ــه دوران پرفــراز و نشــییب  ــرد، وی ک تســلیم ک
ی کــرده اســت،  را در آمــوزش و پــرورش ســرپ
ــات  ــد اطاع ــفاهی میب ــخ ش ــا تاری ــو ب در گفتگ
جالــب توجهــی دربــاره میبــد قدیــم ارائــه کــرده 
 آن مرحــوم مانــع از 

گ
اســت. البتــه  ســالخورد�

آن بــود کــه تمــام جزئیــات مربــوط بــه آموزش 
و پــرورش قدیــم میبــد را بــه یــاد آورد. بــه هــر 
ز  ــ�ت ــد، م ــد آم ــه خواه ــه در ادام ــر، آنچ تقدی
مصاحبــه 2 ســاعته گــروه تاریــخ شــفاهی میبــد 
بــا وی می باشــد کــه در شــهریور مــاه ســال ۹۲ 
انجــام گرفتــه اســت و بــه مناســبت درگذشــت 

ــود: ــرش می ش ــوم بازن آن مرح

• در ابتدا خود را معر�ف کنید.
ف زارع ده آبــادی فرزنــد حــاج حســن  محمدحســ�ی

متولــد ۱۳۰۳هســتم.

• دوران کودیک شما چگونه گذشت؟
ــام  ــه ن ــی از خویشــاوندان ب  ی

گ
در ســن ۵ ســالی

ــا  ــراه ب ــد�ت هم ــه م مرحــوم شــیخ ابوالحســن ک
شــیخ عبدالکریــم حائــری در کتابخانــه کربــا 
فعالیــت داشــت و در هنــگام بازگشــت مرحــوم 
ف به  حائــری بــه قــم، بــه ا�ار مــردم، ایشــان نــری
ده آبــاد بازگشــت و همــان جــا مانــد، یــک دخــرت 
۴ ســاله داشــت کــه بــا ایــن دخــرت هم بــازی 
ــا  ــه اصطــاح اســم م  ب

گ
ــان بچــی ــودم، از هم ب

بــر روی یکدیگــر بــود تــا اینکــه بعــد از تحصیــل 
 بــه صــورت مخفیانــه 

گ
در یــزد، در ســن ۱۷ ســالی

بــا ایــن دخــرت ازدواج کــردم )چــون در آن زمــان 
قانــو�ف   غری

گ
ازدواج پــر تــا قبــل از ســن ۱۸ ســالی

ف خاطــر مجبــور شــدم از ادامــه  بــود( و بــه همــ�ی
تحصیــل منــرف بشــوم و بــه شــغل بقــایل روی 

بیــاورم.

• چطور شد که معلم شدید؟
ــر مدرســه  ــا�ف مدی ــام داوود دهق ــه ن شــخیص ب
ــن  ــم، از م ــود معل ــت کمب ــه عل ــود، ب ــاد ب ده آب
ــن  ــا م ــم؛ ام ــی کن ــای معلم ــه تقاض ــت ک خواس
ــن  ــا ا�ار وی، ای ــره ب ــردم. باالخ ــول نمی ک قب
ــد  ــه بع ــردم و بافاصل ــول ک ــت را قب درخواس
از ارســال تقاضایــم، از ســوی اداره فرهنــگ 
ــاد  ــتان ده آب ــوزگاری دبس ــمت آم ــه س ــده را ب بن
پذیرفتنــد. بعــد از آن از طریــق بخــش کارگزیــیف 
بــه صــورت رســمی معلــم شــدم و تــا ســه ســال 
معلــم مدرســه ده آبــاد بــودم. بعــد از مــد�ت 
ــگ در اردکان  ــده اداره فرهن ــا�ی نماین ــای یاس آق
وط  ــرش ــد م ــادر کردن ــن را ص ــال م ــتور انتق دس
ی امتیــازا�ت از جملــه اینکــه در  بــر در نظرگــری
روزهــای شــنبه، یکشــنبه، سه شــنبه و چهارشــنبه 
بــه مدرســه بــروم و دوشــنبه و پنج شــنبه نــروم. 
ط، مدیــر مدرســه امــام میبــد  بــا قبــول ایــن رسش
ــده اداره  ــال نماین ــه س ــا س ــد از دو ی ــدم. بع ش

فرهنــگ عــوض شــد و نماینــده جدیــد شــخیص 
بــه نــام نگهــی و اصالتــاً یــزدی بــود. وقــیت 
ــابق  ــده س ــه نماین ــه بدرق ــا ب ــه م ــد ک ــه  ش متوج
ــس از  ــرد. پ ــت ک ــت ثب ــا غیب ــرای م ــم ب رفته ای
ــن  ــا ای ــن ب ــت: م ــان گف ــی از معلم ــت، ی بازگش
ــهادت  ــد ش ــما بای ــوم و ش ــری می ش ــده درگ نماین
بدهیــد. نماینــده جدیــد متوجــه شــد و بــه رئیــس 
ف دلیــل  کل فرهنــگ یــزد گــزارش داد و بــه همــ�ی
مــا را بــه مدرســه مهرجــرد منتقــل کردنــد. ایــن 
انتقــال بــرای بنــده بهــرت شــد امــا آقای قاســمی را 
بــه روســتای ســانیج منتقــل کردند. مدیر مدرســه 
مهرجــرد مناســب نبــود و نگهــی بــه مــن پیشــنهاد 
داد: تــو می تــوا�ف بــروی و هــم می تــوا�ف در 
ــره  ــدارد. باالخ ــکی ن ــا�ف و مش ــه بم ــن مدرس ای
ــدم.  ــس ش ــغول تدری ــرد مش ــه مهرج در مدرس
بعــد از مــد�ت تدریــس در ایــن مدرســه، قریــیش 
ــد شــد؛ در آن زمــان  ــده اداره فرهنــگ میب نماین
قــرار بــود مبلغــی بــه حســاب بنــده واریــز شــود 
ــن  ــود بنابرای ــغ نب ــن مبل ــری ای ــده، پیگ ــا نماین ام
طــی نامــه ای بــا لحــن تنــد و جــدی از وی انتقــاد 
کــردم. قریــیش ناراحــت شــد و گفــت نمی توانــد 
ایــن مبلــغ را پرداخــت کنــد چــون صــاح نیســت. 
بنابــر ایــن رساغ معصوم خــا�ف مدیــرکل اداره 
فرهنــگ یــزد رفــت و ابــاغ مــن را بــرای مدیریت 

ــت؛  ــاد رســتاق گرف مدرســه صدرآب

از  از دو ســال قریــیش پشــیمان شــد و  بعــد 
مدیــرکل خواســت تــا تجدیــد نظــر کنــد کــه 
ــود:  ــه ب ــرد و گفت ــت نک ــگ موافق ــس فرهن رئی
مدرســه رســتاق نابســاما�ف زیــادی دارد و تــا 
و  نظــم  مدرســه،  در  ایشــان  حضــور  زمــان 
ترتیــب گرفتــه و حــاال مــردم اجــازه انتقــال 
ــن  ــر ای ــده مدی ــال بن ــا ۷ س ــد. ت وی را نمی دهن
مدرســه بــودم. بنابرایــن یــک شــکایت نامه بــرای 
وزیــر فرهنــگ آن زمــان تنظیــم کــردم چــرا 
ی های �ب مــوردی  انتقــال ســخت گری بــرای  کــه 
خیابــا�ف  موضــوع،  ایــن  از  پــس  می کردنــد. 
مدیــرکل وقــت اداره فرهنــگ یــزد مــرا خواســت 
بــه  بــودم  نوشــته  کــه  را  شــکایت نامه ها�ی  و 
مــن نشــان داد. برایــش توضیــح دادم کــه در 
ــه  ــال در مدرس ــت س ــدت هف ــه م ــده ب ــع بن واق
دور از وطــن خــود مشــغول تدریــس هســتم و 
ــت:  ــن نیســت. او گف ــری درخواســت م ــی پیگ ک
ــن دفعــه  حــرف شــما درســت اســت؛ مــن چندی
پیش نویــس انتقــال شــما را نوشــته ام امــا دوبــاره 
ــتور  ــن دس ــاغ ای ــازه اب ــاد اج ــؤوالن صدرآب مس
ی  را نداده انــد؛ ان شــاءهللا انتقــال شــما را پیگــری
ــه  ــتور داد ک ــیف دس ــه کارگزی ــپس ب ــم. س می کن
ــد  ــد. بعــد از چن ــاغ انتقــال مــن را صــادر کن اب
ــت  ــا مدیری ــتند ت ــن نوش ــرای م ــه ای ب روز اباغی
م؛  یــی از مــدارس اردکان را بــر عهــده بگــری
اباغیــه انتقــال را در حــایل قبــول کــردم کــه 

، نماینــده ســابق فرهنــگ میبــد، نماینــده  قریــیش
اداره فرهنــگ و بخشــدار اردکان شــده بــود. 
ــن  ــو�ب از م ــتقبال خ ــد اس ــده را دی ــان بن ــا ایش ت
کــرد و گفــت از انتقــال مــن خیــی پشــیمان شــده 
ــد  ــل کن ــن را منتق ــه م ــرده ک ــاش ک ــه ت و هرچ
فایــده ای نداشــته اســت. بنابــر ایــن بــه مــن 
پیشــنهاد داد کــه بعــد از چنــد روز مرخــیص، 
ــم و در  ــخص کن ــم را مش ــکان خدمت ــودم م خ
نهایــت بــه مدرســه ده آبــاد رفتــم. مدیــر مدرســه 
بــه مدیریــت  را  بنــده  ی مجــدداً  اشــرت آقــای 
ــن  مدرســه حســن آباد انتخــاب کــرد و بنــده از ای
بابــت شــکایت کــردم. مدیــر مدرســه گفــت: ایــن 
عــی شماســت کــه در ایــن مدرســه  وظیفــه رسش
مدیریــت کنیــد. بنابــر ایــن بــه ناچــار بــه مدرســه 
مختلــط رفتــم و بــه مــدت ۹ ســال مدیــر مدرســه 
مدیریــت  تغیــری  از  بعــد  بــودم؛  حســن آباد 
ف پــور روی کار  اداره فرهنــگ میبــد، آقــای مع�ی
آمــد و دوبــاره بــه دســتور وی مدیــر مدرســه 
ــن  ــه مــدت ۵ ســال در ای ــد شــدم و ب ــام میب ام
مدرســه بــودم. در اوایــل انقــاب بــه دلیــل 
ضعــف جســما�ف تــوان کا�ف در مدیریــت مــدارس 
ــه  ــوزی ب ــیت دانش آم ــال وق ــرای مث ــتم؛ ب نداش
خاطــر درس نخوانــدن بــه دفــرت مدیریــت می آمد 
ف بــه همــراه  در حــایل کــه گریــه می کــرد، بنــده نــری
ــرت  ــه دف ــت ب ــن وضعی ــا ای ــردم. ب ــه می ک او گری
ــا در  ــتم ت ــم و از او خواس ــور رفت ف پ ــای مع�ی آق
اداره مشــغول خدمــت شــوم و او ابــاغ بنــده را 
بــرای خدمــت در اداره صــادر کــرد. در بازدیــدی 
)ره( از  کــه مرحــوم شــیخ محمدابراهیــم اعــرا�ف
ــا  ــردم؛ ام  ک

گ
اداره داشــتند تقاضــای بازنشســتی

ــتند  ــاد داش ــد و اعتق ــول نمی کردن ــؤوالن قب مس
 بایــد در آمــوزش و پــرورش 

گ
کــه تــا ســن ۶۰ ســالی

تقاضــای  هنــگام  در  کــه  حــایل  در  کنــم  کار 
 ۵۵ ســاله بــودم و عمــاً بــه مــدت ۳۱ 

گ
بازنشســتی

ســال خدمــت کــرده بــودم. بــه هــر نحــوی کــه 
ــیت اداره  ــم. وق ــود را گرفت  خ

گ
ــتی ــود بازنشس ب

فرهنــگ میبــد از اردکان جــدا شــد، دکــرت آقــا�ی 
ــری داده  ــار تغی ــه میبدی تب ــود را ب ــی خ ــه فامی ک
ــی  ــد اباغ ــد ش ــگ میب ــده اداره فرهن ــود نماین ب
بــرای مــن نوشــت و دســتور داد پرونده هــای 
م.  میبــد را از اداره فرهنــگ اردکان تحویــل بگــری
میبــد  در  فرهنــگ  اداره   

گ
نماینــد� ایــن  بنابــر 

رســماً جــدا شــد.

ــه  ــا چ ــته ت ــان گذش ــوزان در زم • دانش آم
ــد؟ ــل می کردن ــی تحصی مقطع

بچه هــای میبــد بــا وجــود اینکــه وضــع مــایل 
مناســیب نداشــتند، بیشــرت درس می خواندنــد. 
خوانــدن  درس  بــا  والدیــن  حــدودی  تــا  امــا 
ــتند  ــاد داش ــون اعتق ــد؛ چ ــف بودن ــا مخال بچه ه
ــد و رعیــیت  ــدارد بچــه درس بخوان کــه لزومــی  ن
)کشــاورزی( بهــرت اســت. همــه ایــن مخالفت هــا 
بــه خاطــر �ب ســوادی والدیــن بــود. متأســفانه 
وضعیــت مــایل در آن زمــان اصــاً مناســب نبــود؛ 
در روزهــای رسد زمســتان کــه بــرای تدریــس بــه 
مدرســه می رفتــم شــاهد بــودم کــه بســیاری از 
دانش آمــوزان بــدون کفــش در رسمــای زمســتان 
گریه کنــان بــه مدرســه می رفتنــد بنابرایــن بــا 
دیــدن ایــن وضعیــت اســفبار پیگــری تأســیس 

ــدم. ــه ش مدرس

ــد در کــدام محــات  ف مــدارس میب ــ�ی • اول
تأســیس شــد؟

وزآّبــاد  در محــات میبــد، مهرجــرد، ده آبــاد، فری
ف مــدارس تأســیس شــد. و بفروئیــه اولــ�ی

• معلمان شما چه کسا�ف بودند؟
ــان معلــم مدرســه مهرجــرد، بقــا�ی  آقــای عزیزی
ــادی از  ــان زی ــهر معلم ف و در ایرانش ــ�ی ــل نائ اه

ــد. ــا�ی بودن ــه ن جمل

ف معلم میبد چه کیس بود؟ • اول�ی
ــا�ب  ــی، عن ــان صاح ــا آقای ــدارم ام ــر ن ــه خاط ب
ــر دبســتان  ــاد، قاســمی  مدی ــر مدرســه نوبنی مدی
ف معلمــان میبــد  میبــدی، رشــیدی جــزء اولــ�ی

ــد. بودن

• بیش�ت چه درویس تدریس می شد؟
یــزدی  آقــای طاهــری  زبــان فرانســه توســط 
ــخ و جغــرا�ف  ســتان ایرانشــهر و تاری ــس دبری رئی

توســط آقــای نــا�ی تدریــس می شــد.

ــت؟ و  ــدا داش ــاد کدخ ــه ده آب ــا منطق • آی
ــد. ــد بفرمایی ــا وی داری ــره ای ب ــر خاط اگ
معامــات،  در  کــت  رسش آن هــا  وظیفــه  بلــه. 
ــازی،  ــت رسب ــمول خدم ــازان مش ــا�ی رسب شناس
 بــه شــکایات مردمــی و عضویــت در 

گ
رســید�

ــا  ــه آســیاب شــخیص ب ــود. در محل شــورای ده ب
ــم.  ــق آن بودی ــا مواف ــود و م ــف ب ــدا مخال کدخ
روزی ایــن شــخص بــا دادن رشــوه بــه بخشــدار 
خواســتار عــوض شــدن کدخــدا شــد و باالخــره 
هــم خــودش، کدخــدا شــد. امــا وقــیت از حــوزه 
نظــام وظیفــه بــرای شناســا�ی رسبــازان بــه رساغ 
وی آمدنــد بــه دلیــل آزار و اذیت هــا�ی کــه مــردم 
بــه وی رســانده بودنــد، مجــدداً بــا دادن رشــوه 

ــت! ــود را نوش ــتعفای خ اس

آیــا در محلــه ده آبــاد خــان حکومــت   •
؟ د می کــر

ــود.  ــی ب ــان بی ــام حاجی خ ــه ن ــخیص ب ــه؛ ش بل
آن هــا وظایفــی فراتــر از خــان بــودن انجــام 
ســید  حــاج  خــروی،  ف  همچنــ�ی می دادنــد. 
نــرهللا اقبــایل و ســیدمحمد و ســید ابوالفضــل 

اقبــایل خان هــای ده آبــاد بودنــد.

• تنبیه دانش آموزان به چه شکیل بود؟
در مدرســه مهرجــرد بــه وســیله خشــت و شــاق 
ــود  ــا ب ــب اینج ــردم و جال ــه می ک ــا را تنبی بچه ه
ــد�ف  ــه ب ــا تنبی ــکی ب ــه مش ــن هیچ گون ــه والدی ک
بچه هایشــان نداشــتند. امــا یــک روز در مدرســه 
ــه  ــوزان ب ــی از دانش آم ــاد در روز اول ی صدرآب
مــن گفــت: آقــا اجــازه! یــک رســم الخط داشــتم 
کــه گــم شــده اســت. بنابرایــن بــه بچه هــای 
کاس دســتور دادم کــه همــه وســایل خــود را بــر 
روی نیمکــت بگذارنــد و باالخــره این رســم الخط 
را در کیــف یــی دیگــر از دانش آمــوزان پیــدا 
کــردم. از ایــن بچــه ســؤال کــردم: رســم الخط 
را از کجــا تهیــه کــرده ای؟ بــا دادن آدرس مغــازه 
پیگــری ایــن مســئله شــدم و در نهایــت مشــخص 

شــد کــه حــرف وی صحــت نداشــته اســت...
ادامه در صفحه 4

تاریخ شفاهی میبد از زبان مرحوم محمد حسین زارع ده آبادی
بسیاری از دانش آموزان بدون کفش در سرمای زمستان به مدرسه می رفتند

ــس  ــک پور رئی ــات، پزش ــگام انتخاب در هن
حکومــت  بــود،  پان ایرانیســت  حــزب 
ــواه  ــورد دلخ ــای م ــاهی کاندیده شاهنش
ــد  ــردم بای ــرد و م ــاب می ک ــود را انتخ خ

بــه همــان کاندیداهــا رأی می دادنــد.

تاریخ شفاهی
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ز  ی اهــل نائــ�ی خانــم طیبــه قاســمی، دخــرت
 دچــار بیمــاری رسطــان 

گ
ــه از 14 ســالی اســت ک

ــه طــی کــردن  وع ب مــی شــود و از  ســال 94 رسش
دوره درمــا�ز در بیمارســتان میبــد و بیمارســتان 

ــد. ــزد مــی کن هــای اســتان ی
 ، ــال زد�ز ــه ای مث ــا روحی ، ب ــیز ــرت نائی ــن دخ ای
ل در  ــرت ــه کن ــادی ب ــد زی ــا ح ــود را ت ــاری خ بیم
ز بــرای طــی دوره هــای  آورده اســت و اکنــون نــری
، هــر از چنــد گاهــی بــه بیمارســتان  درمــا�ز

میبــد می آیــد.
نــگار »ماهنامــه حائــر«  در ادامــه، گفتگــوی خرب
بــا وی، بــرادرش و یــی از مــددکاران بیمارســتان 

امــام صــادق)ع( را مــی خوانیــد:

لطفا خوتان را معر�ز کنید؟
طیبــه قاســمی هســتم، 17 ســاله، و در رشــته 

حســابداری تحصیــل مــی کنــم.
در مورد خانواده خود بگوئید؟

 
گ

4 نفــره هســتیم و بــا پــدر، مــادر و بــرادرم زنــد�
ف داریــم  ایــط مــایل متوســط بــه پایــ�ی مــی کنــم، رسش
ــد،  ــی باش ــه م ــان مثان ــار رسط ف دچ ــری ــدرم ن و پ
ین بــار مســئولیت و  بــرادرم بــه نوعــی بیشــرت

ــده دارد. ــر عه ــواده را ب ــیت خان رسپرس

ــد، چطــور شــد  ــان بگوئی از بیمــاری خودت
ــد؟ ــد رسطــان داری ــه فهمیدی ک

ســال 94 و در امتحانــات پایــه هشــتم بــودم، 
دل درد هــای شــدیدی مــی گرفتــم و  بــه خاطــر 
بیشــرت  شــهرمان،  در  پزشــی  کــم  امکانــات 
تشــخیص دادنــد کــه بــه خاطــر غــذای مســموم 
ــا ... بــوده اســت. در مــاه مبــارک رمضــان بــود  ی
ــه  ــر اینک ــه خاط ــد و ب ــد ش ــیار ب ــم بس ــه حال ک
پــدرم را بــرای دوره هــای درمــا�ف بــه اســتان یــزد 
ف همــراه آوردنــد و در میبــد  مــی آوردنــد، مــرا نــری
ســه روز تحــت معاینــه و آزمایشــات مختلــف قــرار 

ــم. گرفت
اطرافیــان بــه روی مــن نمــی آوردنــد کــه بیمــاری 
ــردم  ــی ک ــس م ــودم ح ــت، ویل خ ــاد اس ــن ح م
ف خــایص باشــد، از حــرف هــای در گــویسش  چــری
ــی  ــن دســت م ــه م ــن احســاس ب ــران هــم ای دیگ

داد.

درد و ناراحــیت زیــادی را تحمــل مــی کــردم و دوره 
ــید و  ــول کش ــد ط ــاه در میب ــک م ــن ی ی م ــرت بس
پــس از آن مــرا بــه بیمارســتان شــهید صــدو�ت یــزد 

اعــزام کردنــد.

دوره شیمی درما�ز هم داشتید؟
بلــه؛ شــب اویل کــه فهمیــدم شــیمی درمــا�ف 
ــرت  ــه دک ــود، ب ــن ب  م

گ
ــد� ــب زن ــن ش دارم بدتری

واحدیــان مراجعــه کردیــم و ایشــان گفتنــد کــه 8 
ــه ای کــه  ــا تجرب جلســه شــیمی درمــا�ف دارم، و ب
در بیمــاری پــدرم دیــده بــودم و بــه خاطــر اینکــه 
ــط بســیار  ای ــزد رسش ــم مــی ری مــی دانســتم موهای

ــتم. ــی گذاش ــت رس م ــدی را پش ب
وع شــد برایــم خیــی  ریــزش موهایــم کــه رسش
ف بــود و تــا مــد�ت بعــد همــه موهایــم  ســنگ�ی
ف گاهــی  ریخــت، در دوره هــای شــیمی درمــا�ف نــری
ــد مــرا  مشــکات تنفــی پیــدا مــی کــردم کــه بای
رسیــع بــه بیمارســتان مــی رســاندند. در ایــن 
ف و یــزد در حــال تــردد  ف نایــ�ی دوره هــم مرتبــا بــ�ی
بودیــم و مشــکل هــم بیشــرت از آنجــا بــود کــه در 

ــودم. ــته ب ــاب رش ــال انتخ س

و بعــد از انجــام دوره هــای شــیمی درمــا�ز 
چطور؟

در جلســه چهــارم بــودم کــه آزمایــش یس �ت اســکن 
دادم و منتظــر جــواب ایــن آزمایــش بودیــم. در 
مدرســه بــودم کــه بعــد از برگشــت بــه مــن گفتنــد 
کــه آزمایــش نشــان داده اســت کــه شــیمی درمــا�ف 
ــه  ــیف ب ــت، یع ــته اس ــیت نداش ــه مثب ــچ نتیج هی
نوعــی هــر چــه ســخیت کشــیده بودیــم، �ب نتیجــه 

بــود.
کــه  بــود  ایــن  افتــاد  کــه  جالــیب  اتفاقــات  از 
ــود  ــن آزمایــش را جــا گذاشــته ب ــرادرم یس دی ای ب
ــان  ــم هم ــاز ه ــه ب ــود ک ــه ب ــاس گرفت ــد تم و بع
ــا  ــد، و ی نتیجــه آزمایــش را آقــای دکــرت چــک کنن
درســت بــه خاطــر نــدارم کــه مجبــور شــدم بــه 
ــه بعــد از  ــش بدهــم، ک ــاره آزمای ــت دوب ــن عل ای
انجــام آزمایــش جدیــد – یــا بازبیــیف آزمایــیش کــه 
ــت  ــا مثب ــم نتیجــه کام ــود- فهمیدی ــده ب جــا مان

ــت. ــوده اس ــت نب ــی درس ــام قب ــوده و اع ب
جالــب اینکــه در حــایل نتیجــه مثبــت دوم بــه 

مــن رســید کــه داشــتم بــرای دوره درمــا�ف جدیــد 
وســائلم را جمــع مــی کــردم کــه بــه یــزد بیایــم، و 
ایــن خــرب شــاید مــرا بســیار خوشــحال کــرد و یــی 

 ام بــود.
گ

یــن لحظــه هــای زنــد� از بهرت
ــیصف  ــه نوعــی مری ــه ب ــن دوران هــم ک بعــد از ای
مــن تمــام شــده بــود، از نتایــج برخــی از آزمایــش 
هــا مشــخص شــد کــه ریــه مــن آب آورده اســت. 
ایــن موضــوع ادامــه پیــدا کــرد تــا اینکــه فهمیدیــم 
قلبــم فقــط بــا 10 درصــد تــوان کار مــی کنــد، بــا 
ــد  ــن 10 درص ــه ای ــا�ف البت ــای درم ی دوره ه ــری پیگ
بــه 30 درصــد رشــد داشــت، کــه البتــه بــرای ایــن 

ف مــی خــورم. موضــوع داروی زیــادی نــری

ایــط  از دوران بیمــاری و طــول درمــان و رسش
خودتــان در ایــن دوره ســخت بگوئیــد؟

در دوره درمــا�ف خیــی هــا تاثــری خــوب یــا بــد روی 
 مــی کــردم ایــن 

گ
مــن داشــتند. در محــی کــه زنــد�

بیمــاری، بــد دانســته مــی شــود و حــیت اکــرش 
آنهــا از نــوع بیمــاری مــن مطلــع نبودنــد، ویل 
بــه خاطــر ریــزش موهایــم خیــی مــورد قضــاوت 
ف علــت هــم موجــب  قــرار مــی گرفتــم کــه همــ�ی
شــد کــه بــودن در محیــط خانــه را بیشــرت ترجیــح 

دهــم.
ایــط  البتــه در طــول درمــان در بیمارســتان رسش
خــو�ب داشــتم، ســعی مــی کــردم مثــل یــک 
 کنــم و نگــذارم بیمــاری مــرا 

گ
انســان عــادی زنــد�

در ظاهــر شکســته و ناراحــت کنــد. روابــط بســیار 
خــو�ب هــم بــا پرســتاران داشــتم و بــه نوعــی 
ــیت  ــن دوس ــم، ای ــده بودی ــواده ش ــک خان ــل ی مث
و نزدیــی بــا پرســتاران بــه حــدی بــود کــه بــرادرم 
مــی گفــت زمــا�ف کــه حالــم بســیار بــد بــوده و مــرا 
بــه بیمارســتان یــزد اعــزام مــی کردنــد، پرســتارا�ف 
کــه مــرا مــی شــناختند، برایــم گریــه مــی کردنــد.

ــواده  ــا خان ــما ب ــه ش ــاری در رابط ــن بیم ای
ــت؟ ــش داش ــدر نق ــه ق چ

ــا  ــه ام ب ــه رابط ــم ک ــد بگوی ــاری بای ــد از بیم بع
 را بیشــرت 

گ
خانــواده ام بهــرت شــد، و معــیف زنــد�

را   
گ

زنــد� و  ام  خانــواده  و  خــودم  فهمیــدم. 
بیشــرت شــناختم و درک کــردم، . شــاید ایــن 
 کامــا جدیــد 

گ
وع یــک زنــد� بیمــاری بــرای مــن رسش

4
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ادامه از صفحه 3
... بنابــر ایــن وی را رسزنــش و بــا شــاق تنبیــه 
بــد�ف کــردم. خدمتــکار مدرســه بــا مشــاهده این 
وضعیــت واســطه شــد و ایــن دانش آمــوز رسیــع 
ــه  ــوز ب ــد�ت گذشــت دانش آم ــه رفــت. م ــه خان ب
ــا  همــراه پــدرش بــه مدرســه بازگشــت و پــدر ب
صــدای بلنــد گفــت: چــه کــی بچــه مــرا کتــک 
زده اســت. مــن جلــو آمــدم و گفتــم: ایــن 
ــای  ــی از هم کایس ه ــم الخط ی ــوز رس دانش آم
خــود را دزدیــده و بنابرایــن او را تنبیــه کــردم. 
بــه حــدی عصبــا�ف بــودم کــه بــا شــاق بــه دنبال 
پــدر دانش آمــوز دویــدم. یــک روز عــر وقــیت 
ــکاران  ــراه هم ــه هم ــه ب ــوض مدرس ــار ح در کن
مــن  از  دانش آمــوز  پــدر  بودیــم  نشســته 
عذرخواهــی کــرد. از روزی کــه ایــن دانش آمــوز 
را تنبیــه کــردم خوشــبختانه در خوانــدن درس، 
ی کــرد تــا وقــیت کــه دکــرت داروســاز  تــاش بیشــرت

شــد.

• جریــان قصــد قتــل معلمــان توســط 
رژیــم شاهنشــاهی از چــه قــرار بــوده 

اســت؟
جریــان از ایــن قــرار بــود کــه در دوران انقــاب 
اســامی  وقــیت دو نفــر از معلمــان رســتاق بــرای 
ــه  کــت در مراســم روضه خــوا�ف خواســتند ب رسش
ــم  ــط رژی ــری توس ــان در مس ــد ناگه ــد بیاین میب
شاهنشــاهی بــه قتــل رســیدند؛ بنــده بــا منوچهر 
یــزدی )کــه از اقــوام حــاج خلیفــه یزدی و ســاکن 
مشــهد می باشــد( تمــاس گرفتــم. بنابــر ایــن 
ــن ماجــرا  ــه ای ــا ب ــزد دادســتان رفــت ت ایشــان ن
ــد:  ــا مســؤوالن دادســتا�ف گفتن ــد ام  کن

گ
رســید�

ــای  ــد. آق ی کنی ــری ــه پیگ ــت ک ــاح نیس ــاً ص اص
ــؤوالن  ــرد. مس  آن ا�ار ک

گ
ــید� ــر رس ــزدی ب ی

دادســتا�ف وقــیت ا�ار منوچهــر را دیدنــد قصــد 
قتــل وی را داشــتند و او را زخمــی کردنــد. فــوراً 
مرحــوم صــدو�ت از یــزد بــه میبــد آمــده و او را 
بــه بیمارســتان بردنــد او هنــوز هــم گاه گاهــی بــه 

ــد. ــد می آی میب
در هنــگام انتخابــات، پزشــک پور رئیــس حــزب 
شاهنشــاهی  حکومــت  بــود،  پان ایرانیســت 
کاندیدهــای مــورد دلخــواه خــود را انتخــاب 
می کــرد و مــردم بایــد بــه همــان کاندیداهــا 
رأی می دادنــد. آن روز کــه پزشــک پور بــه میبــد 
و اردکان آمــد مــرا بــه عنــوان وکیــل میبــد و 
ــر  ــر دیگ ــه جــز او دو نف ــرد. ب اردکان انتخــاب ک
ف کــرده بودنــد و در انتخابــات،  را هــم تعیــ�ی
ــده  ــوان نماین ــه عن ــاب و ب ــزدی انتخ ــر ی منوچه
اواخــر  در  امــا  شــد.  ف  تعیــ�ی اردکان  و  میبــد 
دوره شاهنشــاهی مخالــف شــاه بــود. یــزدی 
در مناظــرات خــود می گفــت: دولــت آمریــکا 
 کــه در 

گ
 بــه ایــران دارد و جنــی

گ
بدهــکاری بــزر�

ــت  ــد در پش ــام کن ــت تم ــی ۸ روز می توانس ط
پــرده باعــث شــد تــا ۸ ســال بــه طــول بیانجامــد.

خانواده محترم مرحوم محمد حسین زارع 
ده آبادی

مصیبــت وارده را خدمــت شــما و جامعــه 
تســلیت  میبــد  شهرســتان  فرهنگیــان 
ــان  ــد من عــرض نمــوده و از درگاه خداون
ــرای  ــرای آن مرحــوم علــو درجــات و ب ب
ــئلت  ــکیبایی مس ــر و ش ــدگان صب بازمان

ــم. داری
تحریریه ماهنامه حائر

گفتگو
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ــر  ــه فک ــاری همیش ــل از بیم ــود. قب ــاوت ب و متف
ف خــویسش هــا، شــیطنت هــا،  مــی کــردم دنیــا همــ�ی
 

گ
ــد� ــه زن ــا حــاال ب بازیگــویسش هــا و ... اســت، ام
نگاهــی جــدی تــر دارم و فهمیــده ام کــه ســخیت 
ــرای  ــر انســان خــودش ب ــه اگ هــا�ی وجــود دارد ک
ــه او کمــی  ــدارد، کــی ب ــر ن ــی ب ــا قدم ــع آنه رف

ــد. نمــی کن
تنهــا کســا�ف کــه در ایــن مــدت کنــارم بودنــد اول 
بــرادرم بــود و بعــد پــدر و مــادرم، و اصــوال بــا 
ــه  ــان ب ــای درم ــردن دوره ه ــی ک ــرای ط ــرادرم ب ب

یــزد و میبــد مــی آمدیــم.

ــن  ــه ای ه داد ک ز ــری ــما انگ ــه ش ی ب ز ــری ــه چ چ
ــد  ــعی کنی ــد و س ــی کنی ــخت را ط دوره س

ــد؟ ــظ کنی ز حف ــری ــود را ن ــه خ روحی
 اشــک پــدرم را 

گ
راســتش مــن دوبــار در زنــد�

خاکســپاری  لحظــه  در  بــار  یــک  کــه  دیــدم، 
مادربزرگــم و یکبــار وقــیت بــود کــه بعــد از عمــل 
ــک را  ــد، آن روز اش ــن آم ــادت م ــه عی ــی ب جراح
ــن موضــوع باعــث  ــدم، ای ــدرم دی در چشــمان پ
ــم  ــدرم ه ــر پ ــه خاط ــم ب ــودم بگوی ــه خ ــد ب ش
ف  کــه شــده بایــد خــوب بشــوم. البتــه بــرای اولــ�ی
بــار کــه بــه عیادتــم آمــد هــم ســعی مــی کــرد بــا 
شــوخی کــردن بــه مــن روحیــه بدهــد. مخصوصــا 
ــیمی درما�ف  ــر ش ــه خاط ــای رسم ب ــه موه ــا�ف ک زم
ــتم. ــاعدی نداش ــط مس ای ــن رسش ــود و م ــه ب ریخت

بــه  وقــیت  حــیت  موضوعــات،  ایــن  کنــار  در 
جلســات شــیمی درمــا�ف مــی رفتــم پــدر و مــادرم 
مــرا از زیــر آینــه و قــرآن رد مــی کردنــد و اینگونــه 
ــوی  ه ق ف ــری ــن انگ ــد و ای ــی دادن ــه م ــن روحی ــه م ب
ــازم و  ــودم را نب ــواده ام، خ ــرای خان ــه ب ــود ک ب

ــم. ــه بده ادام

ایــن  کشــید،  مــی  هــم  نقــایسش  شــما 
ــا  ــت ی ــاری اس ــل از بیم ــرای قب ــدی ب من هرز

کردیــد؟ وع   رسش
گ

تــاز� بــه 
بــه خاطــر مســائی کــه بیمــاری برایــم پیــش 
ف  آورده بــود، بیشــرت در خانــه بــودم، بــرای همــ�ی
ــن کار را  ، ای ــرای نقــایسش ــوازم جــز�ئ ب ــد ل ــا خری ب
وع کــردم، و اصــا قبــل از بیمــاری نقــایسش  رسش
ف آمــوزش ندیــدم،  نمــی کشــیدم. از جــا�ی نــری
یعــیف مــی خواســتم بــه کاس بــروم ویل بــه 
ف طــور   و همــ�ی

گ
خاطــر نبــود کاس در محــل زنــد�

ــروم. ــتم ب ــای آن نتوانس ــه ه هزین

در خلوت خودتان چه فکری می کردید؟
برخــی وقــت هــا گریــه مــی کــردم کــه خدایــا چــرا 
مــن بــه ایــن بیمــاری دچــار شــدم؟ چــرا مــن بایــد 
ایــن ســخیت را تحمــل کنــم. ویل بعــد بــه ایــن فکر 
مــی کــردم کــه خــدا خواســته مــن بیمــار شــوم و 
ــک  ــد از اش ــد. بع ــی دان ــرت م ــرا بیش ــاح م او ص
ون  ف در خلــوت خــودم، وقــیت از اتــاق بــری ریخــ�ت
مــی رفتــم، خــودم را شــاد و رسحــال نشــان مــی 
ــد،  ــیت نکنن ــاس ناراح ــواده ام احس ــا خان دادم ت
ــر  ــه اگ ــم ک ــی کنی  م

گ
ــد� ــوری زن ــه ج ــا در خان م

یــک لقمــه نــان خــایل هــم رس ســفره باشــد، بایــد 
ــه  ــینیم و ب ــم بنش ــیم و دور ه ــم باش ــار ه کن
ف خودمــان خیــی  رابطــه دوســتانه و صمیمــی بــ�ی

اهمیــت مــی دهیــم.
همــه ســخیت هــای خانــواده مــا روی دوش بــرادرم 
ــض  ــه قب ــا ک ــت ه ــی وق ــد برخ ــاور کنی ــت، ب اس
ــه او بدهــم.  مــی آورنــد رویــم نمــی شــود کــه ب
مثــا قســط داریــم و فکــر ایــن را مــی کنیــم 

ــورد  ــه( ... در م ــت کنیم)گری ــور پرداخ ــه چط ک
ف طــور اســت کــه اگــر بــه  نقــایسش هــا هــم همــ�ی
ی بــرای خــودم بــر نمــی دارم  ف فــروش برونــد چــری
ــی وقــت هــا  ــرادرم مــی دهــم. خی ــل ب و تحوی
از قیــد آرزوهایمــان گذشــتیم کــه بتوانیــم جمــع 

ــم. ــظ کنی ــواده را حف دوســتانه خان

انســان بــدون روحیــه معنــوی نمــی توانــد 
ــور  ــما چط ــتد، ش ــم بایس ــدر محک ــن ق ای

ــد؟ بودی
در زمــان مریــیصف ارتبــاط قلــیب مــن بــا امــام 
ــی بیشــرت شــد.  )ع( خی ف ــام حســ�ی رضــا)ع( و ام
بــه حــرم امــام رضــا )ع( هــم کــه رفتــه ام، 
روحیــه بســیار خــو�ب داشــته ام و تنهــا جــا�ی 
کــه گریــه در آنجــا خیــی آرامــم مــی کنــد مشــهد 
ــرای  ــط مســاعدی ب ای ــه فعــا رسش ــه البت اســت، ک
ــگ  ــت دلتن ــر وق ــم و ه ــا را نداری ــه آنج ف ب ــ�ت رف
مــی شــوم آهنــگ امــام رضــا)ع( مــی گــذارم و از 

ــم. ــی گوی ــام م ــه ام ــم را ب راه دور دردهای
ــن  ــتم ای ــی توانس ــائل نم ــن مس ــدون ای ــاید ب  ش
ــه  ــم ک ــیت ه ــم. وق ــل کن ــخت را تحم دوران س
ف  محــرم مــی شــود خیــی دوســت دارم نائــ�ی
باشــم و مراســم هــای ســینه ز�ف و ... را نــگاه 

ــم.  کن

به مسافرت کربا رفته اید؟
ــی  ــم م ــی دل ــت و خی ــن اس ــم ای ــه( آرزوی )گری
)ع( بــروم،  ف خواهــد بــه زیــارت امــام حســ�ی
پــدرم هــم چنــد ســال پیــش نــذر کــرده بــود کــه 
ــب،  ــا، خ ــرود، ام ــا ب ــه کرب ــاری اش ب ــرای بیم ب
مشــکات مــایل و وضعیــت گــرا�ف نمــی گــذارد بــه 
)ع( را دوســت  ف ایــن خواســته برســیم. امام حســ�ی

ــروم.  ــا ب ــه کرب ــم ب ــدوارم بتوان دارم و امی

ــتاران  ــا پرس ــتانه ب ــه دوس ــورد رابط و در م
ــد؟ ــتان میب بیمارس

راســتش قبــل از بیمــاری هیــچ وقــت رُسم و 
ســوزن نــزده بــودم، رس ایــن موضــوع هــم 
همیشــه پرســتاران را کــه مــی دیــدم احســاس 

بــدی داشــتم. 
ــدم عمــل  ــم حاج حســییف را دی ــه خان روز اویل ک
کــرده بــودم و نمــی توانســتم راه بــروم، خانمــی 
 مــن پرســید، 

گ
آمــد نشســت و از خانــواده و زنــد�

ف را گفتــم. نمــی شــناختم ویل  مــن هــم همــه چــری
مثــل خواهــرم بودنــد.

ف ادامــه پیــدا کــرده اســت  ایــن رابطــه همچنــ�ی
ــرای برخــی از کارهــای  ــیت ب ــن حــیت وق و م

درمــا�ف بــه یــزد مــی آیــم، بــا بــرادرم بــه 
بیمارســتان میبــد هــم رسی مــی زنیــم 

و ایشــان و دیگــر پرســتاران را مــی 
بینــم.

ــاج  ــم ح ــا خان ــو ب گفتگ
حســییز از مــددکاران 

امــام  بیمارســتان 
میبــد؛ صــادق)ع( 

از  قاســمی  خانــم 
ــیار نزدیک  ارتباط بس
و دوســتانه با شــما و 
دیگــر پرســتاران مــی 
گویــد، نظــر شــما 

ــت؟ چیس

 هــای مثبــیت بودنــد کــه ایــن 
گ

ایشــان دارای ویــژ�
رابطــه را اینقــدر عمیــق و نزدیــک کــرد، وگرنــه مــا 
ــل  ــه وظایفمــان عم در محیــط کاری خودمــان ب
ــی  ــه ک ــار چ ــد بیم ــی کن ــر�ت نم ــم و ف ــی کنی م

باشــد.
ــه شــد  ــن تمــاس گرفت ــا م ــد، ب ــه آمدن روز اویل ک
کــه یــک بیمــار رسطــا�ف داریــم، او را کــه دیــدم 
 خــایص داشــتند کــه 

گ
ــژ� ــد. وی ــا مادرشــان بودن ب

ــا  ــان ب ــه ایش ــود و رابط ــه ب ــاری اینگون ــرت بیم کم
ــوب و  ــه خ ف گون ــ�ی ف هم ــری ــش ن ــنل بخ ــر پرس دیگ
ــک  ــی کم ــه نوع ف ب ــری ــکاران ن ــود و هم ــتانه ب دوس
ایشــان  بــرای  آرامــی  کــه محیــط  کردنــد  مــی 

ــد. ــم باش فراه
در  درمان شــان  دوره  شــدن  طــی  از  بعــد 
ــاط را  ــن ارتب ف ای ــری ــادق)ع( ن ــام ص ــتان ام بیمارس
ادامــه دادنــد و بــه مــا رس مــی زننــد. مخصوصــا 
و  آوردنــد  را  خودشــان  هــای  نقــایسش  اینکــه 
ــی  ــان خی ــن برایم ــد و ای ــم دادن ــه ه ــیت هدی ح

اســت. ارزشــمند 

شــاخص هــای خــاص بــودن ایــن بیمــار بــا 
دیگــران در چــه بــود؟

بــاور کنیــد در طــول درمــان اشــک ایشــان را 
ــد.  ــرژی بودن ــر ان ــدان و پ ــم، همیشــه خن ندیدی
 ، ف نــری اینجــا  در  درمــان  دوره  اتمــام  از  بعــد 

همیشــه رس مــی زدنــد. 
ــواده آنهــا هــم شــاید وضعیــت مــایل خــو�ب  خان
ندارنــد، امــا اســتعداد بســیار خــو�ب دارنــد و 
ــرادر  ف ب ــ�ی ف ب ــری ــی ن ــتانه و نزدی ــاط دوس ــک ارتب ی
و خواهــر وجــود دارد کــه آن را هــم دوســت 
داریــم. شــاید علــت انــرژی کــه دارنــد و تحمــل 
ف  ف ارتبــاط خــوب و قــوی بــ�ی ف مــی کننــد همــ�ی نــری

ــا باشــد. آنه

آیــا در طــول خدمــت خودتــان، ســابقه ای 
ز افــرادی را داشــتید؟ از برخــورد بــا چنــ�ی

ــود و  ــاص ب ــی خ ــه خی ــر را ک ــورد دیگ ــک م ــا ی تقریب
ف یادم  اســتقامت و روحیــه خــو�ب از خــود نشــان داد نــری
هســت. البتــه رابطــه دوســتانه بیمــار و پرســتار در ایــن 
حــد، بــه خــود بیمــار بیشــرت بــر مــی گــردد. پرســتاران 
قــرش مظلومــی هســتند کــه همــراه بــا بیمــار درد مــی 
کشــند و غــم بیمــار را مــی خورنــد و این را ممکن اســت 

بســیاری نبینند. 
ف برخــی  بعــد از بهبــود و رد شــدن از دوران بیمــاری نــری
مثــل خانــم قاســمی ایــن حــس قــدردا�ف را نســبت بــه 
پرســتارا�ف کــه برایش زحمت کشــیده انــد دارد، 
ف بــه راحــیت این را وظیفه پرســتار  و برخــی نــری

می داننــد و گــذر مــی کننــد.

ارسال نظرات با شماره پیامک:
09332765958

میبدی: 

اخیــراً در محــدوده ایســتگاه CNG میبــد واقــع 

در بلــوار مــدرس، پلیــس بــه دلیــل رسعــت بــاال 

جلــوی ماشــین مــن را  گرفــت. اگــر چــه خیلــی 

بیشــر از رسعــت مجــاز حرکــت منــی کــردم، امــا 

بــا مشــاهده اخــاق و ادب بســیار نیکــوی افــر 

ــم  ــه او گفت ــردم و ب ــی نک ــچ اعراض ــس، هی پلی

ــه  ــی اگــر جریمــه کامــل هــم می نوشــتی، ب حت

خاطــر ایــن ادب و متانــت شــام بــاز هــم حرفــی 

نداشــتم، خواســتم از ایــن طریــق از ایشــان 

کــه ظاهــراً نامشــان آقــای ســید ابوالقاســم 

پورحســینی اســت، تشــکر کــرده باشــم.

محمد: 

بعــد از تغیــرات عمــده در خیابــان رشــیدالدین 

ــر و تشــکر دارد و  ــا جــای تقدی ــه واقع ــد ک میب

باعــث زیبایــی ایــن خیابــان نیــز شــده اســت، در 

ــت آب از قســمت  ــن حــال شــاهد هــدر رف عی

ــه  ــن ب ــتیم و ای ــان هس ــن خیاب ــای ای جدول ه

ــدول در  ــرح ج ــرای ط ــودن اج ــص ب ــی ناق معن

ــا  ــه لطف ــئولین مربوط ــت، مس ــان اس ــن خیاب ای

بــه منظــور جلــو گیــری از ارساف آب، اقــدام 

ــد. کنن

حمید: 

لطفــا بابــت طــرح شــفافیت آرا در ماهنامــه 

مناینــده  متاســفانه  بزنیــد.  مطلــب  خودتــان 

میبــد بــه پیــام بنــده جوابــی ندادنــد و بــه نظــر 

ــا ایشــان  ــی کــرد ت ــه را همکان ــن مطالب ــد ای بای

ــوند. ــو ش جوابگ

عامد ... :

ــان  ــور البی ــی ن خواهشــا در مــورد مدرســه قرآن

مدرســه  ایــن  ســاختامن  رس  بــر  اختــاف  و 

ــای حکیمــی و  ــا آق ــده هــم ب ــر باشــید. بن پیگی

ــاختامن  ــورد س ــر  در م ــدی ف ــای موح ــم آق ه

ــی متاســفانه پاســخ مناســبی  صحبــت کــردم ول

ندادنــد! چــرا بایــد بچــه هــای ایــن مدرســه بــه 

ــت  ــر، پش ــن رس کاس در روز اول مه ــای رف ج

ــه رسکــوب شــود؟ ــد و اشتیاقشــان اینگون در مبانن

سید:

بــا اینکــه زمیــن 18 هکتــاری شــهرک فجــر بیــده 

بــرای ایجــاد فضــای ســبز تحویــل شــهرداری 

و  سســتی  خاطــر  بــه  زمیــن  ایــن  و  شــده 

رودخانــه زیــر آن، اصــا قابلیــت ســاختامن 

ســازی نــدارد، بــاز هــم شــهرداری در ایــن مــکان 

در حــال واگــذاری زمیــن بــه مــردم اســت. قبــا 

ایــن موضــوع در میبدمــا هــم رســانه ای کردیــد 

و مــردم هــم از ســازمان بازرســی پیگیــر بودنــد؛ 

ــد. ــری کنی ــذاری را پیگی ــن واگ ــه ای ــا ادام لطف

مرادی:

روســتای دریــن چنــد ماهــی هســت کــه حــال و 

روز خوبــی نــدارد، کــم  آبــی شــدید و تاثیــر بــر 

ــه  ــود آب لول ــردم، و نب ــاورزی م ــت و کش زراع

کشــی بــه شــدت مــردم را اذیــت مــی کنــد. لطفا 

بــه مســئولین محــرم بگوییــد کــه بــه داد مــردم 

ــده هــای خــدا  ــن بن ــه ای ــن روســتا برســند ک ای

ــوده  ــوند و بیه ــدگار ش ــا مان ــتا ه ــم در روس ه

شهرنشــین نشــوند.

گفتگو
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اجرای تئاتر روزی روزگاری شام در سینما نگار شهیدیه
 مجید طالیب روی صحنه رفت.

گ
این نمایش در دهه اول ماه محرم و با اجرای زیبا و دید�ف گروه فانوس، کارگردا�ف آقای مجید زارعی و تهیه کنند�

نمایش دوباره این تئاتر آئییف که به حوایسش حضور ارسای قیام عاشورا در شهر شام می پردازد، از 26 مهرماه راس ساعت 18 در سینما نگار مجدداً آغاز خواهد شد.

به سازی و مرمت 4 خانه از منازل محرومین توسط جبهه فرهنگی میبد
ف و نیازمندان را در سطح شهرستان میبد  میبد پس از حضور موفق در مناطق زلزله زده کرمانشاه، فعالیت خود در محور کمک رسا�ف به محروم�ی

گ
جبهه فرهنی

ف با کمک و مساعدت و مشارکت بسیج محمد رسول ا...)ص( مرمت و برای سکونت به سازی شد. آغاز کرده است. گفتیف است که یی از این منازل نری

مراسم تاسوعای حسینی در حسینیه کوچه باغ میبد
د. هر ساله در ایام عزای سید الشهدا )ع( و یاران و اصحاب شهیدش، رسارس میبد همانند دیگر نقاط کشور و جهان، اقامه عزا صورت می گری

یی از مکان ها�ی که در روز تاسوعا مورد توجه مردم میبد و دیگر شهرها و شهرستان ها می باشد، حسینیه کوچه باغ است.

meybodema.ir   اخبار روز، تصاویر، تحلیل ها و یادداشت های بیشرت را در پایگاه مجازی میبدما ببینید

عکس
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مراسم رژه نیروهای مسلح شهرستان میبد در روز 31 شهریور
وهای نظامی، انتظامی، بسیجیان، یگان های موتوری، پهبادی؛ با حضور و استقبال جمع زیادی از مردم میبد در مقابل فرمانداری برگزار شد. رژه نری

ات پهبادی و موتوری از جمله برنامه های این مراسم بود. ف ، حرکات رزمی و نمایش ادوات و تجهری ، شبیه سازی برخورد با اغتشاشگران، رسود، دمام ز�ف عملیات راپل، ساح کیش

مراسم سالگرد ارتحال حضرت آیت ا... محمد ابراهیم اعرافی
ف استا�ف و شهرستا�ف در میبد برگزار شد. این مراسم عر روز هشتم محرم و با حضور مردم و جمعی از مسئول�ی

ا�ف حجت االسام فرشاد و مداحی محمدی پناه از جمله برنامه های این مراسم بود. شمس الحق، سخرف سینه ز�ف هیئت نوجوانان وابسته به گروه رسود والیت امامزاده مری

مراسم عزاداری امام حسین)ع( در حسینیه بزرگ فیروزآباد میبد
ف برگزار شد. وزآباد نری )ع( همزمان با دیگر نقاط میبد در حسینیه بزرگ فری ف ت امام حس�ی مراسم عزاداری سید و رسور شهیدان، حرف

این مراسم هر ساله، در دهه اول محرم و با حضور جمع زیادی از مردم برگزار می شود. 

meybodema.ir   اخبار روز، تصاویر، تحلیل ها و یادداشت های بیشرت را در پایگاه مجازی میبدما ببینید

عکس
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تــا کنــارم ایســتاد و نگاهــش بــه نگاهــم گــره خورد 
ــا  م، ب ــری ــوی اشــکهایم را بگ ــر نتوانســتم جل دیگ

گریــه مــن اشــک حمیــد هــم جــاری شــد.
دســتم را گرفــت و بــا صــدای لــرزان پــر از حــرن 
 در حــایل کــه اشــک هایــم را پــاک مــی 

گ
و دلتنــی

کــرد، گفــت: » فرزانــه دلــم رو لرزونــدی ویل 
»! ــرزو�ف ــو�ف بل ــی ت ــو نم ایمانم

تــا ایــن جملــه را گفــت تکتــیف خــوردم، بــا خــودم 
ــه  ــو ک ــه؟ ت ــیف فرزان ــی ک ــم: » چــکار داری م گفت
ــده روزگار  ــن ش ــای نفری ــیت از زن ه ــی خواس نم
بــایسش پــس چــرا حــاال داری دل همرتــو مــی 

؟« ــرزو�ف ل
نگاهــم را بــه نگاهــش دوختــم بــه آرامــی دســتم 
ــی  ــد خی ــم: »حمی ــیدم و گفت ــتش کش را از دس
ــو روزم شــب نمیشــه، ویل  ــدون ت ــن ب ســخته، م
ــه  ــو رو ب ــم، ت ــیطان باش ــر ش ــوام بازیگ ــی خ نم
ــم  ــی کن ــا م ــی ســپارم، دع ــج( م ــان )ع ــام زم ام

ــیم«. ــری بش ــه خ ــت ب ــه عاقب هم
یــک ســاعت مانــده بــه اذان بیــدارش کــردم، مثــل 
ک   مشــرت

گ
همیشــه بــه عــادت تمــام روزهــای زنــد�

ــد  ــه آمــاده کــردم، گفتــم: » حمی برایــش صبحان
ف بخــور تــا دیــر نشــده«، نمــی توانســتم یــک  بشــ�ی
جــا بنــد باشــم، مــی ترســیدم چشــم در چشــم 
شــویم دوبــاره دلــش را بــا گریــه هایــم بلرزانــم، 
رس ســفره کــه نشســت گفــت: »آخریــن صبحونــه 

رو بــا مــن نمــی خــوری؟«
دلــم خیــی گرفــت، گوشــم حرفــش را شــنیده بود 

خانه دور رسم  ف ــرپ ــرد، آش ــی ک ــکار م ــزم ان ــا مغ ام
ــا بغــض گفتــم: »جــرا اینطــوری  ــد، ب مــی چرخی
ی مأموریــت؟«.  ــاره مــری ف ب ــ�ی ؟ مگــه اول مــی کــیف
بــا  کــردم  مــی  ضبــط  صداتــو  »کاش  گفــت: 

ــردم  ــی ب ــودم م خ
کمــرت  دلــم  کــه 
بشــه«،  تنگــت 
»قــرار  گفتــم: 
گذاشــتیم هــر کجــا 
کــه تونســیت زنــگ 
، مــن هــر روز  بــز�ف
تماســت  منتظــر 

مونــم«. مــی 
***

بــه  آخــر  لحظــه 
گفتــم:  حمیــد 
بــا  می شــد  »کاش 
گــویسش  خــودت 
ی، حمیــد تــو  بــرب
همــون  بــه  رو 
ت زینب)س(  ــرف ح

ــذار، هــر جــا تونســیت  ــو از خــودت �ب خــرب ن من
« گفــت: »هــر کجــا جــور شــد حتمــا  تمــاس بگــری
ی، از ســوریه  ف بهــت زنــگ مــی زنــم، فقــط یــه چــری
کــه تمــاس گرفتــم چطــوری بگــم دوســتت دارم؟ 
، اگــه صــدای منو  ف اونجــا بقیــه هــم کنــارم هســ�ت
ــد  ــه حمی ــم«. ب ــی ش ــت آب م ــنون از خجال بش

ــتت دارم  ــای دوس ــه ج ــویسش ب ــت گ ــم: »پش گفت
بگــو یــادت باشــه! مــن منظــورت رو مــی فهمــم« 
ف  از پیشــنهادم خوشــش آمــد، پلــه هــا را کــه پائــ�ی
ــد  ــی داد و بلن ــکان م ــت ت ــم دس ــت برای ــی رف م
بلنــد گفــت: »یــادت 
یــادت  باشــه! 
لبخنــدی  باشــه!« 
گفتــم:  و  زدم 
هســت!  »یــادم 

هســت!« یــادم 
***

لحظــه  آن  تــا 
ــم  ــه چش ــت ب درس
نــگاه  بابــا  هــای 
بــودم،  نکــرده 
هایــش  چشــم 
کاســه خــون بــود، 
بــود  مشــخص 
ــرده،  ــه ک ــی گری خی
جــان  هــزار  بــا 
پرســیدم:  کنــدن 
ــه  ــرای چــی گری ی نیســت پــس شــما ب ف »اگــه چــری

» ف بگــ�ی راستشــو  مــن  بــه  بابــا  کــردی؟« 
م، یــی دو تــا  ی نیســت دخــرت ف پــدرم گفــت: »چــری
از رفقــای حمیــد شــهید شــدن، بایــد زود بریــم«، 
تــا ایــن جملــه را گفــت تمــام کتــاب هــا�ی کــه از 
همــران شــهدا خوانــده بــودم جلــوی چشــمانم 

ــه یــک  مــرور شــد، حــس کــردم در حــال ورود ب
دوره جدیــد هســتم، دوره ای کــه در آن حمیــد را 
نــدارم، دوره ای کــه دوســت نداشــتم حــیت یــک 

کلمــه از آن بشــنوم.
را  وســائلم  تــا  کاس  ســمت  دویــدم  رسیــع 
بــردارم، دوســتانم متوجــه عجلــه و اضطــراب 
ه فرزانــه؟ کجــا  مــن شــدند، پرســیدند: »چــه خــرب
ــی،  ــم: »هیچ ــده؟« گفت ــی ش ــه؟ چ ــن عجل ــا ای ب
حمیــد مجــروح شــده، آوردن تهــران، بایــد بــرم«. 
ف کــه  دوســتان پشــت رس مــن آمدنــد، کنــار ماشــ�ی
ــان  ــد، همراهش ــا ش ــه آنه ــدرم متوج ــیدیم پ رس
بــه ســمت دیگــری رفــت و بــا آنهــا صحبــت کــرد، 
ف  بــا چشــم خــودم دیــدم کــه دوســتانم روی زمــ�ی
نشســتند و گریــه مــی کننــد، خواســتم بــه ســمت 
شــان بــروم امــا پــدرم دســتم را کشــید کــه ســوار 
ف شــدم رسم  ف بشــوم، وقــیت ســوار ماشــ�ی ماشــ�ی
ف بچــه ها را  را چرخانــدم و از شیشــه عقــب ماشــ�ی
دیــدم کــه همدیگــر را بغــل کــرده بودنــد، صورت 
هایشــان را بــا چــادر پوشــانده بودنــد و گریــه مــی 
کردنــد. پــدرم بــا همــان حالــت گریــه گفــت: 
ــون  ، مگــه خودت ــایسش ــور ب ــد صب ــو بای م ت »دخــرت
؟ مگــه مــن اســم  ف ف رو نمــی خواســت�ی دوتــا�ئ همــ�ی
حمیــد رو خــط نــزدم؟ خــودت نیومــدی واســطه 
شــدی؟ نگفــیت بــذار بــره؟ حــاال بایــد صــرب داشــته 
ــده  ــاده ش ــا آم ــن روزه ــرای ای ــه ب ــما ک ، ش ــایسش ب
ــش  ــنیدم پی ــه ش ــا را ک ــرف ه ــن ح ــن«، ای بودی

خــودم گفتــم تمــام! حمیــد شــهید شــده!

  زندگی با شهید حمید سیاهکالی مرادی از زبان همسرش

 »یادت باشد«؛ روایتی از یک عاشقانه فوق العاده خواندنی

مجلــس  اعضــای  دیــدار  در  خامنــه ای  امــام 
ــژه از یــک شــهید  ــه داســتا�ف وی ی ب گان رهــرب خــرب
ا  ــادت باشــد(که اخــری ــا�ب )ی ــع حــرم، در کت مداف

کردنــد: اشــاره  خوانده انــد 
ــرای مــن  ــده ام کــه خیــی ب ــازه خوان ــا�ب ت یــک کت
جالــب بــود. دخــرت و پــر جــوان -زن و شــوهر- 
ــه در  ــرای اینک ــینند ب ــه ی ۷۰، می نش ــن ده متوّلدی
د، نــذر  جشــن عرویس شــان گنــاه انجــام نگــری
نــد! بــه  نظــر مــن  می کننــد ســه روز روزه بگری
ــه یــک دخــرت  ــخ ک ــد ثبــت کــرد در تاری ــن را بای ای
و پــر جــوا�ف بــرای اینکــه در جشــن عرویس شــان 
د،  ــری ــام نگ ــی انج ع و گناه ــاف رسش ــته خ ناخواس
ــه روز  ــوند، س ــل می ش ــال متوّس ــدای متع ــه  خ ب

نــد. می گری روزه 
ت زینــب   پــر عــازم دفــاع از حریــم حــرف
ــته ی  ــه ی ناخواس ــود؛ گری ــام هللا علیها( می ش )س
ــرت  ــن دخ ــه ای ــد؛ ب ، دل او را می لرزان ــرت ــن دخ ای
-بــه خانمــش- می گویــد کــه گریــه ی تــو دل مــن را 
لرزانــد، اّمــا ایمــان مــن را نمی لرزانـَـد! و آن خانــم 

ف تــو نمی شــوم،  می گویــد کــه مــن مانــع رفــ�ت
مــن نمی خواهــم از آن زنهــا�ی باشــم کــه در روز 
ــده باشــم!  ــش فاطمــه ی زهــرا رسافکن قیامــت پی
ــای صــد ســال پیــش و  ــد، اینهــا مــال قضای ببینی
دویســت ســال پیــش نیســت، مــال ســال ۹۴ و ۹۵ 
ف روزهــای  ف ســالها اســت، مــال همــ�ی و مــال همــ�ی
در پیــش ]روی[ مــا اســت؛ امــروز ایــن اســت. در 
ــور  ــا�ی حض ف عن ــ�ی ــک چن ــا ی ــواِن م ــل ج نس
ف حقیقت هــای درخشــا�ف در  دارنــد، یــک چنــ�ی
آنهــا حضــور دارد و وجــود دارد؛ اینهــا را بایــد 
یادداشــت کــرد، اینهــا را بایــد دیــد، اینهــا را بایــد 
فهمیــد. فقــط هــم ایــن ]یــک نمونــه[ نیســت کــه 
ــه،  ــه یــک گل بهــار نمی شــود«؛ ن بگوییــد »آقــا! ب
بحــث یــک گل نیســت؛ زیاد هســتند از ایــن قبیل. 
ــر  ــردم- ه ــرض ک ــه ع ــوهری ک ــن دو -زن و ش ای
دو دانشــجو بودنــد کــه البّتــه آن پــر هــم بعــد 
مــی رود شــهید می شــود؛ جــزو شــهدای گران قــدر 
ت زینــب )ســام هللا علیها(  دفــاع از حریــم حــرف

ــت. ــوری اس ــت این ج ــت. وضعّی اس
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ی میخواســت مــردم مــا را از پــا  ناامیــدی فراگــری
بینــدازد گریــزی بــرای پــاک کــردن صــورت مســئله 
هــای بــد و نــا امیــد کننــده درهر  نبــود، انــگار خرب
ــد،  ــدا مــی کردن ــد شــما را پی ــه بودی ــیت ک موقعی
حــیت اگــر گــویسش همــراه  هــم نداشــتید یــا اهــل 
ــان، در  ــد؛ درصــف ن شــبکه هــای مجــازی نبودی
ســوپری محــل وهرجــا وهرمــکان، صحبــت از 
گــرا�ف فــان کاال، کمبــود فــان کال، انبــار فــان 
اه بــه هرکــی کــه بــه نظــر  کاال و در آخــر بدوبــری
مــی رســید عامــل یــا مســبب آن اســت را شــاهد 

بودیــم.
امــا آیــا فضــا آنقــدر وخیــم اســت کــه عــده 
ــل  ــدم تحلی ــا ع ــرس ی ــا از روی ت ــد ی ــه عم ای ب
ــد و  ــی می کردن ــت از قحط ــیت صحب ــح ح صحی
بــه اصطــاح آب بــه آســیاب دشــمن مــی ریختنــد 
ــن عمــل زشــت خــود  ــه ای ــف ب ــه طــرق مختل وب

ــد؟ ــی دهن ــه م ادام
ــال  ــل س ــول چه ــا�ف درط ــی ازهرزم ــط فع ای  رسش
گذشــته خــاص تــر می باشــد و جنــگ اقتصــادی  
بــه نقطــه حســاس خــود رســیده اســت و در ایــن 
اوضــاع تــک تــک افــراد جامعــه وظایفــی دارنــد.

 را فراموش نکنیم
گ

1-ایثار و از خود گذشتی
مــردم مــا تاریــخ را مطالعــه کننــد وبــه زمانهــا�ی 
ــت  ــوده اس ــی ب ــه قحط ــا�ف دوم ک ــگ جه از جن
و مــردم از�ب غــذا�ی جــان خــود را از دســت 
زمــان  آن،  از  تــر  نزدیــک  یــا  و  دادنــد  مــی 
ــد؛ مگــر مــی شــود  جنــگ تحمیــی مراجعــه کنن
 مــردم 

گ
فرامــوش کــرد کــه ایثــار وازخــود گذشــتی

ــه  ــاز و گوج ــت و پی ــا نف ــه ت ــان گرفت ــه از ن را ک
ــد  ــه همدگــر قــرض مــی دادن ــات و.... ب و حبوب
ــی  ــه م ــود مای ــای خ ــه ه ــن رسمای تری ف و از ناچری
ــه �ب شــک وظیفــه  مــن مســئول  گذاشــتند؟ البت
ــن  ــال ای ــر در انتق ف ام ــئول�ی ــوص مس ــه خص و ب
 ایجــاب مــی 

گ
فرهنــگ ایثــار و از خودگذشــتی

ــه کوتاهــی صــورت  ــن زمین ــه درای ــا اینک ــد - ب کن
گرفتــه - حداکــرش تــاش خــود را درایــن موضــوع 

ــم. ــروف نمایی م
ز مردم و سیایس ها 2- حفظ وحدت در ب�ی

امــروز کــه رهــرب خردمنــد انقــاب مــا را بــه  
و  خوانــد  مــی  فــرا  برابردشــمن  در   

گ
ایســتاد�

ــع  ــل از موض ــازمان مل ــا درس ــور م ــس جمه رئی
ــت  ــن اس ــای ای ــه معن ــد ب ــی گوی ــخن م اقتدارس
کــه مــا در تمامــی زمینــه هــا دســت بــاالرا داریــم 
و فقــط دولــت مــردان بایــد بــا برنامــه ریــزی 
ف مــردم  صحیــح، همــدیل و رفــت و آمــد در بــ�ی
بــرای حــل مشــکات بســیج شــوند و جناح هــای 
از  دســت  حســاس،  ایــط  رسش درایــن  ســیایس 
منازعــه و تســویه حســاب هــای جناحــی بردارنــد 
کــه  هرآنچــه  خــوداز  همــدیل  و  اتحــاد  بــا  و 
نــد حیت  ف هری وحــدت مــی را تصعیــف مــی کنــد برپ
ــن  ــد، ای ــهر میب ف ش ــ�ی ــور در هم ــن ام ی از الزمرت
ــاح وحدت بخــیش  ــزرگان هــر دو جن ــه ب اســت ک
. دولــت جــز�ئ از نظــام  کننــد نــه تفرقــه افکــیف
ــاور  کا ب ــرت ف مش ــئول�ی ــردم و مس ــر م ــت و اگ اس

ــامی  ــام اس ــل نظ ــلطه اص ــام س ــه نظ ــد ک کنن
ــمت  ــه س ــگان ب ــت هم ــرار داده اس ــدف ق را ه

ــد. ــی کنن ــت م ــه حرک ــدت کلم وح
3- به شایعات توجه نکنیم 

ــگ  ــه جن ــی ب ــدام عم ــر اق ــل از ه ــمن قب دش
روا�ف متوســل شــده اســت و ابزارهــای مهمــی را 
در دســت دارد کــه تلگــرام نمونــه بــازر آن اســت، 
ف چنــد روز قبــل یــی از روســتائیان توابــع  همــ�ی
ــه  ــه شــخیص را رساغ دارم ک ــت ک ــی گف ــد م میب
طاهــای خــود را فروختــه و اقامــی ماننــد قنــد 
و روغــن و... را خریــده و انبــار کــرده اســت آیــا 
ــری   ــه تاث ــت ک ــن نیس ــانگر ای ــت نش ــن وضعی ای
روا�ف اوضــاع  بســیار فراتــراز اصــل ماجــرا اســت؟

4- کانون های نا امیز را معر�ز کنیم
دردوران ابتــدا�ی انقــاب، نظــام بــا تکیــه بــر 
اطاعــات مردمــی توانســت کانــون هــای نــا امــیف 
ــک در  ــدون ش ــردارد، ب ــان ب ــا�ی و از می را شناس
ــو  ــوان از آن دوران الگ ــی ت ف م ــری ــو�ف ن ــان کن زم
ف  بــرداری صحیحــی توســط مــردم و مســئول�ی
ــئول  ــیت و مس ــتگاه های امنی د و دس ــری ــورت گ ص
ــا  ــر اطاعــات مردمــی، کانــون هــای ن ــه ب ــا تکی ب
ــا�ی  ــی را شناس ــادی و اجتماع ــای اقتص ــیف ه ام
واز میــان بردارنــد )تمــاس بــا تلفــن هــای 124 

)32325456،114،113،

، مردم داری کنند ز 5- مسئول�ی
 بــه نظــر مــی رســد بــرای جلــب حمایــت مــردم 
و بازســازی اعتمــاد عمومــی و احیــای روحیــه 
مــردم داری کــه از دســت آوردهای مهــم انقــاب 
باشــد   مــی  آن  ســالگرد  ف  چهلمــ�ی در  اســامی 
ف  ف شهرســتان بــه خصــوص مســئول�ی مســئول�ی
ــردم  ــان م ــود را در می ــت خ ــرت وق ــط بیش مرتب
ی کننــد و از نزدیــک مشــکات را لمــس  ســرپ
بــه صــورت  امــکان  کننــد و حــیت درصــورت 
ــتقیما  ــوند و مس ــا�ف ش ــاجد ح  در مس

گ
ــی هفت

ف بــا ســعه  پاســخگوی مــردم باشــند و مــردم نــری
صــدر مشــکات خــود را مطــرح نماینــد. قطعــا 
ــئول  ــک مس ــه ی ــد ک ــر بدانن ف اگ ــری ــا ن ــردم م م
شهرســتان حداکــرش تــاش خــود را بــرای رفــع 
ــل  ــه ح ــر ب ــیت اگ ــد، ح ــی کن ــکات �ف م مش
ــا  ــا قضای ــی ب ــود، منطق ــر نش ف منج ــری ــکل ن مش

ــد. ــی کنن ــورد م برخ
6- مجموعه ها، همکاری کنند

ایــط کنــو�ف انتظــار مــی رود کــه تشــکل  دررسش
ــه  ــیش از مجموع ــا و بخ ــی، NGOه ــای صنف ه
هــای اقتصــادی کــه خصــویص هســتند درجهــت 
کمــک بــه رفــع مشــکات همــکاری کننــد نــه اینکه 
دانســته یــا ندانســته آب بــه آســیاب دشــمن 

اتــاق  نقــش  میبــد  ماننــد  درشــهری  بریزنــد 
اصنــاف و اتحادیــه هــای صنفــی بــه عنــوان 
ف شــهر  ف شــهر پرجمعیــت اســتان و دومــ�ی دومــ�ی
از لحــاظ تراکــم واحــد صنفــی بســیار برجســته 
اســت، ایــن کــه در مقطعــی زمزمــه هــا�ی مبــیف 
بــر تعطیــی بــازار و یــا مــوارد اینچنیــیف بــه گــوش 
مــی رســد نشــانه عــدم تحلیــل صحیــح بعــیصف 
ــاف  ــه اصن ــه عام ــه البت ــی باشــد ک ــاف م از اصن

ــی باشــند. ا م ــرب ــام م ــن اته ــد از ای میب
7- اضافه بر نیازمان خرید نکنیم

چــرا بایــد در محافــل ماصحبــت ازایــن باشــد کــه 
ــر کاال�ی  ــکاندیناوی اگ ــوزه اس ــور ح ــان کش درف
کمبــود شــود همــه مــردم آن کاالرا مرجــوع یــا از 
ــا  ــردم م ــان م ــا درمی ــد ام ــاع کنن ــد آن امتن خری
ــه  ــایل ک ــد در ح ــس باش ــا برعک ــه کام ــن قضی ای
ــر مــوارد مذکــور صحــه  آمــوزه هــای دیــیف مــا ب
انــدازه  بــه  بیاییــم  بنابرایــن  گذاشــته اســت، 
ــود کاال  ــو روا�ف کمب ــا ج ــم ت ــد کنی ــان خری نیازم
خاطــر همــه را آزرده نکنــد و عــده ای ســود جــو 

ــاند. ــود نرس ــودجویانه  خ ــع س ــه مطام را ب
8- رسمایه خود را به میدان تولید بیاورید

ــکه  )س ــای اخری ف قضای ــ�ی ف درهم ــ�ی ــه یقی ــع ب قط
ــد �ب  ــم فرمودن ــرب معظ ــه ره ــور ک وارز( همانط
ی  ف مدیریــیت هــا�ی  صــورت گرفتــه اســت امــا چــری
ــون تعــدادی  ــا کن ــه ت ــن ک ــه مشــهود اســت ای ک
از مــردم ســکه و ارز خریــد کــرده انــد و اثــر آن 
ــش  ــردم و بخ ــه م ــد، ب ــده ان ــاد دی را در اقتص
خصــویص توصیــه مــی شــود کــه حــیت دارا�ی 
هایشــان را در بخــش هــای مختلــف صنعــت 
رسمایــه گــذاری کننــد، ســعی کننــد از پروژهــای 
اســتا�ف و شهرســتا�ف مطلــع شــوند و در یــک 
اقتصــاد خــرد بــا یکدیگــر ســهیم شــوند و تولیــد 
کننــده باشــند و بــا بازاریــا�ب هــای داخــی و 
ــد و ان  ــش دهن ــان را افزای ــی دارا�ی هایش خارج
ــری  ــفر اخ ــه در س ــو�ب ک ــای خ ــا کاناله ــاءا... ب ش
امــون صــادرات و  م پری رئیــس جمهــور محــرت
ــن باشــیم  ــد شــاهد ای ــه وجــود مــی آی واردات ب

د. ــری ــه خــود بگ ــو�ب ب ــد مطل ــه صــادرات رون ک
9- تحت تاثری حباب اقتصادی نباشیم

ف اتفــا�ت که  اقتصــاد هرهــری و حبــا�ب یعــیف همــ�ی
در یــی دو روز اخــری در بــازار ســکه و ارز افتــاد 
ــه صفهــای فــروش  ــادی را ب ــاز هــم عــده زی و ب
ــا وقــت آن نرســیده اســت  ارز وســکه کشــاند. آی
کــه بــه یــک ثبــات اقتصــادی برســیم و مــردم مــا 
بــاور کننــد کــه ایــن موضوعــات برگرفتــه از نوعــی 
اقتصــاد �ب پایــه و تخیــی اســت کــه دشــمنان از 
وری دیگران را  ف ون تزریــق کــرده و ماننــد کاتالــری بــری
، احتکار، عــدم عرضــه کاال و...  بــه خریــد اضــا�ف
تشــویق مــی کننــد و شــاهد آن هســتیم کــه در 
ســاعات اولیــه ایــن اتفــاق مهــر ســکوت بــر لــب 
ــی  ــگاه م ــا ن ــه قضای ــاج و واج ب ــد و ه زده بودن
ــت  ــه برگش ــال توجی ــه دنب ف ب ــری ــون ن ــد واکن کردن
قیمتهــای ارز و ســکه هســتند وحــیت آن را موقــیت 

مــی داننــد.

9 گام مردم برای عبور از
 شرایط خطیر اقتصادی کنونی

FATF به زبان ساده

: » گــروه ویــژه اقــدام مــایل  احمدرضــا علیخــا�ز
fatf در ســال 1989 بــه ابتــکار کشــورهای عضــو 
ــاره  ــا برریس هــا�ی درب گــروه »جــی 7« تشــکیل شــد ت
ف مبــارزه بــا پول شــو�ی در بازارهــای  وضعیــت قوانــ�ی
ــارس جهــان انجــام دهــد و  ــف مــایل را در رست مختل
ــار  ــک ب ــاه ی ــار م ــر چه ــات ه ــه آن را در جلس نتیج
ــا ایــن  ــه اطــاع کشــورهای عضــو برســاند ت خــود، ب
کشــورها بتواننــد ریســک رسمایه گــذاری در بازارهــای 
مــایل هــدف را بــرریس و در مــورد رسمایه گــذارا�ف 
کــه بــه »کشــورهای مشــکوک« می رونــد احتیــاط 
ــات  ــد از حم ــال 2001 بع ف در س ــ�ی ــد و همچن کنن
تروریســیت 11 ســپتامرب بــه بــرج هــای مرکــز تجــارت 
ــه  ــم ب ــر ه ــه دیگ ــک وظیف ــورک، ی ــا�ف در نیوی جه
عهــده کارشناســان ســازمان گذاشــته شــد و آن این کــه 
»بازارهــای هــدف بــرای رسمایه گــذاری را از نظــر 
ف مــایل تروریســم« بــرریس کننــد.  وجــود امــکان تامــ�ی
ایــن ســازمان یــک لیســت ســیاه دارد کــه کشــور 
ــاس  ــر اس ــذاری ب ــه گ ــرای رسمای ــر  ب ــر خط ــای پ ه
نــد  هــای معیــار هــای ایــن ســازمان در ان قــرار میگری
ــن  ف در ســال 2009در لیســت ســیاه ای ــری ــران ن ــه ای ک

ــه اســت. ــرار گرفت ســازمان ق

ــن الیحــه  ــن اســتدالل  موافقــان امضــاء ای مهــم تری
ایــن اســت کــه ایــران بایــد از رسش لیســت ســیاه ایــن 
ســازمان خــاص شــود تــا رسمایه گذارهای خارجــی 
بــا اطمینــان بــه کشــورمان بیاینــد و تــرس از رسمایــه 
 ، طــر�ف از  امــا  بــرود.  ف  بــ�ی از  ایــران  در  گــذاری 
ــایسش  ــه ریســک ن ــایل نســبت ب ــدام م ــژه اق ــروه وی گ
از حمایــت مــایل از تروریســم در داخــل ایــران و 
ف الملــی ایجــاد  تهدیــدی کــه بــرای سیســتم مــایل ب�ی

ــوده:  ــد نم ــرده و تاکی ــرا�ف ک ــراز نگ ــد، اب می کن

ایــران می خواهــد  از  اقــدام مــایل  “ گــروه ویــژه 
کــه بــه طــور کامــل نواقــص مربــوط بــه مبــارزه 
ــم را  ــت از تروریس ــا حمای ــه ب ــو�ی و مقابل ــا پولش ب
برطــرف کنــد، بــه خصــوص مــوارد مربــوط بــه 

از تروریســم را “ حمایــت مــایل 

ــه  ــران در هم ــه ای ــم ک ــا می بینی ــزارش ه ــن گ در ای
ــت مــایل از تروریســم متهــم شــده  ــه حمای مــوارد ب
اســت. خــوب اســت کــه بدانیــم رییــس کنــو�ف ایــن 
ســازمان معــاون وزیــر خزانــه داری امریــکا اســت 
ــا  ف ت ــ�ی ــم، زم ــم داری ــا از تروریس ــه م ــی ک و تعریف
ــی باشــد،  ــا م ــه در ذهــن آنه ــی ک ــا تعریف آســمان ب
از  یــی  “متیولویــت”  نمونــه،  بــرای  دارد.  تفــاوت 
مقامــات ســابق خزانــه داری امریــکا دربــاره حمایــت 

ــد:  ــم میگوی ــران از تروریس ای

ــای  ــداران بخش ه ــپاه پاس ــه س ــا�ف ک ــت در زم »درس
دارد  دســت  در  را  ایــران  اقتصــاد  از   

گ
بــزر�

رسمایه گــذاری و رابطــه تجــاری بــا جمهــوری اســامی 
بــه معــیف معاملــه بــا  آن هــا�ی خواهــد بــود کــه 
آن هاســت...  شــامل  تحریم هــا  از   

گ
بــزر� بخــش 

فعالیت هــای ســپاه پاســداران و ســپاه قــدس در 
ــان  ــه لبن ــت از حزب الل ف در حمای ــ�ی ــوریه و همچن س
از  حمایــت  فعالیت هــای  بخــش  “در  به روشــیف 

قــرار دارد.«  ” تروریســم جهــا�ف

ف بــا اشــاره بــه عــدم اطمینــان بــه  رهــرب انقــاب نــری
برنامــه هــای طراحــی شــده از طــرف غــر�ب هــا، در 
ور�ت نــدارد بــا  مــورد fatf فرمودنــد: »... هیــچ �ف
اســتناد بــه ایــن مفــاد بــه کنوانســیون ها�ی بپیوندیــم 
کــه از عمــق اهــداف آنهــا آگاه نیســتیم یــا می دانیــم 

کــه مشــکا�ت دارنــد.«

حجت ا... خلیلی | رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان میبد

ــع  ــی از روســتائیان تواب ــل ی ــد روز قب چن
میبــد مــی گفــت کــه شــخیص را رساغ 
فروختــه  را  خــود  طاهــای  کــه  دارم 
و اقامــی ماننــد قنــد و روغــن و... را 

خریــده و انبــار کــرده اســت

اقتصادی
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رزیتــا  از  میبــد  شهرســتان   
گ

فرهنــی جبهــه   
علیپــور، صاحــب مــدال نقــره مســابقات آســیا�ی 
ــر و  ــه تقدی ــته کارات ــزی در رش ــای اندون جاکارت

ــرد. ــل ک تجلی
 

گ
هدایــای ارســال شــده از طــرف جبهــه فرهنــی

ــه  ــوان ک ــه بان ــی کارات ــم م ــد، در اردوی تی میب
ــه  ــمی ب ــی مراس ــد، ط ــی ش ــزار م ــت برگ در رش
خانــم رزیتــا علیپــور، نائــب قهرمــان کاراتــه 

ــد. ــل داده ش ــیا، تحوی آس
ایــن هدایــا کــه بــه علت رعایت 
می   سا ب ا حجـــــــــــــا
پاسداشــت آن در  و 

مسابقات آســیا�ی اندونــزی 
مســابقه  مخصوصــا  و 
خانــم  بــه  فینــال، 
ــد،  ــم ش ــور تقدی علیپ

تقدیــر،  لــوح  شــامل؛ 
ــار ازادی،  ــکه به ــع س رب

ف بــا تصویــر  ظــرف ســفال�ی
خانــم  شــده  نقــایسش 
ــدان  من ــور توســط هرف علیپ
میبــدی و ســجاده زیلــو 

بــود.
بازی هــای  در  علیپــور 
جاکارتــا بعــد از شکســت 

 تمــام بــه فینــال راه 
گ

حریفــان خــود بــا شایســتی
ــک۱”  ــه “ِرن ــاز ب ــازی امتی ــن ب ــرد و در ای ــدا ک پی
کاراتــه نــداد، امــا بــه خاطــر اینکــه چنــد بــار بــه 
ــا حجابــش را ثابــت کنــد،  حریــف پشــت کــرد ت
 

گ
اخطــار گرفــت و مــدال طــا را در اوج شایســتی
ــه حریــف واگــذار کــرد. ــن اخطــار ب ــا ای فــیف ب

گــزاری فــارس در مــورد  وی در گفتگــو بــا خرب
ــت  ــت رعای ــه عل ــا ب ــدال ط ــت دادن م از دس
داشــت:  اظهــار  اخطــار،  ف  گرفــ�ت و  حجــاب 
حجــاب اعتقــاد قلــیب مــن اســت 

و حفــظ آن در مســابقات 
آســیا�ی  بازی هــای 

در جاکارتــای اندونــزی برایــم از هــر مــدایل 
بــود. مهم تــر 

ــط شــده  ــری ضب ــام تصوی ــور در پی ــا علیپ رزیت
ــی  ــم م ــر از وی در اردوی تی ــم تقدی در مراس
 میبــد بــه علــت 

گ
بــا تشــکر از جبهــه فرهنــی

تمایــز  وجــه  گفــت:  کار  ایــن  گــذاری  ارزش 
ــه  ــت ک ــن اس ــورها ای ــر کش ــه دیگ ــبت ب ــا نس م

بــا  وارد مــا  اســامی  حجــاب 
مســابقات مــی شــویم، 
و ایــن مســئله بــرای مــا 
ــت. ــت اس ــر اهمی حائ
فکــر  افــزود:  وی 
نکتــه  می کنــم 
اســت  مهمــی 
تــاش  مــا  کــه 
ایــن  کنیــم 
را  مهــم  ارزش 
و  کنیــم  حفــظ 
ــن،  ــرای م ــا ب ــه تنه ن
همــه  بــرای  بلکــه 
ف  ــری اعضــای تیــم مــی ن
ایــن نکتــه مــورد توجــه 
بــه  پایبنــد  کــه  اســت 
اعتقــادات  و  هــا  ارزش 
باشــیم. خودمــان  دیــیف 

ابتکار جالب نیروهای انقالبی  میبد در تقدیر از یک حرکت ارزشمند
تجلیل جبهه فرهنگی میبد از بانوی قهرمان مازندرانی به علت پاسداشت حجاب در مسابقات آسیایی

شــب بــا پــچ پچ هــای مامــان و بابــا کــه در مــورد 
ــدم. ــدار ش ــواب بی ــد از خ ــرف می زدن ــن ح م

ف کردم. گوشــامو تــری
ــران مهســا هســتم.  ــی نگ ــا�ی می گفــت: خی باب
ــواده  ــگ خون ــه فرهن ــتاش ب ــا از دوس ــی دوت ی
مــا نمی خــورن. مهســا هــم کــه می خــواد از 
قافلــه عقــب نمونهبــا دوســتاش همرنــگ شــده. 
دیــدم.  دوســتاش  بــا  خیابــون  در  عــری 
ــت  ــودش درس ــرای خ ــه ب ــه ک ــه وضعی ــن چ ای
ــه؛  ــگ می پوش ــو تن ف و مانت ــ�ی ــلوار ج ــرده؛ ش ک
آستیناشــم زده بــاال؛ انــگار می خــواد بــا یــی 
ــو.  ی بگ ف ــری ــه چ ــادریسش ی ــه م ــو ک ــه. ت ــوا کن دع
رعایــت حــال مــن رو هــم نمی کنــه؛ وقــیت هــم 
بهــش تذکــر مــی دم؛ می گــه مــن بــا ایــن لباســا 

ــم! ــا راحت ــا این ــم و ب ــال می کن ح
اســت؛  بچــه  می گفت:خــب  هــم  مامانــم 

می شــه. درســت  می کنــه  شــوهر 
یادمــه از وقــیت خودمــو شــناختم بابــام از 
ا�ی تعریــف می کــرد کــه بــا   دخــرت

گ
نابــودی زنــد�

ــه  ــوزان؛ طــرح دوســیت ریخت ــش آم بعــیصف دان
بودنــد.او می خواســت بــا ایــن داســتانا منــو در 

ــه! ؛ واکســینه کن ــو�ف ــرای خیاب ــل پ مقاب
فصــل امتحانــات نزدیــک شــده بــود. قــرار شــد 
دوســتم سوســن؛ کــه مــورد تاییــد بابــا بودچنــد 
ســاعیت بــرای رفــع اشــکال و مــرور درس هــا بیــاد 
ــا�ی  ــود کــه باب ــه ســاعیت نگذشــته ب خونمــون. ی

در اتــاق رو زد
م! چــا�ی و کیــک آوردم بیــام  – مهســا دخــرت

ــووو؟ ت
سوسن خودشو جمع و جور کرد

– گفتم بفرمایید…
ــاز شــد. مــن و سوســن؛ هــاج و واج  در اتــاق ب
چشــمهامونو دوختیــم بــه بابــام. بابــا�ی بــا 
هــیف ســفیدش وارد اتــاق  امــه راه راه و زیرپری ش پری

شــد.
-سوسن خانوم؛ خوش اومدید

ســییف چــا�ی رو گذاشــت جلومــون و رفــت. چنــد 
ثانیــه ای ســکوت؛ بــر فضــای اتــاق حاکــم شــد. 
ــاد  ــوی سوســن رفــت؛ حــاال بی ــروم جل ــاک آب پ
ــف  ــا تعری ــش همکایس ه ــت رو پی ــن حکای و ای

کنــه چــه خــا� بــه رسم بریــزم؟
سوسن سکوت را شکست…

-خب مهساجون کجای مسئله بودیم؟
ســاعت هفــت عــر بابــای سوســن اومــده بــود 
ــم  ــر گوش ــرد و زی ــی ک ــش.ازم خداحافظ دنبال

گفــت عجــب بابــای بــا حــایل داری
وع کــردم بــه  در اتــاق رو قفــل کــردم و رسش
ــان  ــدای مام ــا ص ــود. ب ــرده ب ــم ب ــه. خواب گری

بیــدار شــدم.
– مهسا نمی آی شام

– نه شما بخورید من میل ندارم
بــا بابــام قهــر کــرده بــودم. پــس فــردا مطابــق 
قــرار قبلیمــون سوســن مجــددا اومــد خونمــون

بــت آوردم  براتــون رسش م مهســا!  ... – دخــرت
ــووو ــام ت بی

آقــا  حــاج  گفــت  و  زد  لبخنــدی  سوســن 
… ییــد بفرما

هــیف  ــا شــلوار و پری بــر خــاف تصــورم بابــا�ی ب
ــون و  ــت جلوم ــا رو گذاش بت ه ــرده؛ رسش ــو ک ات

ــارم نشســت. کن
دســتمو گرفــت وبــا نــگاه مهربانانــه همیشــگیش 
. ویل  م می دونــم از دســتم ناراحــیت گفت:دخــرت
ــه اومــدن  ام ش ــا پری ــن مســئله ب ــه ای ــدون ک ــو ب این
م!  قبــا بــا دوســتت هماهنــگ شــده بــود! دخــرت
 می کنیــم نمی تونیــم 

گ
وقــیت در جامعــه ای زنــد�

بگیــم نــوع و شــکل لبــاس پوشــیدنمون یــه امــر 
خصوصیــه و بــه دیگــرون مربــوط نیــس! مــن بــا 
ــه خــودم  هــیف در فضــای خون ــر پری امــه و زی ش پری
نمی تونــم  کنــم ویل  آمــد  و  رفــت  می تونــم 
بگــم چــون بــا ایــن لباســا راحتــم و بــا اینــا حــال 
ف  می کنــم در فضــای خــارج خونــه هــم بــا همــ�ی
ون. اینــو هــم مــن و هــم تــو و  لباســا بیــام بــری
ــن.  ــح می دون ف قبی ــه چــری هــم اقشــار جامعــه ی
ــه شــاید دوس  ــا لباســا�ی ک ــو�ف ب ــو هــم نمی ت ت
ــگ  ــه و فرهن ــر جامع ــایسش ویل در نظ ــته ب داش
ــه دلیــل اینکــه  ــه ب ــه امــر قبیحی  مــا ی

گ
ــواد� خون

االن ایــن مــد روزه و بــا ایــن شــکل و شــمایل 
ون راحتــم، بیــای بــری

درس به یادماندنی یک پــــــــــــدر به دختر بدحجابش

عاشقانه ای از 
زندگی شهید همت و همسرش

ــه  ــختیها�ی ک ــد: س ــی گوی ــت م ــهید هم ــادر ش م
همــر شــهید همــت از نبــود ایشــان کشــید، فکــر 
نکنــم در زمــان مــا کــی کشــیده باشــد، خــودش 
ــه  ــن هم ــا ای ــم ب ــن چــه کن ــا م ــی گفــت: خدای م
تنهــا�ی )روزهــا، ماههــا( و دزد )چنــد بــار در نبــود 
همــت( و عقــرب )یــک روز 25 عقــرب کشــتم 
حــیت در رختخــواب کودکــم( و موشــک )خانــه 
شــان در معــرض موشــک بــاران و او تنهــا در 
 بــا 

گ
شــهر دزفــول غریــب بــود(. اّمــا در پرتــو زنــد�

ف بــا محبــت بــود، مــی گفــت:  هّمــت کــه اینچنــ�ی
»در اوج تمــام آن ســختیها، محرومیتهــا، ترســها و 
ــن زن  ــبخت تری ــودم را خوش ــا، خ ــیت ناامیدیه ح

ــا مــی دانســتم.« دنی
ــد: 3 روز بعــد از  همــر شــهید همــت مــی گوی
تولــد فرزنــدم مهــدی، ســاعت 3 صبــح از منطقــه 
برگشــت، عــوض اینکــه بــرود رساغ بچــه، آمــد 
ــو حالــت خوبســت ژیــا،  پیــش مــن و گفــت: »ت
ی کــم و کــری نــداری بــروم بــرات بخــرم؟  ف چــری
گفتــم: االن؟ )3 صبــح بــود( گفــت: خــوب آره 
م،  ی بخواهــی بــدو مــی روم، مــی گــری ف هــر چــری

ــی آورم.« م
گفتــم: احــوال بچــه را نمــی پــریس؟ گفــت: تــا از 

تــو خیالــم راحــت نشــود نــه.
بعــد مــادرش آمــد و رختخــوا�ب مرتــب برایــش 
انداخــت کــه بخوابــد، گفــت: »الزم نیســت، مــن 
دوســت دارم بعــد از چنــد وقــت دوری امشــب را 

پیــش زن و بچــه ام باشــم.«
ــدی  ــن و مه ــش م ف پی ــ�ی ــا روی زم ــان ج ــد هم آم
ــّدت  ــدش از ش ــاعت بع ــم س ــه نی ــت. البت نشس

ــرد.« ــش ب  خواب
گ

ــتی خس
ی بــودم، آشــوب عجیــیب  ف یــک روز مشــغول آشــرپ
ــا  ــه مهمان ه ــتم، ب ــان داش ــاد، مهم ــم افت در دل
ی کنیــد مــن االن بــر مــی  ف گفتــم: شــما آشــرپ
نمــاز  ابراهیــم  بــرای  نشســتم  رفتــم  گــردم. 
ــالم  ــه س ــردم ک ــه ک ــردم، گری ــا ک ــدم، دع خوان
ــد ببینمــش. ابراهیــم  ــار دیگــر بیای بمانــد، یــک ب
ــه کار  ــد و چ ــی ش ــه چ ــم ک ــه او گفت ــد ب ــه آم ک
کــردم. رنگــش عــوض شــد و ســکوت کــرد، گفتم: 
چــه شــده مگــر؟ گفــت: درســت در همــان لحظــه 
ف  ــ�ی ــه م ــویم ک ــاده ای رد ش ــتیم از ج ــی خواس م
وهــای  ــر یــک دســته از نری ــود. اگ گــذاری شــده ب
خودشــان از آنجــا رد نشــده بودنــد، مــی دا�ف 
ــده گفــت:  ــدم. باخن ــا؟ خندی ــی شــد ژی چــی م
تــو نمــی گــذاری مــن شــهید بشــوم، تــو ســّد راه 

ــن! ــذر از م ــده ای؟ بگ ــن ش ــهادت م ش
برخــی بارهــا بــه مــن مــی گفتنــد: »ایــن چــه 
ــی  ــت زخم ــچ وق ــه هی ــت ک ــکری اس ــده لش فرمان
نمــی شــود؟ بــرای خــودم هــم ســؤال شــده بــود، 
از او مــی پرســیدم: تــو چــرا هیــچ وقــت زخمــی 
نمــی شــوی؟ مــی خندیــد ،حــرف تــو حــرف مــی 
ی نمــی گفــت. آخــر، شــب تولــد  ف آورد و چــری
ــدا  ــش خ ــت: »پی ــن گف ــه م ــی رازش را ب مصطف
ف خواســتم: اول:  کنــار خانــه اش، از او چنــد چــری
تــو را، بعــد: دو پــر از تــو تــا خونــم بــا�ت بماند، 
بعــد هــم اینکــه اگــر قــرار اســت بــروم زخمــی یــا 
ــوی  ــم ت ــه نباش ــم اینک ــرش ه ــوم. آخ ــری نش اس

ــوش نفــس نکشــد.«  ــه امامــش ت مملکــیت ک
ف هم شد.  و عاقبت، هم�ی

بانوان
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می درخشد در اوج ظلمت شب
ماه و هفتاد و دو ستــاره ی عشق

مانده زینب)س( میان این صحرا
تا نمایـد مگـر نظـاره ی عشق

بنگرد با دو چشــم خونبـارش
جسم گلگـون و پاره پـاره ی عشق

خطبه ای خوانـد از تمام وجـود
بر بلنـدای صد منــاره ی عشق

کـاروانــی بـه راه انــــدازد
دختـر پاک دو عصـاره ی عشق

در شب هجر، صبـر پیشه کند
این بود راه و رسم و چاره ی عشق

جاودان سازد این حماسـه رسخ 
بعـد چندین و صد هـزاره ی عشق

 » ف برفروزد به سینه ی »یاس�ی
اره   ی عشق آتیش را که شد رسش

محمد وحید کریم بیکی »یاسین«

فائزه زرافشان
چه آتیش است که در حرف حرف آب نشسته
که روضه خوانده که بر گونه ها گاب نشسته

صدای آه بلند است گوشه گوشه ی تکیه
چه ناله هاست که در روضه ی رباب نشسته

کدام سو بدود چشم های خسته ی این زن
که در مسری نگاهش فقط رساب نشسته

» چه کرده اند که زیر عبا می آوری اش؟ ، آه!
چه کرده اند که در چشم هاش خواب نشسته ؟

چه دیر می گذرد، کو صدای گریه ی اصغر؟ »
میان خیمه ز�ف غرق اضطراب نشسته

کشیده روی رسش باز چادر عر�ب را
درست مثل سوایل که �ب جواب نشسته

ف چه دیده که یک سال کی نگفت در آن رسزم�ی
رباب یکره در زیر آفتاب نشسته

وع  همــان اول ورود بــه خــاک عــراق، نقطــه رسش
تماشــای عجایــب می شــود؛ انــگار...

جمعیــیت کــه بــه دیــواره مرزهــا می خورنــد، 
بــه جــوش و  َســد،  کــه پشــت  آ�ب  هماننــد 
خــروش آمــده و در �پ راهــی بــرای گــذر اســت، 
)ع(  ف مــی خواهنــد از مــرز بگذرنــد؛ تــا بــه حســ�ی

ــند ... برس
َون،  از  اعــم  مســافربری  ف های   ماشــ�ی
آغــوش  مشــتاقاِن  و...  اتوبــوس  مییف بــوس، 
اربــاب را، بــا گــذر از مــرزی کــه در جــدا�ی 
مــردم و اربــاب ناتوان تریــن اســت؛ بــه ســمت 

می کننــد. حمــل  مقصــد 
ــما�ف  ــهرهای آس ــهری از ش ــف... ش ! نج ــری مس

... ف ــ�ی زم
بــه راننــده هــر چنــد کــه خــوب فــاریس را نمــی 
دانــد و هرچنــد کــه خــوب عــر�ب را نمــی دانــم 
مــی گویــم: »فاصلــه تــا نجــف چقــدر اســت؟« 
و او مــی گویــد: »قریب)نزدیــک( ...« و چهــار 
انگشــتش را بــه نشــانه فاصلــه زمــا�ف چهــار 

ــا نجــف نشــان مــی دهــد... ســاعته ت
ف را آنهــا کــه رفته انــد و می داننــد  رسعــت ماشــ�ی
ــد!  ــد، بدانن ــه نمــی دانن ــا ک ــا آنه ــچ. ام ــه هی ک
ــیدن  ــرای رس ــه ب ف از هم ــ�ی ــتیاق ماش ــگار اش ان
ــش در  ــو�ف برای ــت و قان ــرت اس ــف بیش ــه نج ب
ــا  ــک ون ب ــدارد. ی ــود ن ــاد وج ــت زی ــع رسع من
، 150 کیلومــرت در ســاعت و شــوق  ف 9 رسنشــ�ی

ــه نجــف. رســیدن ب

از 4  گــذر  وقــیت عقربه هــای ســاعت مچــی 
ــد،  ــان میدهن ــده را نش ــی ش ــان ط ــاعت زم س
ــس  یس: »پ ــرپ ــده ب ــا از رانن ــوی ت ــاب می ش مج
ــم  ــاز ه ؟!« ویل ب ــیت ــه گف ــیب ک ــد قری ــه ش چ
»قریــب قریــب« مــی کنــد! تجربــه هــم کــرده 
ــریس  ــی پ ــه م ــه ای را ک ــر فاصل ــا، ه ــم قب ای
ــک  ف ی ــ�ت ــاده رف ــل پی ــد، مث ــی گوین ــب« م »قری
ــو  ــه ت ــگار ب ــه ان ی، ک ــرت ــاالی 10 کیلوم ــری ب مس
حــایل مــی کننــد کــه مــا مثــل ایــرا�ف هــا نیســتیم 
ــه دور«  ــاال را »فاصل ــه ب ــرت ب ــه ده م ــه فاصل ک

ــد! میدان
8 ســاعت بعــد نجــف هســتیم! شــهری کــه اگــر 
ــا چشــم  چشــم ظاهــرت را �ب خیــال شــوی، ب
دل، خــوِد خــوِد بهشــت اســت. )چشــم دل 
/ آنچــه نادیــد�ف اســت  ــاز کــن کــه جــان بیــیف ب
)ع(  ف المومنــ�ی ( ایــوان طــای حــرم امری آن بیــیف

دیگــر... بــه کــه  زبــان  دیگر...دیگــر 
ش  ر ف قصــو ا عــرت ا

می کند. 
لقصــه  روی ا پیــاده 

تــا مســری  نجــف 
را  همــه کربــا  بــا 
شــو�ت کــه اشــتیاق و 
یــم  ر ا ع د و رسش
ــم.  می کنی

ــه  ــار اول اســت ک ــگار ب ــم ویل ان هر ســال می روی
آمده ایــم و ایــن خاصیــت بهشــت اســت کــه 
تکــرار در آن نمی بیــیف و هــر روزش زیباتــر و 
اســت...  قبــل  روز  از  خوشــگواراتر 
ف گرفتــه کــه بــا التمــاس  از پــرک عــرا�ت حســ�ی
دســتمان را گرفــت تــا بــرای ماســاژ و رفــع 
 میهمــان »موکــِب فــرش« او شــویم 

گ
خســتی

ک دو، ســه ســاله کــه میانــه جــاده  تــا آن دخــرت
بــه مــردم آب تعــارف می کــرد. از آن مــردی 
ــرا�ف اول یــک  ــر ای وع ماســاژ زائ کــه قبــل از رسش
ــا آن  ــای خــا� مــی زد گرفتــه ت ــر کــِف پ بوســه ب
رسبــازی کــه ســاندویج فافــل تعــارف می کــرد. 
ــه اش در التمــاس  ــا آن مــردی کــه نزدیــک خان ت
ــط  ــار فق احت و �ف ناه ــرت ــه اس ــوت ب و دع
ــا  ــار م ــه کن ــب دارا�ف ک ــا آن موک ــرد، ت ــه نک گری
ــا آن  ــد، ت ــدا کردن ــا اقت ــت م ــاز جماع ــه نم و ب
ــتیم  ــرا�ف هس ــد ای ــا فهمی ــه ت ــرا�ت ک ــرد ع م پری
ــر  ــید و ب ــید و بوس ــا کش ــازوی م ــر ب ــیت ب دس
ف پلیــی کــه  ــا آن ماشــ�ی ــرد، ت ک ک ــرب صــورت ت
در یــک مســری مســافرکش زائــران اربــاب شــد، 
ف  ــ�ت ، شس ــرا�ی ــد از پذی ــه بع ــب داری ک ــا موک ت
ــاس  ــان و ... التم ــاس هایم ــردن لب و خشــک ک
یــم تــا خــرج ســفرمان  مــی کــرد از او پــول بگری
ــاً  ــُت أاّل جمی ــا َرأی ــه »م ــا ... وخاص ــد، ت باش

...»
همــه لحظه هــای نــا�ب کــه می گوینــد فقــط 
در  عر)عــج(  امــام  حکومــت  زمــان  در 
مقیــایس جهــا�ف اتفــاق مــی افتــد،و ایــن اســت 
صحنــه ای از آخــر الزمــان کــه دلیــی باشــد 
ــو  ــران. وت ــان زائ ــدیس اش در می ــور ق ــر حض ب
ــگار همــه وجــوت  ــه کربــا مــی ریس، ان وقــیت ب
یــز اســت  از محبــت نوکــران سیدالشــهدا)ع( لرب

و کربــا ...
،رسور  بــه قــول شــهید ســید مرتــیصف آویــیف

شــهیدان اهــل قلــم
ــهری اســت در  ــه ش ــدار ک ــو مپن ــا را ت »...کرب
ــام  ــان ن ــت در می ــی اس ــا و نام ــهر ه ــان ش می

ــا  ــه، کرب ــا. ن حــرم حــق اســت و هیــچ کس ه
یــاران  جــز  ف علیــه الســام را  امــام حســ�ی
کربــا راهــی بــه ســوی  نیســت؛  حقیقــت 
در  ف  نــری خیــل کربائیــان بپذیــر، مــارا 
آییــم  مــی  ــو بوســه مــا  ــر خــاک ت ــا ب ت
وآنــگاه  ــدس زنیــم  ــار ق ــه ی دی روان

شویم.
روزی  امیــد  کربــا�ی بــه  کــه 

شوید...«
اللهم ارزقنا...

 طعم ظهور در جاده های عاشقی

ــد  ــی گوین ــه م ــا�ب ک ــای ن ــه ه ــه لحظ هم
فقــط در زمــان حکومــت امــام عرص)عج( 
ــد را  ــی افت ــاق م ــا�ز اتف ــایس جه در مقی

! ــیز ــا ببی ــوا�ز اینج ــو می ت ت

گ
فرهنی

حجت االسام پناهیان:

اربعیــن  پیــاده روی  بــه  نســبت 
کنیــد تکلیــف  احســاس 

ــژه  ــارت، و به وی )ع(، زی ف عــزاداری امــام حســ�ی
«، �فــاً محــل احســاس و  ف »زیــارت اربعــ�ی
ــم  ــعور ه ــه و ش ــل اندیش ــت، مح ــور نیس ش
بلکــه  نمی کنــم،  توصیــه  را  ایــن  هســت. 
ــدم اندیشــه و  ــده معتق ــم. بن ــف می کن توصی
شــعور، در شــور حســییف شــما جــاری هســت 
و نیــازی بــه دلســوزی کســا�ف کــه از دور شــما را 

نــگاه می کننــد نیســت.
»تفکــر« یــی از آداب عبــادت باعظمــت زیــارت 
ف اســت. شــما در ایــن پیــاده روی فرصــت  اربعــ�ی

خــو�ب بــرای اندیشــیدن و تفکــر داریــد.
ــر  ــاره آن تفک ــد درب ــه بای ــا�ت ک ــی از موضوع ی
ــوم)ع(  ــان معص ــد امام ــه تأکی ــرد راز این هم ک

ــت. )ع( اس ف ــ�ی ــدهللا الحس ــارت اباعب ــه زی ب
هرســاله  زیــارت  بــر  ســفارش  اینقــدر  چــرا 
مرتبــه. ســه  یــا  دو  ســایل  حــیت  و  کرده انــد؟ 
ــا  ــرود جف ــا ن ــارت کرب ــه زی ــی ب ــر ک ــرا اگ چ
و  خــدا)ص(  رســول  عــاق  و  اســت  کــرده 
ــام  ــارت ام ــرا زی ــود؟ چ ــدی)ع( می ش ــه ه ائم
عمــر  از  روایــت،  طبــق   ، ف نرفــ�ت )ع(  ف حســ�ی
ثواب هــای  این قــدر  چــرا  می کاهــد؟  انســان 
ــد؟  ــرار داده ان ــا ق ــارت کرب ــرای زی ــت ب باعظم
زیــارت  بــرای  پیــاده روی  بــر  تأکیــد  به ویــژه 
ــو�ف  ف را میعــادگاه میلی ــد. چــرا اربعــ�ی فرموده ان

زائــران قــرار داده انــد؟
ف  امــام حســن عســگری)ع( وقــیت زیــارت اربعــ�ی
حتمــاً  فرمودنــد،  اعــام  مؤمــن  عامــت  را 
ــیف  ــروز را پیش بی ف ام ــ�ی ــو�ف مومن ــور میلی حض
می کردنــد و حتمــاً آن را قصــد کــرده بودنــد.

و ســوالهای اســایس دیگــر کــه بایــد دربــاره آنهــا 
فکــر کــرد:

ــد  )ع( میتوان ف ــ�ی ــام حس ــد ام ــی مانن ــه عام چ
ف بــرای امــت اســامی قدرت آفریــن  این چنــ�ی
زیــارت  حماســۀ  می تــوان  چگونــه  باشــد؟  
اســامی  عظیــم  تمــدن  مقدمــۀ  را  ف  اربعــ�ی
ف چگونــه تاریــخ را  دانســت؟  حماســۀ اربعــ�ی

زد؟ خواهــد  ورق 
�ب تردیــد بــا درک پاســخ ایــن ســؤال ها ارزش 
ف افزایــش خواهــد یافــت. عبــادت زیــارت اربعــ�ی
ف بایــد  کســا�ف کــه بــه ایــن زیــارت نیامده انــد نــری
در این بــاره بیندیشــند تــا متوجــه شــوند از چــه 
ــت  ــد اس ــده اند. امی ــروم ش  مح

گ
ــزر� ــض ب فی

ــته اند  ــه نتوانس ــته اند ک ــدی داش ــع ج ــه موان ک
بیاینــد.

ــاس  ــا، احس ــارت کرب ــه زی ــبت ب ــد نس ــا بای م
وظیفــه کنیــم. درســت اســت کــه ایــن حرکــت 
وع شــده اســت، ویل بایــد  بــا »اشــتیاق« رسش
بــا »احســاس تکلیــف« ادامــه پیــدا کنــد. و 
ــا شــوق  ــر�ت ب ــن احســاس تکلیــف هــم مغای ای
نــدارد، بلکــه بــاز هــم ایــن شــوق و محبــت بــه 
اهل بیــت)ع( بیشــرت خواهــد شــد. کــی فکــر 
نکنــد وقــیت از »تکلیــف« ســخن می گوییــم، 
بــا عاشــقی و محبــیت کــه بــه  ایــن تکلیــف 
یقینــاً  دارد.  مغایــرت  داریــم،  اهل بیــت)ع( 
ــرود  ــارت ب ــن زی ــه ای ــف ب ــه از رِس تکلی کــی ک
و بگویــد: »یــا اباعبــدهللا! ایــن وظیفــۀ مــن 
ف کــی، نــور  بــوده کــه بــه اینجــا بیایــم« چنــ�ی

ــرد. ــد ک ــب خواه ی کس ــرت بیش
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