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گزارشی از عزاداری زائران و مجاوران
 در رواق حضرت امام خمینی )ره(؛

 حس و حال 250 زائر روشندل که
 مهمان حرم شدند؛
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درد دوری که دلمان را خنج می انداخت، دار و ندارمان را می ریختیم توی یک کیف 
کوچک و راه می افتادیم سمت مشهد و سینه سبک می کردیم. نه که ندار بودیم، 
نه! دار و ندارمان همان دل تنگ بود، همان شال و چفیه بود، همان چفیه های بلند 

کربالیی که بعد از غسل زیارت مثل لباس احرام دور تنمان می پیچیدیم.
از  می افتادیم  راه  اشک  مثل  هروقت  که  بود  اقیانوس  حرم  چشم های  ما  برای 
نقطه  عمیق ترین  به  می رسیدیم  و  می خوردیم  سر  رواق ها  و  صحن ها  و  خیابان ها 
اما  آرام می گرفتیم. حرم خانه نبود،  که به دریا رسیده باشد  بارانی  آنجا مثل  دنیا و 

پناهگاه بود.
از باب الجواد وارد می شدیم و دور می زدیم تا از صحن عتیق برویم و از جام اسمال 
همانجایی  چشم هایمان،  توی  زده  زل  گنبد  انگار  که  همانجایی  کنیم.  مست  طال 
که فکر می کردی اگر دستت را دراز کنی می توانی دور گردن گنبد بیاندازی و بغلش کنی و ما که به یک جرعه 
از سقاخانه مست بودیم هی دست هایمان را دراز می کردیم رو به گنبد و هی می خواستیم تو را در آغوش 
بکشیم، حال آن که همه فکر می کردند داریم دعا می کنیم! ما دعا کرده بودیم و به تو رسیده بودیم، اینجا 

دعایی نمی ماند!
مان  مستی  تازه  می کرد!  گیر  فوالد  پنجره  در  پنجه هایمان  تا  می آمدیم  جلو  اینقدر  نمی رسید  که  دستمان 
می پرید و یاد آن همه التماس دعا می افتادیم که کول کرده بودیم و این همه راه با خودمان آورده بودیم. 
من عاشق این حال بودم، همان حالی که پنجه ها در ضریح باشد و پیشانی ات را روی تربت فلزی گذاشته 
باشی و گریه کنی! یک قطره به حال دل خودت، یک قطره به حال آنها که نیامده اند. ضریح اینقدر برایم عزیز 

بود که حتی دوست داشتم زیارت امین ا... را زیر قبه بخوانم!
خدا سهم ما را داد، اردیبهشت سال قبل از کرونا )یعنی همین سال 1398( پیراهن سفید زیارت را از تنم 
بیرون آورد و پیراهن سرمه ای خدمت را به تنم کرد! روی ابرها می آمدم، روی ابرها خدمت می کردم و روی 
ابرها می رفتم!  آخرین بار اما رسیدم به حرم، راه صحن عتیق بسته بود و از سمت گوهرشاد رفتیم، گفتم 
هر راهی که به تو برسد عشق است. از زیر طاق مسجد به گنبد نگاه کردم، گفتند از این جلوتر نمی شود 
رفت. ما که یک عمر نمی شودها را با امام رضا حل کرده بودیم حاال می گفتند نمی شود بروی و پنجه در پنجه 

ضریح آقا، امین ا... بخوانی!
عشق است! این دوری باشد ذخیره آخرتمان، باشد شب اول قبرمان، باشد آن روزی که می خواستند وصال 
قسمت کنند بگویند او دوری اش را کشیده است! آقای امام رضا)ع(، آقای مهربان، ما این ایام به اندازه یک 
قرن دوری شما را کشیدیم، ما از شما طلبکار نیستیم، برای شما یک جوری است که بدهکار یکی مثل ما 

بمانید. از ما گفتن!

روح ا... راست می گفتما به این فراق رضایت نمی  دهیم سرمقاله
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ع( شد شهادت امام رضا )

؛ به مناسبت دهه پایانی صفر

مدیرعامل بنیاد کرامت رضوی بیان کرد؛
توزیع 30 هزار بسته معیشتی ویژه  محرومان سراسر کشور

یک: دوری و دوستی را قدیمی ها از برای عشق می گفتند، برای نشان 
 دادن این که فاصله نمی گذارد عشق کم شود یا فاصله در شدت و 

ضعف آن اثر بگذارد؛ اما کسی نگفت دوری برای عاشق کشنده  است، سم است. دوری 
عاشق را می کشد. در روایت از ابوالحسن علی بن موسی الرضا علیه آالف التحیه و الثنا 
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به همین هایی که وقتی دل مان می گیرد امامان یادمان هست. به این که وقتی دل مان 
می گیرد یحتمل آقا نیز دل شان برای  ما تنگ می شود؛ حال که امسال اربعین حسینی را 
بر خالف همه سال های گذشته در کربال نبودیم با خود می گفتیم حتما قرار است مشهد 

عقده های دل مان را خالی کنیم. پیش پسر روضه پدر بخوانیم و از برای کربالی حسین گریه کنیم.
آور با خود  آن تعطیلی عذاب  از  از ابتدای کرونا دل مان هوس زیارت کرده است. بعد  را بخواهید  راستش  دو: 
آغوش  را در  باز دوباره ضریح  کرونا چند ماهی درگیری دارد و بعد خالص! حتما  این  می گفتیم خوب یحتمل 
می گیریم و در مسجد باال سر نماز می خوانیم! با خود می گفتیم اتفاقا مشهد را باید تابستان رفت تا داخل حرم 
بنشینیم و از خنکی حرم لذت ببریم و با نگاه به ضریح مطهر با خود تامل کنیم و خلوتی! اربعین که شد به رفقای 
عراقی پیام دادیم »دعایمان کنید« و جواب می دادند شما هم حرم امام رضا یادمان باشید. راستش حاال باید به 
رفقای مشهدی بگوییم یاد ما و رفقای عراقی مان باشید! چشم همه به دستان رفقای مشهدی است. دستانی که 

در حرم باال می رود و از فراق همه  قلب هایی که هر سال 48 ام پیش امام رضا بود بر سر فرود می آید! 
سه: تمام این  سال ها خوشحال بودیم که اگر در طول سال عراق رفتن سخت است، امام رضا همین اطراف است 
و فقط با یک بلیط »حرم« هستیم، اما تازه فهمیدیم امام رضا رفتن هم به همین آسانی نیست. دعوت می خواهد؛ 
تازه فهمیدیم چقدر گیج بودیم که نمی دانستیم حرم رفتن مقدمه می خواهد. دل مان گرفته، اصال چرا باید مکتوب 

بنویسیم!  دل مان یک دارو می خواهد! »حرم«... 
: توان نوشتن ندارم، امسال نذری هم تعطیل است! به قول روح ا... رجایی* »شله خوردن هم آدابی دارد!«.   چهار
گویا همین دیروز بود، دور سفره  افطاری نشسته بودیم و روح ا... داشت با لهجه  خراسانی از آداب شله خوردن 
می گفت. از این که چطور باید شله خورد و اصال شله خوردن یک سنت است! به روح ا... به شوخی گفتم: امسال 
شهادت آقا اگر رفتم مشهد یک شله طلبکاری! جواب داد، تو ببین امسال مشهد هستی، بعد حساب و کتاب 
کن! راستش را بخواهید روح ا... خوب می دانست دنیا چند چند است! گویا قرار بود او پیش آقا کیف روزگار کند 
و ما دلتنگ باشیم! راستش را بخواهید باید به آقا گفت، خوب دور خودتان را شلوغ کردید و ما رها شدیم! ماهم 

دلی داریم، همین.  
*دکتر روح ا... رجایی، مجاهد خستگی ناپذیر و سردبیر فقید روزنامه  جام جم که چندی پیش به سبب ابتال به 

کرونا آسمانی شد.
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دستورهای  رعایت  برای  و  صفر  ماه  پایانی  دهه  با  همزمان 
بهداشتی در بارگاه منور رضوی، روزانه بین 30 تا 90 هزار ماسک 

بین زائران و مجاوران بارگاه منور رضوی توزیع می شود.
به گزارش جام جم به نقل از آستان نیوز، امین بهنام، معاون 
خدمات زائران حرم مطهر رضوی، با بیان این مطلب گفت: 

صفر،  ماه  پایانی  ایام  در  بهداشتی  دستور های  رعایت  برای 
تدابیری اندیشیده شده است که زائران و مجاوران بارگاه منور 

رضوی الزاما با ماسک وارد حرم مطهر شوند.
وی افزود: در همین راستا روزانه بین 30 تا 90 هزار ماسک در 
زائران و مجاوران در حال توزیع  ورودی های حرم مطهر بین 

است و این آمادگی وجود دارد که در روزهای پایانی ماه صفر 
و با حضور زائران بیشتر، تا 150 هزار ماسک توزیع شود. معاون 
سالمت  خادمان  گفت:  رضوی  مطهر  حرم  زائران  خدمات 
نیز در صحن های مختلف به افرادی که به ماسک نیاز دارند 

ماسک جدید می دهند.

روزانه 90 هزار ماسک در حرم مطهر رضوی توزیع می شود
پنج شنبه  24 مهر 1399   شماره 5781

خبر

اجتماعی2

ضمیمه رایگان روزنامه د  ر استان خراسان رضوی

غدیـر  مهمان سـرای  مسـئول 
حـرم مطهـر رضـوی خبـر داد؛

توزیع 250 هزار غذای متبرک 
رضوی در دهه پایانی صفر

مسئول اداره مهمان سرای غدیر حرم 
پرس  هزار   250 توزیع  از  رضوی  مطهر 
پایانی  دهه  در  رضوی  متبرک  غذای 
ماه صفر از طریق ثبت نام در نرم افزار 

»نعیم رضوان« خبر داد.
آستان  از  نقل  به  جم  جام  گزارش  به 
نیوز، میرحسین کبیری، مسئول اداره 
رضوی  مطهر  حرم  غدیر  مهمانسرای 
گفت: از روز اربعین حسینی تا یک روز 
الحجج  ثامن  حضرت  شهادت  از  بعد 
غذای  طبخ  فوق العاده  برنامه  )ع(، 

با  مجموع  در  رضا)ع(  حضرت  متبرک 
پرس  هزار   250 حدود  توزیع  و  تهیه 
غذا در دو وعده ناهار و شام در حال 
اجراست که تنها راه بهره مندی از این 
»نعیم  افزار  نرم  در  نام  ثبت  توفیق 

رضوان« است.
از  بیش  روزانه  این که  بیان  با  وی 
در  کارکنان  و  خادمیار  از  اعم  نفر   100
فرایند طبخ، بسته بندی و توزیع غذای 
حضرت مشارکت دارند، افزود: از این 
به  پرس  هزار   25 حدود  غذا،  تعداد 
صورت ویژه برای روز شهادت حضرت 
دیده  تدارک  آن  از  بعد  روز  و  )ع(  رضا 

شده است.
هزار   300 توزیع  و  بسته بندی  کبیری، 
 ، شیر کیک،  محتوی  صبحانه  بسته 
همراه  به  حلواشکری  مربا،   ، پنیر
اقدامات  جمله  از  را  چاقو  و  دستمال 
این مجموعه، جهت پذیرایی از زائران 
در این ایام عنوان کرد و افزود: از این 
استفاده  برای  بسته  هزار   200 تعداد، 
می شود  توزیع  و  بسته بندی  زائران 
اختیار  در  نیز  دیگر  بسته  هزار   100 و 
مشهد  شهر  سطح  مذهبی  هیئات 

قرار می گیرد.
رعایت  منظور  به  این که  بیان  با  وی 
صورت  به  غذا   

ً
صرفا بهداشتی،  موارد 

کرد:  اظهار  می شود،  ارائه  بیرون بر 
ابالغی،  دستورالعمل های  حسب 
 6 ساعت  در  پخت  آغازین  مراحل  از 
دست  همه  شب   10 ساعت  تا  صبح 
به  موظف  مهمان سرا  اندرکاران 
رعایت پروتکل های بهداشتی از جمله 
روی  کاور  و  دستکش  کاله،  ماسک، 
کاله  حدود200  روزانه  و  هستند  لباس 
بهداشتی، 300 ماسک و 600 دستکش 

یکبار مصرف استفاده می شود.

 اطالعیه آستان قدس رضوی در آستانه 
شهادت امام رضا )ع(؛

 تمسک به امام مهربانی ها 
با زیارت از راه دور

روابط عمومی آستان قدس رضوی در آستانه ایام شهادت امام رضا)ع( با صدور اطالعیه ای از 
دلدادگان و ارادتمندان ساحت مطهر رضوی درخواست کرد با توجه به خطر موج سوم شیوع 
، به انوار  بیماری کرونا، ضمن توجه به توصیه های ستاد ملی مقابله با کرونا، با زیارت از راه دور

قدسی امام رئوف تمسک جویند.
ح است: به گزارش جام جم به نقل از آستان نیوز، متن این اطالعیه به این شر

زیارت مضجع نورانی علی بن موسی الرضا علیه آالف التحیه و الثناء بویژه در ایام خاص دهه 
آخر ماه صفر توفیق ارزشمندی است که همه ارادتمندان حضرت مشتاق آن هستند و حضور 
خیل عظیم زائران ارجمند در قالب هیئات مذهبی، گروه های زیارتی و زائران پیاده در سال های 
آمده به  با توجه به شرایط خاص به وجود  گذشته موید این موضوع است.  در سال جاری 
کرد، ضمن خدمت برای  آستان قدس رضوی سعی  کرونا،  واسطه شیوع ویروس منحوس 
تکریم زائران عزیز و حضور همه جانبه در رزمایش مواسات، با ایجاد بسترهای گوناگون ارتباطی 
انوار  از  مشتاقان  همه  بهره مندی  شرایط  مجازی،  فضای  و  المللی  بین  ملی،  رسانه های  در 
معنوی این آستان مقدس را در سراسر عالم فراهم نماید؛ هرچند خود بر این امر واقفیم که 

اثرات و برکات زیارت حضوری با هیچ اقدام دیگری جبران نخواهد شد. در ایام دهه آخر صفر نیز 
با عنایت به سردی هوا و هشدارهای مقامات مسئول در خصوص موج سوم شیوع بیماری، 
آستان قدس رضوی تالش کرده با خدمت شبانه روزی و تشدید تمهیدات بهداشتی، زمینه 
زیارت توأم با سالمت زائران را فراهم آورد، ولی از مردم مومن و متدین که در ماه های گذشته 
جلوه ای بی بدیل از حقانیت و عقالنیت اسالم اصیل را به نمایش گذاشته اند، خواهشمندیم 
، به انوار قدسی امام  ضمن توجه به توصیه های ستاد ملی مقابله با کرونا و با زیارت از راه دور

رئوف تمسک جویند.
در پایان ضمن آرزوی صحت و سالمتی برای همه ارادتمندان اهل بیت اطهار علیهم السالم، 
امیدواریم بزودی با رفع بال بتوانیم با تمام ظرفیت و توان خدمتگزار خیل عظیم زائران صحن 

و سرای رضوی باشیم.

و  حال  دارد،  ویژه ای  هوای  و  حال  رضوی  حرم 
بین الحرمین،  هوای  و  حال  به  نزدیک  هوایی 

نزدیک به فضای کربال.
امام  خمینی)ره( حرم  این روزها وقتی به رواق 
منور رضوی مشرف می شوی گویا به قطعه ای 
ویژه از بهشت برین مشرف شده ای. همه جا 
سراسر عطر و بوی خاصی می دهد، عطر و بویی 
که  عزادارانی  و  بیت)ع(  اهل   سالله  جنس  از 
پیامبر  عزای  مهیای  را  خود  تا  می آیند  هم  گرد 

اسالم)ص( و امام رضا)ع( کنند.
تفاوتی ندارد کدامین ورودی را برای وارد شدن 
کرده اید. در همه  انتخاب  به حرم منور رضوی 
ورودی ها خادمانی را شاهد هستید که همچون 
همیشه در حال هدایت شما به سمت مراسم 
ویژه عزاداری ایام پایانی ماه صفرند با این تفاوت 
که همچون 8 ماه گذشته تذکراتی برای رعایت 
زائران  به  بهداشتی  مسائل  بیشتر  و  بیشتر 
می دهند. سیدمجید بنی فاطمه لحظاتی قبل 
از این که ما به رواق برسیم، نوحه خوانی خود 
هم  باز  میان  این  در  آنچه  است.  کرده  آغاز  را 
به چشم می آید پروتکل های سفت و سختی 
ملزم  آن  رعایت  به  را  خود  زائران  که  است 
کرده اند. همه بدون استثنا ماسک بر صورت 
مشخصی  زمانی  فاصله  با  نیز  برخی  دارند. 
البته  می کنند.  ضدعفونی  را  خود  دست های 
این بوده  نیز  آستان قدس رضوی  که تمهید 
است که زائران و مجاوران با فاصله مشخصی 

از یکدیگر قرار بگیرند.
چینش فرش ها نیز در نوع خود جالب است 
و کمتر جایی می توان این چینش را مشاهده 
به  را  آستان قدس رضوی فرش ها  کرد. خدام 
صورت عمودی پهن کرده اند و روی هر فرش 
تنها یک زائر نشسته است و مراسم را دنبال 

می کند.

عزاداران  دارد.  خاصی  حال  و  شور  مراسم 
مشغول عزاداری هستند و مجید بنی فاطمه 
و  زائران  می کند.  دعوت  سینه زنی  به  را  همه 
مجاوران هم لبیک می گویند. مگر می شود با 
این نوای فاطمی همراه نشد و در رثای پیامبر 
اسالم )ص( و امام رضا )ع( و امام حسن مجتبی )ع( 

اشک نریخت و سینه نزد؟
کم کم صدای حزن  و نجواها و گریه های درونی 
رواق  سراسر  ناگهان  و  می پیوندد  یکدیگر  به 

بزرگ امام خمینی )ره(     را در آغوش می گیرد.
وصف ناپذیر  شوقی  و  شور  جانسوز  مداحی 
کرده است. محتوای  ایجاد  در میان جمعیت 
مرثیه سرایی این مداح اهل بیت)ع( مظلومیت 

امام حسین)ع( و غربت حضرت رضا)ع( است. 
در  کبوترانه  بزنم/  در  دوباره  تا  آمده ام  »دوباره 
در  این  از  ناامیدی  به  بزنم//  پر  آستانه  این 
نمی روم هرگز/ اگر جواب نگیرم دوباره در بزنم« 
که  است  بنی فاطمه  مداحی  از  قسمتی  این 
ولوله ای در میان جمعیت ایجاد می کند و اشک 
همه سرازیر می شود.  امام رضا)ع( کریم است و 
قطعا  معتقدند  مجاوران  و  زائران  و  کریم زاده 

دست خالی از این صحن و سرا بیرون نمی روند 
و نصیبی ویژه از این عزاداری سهم آنان است.

مداح اهل بیت)ع( به یاد غربت امام رضا)ع( سری 
به محشر کربال می زند و از غربت امام حسین)ع( 
یاد می کند و دوباره جمعیت با حزن و اندوه و 

گریه همراه بنی فاطمه می شوند.
بنی فاطمه به مساله شهادت امام رضا)ع( اشاره 
می کند و نقبی به این می زند که هرسال در این 
بود. همین جمله  امام رضا)ع( غوغا  روزها حرم 
کافی است تا جمعیت یکپارچه زیر گریه بزنند و 
او بگوید جز امام رضا)ع( پناهی نداریم. اینجاست 
که جمعیت یکصدا رضارضا  حضرت)ع( را صدا 

می زنند.
گرفته  قرار  کنارم  در  که  زائرانی  از  یکی  با 
به  اهواز  از  می گوید  می شوم.  هم کالم  است 
مشهدالرضا)ع(آمده و فقط و فقط آقا بوده که او 
را طلبیده است تا در این ایام در مشهد مقدس 
بازنشسته  می گوید:  کمالی  علیرضا  باشد.  
ارتش هستم و اینک در اهواز ساکنم. امام رضا 
)ع( طلبید و همراه خانواده به مشهد آمدیم. از 

و  شب ها  این  حق  به  خواسته ام  حضرت)ع( 

روزهای عزیزش، شر این ویروس منحوس را 
که بر ما سنگینی می کند از سرمان بردارد.

دنبال  را  ما  صحبت های  که  نیز  دیگری  زائر 
سال  هر  می گوید:  و  می پیوندد  ما  به  می کند 
توفیق داشتم در این ایام پیاده از سمنان به 
و  می افتادم  راه  کاروان  با  رضوی  حرم  سمت 
بودم  رضوی  حرم  در  )ع(  رضا  امام  شهادت  روز 
اما امسال کاروان زائران پیاده به دلیل رعایت 
مسائل بهداشتی راه نیفتاد و چند روز زودتر به 

مشهد مقدس آمدم.
صحبت های ما در میان عزاداری زائران و حس 
و حال پرشور مراسم رواق امام خمینی )ره( گم 
شده است و به سختی می توان این شور و حال 
جمعیت  تعداد  بر  لحظه  هر  کرد.   توصیف  را 
حاضر افزوده می شود و البته به همین نسبت 
میزان نظارت ها نیز افزایش پیدا می کند، هرچند 
به  جرات باید گفت همه زائران در مدتی که در 
امام  حرمت  به  هستند  مشرف  رضوی  حرم 

هشتم )ع( مسائل بهداشتی را رعایت می کنند.
بر  اصل  می گوید:  زمینه  این  در  زائران  از  یکی 

سالمت زائر است. 
مدیون  می شویم،  مشرف  حرم  به  که  ما 
هستیم اگر مسائل بهداشتی را رعایت نکنیم 
دیگری  مجاور  و  زائر  جان  واسطه  این  به  و 
خطر  به  حضرت  حرم  از  بیرون  یا  داخل  در  را 
بیندازیم.  این مداح اهل بیت )ع( نیز بار دیگر 
بر این مساله تأکید می کند و امام رضا)ع( را به 
زائر  به  که نگاهی  حق جوادش قسم می دهد 
و مجاورش بیندازد و وی را از شر این ویروس 
منحوس رها کند. مرثیه سرایی همچنان ادامه 
دارد. جمعیت نیز با شور وی همراه می شوند. 
نزدیک تر  )ع(  رضا  امام  عزاداری  ایام  به  هرچه 
نیز  رضوی  حرم  در  مجالس  قبیل  این  شویم 

پررنگ تر خواهد بود.

)ره(؛ خمینی  امام  واق  ر در  مجاوران  و  زائران  عزاداری  از  گزارشی 

نا امید از این در نمی روم هــرگز



صنایع دستی  و  گردشگری  فرهنگی،  میراث  کل   مدیر 
خراسان رضوی گفت: » موزه ها و اماکن فرهنگی تاریخی استان 
شهادت و  )ص(  پیامبر  رحلت  سالروز  با  مصادف  مهر   25  در 
 امام حسن مجتبی )ع( و موزه ها و اماکن فرهنگی تاریخی مشهد 
نیز  26 مهر مصادف با سالروز شهادت امام رضا )ع( تعطیل است.«

به گزارش جام جم ابوالفضل مکرمی فر  افزود: »براساس جدول 
تعطیلی ساالنه موزه ها کاخ موزه ها و بناهای دارای ورودیه وابسته 
به وزارت میراث فرهنگی هر سال 28 صفر سالروز رحلت پیامبر 
)ص( و شهادت امام حسن مجتبی )ع( تعطیل است که امسال نیز 

طبق روال هر سال همه مجموعه های تاریخی فرهنگی و موزه ها 

در استان خراسان رضوی تعطیل خواهد بود.«
 – تاریخی  مجموعه های  »مهم ترین  کرد:  تصریح  فر  مکرمی 
فرهنگی استان شامل آرامگاه فردوسی،  هارونیه، مجموعه باغ 
هنرهای  پژوهش  و  آفرینش  مرکز  خراسان،  بزرگ  موزه  نادری، 

سنتی خانه ملک و... است.«

روزهایپایانیصفر تعطیلیموزههاواماکنتاریخیوفرهنگیدر
پنج شنبه  24 مهر 1399   شماره 5781

3 اجتماعی

ضمیمه رایگان روزنامه د  ر استان  خراسان رضوی

مدیر روشنایی و خدمات فنی حرم مطهر رضوی از سیاهپوشی بارگاه منور 
رضوی به مناسبت ایام سوگواری دهه آخر صفر خبر داد.

، محمد صدقی، مدیر روشنایی  به گزارش جام جم به نقل از آستان نیوز

رضوی  مطهر  حرم  این که  به  اشاره  با  رضوی  مطهر  حرم  فنی  خدمات  و 
امام  )ص(،  اسالم  گرامی  رسول  رحلت  داغدار  و  سیاهپوش  ایام  این  در 
حسن مجتبی)ع( و امام رضا )ع( است، عنوان کرد: همزمان با ایام پایانی ماه 
داخلی  صحن های  دیواره های  روی  بر  شده  نصب  کتیبه های  متن  صفر 
رضوی  مطهر  حرم  ایوان های  سردر  بر  شده  نصب  بزرگ  کتیبه های  و 
با بیان این که فرایند سیاهپوشی   با این ماه تغییر یافت.  وی  متناسب 
آغاز شده و تا به امروز ادامه داشت افرود:  حرم مطهر رضوی از 23 صفر 
انقالب اسالمی، جمهوری  ایوان های صحن  کتیبه عمودی در   11 تا کنون 

اسالمی، آزادی، نقاره خانه و مسجد گوهرشاد تعویض شده است.
نصب  پرده های  گفت:  رضوی  مطهر  حرم  فنی  خدمات  و  روشنایی  مدیر 
شده در نقاط مختلف حرم رضوی به اشعاری در مدح اهل بیت )ع( مزین 

شده که از آن جمله می توان به »فقیر و خسته به درگاهت آمدم رحمی«، 
»همه دانند که ایران سر و سامان دارد/ تکیه بر پرچم سلطان خراسان 
آستان، خدا  این  از  آستان رضایم خدا جدا نکند/ من و جدائی  »ز  دارد«، 
صاحب  فاطمه  بکاست/  و  اشک  موسم  احمد  جانسوز  »ماتم  نکند«، 
گاهی رضاست/ فاطمه صاحب  گاهی حسن،   ، گه پدر عزاست/ ذکر زهرا 

عزاست« و... اشاره کرد. 
ایوان طالی صحن انقالب اسالمی نیز با پرچمی با عنوان »السالم علیک یا 

رسول اهلل)ص(« تزئین شده است.
وی اضافه کرد: صحن و سرای حرم مطهر با 6 هزار مترمربع پارچه مشکی 
ابعاد دارای  کتیبه  بزرگ ترین  که  شده  سیاه پوش  مدت  این  در   رنگ 

 5/5 متر ارتفاع و طول 13 متر است.

؛ به مناسبت سوگواری دهه آخر صفر
حرم رضوی سیاهپوش شهادت امام رضا )ع( شد

خود  پایانی  روزهای  به  صفر  ماه 
که  روزهایی  می شود،  نزدیک 
گوشه و کنار شهر در عزای رحلت 
رسول مهربانی ها حضرت محمد 
مصطفی)ص( و شهادت امام حسن 
مجتبی )ع( و امام رضا )ع( سیاه پوش 
برگزاری  توفیق  ناخوانده،  مهمان  این  کرونا،  ویروس  است.  
عزاداری های  و  مذهبی  آیین های  و  مراسم   از  بسیاری  حضوری 
از  مقدس  مشهد  در  بویژه  کشور  در  را  صفر  آخر  دهه  هرساله 
اهل معرفت و حقانیت گرفته، اما ارادت به اهل بیت)ع( در وجود 

شیعیان نهفته است. 
را می توان در وقف نامه های  ارادت مثال زدنی  این  از  نمونه هایی 
واقفان بارگاه ملکوتی امام خوبی ها)ع( هم جست وجو کرد. جمعی 
از این نیک اندیشان تمام یا بخشی از امالک و اموال خود را برای 
آخر ماه صفر وقف کرده اند. در  انجام مراسم عزاداری در روزهای 
ادامه به منتخبی از وقف نامه های قدیمی مجموعه آستان قدس 
رضوی نگاه کوتاهی می اندازیم و با موقوفات ایام پایانی صفر در 

ادوار گذشته آشنا می شویم.
*  از روضه خوانی تا اطعام در حرم رضوی

میرزا محمد حسین حسینی، معروف به صدر دیوان خانه و ملقب 
به »عضدالملک«، از واقفان بزرگ آستان قدس رضوی محسوب 
می شود که نامش با طومار معروف عضدالملکی پیوند خورده 
اراضی  به  مشهور  قنات  رشته  یك  دانگ   6 بزرگمرد  این  است. 
 1274 سال  در  آن  اراضی  با  را  حسین آباد  به  موسوم  چهارطاقی 
هجری قمری بر حرم مطهر امام هشتم)ع( وقف کرد تا منافع و درآمد 
این وقف پس از وضع مخارج ملکی، یک سهم حق التولیه و نیم 
ایام خاص صرف مراسم  در  آن  سهم حق النظاره، 6 سهم دیگر 

تعزیه داری در درب مبارك حرم مطهر شود.
امام حسن مجتبی)ع( و  اکرم)ص( و شهادت  سالروز رحلت رسول 
همچنین سالروز شهادت امام رضا )ع( از مناسبت هایی است که 

در وقف نامه عضدالملک ذکر شده است.
سرفصل  به  که  است  واقفانی  دیگر  از  قرایی  خان  قلی  مهدی 
اطهار)ع(  ائمه  روضه خوانی  و  سوگواری  مراسم  برگزاری  موقوفات 
بلوك  در  واقع  محمدآباد  مزرعه  وی  است.  داشته  ویژه ای  نگاه 
سنجان باالخواف من اعمال تربت حیدریه، یك قطعه باغ مشجر 
قلعه  خلف  میان  دوجویی  اراضی  محمدآباد،  مزرعه  درعلیای 
محمدآباد، دو قطعه محوله یونجه زار کنار نهر محمدآباد، 9 سهم 

از مدار 12 سهم یك حجر طاحونه )آسیاب( دوار واقع در سفالی 
بر دو حجر واقع در  محمدآباد و یك باب طاحونه دوار مشتمل 
قصبه سنجان را در سال 1289 قمری بر بارگاه ملکوتی رضوی وقف 
کرد تا از درآمد و منافع این موقوفه پس از کسر مخارج موقوفات 
و  تعزیه داری  برای  مبلغی  وقف نامه،  در  تعیین شده  مصارف  و 
کربال،  صحرای  گلگون کفن  آل عبا،  خامس  هرساله  روضه خوانی 
حضرت اباعبداهلل الحسین)ع(، به مدت 10 شب در ماه  های محرم 
و صفر هزینه کنند.  حاج کاظم غراب و مجدالدین مدنی از دیگر 
خیراندیشان صحن و سرای رضوی هستند که در سال های 1384 
و 1403 و 1408 قمری، رقباتی مرتبط با کارخانه کمپوت سازی ممتاز 
خراسان را بر امام رضا)ع( وقف کردند تا همه درآمد و عایدات این 
موقوفه پس از کسر مواردی که در وقف نامه ذکر شده است، برای 
پذیرایی و اطعام جمعی از زائران، خادمان و کارمندان آستان قدس 

رضوی، در شب شهادت این امام همام)ع( در مشهد صرف شود.
* میزبانی از عزاداران در پرتو وقف

سوگواری  مراسم  برگزاری  به  رضوی  قدس  آستان  واقفان  توجه 
در روزهای پایانی ماه صفر به اماکن متبرکه حرم رضوی محدود 
نمی شود چنانکه به واسطه نیک اندیشی تعدادی از این دریادالن، 
آیین های  مهمان  می توانند  هم  کشور  شهرهای  بعضی  مردم 

وقف نامه ای این ایام حزن انگیز شوند. 
امام وردی خان بیات مختاری و همسرش، آبجی سلطان، از جمله 
این مهربانان هستند. آنان رقباتی همچون یک قطعه باغ مشهور 
به باغ رضوان، یک قطعه باغ مشهور به باغ سنجلیه، 10 سهم آب 
از قنات و محل زراعت سنگویی، سه سهم حمام از مدار 9 سهم 
حمام بازار واقع در نیشابور را در سال 1276 قمری بر این آستان 

ملکوتی وقف کردند.  
طبق این وقف نامه، از منافع موقوفات آن، همه ساله پس از کسر 
اهل اهلل  مدعوین  از  جمعی   ... و  باغات  تعمیرات  ملکی،  مخارج 
و طلبه را در ایام مناسبتی مذهبی شریف سال از جمله روزهای 
شهادت امام حسن )ع( و امام رضا )ع( در باغات این موقوفه مهمان 
علی  می کنند.   تالوت  مجید  کالم اهلل  پذیرایی،  از  پس  و  کرده 
رضایت بخش راوری، ابراهیم محیی الدینی راوری و حسن رستمی 
آنان  راوری از واقفان استان کرمان این آستان مقدس هستند. 
کرمان  راور  در  را در سال 1420 قمری  و قنات  باغ  رقباتی همچون 
وقف کردند تا بخشی از عواید و منافع حاصل از موقوفه برای انجام 
مراسم عزاداری سالگرد شهادت حضرت علی بن موسی الرضا)ع( در 

این شهرستان و پذیرایی از مردم صرف شود.

قدس؛ آستان  در  نیک اندیشی  پایان ناپذیر  فهرست  به  نگاهی 

رضوی  حرم  یخ  تار با  همگام  که  واقفانی 
آمده اند پیش 

آرزو مستأجر حقیقی

گزارشگر



ضمیمه رایگان روزنامه د  ر استان خراسان رضوی

ای حضرت سلطان بنگر حال گدا را    
 از من بخر این ناله و این اشک و بکارا   

این نقطه پایان محرم، صفر ماست   
امضا بنما تذکره کرب و بال را
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تحریریه شهرستانها:    021-44233511
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گزارش

حس و حال 250 زائر روشندل 
که مهمان حرم شدند؛

زیارت با چشم دل
و  وابستگی  دیرباز  از  روشن دالن 
رضوی  منور  حرم  به  خاصی  دل بستگی 
بارگاه  به  دارند و ساالنه به صورت منظم 

رضوی مشرف می شوند.
آستان قدس رضوی نیز برای زیارت آسوده 
جانبازان، معلوالن جسمی و روشن دالن 
در  زیارتی  اماکن  در  را  مناسبی  فضاسازی 
که  افرادی  تا تشرف  کار قرار داده  دستور 
به نحوی معلولیت یا محدودیت جسمی 
دارند به حرم مطهر رضوی تسهیل شود. 
امروز نیز حرم مطهر امام رضا)ع( مهمانان 
ویژه ای داشت و گروهی 250  نفره از جامعه 
روشن دالن مشهد با یک همراه به زیارت 
زیارت، مهمان  بر  تا عالوه  مشرف شدند 

خوان رضوی شوند.
 *ارتباط خاص نابینایان با امام رضا)ع(

جامعه  مدیرعامل  رضایی،  جانباز  سردار 
هماهنگ کننده  و  ثامن االئمه)ع(  نابینایان 
امور که در 17 سالگی در عملیات »یامهدی« 
در سال 59 و در منطقه غرب کرخه شوش 
از ناحیه چشم جانباز شده است، می گوید: 
ارتباط نابینایان با امام رضا)ع( ارتباط خاصی 
حضرت  همجواری  توفیق  این  و  است 

امتیاز بزرگی به شمار می رود.
می توانند  روشن دالن  می افزاید:  رضایی 
به  را  روحانی  مکان  این  معنوی  فضای 
فضای  ارتقای  بر  و  منتقل  خود  اطرافیان 
افراد  باشند.  تأثیرگذار  جامعه  معنوی 
روشن دل نیز مانند خیلی از مردم اشتیاق 
و  دارند  رضا)ع(  امام  زیارت  برای  بسیاری 
شور و حال معنوی موجود در این مکان 

مقدس بر روحیه آن ها تأثیر بسزایی دارد.
* حرمی به رنگ سبز

 7 در  که  روشن دلی  جعفری،  غالم محمد 
 سالگی به دلیل بیماری، روشنی چشمانش 
همراه  به  امروز  است،  داده  دست  از  را 
دخترش زائر حرم مطهر رضوی است. وی 
می گوید جامعه نابینایان به شکل دیگری 
این  می کنند.  برقرار  ارتباط  خود  دنیای  با 
روشن دل که حرم امام رضا)ع( در ذهن او به 
رنگ سبز نقش بسته است، به گفته خود، 
هنگام حضور در حرم مطهر، امام رضا)ع( را در 

مقابلش حی و حاضر احساس می کند.
وی از خواسته قلبی خود می گوید: از امام 
چشمانم  به  روشنی  این  رضا)ع( خواستم 

برگردد اما راضی ام به رضای خدا. 
* صبور بودن را باید بیاموزیم

رقیه، دختر روشن دل دیگری که به دلیل 
شیوع بیماری کرونا بعد از 7 ماه به زیارت 
حرم مطهر رضوی مشرف شده است، در 
گفت وگویی کوتاه همه هم وطنان خود را 

به صبر در برابر مشکالت دعوت می کند.
رقیه می گوید: بارها از امام رضا)ع( خواستم 
این  دلیل  به  هیچگاه  ببینم.  را  دنیا  که 
اینجا  امام رضا)ع( قهر نکرده ام.  با  موضوع 
پناهگاه من است. این که نمی بینم حتما 
مصلحتی هست و باید به آن راضی باشم، 
را به  آرزو می کنم زمانی خدا این لطف  اما 

من بکند که دنیا را با چشم سر ببینم.

به مناسبت دهه پایانی صفر، نمایش خیابانی 
آفرینش های  مؤسسه  همت  به  »سالخ« 
حرم  جوار  در  رضوی  قدس  آستان  هنری 

مطهر رضوی اجرا شد.
نیوز  آستان  از  نقل  به  جام جم  گزارش  به 
حاشیه  در  نمایش،  کارگردان  توانا،  فاطمه 
اجرای این نمایش در خیابان آیت اهلل واعظ 
»سالخ«  خیابانی  نمایش  کرد:  ابراز  طبسی 
توانمند  بازیگر  اندرون،  ساجد  حضور  با 
مشهدی، در نقش نقال در دهه پایانی صفر 
اجرا   5 از  بیش  تاکنون  و  اجراست  حال  در 

داشته  است.
از  برگرفته  نمایشنامه  این  متن  گفت:  وی 
طومارخوانی(  )مجلس  »سالخ«  نمایشنامه 
کرامات  از  یکی  محوریت  با  تشکری  سعید 
خیابانی  اجرای  برای  که  رضا)ع( است  حضرت 
با ایده ای از خودم در قالب نقالی تنظیم شده 

است.
نمایش  نقال  داد:  ادامه  تئاتر  مدرس  این 
در دل روایت های خود در ایام عزاداری دهه 
شترش  که  سالخی  قصه  بیان  به  صفر  آخر 

از زیر چاقوی او از مقابل کشتارگاه به سوی 
حرم مطهر رضوی رمید و به امام رضا)ع( پناه 
زائران  خود،  هنری  تبحر  با  و  می پردازد  برد 
روایت  این  شنیدن  مجذوب  را  مجاوران  و 

می کند.
به  نمایش  این  اجرای  این که  بیان  با  توانا 
افزود:  می برد،  زمان  دقیقه   15 معمول  طور 
شرایط محیطی مکان نمایش و حال و هوای 

مخاطبان هنگام اجرای یک نمایش خیابانی 
اثرگذار است.

روایت هایی  گفت:  تئاتر  این هنرمند عرصه 
همچون »سالخ« که در محیط اطراف ما اتفاق 
افتاده است، عناصر دراماتیک الزم را دارد و 
برای قصه  گویی مناسب است و جای تأسف 

دارد اگر فراموش شود.
وی به اجرای زنده نمایشنامه خوانی »سالخ« 

خرداد  در  طومارخوانی  مجلس  محوریت  با 
سال جاری در فضای مجازی زیر نظر مؤسسه 
رضوی  قدس  آستان  هنری  آفرینش های 
افراد  می رسد  نظر  به  افزود:  و  کرد  اشاره 
محدودی چنین قصه هایی را شنیده باشند. 
حس  که  درونی  دینی  به  توجه  با  بنابراین 
می کردم، پیگیر اجرای خیابانی این متن شدم 

تا به گوش مردم برسد.
این  اجرای  معتقدم  کرد:  تصریح  توانا 
قصه های  محوریت  با  خیابانی  نمایش های 
صفر  آخر  دهه  عزاداری های  همچون  رضوی 
بر جامعه اثرگذار است و هنر بخوبی می تواند 

رسالت خود را ایفا کند.
صفر  آخر  دهه  ویژه  خیابانی  نمایش های 
آستان قدس  آفرینش های هنری  مؤسسه 
»مقتل خوانی«،  »سالخ«،  شامل  رضوی 
رعایت  با  رضا«  »رضای  و  هفت«  و  »هفتاد 
دستور ات بهداشتی تا 26 مهر در دو نوبت 
ملکوتی  بارگاه  جوار  در  بعدازظهر  و  صبح 
امام هشتم)ع( همچون خیابان آیت اهلل واعظ 

طبسی و باب الجواد)ع( اجرا می شود.

؛ به مناسبت دهه پایانی صفر

نمایش خیابانی »سالخ« اجــرا شد

بسته  هزار   30 توزیع  از  رضوی  کرامت  بنیاد  مدیرعامل 
طرح  در  کشور  سراسر  محرومان  ویژه  کمک معیشتی، 

»سفره مهربانی3« خبر داد.
محمدحسین  نیوز  آستان  از  نقل  به  جم  جام  گزارش  به 
استادآقا اظهار کرد: از نیمه شعبان سال گذشته که مقام 
کردند،  اعالم  را  مواسات  رزمایش  فرمان  رهبری  معظم 
آستان قدس رضوی برای کمک و حمایت از آسیب دیدگان 
کرونا در سه مرحله وارد خدمت شده است و در سراسر 
از طریق شبکه خادمیاری و کانون های خدمت  استان ها 

رضوی این مهم را صورت می دهیم.
نخست  مرحله  گفت:  رضوی  کرامت  بنیاد  مدیرعامل 
سیستان  و  سیل زده  استان   3 در  مهربانی«  »سفره 

بلوچستان، خوزستان و کرمان و »سفره مهربانی2« همزمان 
با ماه مبارک رمضان در همه استان های کشور اجرا شد.

استادآقا بیان کرد: »سفره مهربانی3« نیز پس از تأکید رهبر 
معظم انقالب بر تداوم رزمایش مواسات در حال اجراست 
و عمده کار مبتنی بر توزیع نان است. ان شاءاهلل با همت 
خادمیاران و نیکوکاران، تا اوایل زمستان این مرحله را دنبال 

می کنیم.
تأکید  نیز  کردند«  حساب  »آقا  ملی  طرح  به  اشاره  با  وی 

به  خادمیاران  طرح،  این  در  کرد: 
در  محروم  مناطق  فروشگاه های 
حاشیه شهرها و روستاها می  روند 
که  را  بی بضاعت  افراد  بدهی  و 
توانایی پرداخت آن را ندارند تسویه 

می  کنند. 
آغاز  مقدس  مشهد  از  طرح  این 
شده و اکنون در سایر استان ها در 

حال توسعه است.
مدیرعامل بنیاد کرامت رضوی با 
امسال  اربعین  مراسم  به  اشاره 
که  موکب   16 امسال  گفت: 
به  عراق  در  گذشته  سال های 
زائران اربعین خدمت می  کردند در 
40 منطقه حاشیه شهر مشهد به 
کارهای  و  پذیرایی  خدمت رسانی، 

مهران  شهر  در  همچنین  مشغول اند.  درمانی  و  عمرانی 
که هرسال میزبان زائران اربعین بود، خادمان و خادمیاران 
رضوی حضور یافتند و بسته های غذایی و غذای گرم توزیع 
کردند. در استان های دیگر نیز با هماهنگی مواکب خدمت 

رضوی، اقدامات عمرانی و خدماتی صورت گرفته است.
استادآقا با اشاره به توزیع غذای گرم در حاشیه شهر مشهد 
حال  در  مناطق  این  در  نیز  مهربانی3«  »سفره  افزود: 

سوی  از  معیشتی  بسته  هزار   ۳۰ آن،  براساس  اجراست. 
خادمان بارگاه منور رضوی با مشارکت آستان قدس تأمین 

و در بین محرومان توزیع شده است.
 همچنین بیش از 200 هزار پرس غذای گرم در مناطق محروم 

شهر مشهد توزیع شد.
وی با اشاره به اقدامات و اولویت های بنیاد کرامت رضوی 
اظهار کرد: بنیاد کرامت یک سازمان اجتماعی است که از 
۱۵ اسفند سال قبل کارش را در حوزه مبارزه با آثار ویروس 
کرونا به صورت جدی آغاز کرد و تاکنون 
کادر  برای  غذا  پرس  هزار   ۱۹۰ حدود 

درمان توزیع کرده است. 
در همین راستا ۸۰ هزار بسته متبرک 
از  بیش  و  درمان  کادر  برای  نیز  حرم 
محرومان  بین  غذایی  بسته  هزار   ۷۰۰
است.   شده  توزیع  کشور  سراسر 
بسته  های تحصیلی نیز هنوز در حال 
بسته بندی و توزیع است و امر درمان 
سالمت  و  خادمیاری  کانون  کمک  با 

انجام می شود.
نیز  خانواده  حوزه  در  گفت:  استادآقا 
برای  و  داده ایم  انجام  مفصلی  امور 
شهدای  خانواده   جزو  که  زوج  18هزار 
خراسان رضوی هستند 3 سال برنامه 

آموزشی داریم.
وی بیان کرد: مهم ترین اقدامی که در پیش داریم ارتقای 
هزار   116 است.  خدمت  کانون های  و  خادمیاری  شبکه 
خادمیار گزینش شده داریم که بعد از ارتقا باید این عزیزان 
را در حدود ۱۹ موضوع تخصصی به کار بگیریم تا مجموعه 
خدمت بر اساس ایده اولیه خادمیاری در کل کشور توسعه 
یابد و زائران نه  تنها در حرم مطهر بلکه در سراسر کشور از 

خدمات آستان قدس رضوی بهره مند شوند.

ح »سفره مهربانی« بیان کرد؛ مدیرعامل بنیاد کرامت رضوی در تشریح طر

توزیع 30 هزار بسته معیشتی ویژه  محرومان سراسر کشور

بنیاد کرامت یک سازمان 
اجتماعی است که از 15 

اسفند سال قبل کارش را در 
ثار ویروس  حوزه مبارزه با آ

کرونا به صورت جدی آغاز کرد 
و تاکنون حدود 190 هزار پرس 

غذا برای کادر درمان توزیع 
کرده است


