مدیرعامل بنیاد کرامت رضوی بیان کرد؛
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گزارشی از عزاداری زائران و مجاوران
در رواق حضرت امام خمینی (ره)؛

نا امید از این در
نمیروم هــــرگز

حرم رضوی سیاهپوش

شهادت امام رضا (ع) شد
2

حس و حال  250زائر روشندل که
مهمان حرم شدند؛

به مناسبت دهه پایانی صفر؛

نمایش خیابانی
«سالخ» اجــرا شد
سرمقاله

منبع آستان نیوز

زیارت با چشم دل

4

3

4

ما به این فراق رضایت نمیدهیم

درد دوری که دلمان را خنج میانداخت ،دار و ندارمان را میریختیم توی یک کیف
کوچک و راه میافتادیم سمت مشهد و سینه سبک میکردیم .نه که ندار بودیم،
نه! دار و ندارمان همان دل تنگ بود ،همان شال و چفیه بود ،همان چفیههای بلند
کربالیی که بعد از غسل زیارت مثل لباس احرام دور تنمان میپیچیدیم.
برای ما چشمهای حرم اقیانوس بود که هروقت مثل اشک راه میافتادیم از
خیابانها و صحنها و رواقها سر میخوردیم و میرسیدیم به عمیقترین نقطه
مهدی عرفاتی
دنیا و آنجا مثل بارانی که به دریا رسیده باشد آرام میگرفتیم .حرم خانه نبود ،اما
پناهگاه بود.
مدیر مسئول
روزنامه جام جم
از باب الجواد وارد میشدیم و دور میزدیم تا از صحن عتیق برویم و از جام اسمال
طال مست کنیم .همانجایی که انگار گنبد زل زده توی چشمهایمان ،همانجایی
که فکر میکردی اگر دستت را دراز کنی میتوانی دور گردن گنبد بیاندازی و بغلش کنی و ما که به یک جرعه
از سقاخانه مست بودیم هی دستهایمان را دراز میکردیم رو به گنبد و هی میخواستیم تو را در آغوش
بکشیم ،حال آن که همه فکر میکردند داریم دعا میکنیم! ما دعا کرده بودیم و به تو رسیده بودیم ،اینجا
دعایی نمیماند!
دستمان که نمیرسید اینقدر جلو میآمدیم تا پنجههایمان در پنجره فوالد گیر میکرد! تازه مستی مان
میپرید و یاد آن همه التماس دعا میافتادیم که کول کرده بودیم و این همه راه با خودمان آورده بودیم.
من عاشق این حال بودم ،همان حالی که پنجهها 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 نیامدهاند .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  )1398پیراهن سفید زیارت را از تنم
بیرون آورد و پیراهن سرمه ای خدمت را به تنم کرد! روی ابرها میآمدم ،روی ابرها خدمت میکردم و روی
ابرها میرفتم! 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 نمیشود
رفت .ما که یک عمر نمیشودها را با امام رضا حل کرده بودیم حاال میگفتند نمیشود 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 میخواستند 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!

واقفانی که همگام با تاریخ حرم رضوی پیش آمدهاند

روحا ...راست میگفت

3

یادداشت

یک :دوری و دوستی را قدیمیها از برای عشق میگفتند ،برای نشان
دادن اینکه فاصله نمیگذارد عشق کم شود یا فاصله در شدت و
ضعف آن اثر بگذارد؛ اما کسی نگفت دوری برای عاشق کشندهاست ،سم است .دوری
عاشق را میکشد .در روایت از ابوالحسن علی بن موسی الرضا علیه آالف التحیه و الثنا
َ َ َ ُ َّ
َ َ َ َ َّ َ َ َ
َ
«ما ِمن َ
داریم َ
مه َو َل َی َ
أح ٍد ِمن ِشیع ِتنا ی َ
فر ُح
رض ٍه َو ل اغت ّم إل اغت َممنا ِلغ ِّم ِ
مرض ِإل َم ِرضنا ِل َم ِ
َّ َ َ َ
َ
امیر مسروری
ِإل ف ِرحنا ِلفر ِحه»؛ ما دلمان به همین روایتها و دردها خوش است .به همین دلتنگیها،
به همینهایی که وقتی دلمان میگیرد امامان یادمان هست .به اینکه وقتی دلمان
سردبیر حوزه
میگیرد یحتمل آقا نیز دلشان برایما تنگ میشود؛ حال که امسال اربعین حسینی را
استانها جام جم
بر خالف همه سالهای گذشته در کربال نبودیم با خود میگفتیم حتما قرار است مشهد
عقدههای دلمان را خالی کنیم .پیش پسر روضه پدر بخوانیم و از برای کربالی حسین گریه کنیم.
دو :راستش را بخواهید از ابتدای کرونا دلمان هوس زیارت کرده است .بعد از آن تعطیلی عذاب آور با خود
میگفتیم خوب یحتمل این کرونا چند ماهی درگیری دارد و بعد خالص! حتما باز دوباره ضریح را در آغوش
میگیریم و در مسجد باال سر نماز میخوانیم! با خود میگفتیم 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 میدادند شما هم حرم امام رضا یادمان باشید .راستش حاال باید به
رفقای مشهدی بگوییم یاد ما و رفقای عراقیمان باشید! چشم همه به دستان رفقای مشهدی است .دستانی که
در حرم باال میرود و از فراق هم ه قلبهایی که هر سال  48ام پیش امام رضا بود بر سر فرود میآید!
ن سالها خوشحال بودیم که اگر در طول سال عراق رفتن سخت است ،امام رضا همین اطراف است
سه :تمام ای 
و فقط با یک بلیط «حرم» هستیم ،اما تازه فهمیدیم امام رضا رفتن هم به همین آسانی نیست .دعوت میخواهد؛
تازه فهمیدیم چقدر گیج بودیم که نمیدانستیم حرم رفتن مقدمه میخواهد .دلمان گرفته ،اصال چرا باید مکتوب
بنویسیم! دلمان یک دارو میخواهد! «حرم»...
چهار :توان نوشتن ندارم ،امسال نذری هم تعطیل است! به قول روحا ...رجایی* «شله خوردن هم آدابی دارد!».
گویا همین دیروز بود ،دور سفر ه افطاری نشسته بودیم و روحا ...داشت با لهج ه خراسانی از آداب شله خوردن
میگفت .از اینکه چطور باید شله خورد و اصال شله خوردن یک سنت است! به روحا ...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 روحا ...خوب میدانست 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 روزنام ه جام جم که چندی پیش به سبب ابتال به
کرونا آسمانی شد.
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روزانه  90هزار ماسک در حرم مطهر رضوی توزیع می شود
همزمان با دهه پایانی ماه صفر و برای رعایت دستورهای
بهداشتی در بارگاه منور رضوی ،روزانه بین  30تا  90هزار ماسک
بین زائران و مجاوران بارگاه منور رضوی توزیع میشود.
به گزارش جام جم به نقل از آستاننیوز ،امین بهنام ،معاون
خدمات زائران حرم مطهر رضوی ،با بیان این مطلب گفت:

برای رعایت دستورهای بهداشتی در ایام پایانی ماه صفر،
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  30تا  90هزار ماسک در
ورودیهای حرم مطهر بین زائران و مجاوران در حال توزیع

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

خبر

مسـئول مهمانسـرای غدیـر
حـرم مطهـر رضـوی خبـر داد؛

توزیع 250هزار غذایمتبرک
رضویدر دههپایانیصفر

مسئول اداره مهمانسرای غدیر حرم
مطهر رضوی از توزیع  250هزار پرس
غذای متبرک رضوی در دهه پایانی
ماه صفر از طریق ثبت نام در نرم افزار
«نعیم رضوان» خبر داد.
به گزارش جام جم به نقل از آستان
نیوز ،میرحسین کبیری ،مسئول اداره
مهمانسرای غدیر حرم مطهر رضوی
گفت :از روز اربعین حسینی تا یک روز
بعد از شهادت حضرت ثامن الحجج
(ع) ،برنامه فوقالعاده طبخ غذای
متبرک حضرت رضا(ع) در مجموع با
تهیه و توزیع حدود  250هزار پرس
غذا در دو وعده ناهار و شام در حال
اجراست که تنها راه بهرهمندی از این
توفیق ثبت نام در نرم افزار «نعیم
رضوان» است.
وی با بیان اینکه روزانه بیش از
 100نفر اعم از خادمیار و کارکنان در
فرایند طبخ ،بستهبندی و توزیع غذای
حضرت مشارکت دارند ،افزود :از این
تعداد غذا ،حدود  25هزار پرس به
صورت ویژه برای روز شهادت حضرت
رضا (ع) و روز بعد از آن تدارک دیده
شده است.
کبیری ،بستهبندی و توزیع  300هزار
بسته صبحانه محتوی کیک ،شیر،
پنیر ،مربا ،حلواشکری به همراه
دستمال و چاقو را از جمله اقدامات
این مجموعه ،جهت پذیرایی از زائران
در این ایام عنوان کرد و افزود :از این
تعداد 200 ،هزار بسته برای استفاده
زائران بستهبندی و توزیع میشود
و  100هزار بسته دیگر نیز در اختیار
هیئات مذهبی سطح شهر مشهد
قرار میگیرد.
وی با بیان اینکه به منظور رعایت
ً
موارد بهداشتی ،صرفا غذا به صورت
بیرونبر ارائه میشود ،اظهار کرد:
حسب دستورالعملهای ابالغی،
از مراحل آغازین پخت در ساعت 6
صبح تا ساعت  10شب همه دست
اندرکاران مهمانسرا موظف به
رعایت پروتکلهای بهداشتی از جمله
ماسک ،کاله ،دستکش و کاور روی
لباس هستند و روزانه حدود 200کاله
بهداشتی 300 ،ماسک و  600دستکش
یکبار مصرف استفاده میشود.

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 اطالعیهای از
دلدادگان و ارادتمندان ساحت مطهر رضوی درخواست کرد با توجه به خطر موج سوم شیوع
بیماری کرونا ،ضمن توجه به توصیههای ستاد ملی مقابله با کرونا ،با زیارت از راه دور ،به انوار
قدسی امام رئوف تمسک جویند.
به گزارش جام جم به نقل از آستان نیوز ،متن این اطالعیه به این شرح است:
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 ،گروههای زیارتی و زائران پیاده در سالهای
گذشته موید این موضوع است .در سال جاری با توجه به شرایط خاص به وجود آمده به
واسطه شیوع ویروس منحوس کرونا ،آستان قدس رضوی سعی کرد ،ضمن خدمت برای
تکریم زائران عزیز و حضور همه جانبه در رزمایش مواسات ،با ایجاد بسترهای گوناگون ارتباطی
در رسانههای ملی ،بین المللی و فضای مجازی ،شرایط بهرهمندی همه مشتاقان از انوار
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 ماههای گذشته
جلوهای بی بدیل از حقانیت و عقالنیت اسالم اصیل را به نمایش گذاشتهاند ،خواهشمندیم
ضمن توجه به توصیههای ستاد ملی مقابله با کرونا و با زیارت از راه دور ،به انوار قدسی امام
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.

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

نا امید از این در نمیروم هــرگز

حرم رضوی حال و هوای ویژهای دارد ،حال و
هوایی نزدیک به حال و هوای بینالحرمین،
نزدیک به فضای کربال.
این روزها وقتی به رواق امام خمینی(ره) حرم
منور رضوی مشرف میشوی گویا به قطعهای
ویژه از بهشت برین مشرف شدهای .همهجا
سراسر عطر و بوی خاصی میدهد ،عطر و بویی
ل بیت(ع) و عزادارانی که
از جنس سالله اه 
گرد هم میآیند تا خود را مهیای عزای پیامبر
اسالم(ص) و امام رضا(ع) کنند.
تفاوتی ندارد کدامین ورودی را برای وارد شدن
به حرم منور رضوی انتخاب کردهاید .در همه
ورودیها 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  8ماه گذشته تذکراتی برای رعایت
بیشتر و بیشتر مسائل بهداشتی به زائران
میدهند .سیدمجید بنیفاطمه لحظاتی قبل
از اینکه ما به رواق برسیم ،نوحهخوانی خود
را آغاز کرده است .آنچه در این میان باز هم
به چشم میآید پروتکلهای سفت و سختی
است که زائران خود را به رعایت آن ملزم
کردهاند .همه بدون استثنا ماسک بر صورت
دارند .برخی نیز با فاصله زمانی مشخصی
دستهای خود را ضدعفونی میکنند .البته
که تمهید آستان قدس رضوی نیز این بوده
است که زائران و مجاوران با فاصله مشخصی
از یکدیگر قرار بگیرند.
چینش فرشها نیز در نوع خود جالب است
و کمتر جایی میتوان این چینش را مشاهده
کرد .خدام آستان قدس رضوی فرشها را به
صورت عمودی پهن کردهاند و روی هر فرش
تنها یک زائر نشسته است و مراسم را دنبال
میکند.

مراسم شور و حال خاصی دارد .عزاداران
مشغول عزاداری هستند و مجید بنیفاطمه
همه را به سینهزنی دعوت میکند .زائران و
مجاوران هم لبیک میگویند .مگر میشود با
این نوای فاطمی همراه نشد و در رثای پیامبر
(ع)
اسالم (ص) و امام رضا (ع) و امام حسن مجتبی
اشک نریخت و سینه نزد؟
ن و نجواها و گریههای درونی
کمکم صدای حز 
به یکدیگر میپیوندد و ناگهان سراسر رواق
بزرگ امام خمینی (ره) را در آغوش می گیرد.
مداحی جانسوز شور و شوقی وصفناپذیر
در میان جمعیت ایجاد کرده است .محتوای
مرثیهسرایی این مداح اهلبیت(ع) مظلومیت
امام حسین(ع) و غربت حضرت رضا(ع) است.
«دوباره آمدهام تا دوباره در بزنم /کبوترانه در
این آستانه پر بزنم //به ناامیدی از این در
نمیروم هرگز /اگر جواب نگیرم دوباره در بزنم»
این قسمتی از مداحی بنیفاطمه است که
ولولهای در میان جمعیت ایجاد میکند و اشک
همه سرازیر میشود .امام رضا(ع) کریم است و
کریمزاده و زائران و مجاوران معتقدند قطعا

دست خالی از این صحن و سرا بیرون نمیروند
و نصیبی ویژه از این عزاداری سهم آنان است.
مداح اهلبیت(ع) به یاد غربت امام رضا(ع) سری
(ع)
به محشر کربال میزند و از غربت امام حسین
یاد میکند و دوباره جمعیت با حزن و اندوه و
گریههمراهبنیفاطمهمیشوند.
بنیفاطمه به مساله شهادت امام رضا(ع) اشاره
میکند و نقبی به این میزند که هرسال در این
روزها حرم امام رضا(ع) غوغا بود .همین جمله
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
میزنند.
با یکی از زائرانی که در کنارم قرار گرفته
است همکالم میشوم .میگوید از اهواز به
مشهدالرضا(ع)آمده و فقط و فقط آقا بوده که او
را طلبیده است تا در این ایام در مشهد مقدس
باشد .علیرضا کمالی میگوید :بازنشسته
ارتش هستم و اینک در اهواز ساکنم .امام رضا
(ع) طلبید و همراه خانواده به مشهد آمدیم .از
حضرت(ع) خواستهام به حق این شبها و

روزهای عزیزش ،شر این ویروس منحوس را
که بر ما سنگینی میکند از سرمان بردارد.
زائر دیگری نیز که صحبتهای ما را دنبال
میکند به ما میپیوندد و میگوید :هر سال
توفیق داشتم در این ایام پیاده از سمنان به
سمت حرم رضوی با کاروان راه میافتادم و
روز شهادت امام رضا (ع) در حرم رضوی بودم
اما امسال کاروان زائران پیاده به دلیل رعایت
مسائل بهداشتی راه نیفتاد و چند روز زودتر به
مشهد مقدس آمدم.
صحبتهای ما در میان عزاداری زائران و حس
و حال پرشور مراسم رواق امام خمینی (ره) گم
شده است و بهسختی میتوان این شور و حال
را توصیف کرد .هر لحظه بر تعداد جمعیت
حاضر افزوده میشود و البته به همین نسبت
میزاننظارتهانیز افزایشپیدامیکند،هرچند
ب ه جرات باید گفت همه زائران در مدتی که در
حرم رضوی مشرف هستند به حرمت امام
هشتم (ع)مسائل بهداشتی را رعایت میکنند.
یکی از زائران در این زمینه میگوید :اصل بر
سالمت زائر است.
ما که به حرم مشرف میشویم ،مدیون
هستیم اگر مسائل بهداشتی را رعایت نکنیم
و به این واسطه جان زائر و مجاور دیگری
را در داخل یا بیرون از حرم حضرت به خطر
بیندازیم .این مداح اهل بیت (ع) نیز بار دیگر
بر این مساله تأکید میکند و امام رضا(ع) را به
حق جوادش قسم میدهد که نگاهی به زائر
و مجاورش بیندازد و وی را از شر این ویروس
منحوس رها کند .مرثیهسرایی همچنان ادامه
دارد .جمعیت نیز با شور وی همراه میشوند.
هرچه به ایام عزاداری امام رضا (ع) نزدیکتر
شویم این قبیل مجالس در حرم رضوی نیز
پررنگتر خواهد بود.

پنج شنبه  24مهر 1399شماره5781

تعطیلی موزهها و اماکن تاریخی و فرهنگی در روزهای پایانی صفر
مدیر کل میراث فرهنگی ،گردشگری و صنایعدستی
خراسان رضوی گفت « :موزهها و اماکن فرهنگی تاریخی استان
در  25مهر مصادف با سالروز رحلت پیامبر (ص) و شهادت
امام حسن مجتبی (ع) و موزهها و اماکن فرهنگی تاریخی مشهد
نیز  26مهر مصادف با سالروز شهادت امام رضا (ع)تعطیل است».

به گزارش جامجم ابوالفضل مکرمی فر افزود« :براساس جدول
تعطیلی ساالنه موزهها کاخ موزهها و بناهای دارای ورودیه وابسته
به وزارت میراث فرهنگی هر سال  28صفر سالروز رحلت پیامبر
(ص) و شهادت امام حسن مجتبی (ع) تعطیل است که امسال نیز
طبق روال هر سال همه مجموعههای تاریخی فرهنگی و موزهها

در استان خراسان رضوی تعطیل خواهد بود».
مکرمی فر تصریح کرد« :مهمترین مجموعههای تاریخی –
فرهنگی استان شامل آرامگاه فردوسی،هارونیه ،مجموعه باغ
نادری ،موزه بزرگ خراسان ،مرکز آفرینش و پژوهش هنرهای
سنتی خانه ملک و ...است».

اجتماعی
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به مناسبت سوگواری دهه آخر صفر؛

حرم رضوی سیاهپوش شهادت امام رضا (ع) شد

مدیر روشنایی و خدمات فنی حرم مطهر رضوی از سیاهپوشی بارگاه منور
رضوی به مناسبت ایام سوگواری دهه آخر صفر خبر داد.
به گزارش جام جم به نقل از آستان نیوز ،محمد صدقی ،مدیر روشنایی

و خدمات فنی حرم مطهر رضوی با اشاره به اینکه حرم مطهر رضوی
در این ایام سیاهپوش و داغدار رحلت رسول گرامی اسالم (ص) ،امام
حسن مجتبی(ع) و امام رضا (ع) است ،عنوان کرد :همزمان با ایام پایانی ماه
صفر متن کتیبههای نصب شده بر روی دیوارههای صحنهای داخلی
و کتیبههای بزرگ نصب شده بر سردر ایوانهای حرم مطهر رضوی
متناسب با این ماه تغییر یافت .وی با بیان اینکه فرایند سیاهپوشی
حرم مطهر رضوی از  23صفر آغاز شده و تا به امروز ادامه داشت افرود:
تا کنون  11کتیبه عمودی در ایوانهای صحن انقالب اسالمی ،جمهوری
اسالمی ،آزادی ،نقارهخانه و مسجد گوهرشاد تعویض شده است.
مدیر روشنایی و خدمات فنی حرم مطهر رضوی گفت :پردههای نصب
شده در نقاط مختلف حرم رضوی به اشعاری در مدح اهل بیت (ع) مزین

نگاهی به فهرست پایانناپذیر نیکاندیشی در آستان قدس؛

واقفانی که همگام با تاریخ حرم رضوی
پیش آمدهاند
ماه صفر به روزهای پایانی خود
آرزو مستأجر حقیقی
نزدیک میشود ،روزهایی که
گوشه و کنار شهر در عزای رحلت
گزارشگر
رسول مهربانیها حضرت محمد
مصطفی(ص) و شهادت امام حسن
مجتبی (ع) و امام رضا (ع) سیاهپوش
است .ویروس کرونا ،این مهمان ناخوانده ،توفیق برگزاری
حضوری بسیاری از مراس م و آیینهای مذهبی و عزاداریهای
هرساله دهه آخر صفر را در کشور بویژه در مشهد مقدس از
اهل معرفت و حقانیت گرفته ،اما ارادت به اهلبیت(ع) در وجود
شیعیاننهفتهاست.
نمونههایی از این ارادت مثالزدنی را میتوان در وقفنامههای
واقفان بارگاه ملکوتی امام خوبیها(ع) هم جستوجو کرد .جمعی
از این نیکاندیشان تمام یا بخشی از امالک و اموال خود را برای
انجام مراسم عزاداری در روزهای آخر ماه صفر وقف کردهاند .در
ادامه به منتخبی از وقفنامههای قدیمی مجموعه آستان قدس
رضوی نگاه کوتاهی میاندازیم و با موقوفات ایام پایانی صفر در
ادوار گذشته آشنا میشویم.
* از روضهخوانی تا اطعام در حرم رضوی
میرزا محمد حسین حسینی ،معروف به صدر دیوانخانه و ملقب
به «عضدالملک» ،از واقفان بزرگ آستان قدس رضوی محسوب
میشود که نامش با طومار معروف عضدالملکی پیوند خورده
است .این بزرگمرد  6دانگ يك رشته قنات مشهور به اراضی
چهارطاقی موسوم به حسينآباد را با اراضی آن در سال 1274
هجری قمری بر حرم مطهر امام هشتم(ع) وقف کرد تا منافع و درآمد
این وقف پس از وضع مخارج ملکی ،یک سهم حقالتولیه و نیم
سهم حقالنظاره 6 ،سهم دیگر آن در ایام خاص صرف مراسم
تعزیهداری در درب مبارك حرم مطهر شود.
(ع)
سالروز رحلت رسول اکرم(ص) و شهادت امام حسن مجتبی و
همچنین سالروز شهادت امام رضا (ع) از مناسبتهایی است که
در وقفنامه عضدالملک ذکر شده است.
مهدی قلی خان قرایی از دیگر واقفانی است که به سرفصل
(ع)
موقوفات برگزاری مراسم سوگواری و روضهخوانی ائمه اطهار
نگاه ویژهای داشته است .وی مزرعه محمدآباد واقع در بلوك
سنجان باالخواف من اعمال تربت حيدريه ،يك قطعه باغ مشجر
درعليای مزرعه محمدآباد ،اراضی ميان دوجويی خلف قلعه
محمدآباد ،دو قطعه محوله يونجهزار كنار نهر محمدآباد 9 ،سهم

از مدار  12سهم يك حجر طاحونه (آسیاب) دوار واقع در سفالی
محمدآباد و يك باب طاحونه دوار مشتمل بر دو حجر واقع در
قصبه سنجان را در سال  1289قمری بر بارگاه ملکوتی رضوی وقف
کرد تا از درآمد و منافع این موقوفه پس از كسر مخارج موقوفات
و مصارف تعيينشده در وقفنامه ،مبلغی برای تعزيهداری و
روضهخوانی هرساله خامس آ لعبا ،گلگونكفن صحرای كربال،
حضرت اباعبداهللالحسین(ع) ،به مدت  10شب در ماههای محرم
و صفر هزینه کنند .حاج كاظم غراب و مجدالدين مدنی از دیگر
خیراندیشان صحن و سرای رضوی هستند که در سالهای 1384
و  1403و  1408قمری ،رقباتی مرتبط با کارخانه کمپوتسازی ممتاز
خراسان را بر امام رضا(ع) وقف کردند تا همه درآمد و عایدات این
موقوفه پس از کسر مواردی که در وقفنامه 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
توجه واقفان آستان قدس رضوی به برگزاری مراسم سوگواری
در روزهای پایانی ماه صفر به اماکن متبرکه حرم رضوی محدود
نمیشود چنانکه به واسطه نیکاندیشی تعدادی از این دریادالن،
مردم بعضی شهرهای کشور هم میتوانند مهمان آیینهای
وقفنامهای این ایام حزنانگیز شوند.
اماموردیخان بیات مختاری و همسرش ،آبجیسلطان ،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 سنگويی ،سه سهم حمام از مدار  9سهم
حمام بازار واقع در نيشابور را در سال  1276قمری بر این آستان
ملکوتی وقف کردند.
طبق این وقفنامه ،از منافع موقوفات آن ،همهساله پس از کسر
مخارج ملکی ،تعمیرات باغات و  ...جمعی از مدعوین اهلاهلل
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
کرده و پس از پذیرایی ،کالماهلل مجید تالوت میکنند .علی
رضایتبخش راوری ،ابراهیم محییالدینی راوری و حسن رستمی
راوری از واقفان استان کرمان این آستان مقدس هستند .آنان
رقباتی همچون باغ و قنات را در سال  1420قمری در راور کرمان
وقف کردند تا بخشی از عواید و منافع حاصل از موقوفه برای انجام
مراسم عزاداری سالگرد شهادت حضرت علیبنموسیالرضا(ع) در
این شهرستان و پذیرایی از مردم صرف شود.

شده که از آن جمله میتوان به «فقیر و خسته به درگاهت آمدم رحمی»،
«همه دانند که ایران سر و سامان دارد /تکیه بر پرچم سلطان خراسان
دارد»« ،ز آستان رضایم خدا جدا نکند /من و جدائی از این آستان ،خدا
نکند»« ،ماتم جانسوز احمد موسم اشک و بکاست /فاطمه صاحب
عزاست /ذکر زهرا گه پدر ،گاهی حسن ،گاهی رضاست /فاطمه صاحب
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  6هزار مترمربع پارچه مشکی
رنگ در این مدت سیاهپوش شده که بزرگترین کتیبه دارای ابعاد
 5/5متر ارتفاع و طول  13متر است.

صاحب امتیاز:
سازمان صدا و سیمای جمهوری اسالمی ایران
سرپرست استان خراسان رضوی :مریم خزاعی
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زیارت با چشم دل

روشندالن از دیرباز وابستگی و
دلبستگی خاصی به حرم منور رضوی
دارند و ساالنه به صورت منظم به بارگاه
رضوی مشرف میشوند.
آستان قدس رضوی نیز برای زیارت آسوده
جانبازان ،معلوالن جسمی و روشندالن
فضاسازی مناسبی را در اماکن زیارتی در
دستور کار قرار داده تا تشرف افرادی که
به نحوی معلولیت یا محدودیت جسمی
دارند به حرم مطهر رضوی تسهیل شود.
امروز نیز حرم مطهر امام رضا(ع) مهمانان
ویژهای داشت و گروهی 250نفره از جامعه
روشندالن مشهد با یک همراه به زیارت
مشرف شدند تا عالوه بر زیارت ،مهمان
خوان رضوی شوند.
*ارتباط خاص نابینایان با امام رضا(ع)
سردار جانباز رضایی ،مدیرعامل جامعه
نابینایان ثامناالئمه(ع) و هماهنگکننده
امور که در  17سالگی در عملیات «یامهدی»
در سال  59و در منطقه غرب کرخه شوش
از ناحیه چشم جانباز شده است ،میگوید:
ارتباط نابینایان با امام رضا(ع) ارتباط خاصی
است و این توفیق همجواری حضرت
امتیاز بزرگی به شمار میرود.
رضایی میافزاید :روشندالن میتوانند
فضای معنوی این مکان روحانی را به
اطرافیان خود منتقل و بر ارتقای فضای
معنوی جامعه تأثیرگذار باشند .افراد
روشندل نیز مانند خیلی از مردم اشتیاق
بسیاری برای زیارت امام رضا(ع) دارند و
شور و حال معنوی موجود در این مکان
مقدس بر روحیه آنها تأثیر بسزایی دارد.
* حرمی به رنگ سبز
غالممحمد جعفری ،روشندلی که در 7
سالگیبهدلیلبیماری،روشنیچشمانش
را از دست داده است ،امروز به همراه
دخترش زائر حرم مطهر رضوی است .وی
میگوید جامعه نابینایان به شکل دیگری
با دنیای خود ارتباط برقرار میکنند .این
روشندل 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 میکند.
وی از خواسته قلبی خود میگوید :از امام
رضا(ع) خواستم این روشنی به چشمانم
برگردد اما راضیام به رضای خدا.
* صبور بودن را باید بیاموزیم
رقیه ،دختر روشندل دیگری که به دلیل
شیوع بیماری کرونا بعد از  7ماه به زیارت
حرم مطهر رضوی مشرف شده است ،در
گفتوگویی کوتاه همه هموطنان خود را
به صبر در برابر مشکالت دعوت میکند.
رقیه میگوید :بارها از امام رضا(ع) خواستم
که دنیا را ببینم .هیچگاه به دلیل این
موضوع با امام رضا(ع) قهر نکردهام .اینجا
پناهگاه من است .اینکه نمیبینم حتما
مصلحتی هست و باید به آن راضی باشم،
اما آرزو میکنم زمانی خدا این لطف را به
من بکند که دنیا را با چشم سر ببینم.
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به مناسبت دهه پایانی صفر؛

گزارش

حس و حال  250زائر روشندل
که مهمان حرم شدند؛
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ای حضرت سلطان بنگر حال گدا را
از من بخر این ناله و این اشک و بکارا
این نقطه پایانمحرم ،صفر ماست
امضا بنما تذکره کرب و بال را

نمایش خیابانی «سالخ» اجــرا شد
بهمناسبتدههپایانیصفر،نمایشخیابانی
«سالخ» به همت مؤسسه آفرینشهای
هنری آستان قدس رضوی در جوار حرم
مطهر رضوی اجرا شد.
به گزارش جامجم به نقل از آستان نیوز
فاطمه توانا ،کارگردان نمایش ،در حاشیه
اجرای این نمایش در خیابان آیتاهلل واعظ
طبسی ابراز کرد :نمایش خیابانی «سالخ»
با حضور ساجد اندرون ،بازیگر توانمند
مشهدی ،در نقش نقال در دهه پایانی صفر
در حال اجراست و تاکنون بیش از  5اجرا
داشت ه است.
وی گفت :متن این نمایشنامه برگرفته از
نمایشنامه «سالخ» (مجلس طومارخوانی)
سعید تشکری با محوریت یکی از کرامات
حضرت رضا(ع) است که برای اجرای خیابانی
با ایدهای از خودم در قالب نقالی تنظیم شده
است.
این مدرس تئاتر ادامه داد :نقال نمایش
در دل روایتهای خود در ایام عزاداری دهه
آخر صفر به بیان قصه سالخی که شترش

از زیر چاقوی او از مقابل کشتارگاه به سوی
حرم مطهر رضوی رمید و به امام رضا(ع) پناه
برد میپردازد و با تبحر هنری خود ،زائران
و مجاوران را مجذوب شنیدن این روایت
میکند.
توانا با بیان اینکه اجرای این نمایش به
طور معمول  15دقیقه زمان میبرد ،افزود:
شرایط محیطی مکان نمایش و حال و هوای

مخاطبان هنگام اجرای یک نمایش خیابانی
اثرگذار است.
این هنرمند عرصه تئاتر گفت :روایتهایی
همچون «سالخ» که در محیط اطراف ما اتفاق
افتاده است ،عناصر دراماتیک الزم را دارد و
برای قصهگویی مناسب است و جای تأسف
دارد اگر فراموش شود.
وی به اجرای زنده نمایشنامهخوانی «سالخ»

با محوریت مجلس طومارخوانی در خرداد
سال جاری در فضای مجازی زیر نظر مؤسسه
آفرینشهای هنری آستان قدس رضوی
اشاره کرد و افزود :به نظر میرسد افراد
محدودی چنین قصههایی را شنیده باشند.
بنابراین با توجه به دینی درونی که حس
میکردم ،پیگیر اجرای خیابانی این متن شدم
تا به گوش مردم برسد.
توانا تصریح کرد :معتقدم اجرای این
نمایشهای خیابانی با محوریت قصههای
رضوی همچون عزاداریهای دهه آخر صفر
بر جامعه اثرگذار است و هنر بخوبی میتواند
رسالت خود را ایفا کند.
نمایشهای خیابانی ویژه دهه آخر صفر
مؤسسه آفرینشهای هنری آستان قدس
رضوی شامل «سالخ»« ،مقتلخوانی»،
«هفتاد و هفت» و «رضای رضا» با رعایت
دستورات بهداشتی تا  26مهر در دو نوبت
صبح و بعدازظهر در جوار بارگاه ملکوتی
امام هشتم(ع) همچون خیابان آیتاهلل واعظ
طبسی و باب الجواد(ع) اجرا میشود.

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

توزیع  30هزار بسته معیشتی ویژه محرومان سراسر کشور
مدیرعامل بنیاد کرامت رضوی از توزیع  30هزار بسته
کمکمعیشتی ،ویژه محرومان سراسر کشور در طرح
«سفره مهربانی »3خبر داد.
به گزارش جام جم به نقل از آستان نیوز محمدحسین
استادآقا اظهار کرد :از نیمه شعبان سال گذشته که مقام
معظم رهبری فرمان رزمایش مواسات را اعالم کردند،
آستان قدس رضوی برای کمک و حمایت از آسیبدیدگان
کرونا در سه مرحله وارد خدمت شده است و در سراسر
استانها از طریق شبکه خادمیاری و کانونهای خدمت
رضوی این مهم را صورت میدهیم.
مدیرعامل بنیاد کرامت رضوی گفت :مرحله نخست
«سفره مهربانی» در  3استان سیلزده سیستان و

بلوچستان ،خوزستان و کرمان و «سفره مهربانی »2همزمان اجراست .براساس آن ۳۰ ،هزار بسته معیشتی از سوی
خادمان بارگاه منور رضوی با مشارکت آستان قدس تأمین
با ماه مبارک رمضان در همه استانهای کشور اجرا شد.
استادآقا بیان کرد« :سفره مهربانی »3نیز پس از تأکید رهبر و در بین محرومان توزیع شده است.
معظم انقالب بر تداوم رزمایش مواسات در حال اجراست همچنین بیش از  200هزار پرس غذای گرم در مناطق محروم
و عمده کار مبتنی بر توزیع نان است .انشاءاهلل با همت شهر مشهد توزیع شد.
خادمیاران و نیکوکاران ،تا اوایل زمستان این مرحله را دنبال وی با اشاره به اقدامات و اولویتهای بنیاد کرامت رضوی
اظهار کرد :بنیاد کرامت یک سازمان اجتماعی است که از
میکنیم.
وی با اشاره به طرح ملی «آقا حساب کردند» نیز تأکید  ۱۵اسفند سال قبل کارش را در حوزه مبارزه با آثار ویروس
کرونا به صورت جدی آغاز کرد و تاکنون
کرد :در این طرح ،خادمیاران به
حدود  ۱۹۰هزار پرس غذا برای کادر
فروشگاههای مناطق محروم در
درمان توزیع کرده است.
حاشیه شهرها و روستاها میروند
در همین راستا  ۸۰هزار بسته متبرک
و بدهی افراد بیبضاعت را که
حرم نیز برای کادر درمان و بیش از
توانایی پرداخت آن را ندارند تسویه
 ۷۰۰هزار بسته غذایی بین محرومان
میکنند.
سراسر کشور توزیع شده است.
این طرح از مشهد مقدس آغاز
بنیاد کرامت یک سازمان
بستههای تحصیلی نیز هنوز در حال
شده و اکنون در سایر استانها در
اجتماعی است که از ۱۵
بستهبندی و توزیع است و امر درمان
حال توسعه است.
اسفند سال قبل کارش را در
با کمک کانون خادمیاری و سالمت
مدیرعامل بنیاد کرامت رضوی با
حوزه مبارزه با آ ثار ویروس
انجاممیشود.
اشاره به مراسم اربعین امسال
کرونا به صورت جدی آغاز کرد
استادآقا گفت :در حوزه خانواده نیز
گفت :امسال  16موکب که
امور مفصلی انجام دادهایم و برای
سالهای گذشته در عراق به
و تاکنون حدود  ۱۹۰هزار پرس
18هزار زوج که جزو خانواد ه شهدای
زائران اربعین خدمت میکردند در
غذا برای کادر درمان توزیع
خراسان رضوی هستند  3سال برنامه
 40منطقه حاشیه شهر مشهد به
کرده است
آموزشی داریم.
خدمترسانی ،پذیرایی و کارهای
عمرانی و درمانی مشغولاند .همچنین در شهر مهران وی بیان کرد :مهمترین اقدامی که در پیش داریم ارتقای
که هرسال میزبان زائران اربعین بود ،خادمان و خادمیاران شبکه خادمیاری و کانونهای خدمت است 116 .هزار
رضوی حضور یافتند و بستههای غذایی و غذای گرم توزیع خادمیار گزینششده داریم که بعد از ارتقا باید این عزیزان
کردند .در استانهای دیگر نیز با هماهنگی مواکب خدمت را در حدود  ۱۹موضوع تخصصی به کار بگیریم تا مجموعه
خدمت بر اساس ایده اولیه خادمیاری در کل کشور توسعه
رضوی ،اقدامات عمرانی و خدماتی صورت گرفته است.
استادآقا با اشاره به توزیع غذای گرم در حاشیه شهر مشهد یابد و زائران نهتنها در حرم مطهر بلکه در سراسر کشور از
افزود« :سفره مهربانی »3نیز در این مناطق در حال خدمات آستان قدس رضوی بهرهمند شوند.

