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انقلاب اسلامى ایران، 
و  عاشلورا  از  پرتویلى 
الهلى  عظیلم  انقلاب 
کاخ  کربلا  اسلت.  آن 
خلون  بلا  را  سلتمگرى 
درهم کوبید، و کرباى ما 
کاخ سللطنت  شیطانى را 
فروریخت. کربا را زنده 
نگله دارید و نلام مبارک 
حضلرت سیدالشلهدا را 
زنلده نگله داریلد، که  با 
زنده بودن او اسام زنده 

نگه داشته مى شود. 

لُلّب و جوهلر حادثله 
عاشلورا این است که 
در دنیایى که همه جاى 
آن را ظلملت و فسلاد 
بلود،  گرفتله  سلتم  و 
لّسلام  حسین بن عليعلیه ا
بلراى نجلات اسلام 
قیلام کلرد و در ایلن 
دنیاى بزرگ، هیچ کس 
به او کمک نکرد! حتّى 

دوستان آن بزرگوار.      

همه ساکت باشیم. بگذاریم این سه ساله با 
پدرش درد دل کند...

می بینید! همه چیز آرام ش��ده اس��ت... غیر 
از زین��ب... ک��ه روزی هزار ب��ار  قصه  را 
مرور می کند و به ظهر عاشورا که می رسد 

بی اختیار می گوید: غریب مادر حسین...

فراموش مان می شود. کسانی که با نظر بنده 
مخالف اند، اندکی صبر کنند، تا در آینده ای 
نه چندان دور فصل انتخابات فرا برسد. شاید 
بازماندگان آدرینا از این حرف آزرده خاطر 
شوند. به خدا قصد ندارم خاطر حزین تان را 

بیش از این رنجور کنم! 
ب��رادران و خواه��ران گرام��ی! خس��ارات 
س��یل اخیر دلیل کم توجهی من و ش��ما در 
انتخاب مان در گذشته بود. به دنبال تخریب 
ش��خص و جن��اح خاصی نیس��تیم و قصد 

به خیمه ها برگرد...
از قلمم خون می چکد... یعنی سر چه کسی را 
بریده اند؟! آس��مان را نگاه کن... ماه را... ترک 
برداشته اند انگاری! شق القمر است گویا! قرآن 
را بر نیزه کرده ان��د؟! نه! ... قرآن من که روی 
تاقچه اس��ت ... سالم و دست نخورده... نکند 
این آدم ها دس��ت برده اند در اس��رار خدا که 

نداریم زحم��ات خالصانه بعضی از نیروهای 
ش��هرداری و هالل احمر و نیروی انتظامی را 
نادی��ده بگیریم. مگر کس��ی می تواند از خود 
گذش��تگی نیروهای آتش نش��انی با کمترین 
امکانات را نادیده بگیرد. مگر می شود کسی از 
تالش های شبانه روزی نیروهای امنیتی و بسیج 
و امدادگران هالل احمر و ... چشم پوشی کند.
اما این ها کافی نیس��ت و ما نباید به کم قانع 
باشیم! وقتی آقای نوبخت بعد از چند دقیقه 
تماش��ای فیلم س��یل کوهدش��ت در جلسه 

دوباره دالیل خلقتش را نادیده بگیرند؟... آی 
آدم ه��ا... یک نفر دارد که دس��ت و پای دائم 
می زند در خون... آه خدای من! امش��ب شب 
عاشوراس��ت... برای همین اس��ت که زینب 

بی قرار است. آرام بگیر خواهر!
اص��الً فرض قصه بر ای��ن  که زینب همه چیز 
را بداند... خب حتماً ش��نیده است. .. اما شنیده 
است... ندیده است که؟! من نگرانم... نگران قلب 
زینبم... نه نگرانم... نگران حسینم... اصاًل نگران 
هر دوام! زینِب بی حس��ین؟ حسیِن بی زینب؟ 
چه کسی  اسم این تل را زینبیه گذاشته!؟...کاش 
زمان بر می گشت و زینب باالی تل نمی رفت... 
خواهر که باشی قلبت می تپد برای برادر. زینب 
که باش��ی یعنی هم خواهری و هم زینب و این 
یعنی لعنت به تارو پود »شمر«...شمری  که » او 

می دوید و من می دویدم....«
بگذار قصه را از اول بگویم: یکی بود، شمشیرها 
همه باال رفتند، نیزه ها همه باال رفتند... یکی  نبود... 
حاال دوباره هست و لیکن چه بودنی؟!  خوووب 
نگاه کن زینب! این کشته ی فتاده به هامون حسین 
توس��ت... اگر تنش را ببوسی سرش چه؟ و اگر 
سرش را ببوسی... زینب بیا و زیر گلوی حسینت 
را ببوس... رگ های بریده اش را ببوس که جهان 
خجالت بکشد از پا برجایی. پس چرا سقف دنیا 
فرو نمی ریزد؟!  مادرت یادت هست؟! مادر را  هم 
به همین سادگی از تو گرفتند... این ها خون بین 

رگ های شان یزیدی است...! 
راحت باش دختر علی. گریه کن... رجز بخوان... 
گلو را ببوس... اما  مراعات دل رقیه را هم بکن! 
به جگر سوخته ی ام زین العابدین هم  رحم کن... 
رب��اب را... زینب رباب را که  نمی توانی نادیده 
بگیری؟! نگاهش کن... دس��ت هایش را گهواره 
ک��رده و الالیی می خواند هن��وز... تو را به خدا 
به خیمه ها برگرد... تو حاال مرد خیمه هایی. ببین 
خواهر آتش دست شان است. خارها را دیشب 
از روی زمین برچیدم اما حساب  آتش را نکرده 
بودم. پناه بچه هایم باش خواهر! تو را به خدا به 
خیمه ها برگرد... مرد باش زینب و به عالم بگوکه؛ 

»ما رأیت اال جمیال«

اداری، تمایل��ی به دیدن بقیه مس��تند س��یل 
نداش��ت، ناامید ش��دیم. می دانید چرا؟ برای 
این که رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی 
کش��ور در همان زمان کوتاه متوجه ش��د که 
زیرس��اخت های کوهدش��ت خراب است؛ 
وگرنه این سیل نمی بایست این قدر خسارت 

به بار می آورد. 
وقتی در آن مستند زباله های شناور من و شما 
را روی آب را دیدم، سرم را پایین انداختم و 
از خجالت آب شدم! آیا می دانید زباله هایی را 
که من و شما در معابر و جدول های شهر رها 
کردیم، در خس��ارات وارده به مردم بی تأثیر 
نبود؟! این که ش��هرداری س��ر وقت زباله ها 
را جمع آوری نمی کند دلیل نمی ش��ود ما این 

چنین رفتار کنیم.
از بحث م��ان زیاد دور نش��ویم.  اُمبرتو اکو 
می گوی��د: »آگاه��ِی نش��انه ش��ناختی  ما در 
ام��روز، می تواند ف��ردا متضم��ِن رهایی مان 
ش��ود.« همش��هریان عزیز! اگ��ر می خواهیم 
این چنی��ن اتفاقات ناگواری تکرار نش��ود، 
باید دس��ت ب��ه چند اقدام اساس��ی زد. ابتدا 
در انتخاب های م��ان بی��ش از پیش دقت به 
خرج دهی��م و در انتخاب مان منافع عمومی 
را بر منافع ش��خصی ترجیج دهیم. در ادامه 
باید فرهن��گ مطالبه گری را در بین خودمان 
گس��ترش دهیم و به امکان��ات و تجهیزات 
کم قانع نش��ویم و در پای��ان بدانیم تعطیلی 
پروژه بزرگ س��د معش��وره، طوالنی شدن 
ساخت جاده چهار بانده کوهدشت خرم آباد 
و بالتکلیفی پتروش��یمی و خودروسازی که 
همه شان مصوبه ی دولت داشتند، چه آینده ی 

وحشتناکی برای شهرمان رقم خواهد زد!

خطبه ی شام مانده است

در پسـا سیل چکار کنیم؟

سیده بهناز ابوالوفایی

حسین ناصري

م��ردم با غی��رت و اصی��ل ای��ران زمی��ن از آن زمان که 
مظلومی��ت و حقانی��ت ذری��ه طیبه ی حض��رت صدیقه 
طاهره- فاطمه زهرا)س��الم ا... علیه��ا(- برای شان روشن گردید؛ 
دل در گرو محبت و مودت ایش��ان نهادند و شیعه و پیرو 
راه و طریق موال علی)ع( و امامان راس��تین شدند و در این 
راه در برهه های بسیاری جان و مال و فرزندان خویش را 

تقدیم آستان الهی نمودند.
نقطه ی اوج ای��ن ارادت و مودت، قیام و خروش انقالبی 
فرزن��دان ایران زمین در بهمن ماه 1357 بود که به پیروی 
از امام مظلومان حسین بن علی)علیه السالم( و پشت سر نایب 

ولی خدا حضرت امام خمینی)رحمه ا... علیه( بود. 
ه��دف انقالب مبارک اس��المی مردم ای��ران در مرحله ی 
اول س��رنگونی حکوم��ت طاغوت و تش��کیل حکومت 
مقدمه س��از و در مرحله ی برت��ر تحقق حاکمیت مطلقه ی 

الهی بر سراسر جهان بود.
انقالب مبارکی جاری اس��ت و انقالبیون فارغ از هیاهوی 
ارباب��ان قدرت و ثروت و فرصت با اش��ارات رهبر الهی 

خویش به وظایف خطیر خود عمل می کنند. 
باش��د که به زودی زود به توفیق الهی به حضور انس��ان 
ان ش��اءا... کامل و برگزیده نایل شویم.   

انقالب جاری است
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حاال کمی قائله ختم شده است. تکلیف هفتاد 
و دو تن را روش��ن کرده اند. مثال اکبر شهید 
اس��ت و رقیه اس��یر... تکلیف غنیمت ها هم 
روشن شده. انگشت و انگشتر مال یهودی ها... 
گوش و گوشواره مال مسلمان ها... زانوی غم 
بغل می گیرم... تقسیم بندی ها ناعادالنه است!  
سرها سهم ش��ام، پیکرها مال کربال ... سرها 
جلودارند و اس��یرها چشم انتظار... همه چیز 
سرجای خودش است غیر از رقیه. رقیه دارد 
از کاروان جا می ماند، هم ش��ب اس��ت، هم 
کودک اس��ت... هم گرس��نه است... هم اسیر 
اس��ت... دست مریزاد. آفرین به چنین پازلی. 
همه را مرتب چیده اند!  یک س��رش  حسین 
علیه الس��الم است و یک س��رش خیانت کوفیان. 

اما هنوز کامل نش��ده... خطبه ی ش��ام مانده 
است که زینب جمال را به کمال برساند.  که 
بگوید: »منم که دیده نیالوده ام به بد دیدن...«

راستی بانو! می خواهی جواب ام البنین را چه 
بدهی؟! باید اسمش را عوض کند ام البنین... 
نام مرثیه واری اس��ت برای م��ادری که دیگر 
پسر ندارد...گفتم پس��ر ندارد یاد لیال افتادم! 
اکبر چه قدر داغ بزرگی است عمه جان! عمه؛ 
چ��ه کاری از دس��ت ما بر می آی��د؟ موهای 
رقی��ه را ببافیم که پیش بابا دلبری کند؟ برای 
رباب الی الی جدیدی بخوانیم؟ کنار اس��م 
حسینت همه جا بنویسیم کفن؟! راستی مگر 
مادر سفارش کهنه پیراهن نکرده بود؟! یعنی 

حتی به آن هم رحم نکردند؟! 
می خواه��م همه ی خیابان ها را ش��مع بچینم. 
شاید چش��م های رقیه کمی بهتر ببینند. شاید 
رباب دلش خوش ش��ود به ش��هر. شاید علم 
بلند ش��ود از میان خاک... یک ش��ب همه ی 
بچه های ش��هر به یاد خرابه گرسنه بخوابند... 

در خص��وص س��یل اخیر ش��هرمان هر کدام 
از هم س��نگران رسانه ای مان دس��ت به قلم و 
دوربین ش��دند و در مظلومیت ش��هرمان قلم 
فرسایی و هنرنمایی کردند. یکی از مظلومیت 
آدرینا و پدر و مادرش نوشت. یکی از کمبود 
خودرو آتش نش��انی نوش��ت.  یک��ی از نبود 
آمادگی و غفلت مسئولین در مدیریت بحران 
نوشت. ش��اعری از بی کسی همش��هریان مان 
س��رود. دیگری از دل پرخون انارستان سیاب 
نوشت و یکی هم از تلف شدن اندک سرمایه 

دامداران زحمت کش و رنج دیده و ...
اما عقل حکم می کند ما باید مثل راننده ای که 
در حال رانندگی است، نگاه مان به جلو و آینده 
باش��د و هر از چند گاهی به آینه بغل ماش��ین 
زندگی مان نگاه کنیم. حادثه س��عادت آباد که 
یادمان نرفته؟! متأس��فانه به علت نبود فرهنگ 
مطالبه گری یادمان رفت که چند نفر از جوانان 
این دیار زیر آوار ماندند تا من و شما به خود 
بیاییم. چرا بعد از آن حادثه به جای مس��ئوالن 

مربوطه، وزیر اطالعات به کوهدشت آمد؟! 
همش��هریان عزیز! با کمال تأسف باید گفت؛ 
چند صباح��ی دیگر ش��ش های آب گرفته ی 
آدرین��ا و پ��در و م��ادرش نی��ز فراموش مان 
می ش��ود! برادران و خواهران عزیز! کیس��ت 
که از درگذشت جانسوز آدرینا و خانواده اش 
ناراحت نباشد؟! مگر می شود این همه بی کسی 
فرام��وش ش��ود؟! بله، متأس��فانه ب��ه زودی 

در ایام محرم خیلی از نویسندگان و هنرمندان دست به قلم و دوربین 
ش��دند و هر کدام به س��هم خود در رثای فداکاری و جانفشانی و 
مظلومیت امام حسین)ع( و یاران با وفایش قلم فرسایی و هنرنمایی 
کردند. یکی از مظلومیت نوش��ت، یکی با اجرای تعزیه مظلومیت 
اهل بیت و معنای واقعی شیعه بودن را به تصویر کشید، دیگری از 

حماسه عاشورا گفت و... 
این تداعی تاریخ عاشورا بسیار مهم و آینده ساز است. مطالعه تاریخ 
گذش��تگان می تواند چراغ راه آیندگان باشد. از طرفی اگر این مهم 

فراموش شود می تواند مملکتی را بیراهه بکشاند. 
ما در این مجال بنا داریم، توجه مخاطبان را به عاش��ورایی که چند 
س��ال پیش رخ داد جلب نماییم. عاشورایی که مردمانش بر خالف 
پیمان شکنان عاشورای سال 61 هجری قمری با اخالص کامل از 
همه چیز خود گذش��تند. آری! آنان س��نت شکنی کردند و حسین 
زمان خود را تنها نگذاشتند. راویان عاشورای خمینی می گویند شب 
عملیات رمضان پشت میدان مین، سپاه ایران، زمین گیر می شود. از 
15۰ نفر داوطلب، ۲۰ نفر انتخاب می ش��وند تا با گذشتن از میدان 
مین، راه برای عبور بقیه باز شود. بیست نفر نوبتی روی زمین غلت 

می زنند تا راه باز شود.
آری! آن ها پل هایی از گوش��ت خود برای همس��نگران  ساختند تا 
همرزمان ش��ان بدون فوت وقت معبرها را بش��کنند. امروز نیز این  
رابط��ه رهبر و رهرو به بهترین نحو برقرار اس��ت. مریدان دیده بان 
انقالب، هنوز عاشورا نشده، چنان رقص شمشیری برپا نموده اند که 
برق چشمان دشمنان این مرز و بوم را ربوده است. آری! در چنین 
روزهایی پیش قراوالن س��پاه حسین زمان در کشورهای سوریه و 
عراق حماسه ها می آفرینند و با رشادت های خود کاری کرده اند که 
ابرقدرت های پوشالی در مقابل فرزندان برومند ایران اسالمی دست 

و پای خود را گم کرده اند. 
دشمنان جمهوری اسالمی بدانند ما شاگردان مکتب علی و فاطمه ایم، 
ما فرزندان آفتابیم. دش��من بداند، فرزندان آفتاب همیشه بیدارند و 
برای فدا کردن جان و مال خود لحظه شماری می کنند. دشمن بداند 
اگر فرزندان امام خمینی پل گوشتی ساختند؛ فرزندان امام خامنه ای 
سدهای گوشتی خواهند ساخت تا پرچم این انقالب که حکومت 

زمینه ساز ظهور است، را به دست صاحب اصلی اش بسپارند.
»از بیم  م�رگ نیست  که  س�ر داده ام  فغان 
بانگ جرس زشوق به منزل  رسیدن است« 

پل های گوشتی
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خانه ای سه اتاقه در حاشیه شهر!

ک َسَر دل( ـِ چ ـُ ک قور)ک ـِ چ ـُ مـتل : ک

رزمی  سبک  نماینده ی  کوهدشـتي،  جوان 
»فری کیک بوکسینگ« در استان لرستان شد

آدرینا جان! خیالت راحت در س��یل هم برای تان خاک سپاری 
می گیرند. تو و مادرت و بچه ی توی ش��کمش راحت باشید، 
نفس های آخرتان را آس��وده بکش��ید که اعالمیه های فراوانی 
چاپ خواهد شد، تصویرتان روی تمام دیوارها و سایت های 

خبری پخش خواهد شد.
چهره معصوم��ت، قاب پروفایل خیلی ه��ا را پر خواهد کرد. 
رس��تاخیز کلمه می شود و ش��اعرها به پا می خیزند تا برای تان 
شعر بسرایند، آدرینا، نام ثابت تمام شعرها می شود. غم به دلت 
راه ندهی که کمک ها خیلی زود از راه می رسند،آتش نشان ها، 
اورژانس و... خواهند رس��ید. تو فقط س��عی کن بیشتر نفس 
بکش��ی، تا آمدن کمک مجبوری  بیش��تر زنده بمانی. دس��ت 
و پ��ا نزن که نفس کم می آوری، از آب  نترس، آب روش��نی 

است آدرینا جان!
صدای آژیر را می ش��نوی!؟ دارند می رسند.آمبوالنس که بیاید 
سوارش می ش��وی، حتمن بارها خواسته ای داخلش را ببینی، 

این  بار برای تو آماده اش کرده اند.
خانه تان خراب ش��ده، دیواره��اش ترک برداش��ته، برای تان 
خانه ای س��اخته اند، این بار هم کنار هم هس��تید، خانه ای سه 

ئِه َزمونَل قدیم َکسی َو نوم »سرحددار« نایِب الحکومه سلسله 
و دلفون بی. روژی اَژ روَژَل َو گرد بِری اَژ س��وارل و نوکِرَل 
َو ور َدسل َو قَص مِسافَِرت اَژ شهر داِی در. حالِیم فِره اِ َشهر 
ُدیرآ نوِوی ِک دیون بّری آیم ار یِه جا هوس��انه، جمجاخ اِونه 

حاکم بِردیه سیفا را. 
حاکم فِرُمن دای تا بوسنا َو یَِکی اژ هومرال کِل کِردی تا بچو 

اِنوم اَ جمه َو یکی اجینون بارَی حوضور. 
فِرُمن حاکُم َکتِری و یَِکی اَژ اَ جمه َدس اَ ِس��یَن َهَت خِذَمت 
حاک��م َو ایواُکنَل اژ َزله دس��وِن کار کیش��ا َو چَم��ری َمنن تا 
بوینن َچ ماو .َکلِنگ اَ جمه َهتَرا ال حاکم. س��رحددار سیِری اَژ 
پی��ا کِردی َو دنگ بِلنِگ وت: »پیاک��ه! َچ َمِکینون؟  اَرا َچ َجم 
بِینونه؟ پیا ِک رئنگی اِ رو نِیاشتی، و بِسقا وت:  حاکم سالمت 
ب��و؛ یه ریَچرم��ی اَژی آبادیمونه ِک مال و مِناِل نیاش��تی، َچن 
َوختیکه عومِر داس��یه تو ایس��ه هتیمنه تا َس��ر دلی ارا دورِس 

کِیِمنی و بِنیَمر َسر قوَری تا نوم گوم ناوتی.« 
س��رحددار ِگری ِچیَه س��یفا را  بَد َو  اَ پیا وت:» بِچو اَ رفیَقلته 
باره ارا ال مِ.« پیا فِرمون حاکم بِردی و رفیَقلیَلی آوردیه ِخذَمت 
اَو. ک��ول َو زلَه زِرکی! خودای��ا حاکم چاتی؟ َوختی کول جم 
بین حاکم اِ اَس��ِب هته هوار و اوس��ار اسَب دایه دس یَکی اژ 
نوکَِرلَیا .حاکم ِگری اِ نوا جم گوم نیای. ایسکه دله رَِکه ِوجود 
ک��ول جم ِگرتیَس��ی و دی��ِرن اَ َگرد یَکتَِرکی فِ��چ َفچه َمَکن . 
یَکی موشی َکسونی کوش��تیه ِک ایمه بِیَخَوریم؛ ایواکه موشی 
َمر اَژ ایمه َخطای َس��ر داس��ی یاگه بی احترومیمونی اَر حاکم 

کردیه؟ َو...  
حاکم ِک فِچَفَچل َکم و فِره َمشتَفتی اَیِه ِگاّل اِ گوم نیاین هوساوا 
َو َدس��ی آِوردیه نوم تولیرا و اَ َدنگ بِلنگیکا وت: » َگپ نَن!!! 
اِی مرحوَم اوالد نِری؟« یَِکِی که َکلِنگ کولون بی وت: »ِخِرت 
نی داشتی و دارایل باوه کول  بام، ای پیا دو آیل داشتی. کور َگَ
دایه وارا َو یه قِیلیکه َخَوری اَژِن نِیَس��ی َو دِتیژی داش��تی ِک 

اویژ شو کِردیه والتی تِِرک« 
س��رحددار ِک پیا دونا َو کارکوش��ته بی، ورَدَسل َو نوکَِرل وژ 

طی حکمی از س��وی س��عید نجاریان، نماینده ي سبک فری 
کیک بوکسینگ در ایران، حسین طهماسبی به عنوان نماینده ی 

سبک رزمی »فری کیک بوکسینگ« لرستان منصوب شد. 
وي حسین طهماس��بی را به عنوان نماینده سبک رزمی فری 

کیک بوکسینگ در استان لرستان معرفی کرد.  
ش��ایان ذکر است، حسین طهماس��بی یکی از جوانان خوش 
نام و آوازه ی مس��جدی شهر کوهدشت می باشد که از دوران 
نوجوان��ی تا کنون در س��بک های گوناگ��ون ورزش رزمی، 
فعالی��ت داش��ته و در این ورزش موفقیت های چش��م گیری 

داشته است.
عالوه بر آن حس��ین طهماسبی ش��اگردان زیادی در ورزش 

رزمی تربیت و تحویل جامعه ورزشی شهرمان داده است. 
هیأت تحریریه آفتاب این موفقیت را به ایش��ان تبریک گفته 
و برای ایشان کسب توفیقات روزافزون را از درگاه ایزد منان 

خواهان و خواستار می باشد.

اتاقه در حاشیه شهر!
آدرین��ای م��ادر! تو اولین کس��ی خواهی بود ک��ه نفس هایت 
به ش��ماره می افتد. به روی خودت نیاور که مادر باردار است! 
چنگ در تو خواهد زد، در آغوشت خواهد فشرد. بعید نیست 
که دهان در دهانت گذاش��ته تا تو بیش��تر نفس بکش��ی، مادر 

است دیگر، تمام قد نثارت شده است.
همه می گویند آب روش��نی س��ت، من ه��م می گویم. هر گاه 
مسافری می رود پشتش آب که می پاشند، از زیر قرآن که ردش 
می کنن��د یعنی زود برگرد. باران هم همین را می خواس��ت. از 
تمام منفذها به خانه تان آمد، به س��قف که رسید آب از سرت 
گذش��ته بود. قرآن روی طاقچه شاهد است که زود بر خواهی 

گشت، این بار در کالبد ماهی قرمز کوچکی که آبشش دارد.
چن��د وقت پیش ب��ود؟ که خ��واب دیدی ماهی ش��ده ای و 
خانه تان دریا. ش��نا می کردی از این س��ر اتاق به آن سر اتاق. 
چه رؤیای زیبایی، به خوابت ادامه بده. به آمبوالنس می گوییم 
فردا بیاید. فردایی که روز خاکس��پاری اس��ت. بیدار که شوی 
عکست روی تمام دیوارهاست، در کنار پدرت  و گل سرخی 

که مادر است!

ِچریت��ی َو فرمون دای تا ُکِچ��ک َکلِنگ َو موَکِم بارِن و بنِنه اَر 
س��ر قور اَ پیا. ایَس که دیتي َج��م َزلوون نَِمچو َو رنگ روون 
َهت اِی وژ و خَوش��ونه مای تا َگپَل حاکم بِش��تِون. سرحددار 
وی��ر کِردی ار َمردِم َو هوم��رال وژ َو وت: »اِ َمردِم! هر َوختی 
اِ ن��وم ُهَم باوه یا دای اژ دونیا چی، اَر آیل خووی داش��توتی،  
َس��ردِل نِِمتی، اَرایَِک آیل خو، بیتِر اژ ِس��فتترین ُکِچَکل نوم و 
کوکووه ب��اوه َو دا اِ یاَدل زِنی َمکیا. اما ارَگته باوه یا دا وختی 
بِِمِرن ِک آیل خوونی نیاشتوی، حوکَمن بزونن ِک ُکِچک قور 

موکمی ارا دورِس َکنِی تاگته قور گوم ناوتی. 
 

ترجمه : سنگ قبر 
در روزگاران قدیم ش��خصی بهنام »سرحددار« نایب الحکومه 
سلس��له و دلفان ب��ود .روزی روزگاری بههم��راه تعدادی از 
سواران و خدم و حشم به قصد سفر از شهر خارج شد. هنوز 
زیاد از ش��هر دور نشده بود که به جماعتی برخورد کردند، که 
تجمع آنان توجه حاکم را جلب نمود .حاکم دستور توقف داد 

و یکی از همراهان را فرستاد تا به میان جمع رفته و  یکیشان 
را به حضور آورد. 

امر حاکم انجام شد و یکی از آن جمع دست به سینه خدمت 
حاکم آمد و دیگران از ترس دس��ت از کار کش��یدند و منتظر 
ماندن��د ت��ا ببینند چه پیش میآید. ب��زرگ آن جمع به نزد امیر 
آمد. س��رحددار نگاهی به مرد انداخ��ت با صدای بلند گفت: 
»ای م��رد! چ��کار میکنید؟ برای چه جمع ش��دهاید؟ مرد که 
رنگ به رخس��ار نداش��ت ،با بغضی که در گلو داشت گفت: 
»امیر به سالمت باد؛ پیرمردی از روستای ما که آهی در بساط 
نداش��ت، چندی پیش عمرش را به شما داد و اینک آمدهایم 
تا برایش س��نگ قبری فراهم کرده و روی قبرش بگذاریم که 

مبادا گمنام بماند.« 
س��رحددار اندکی به فکر فرو رفت و سپس به آن مرد گفت:» 
برو و بقیه دوس��تانت را پیش من بیاور.« آن ش��خص دستور 
حاکم را انجام داد و دوس��تانش را به خدمت وی آورد. همه 
ترسان و لرزان! خدایا حاکم چکارشان دارد؟! وقتی همه جمع 
ش��دند حاکم از اس��بش پایین آمد و افسار اس��ب را به یکی 
از خدمتکاران س��پرد .حاکم چند لحظهای مش��غول قدم زدن 
جلوی جماعت ش��د.  حاال دلش��وره سراس��ر وجود جمع را 
گرفته و دارند با همدیگر زمزمه میکنند. یکی میگوید کسی به 
قتل رس��یده که ما بیخبریم؛ دیگری میگفت مگر از ما خطایی 

سر زده یا نسبت به حاکم بیاحترامی کردهایم؟ و...  
حاکم که زمزمهها را کم و بیش میش��نید یکدفعه از قدم زدن 
ایستاد و دستی به پیشانی کشید و با صدای بلند گفت: »ساکت 
!!! آیا این مرد فرزندی ندارد؟« بزرگشان گفت:» فدایت شوم، 
این مرد دو فرزند دارد. پس��ری ناخل��ف که همهی داراییهای 
پدرش را به باد داد و مدت زیادی اس��ت خبری از او نداریم 

و دختری دارد که به دیار دیگر شوی کرده«  
سرحددار که ش��خصی دانا و کاردان بود، خدم و حشمش را 
فراخواند و دس��تور داد تا سنگی بزرگ و محکم آماده کنند و 
روی قبر آن مرد بگذارند. حاال دیگر جماعت ترسشان ریخت 
و رنگ رخسارش��ان تغییر کرد و مشتاق شنیدن سخنان حاکم 
بودند .س��رحددار رو به مردم و همراهانش کرد و گفت: » ای 
مردم! هر وقت از بین ش��ما پدر و یا مادری از دنیا رفت، اگر 
فرزندی صالح داش��ت، نیاز به سنگ قبر ندارد، چرا که فرزند 
صالح، بهتر از محکم ترین س��نگ ها نام و آوازه پدر و مادر را 
در یادها ماندگار می کند. اما اگر پدر یا مادری در حالی از دنیا 
رفتند که فرزند خوبی نداش��تند؛ حتمًا توجه داش��ته باشید که 
سنگ قبر محکمی برای او در نظر بگیرید که قبرش گم نشود. 

نیزه  زار
نیزه از قرآن گذشت

نیزه از گلو
از مشک

و سری كه سر به سر نیزه گذاشت
گذاشت خونش دامن زمین را بگیرد

و گذشت
تا زمین برای همیشه زیر بغض بلرزد

شبیه من
كه یک لیله القدر كم آورده ام

آقا
لطفا پلک های تان را از روی خلوتکده ام بلند 

كنید
كه انگار

نیزه می خواهد از این شعر هم
سر

در بیاورد

بـاغ خـدا
قصه به »سر« رسیده بود

سر
رسیده بود

سرخ
افتاد

توی دامن فرشته ای در خرابه های شام
شام

با خدا غریبه شده بود
فرشته با

نفس
نفس 
نفس

فرشته افتاد
تمام میوه های این باغ

وقت افتادن لبخند می زنند

سیده ساناز وفایی

حسین ناصری

خبر از: حبیب جمالی

دبیر سرویس ادبي: سیده ساناز ابوالوفایی

سیده فاطمه موسوی- شاعره ي خرم آبادی

بهروز پیري

هیأت تحریریه نشریه آفتاب، ستون ادبی خود را راه اندازی 
کرد. از هنرمندان و دست به قلمان شهرستان که مایل به 
چاپ آثار خود)در قالب شعر و داستانک( می باشند دعوت 
به عمل می آید تا با ارسال آثار خود به نشاني ایمیل زیر با 
 )aftab_adabi@yahoo.com( :آفتاب همراه باشند

ستایش محرم
تو را می س��تایم محرم، ای قلب تپنده تاریخ! 
که عاشورایت روزی اس��ت به درازای زمان.
کربالیت سرزمینی به وسعت زمین و آسمان، 
اربعینت قیامتی از عش��ق و مستی، شهادت 
گران تر و عظیم تر و ش��هیدت رنگین ترین، 
ناب تری��ن، حی��ات بخش تری��ن، تپنده تری��ن، درازتری��ن، 

عاشق ترین و مست ترین واژه در جفرافیای بشریت.
چه عاشقانه بنیان نهادی، مکتب شهادت را برای آیندگان و 
چه هنرمندانه پرورش داد مکتبت بزرگ مردان و شیرزنان 

عرصه ی جهاد را.
خوشا به حال آنان که در این آکادمی آموختند، مشق پیروزی 
را در زم��ان و ن��ه در مکان و پس دادند، ای��ن درس را که 
شهادت مستی عشق اس��ت در ملکوت آسمان ها و اشراق 

نور در غروب ظلمت.
بنیان گزار مکتبت حسین)ع( چه زیبا به تحریر درآورد تابلوی 
س��ر درش را و چنین نوشت: راهی را که شهادت فراروی 
ش��هید می گشاید ادامه راه وحی اس��ت در شاهراه عشق و 

پرواز اندیشه در ملکوت عقل و حقیقت.
چگونه نگویم از بزرگ بانویی که زنده نگه داش��ت اصول 
این مکتب را و چنین گفت زینب)س( که ش��هادت به خون 
ش��هید رنگ حقیقت می دهد، جس��م او را زن��ده جاوید، 
آرمانش را غایت انس��انیت، راهش را پاینده ترین، نیتش را 
خالص ترین و اندیش��ه اش را کامل ترین قرار می دهد و به 

اثبات می رساند توانستن را در اوج نتوانستن.
تو را سپاسگزاریم ای محرم! که آموختی به ما حسینی بودن 
و زینبی ماندن را و دانستن این که شهادت معراج گاه کمال 

اندیشه در جهان بینی توحیدی و در تکامل انسان است.
امیدمان زنده است به امید: اللهم الرزقنی شفاعه الحسین 

یوم الورود
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تولد: 1345   
شهادت: 67/5/5  

عملیات پیروزمندانه مرصاد 
وصیت نامه ي شهید 

»هرگز مپنداريد كساني كه در راه خدا كشته شده اند  
مرده اند بلكه زنده اند و در نزد خدا روزي مي خورند.«
اینک که رایحه دل انگیز ش��هادت مش��امم را نوازش 
مي دهد سرتاس��ر وجودم را عشق و شوق آن وصلت 
زیبا فرا گرفته و تمامي سلول هاي بدنم را این التهاب 
باور نکردني پر کرده و تمامي روح و جانم را به خود 
جل��ب کرده و مرا م��ات و مبهوت از این همه جالل 
و عظمت و زیبایي به گوش��ه اي خزانده و قلبم را به 
دستم سپرده آن قدر روحم به عالم معنا پرواز کرده که 
فکر مي کنم اصالً وجود خارجي ندارم و اصالً نیستم 
اما وقتي که کمي به خود مي آیم، احساس مي کنم که؛ 
نه! من هس��تم و حال در میدان نبرد هستم. چکاچک 
شمشیر را و قهقهه ي مس��تانه ي اهریمنان را، صداي 
مظلومان درد کشیده را و حسرت آن کودک بي پدر و 

نگاه آن دختر یتیم را، همه و همه مي بینیم.
آی��ا مي توانی��م تمامي ای��ن جغد صفت��ان را ببینیم و 
خاموش بنش��ینیم؟ این بود که س��ینه را سپر کردم تا 
رس��یدن به این ه��دف از درس و بحث و زندگي و 
پ��در و مادر دل بریدم و در این بیابان برهوت تنها با 
خدا و تنها براي خدا به پا خواس��تم. مدیونند  کساني 
که  بر جنازه ام مي ایس��تند و بر سر و صورت مي زنند  
و به این وصیت نامه ام گوش مي دهند و خاموش��ند. 
هر چه  فریاد دارید با هم  بگویید تا این کاخ  س��تم 

را در هم کنید...
ب��راي ت��داوم راه خدا و براي پیش��بردن حق از هیچ 
کوشش��ي دریغ نورزید. با اهدا اموال از مس��تمندان 
دس��تگیري کنید که دس��تگیري  از بیچارگان  نوعي 
جهاد است.  با خون خود  درخت  تنومد انقالب  را 
تقوی��ت  کنید،  که خداوند  مهربان  و غفور اس��ت.  
بع��د از حمد و س��تایش خداي عز و جل  به ش��ما  
توس��عه مي کنم که امام را تنها  نگذارید  که وي ادامه 

دهنده  راه انبیاست ...
... آري مادر جان! تو  آرزو داشتي که من در کنار شما 
باش��م  و از  طرف  دیگر نمي توانستم، چرا که تداوم 
بقاي اسالم  به خون  احتیاج  داشت، من هم دوست 
داشتم  چندین  جان مي داشتم و هر بار در راه  حفظ 
قوانین قرآن  کش��ته  مي شدم تا از این راه به دشمنان  
اس��الم بفهمان��م  که جان در راه رس��یدن  به اهداف  
اس��المي کاري بس آسان  است... دشمنان بدانند  که 
بنده این راه را با  ش��ناخت  صحیح انتخاب نموده ام 
و در این راه تمامي مشکالت را تحمل خواهم کرد...
ش��ما اي برادران عزیز!  ای��ن را بدانید  که دنیا محل 
آزمایش اس��ت براي همه انس��ان ها  و شیطان  نیز در 
کیمن  اس��ت  تا ش��اید  به هر  طریقي  کس��ي  را از  

انجام عمل خیر باز دارد...
ش��ما اي پ��در بزرگ��وارم و اي ب��رادران عزیز و اي 
خواهر مهربانم و ش��ما امت حزب اهلل، فرهنگیان  و 
کارمندان  محت��رم و زحمتکش! بدانید که دنیا محلي 
نیس��ت، که انسان براي آن امید و آمال دور و درازي 
داش��ته باش��د، چرا که  دیر یا زود باید  وداع نماییم، 
پس س��عي کنید بیشتر به فکر آخرت باشید و دنیا را 

وسیله اي قرار دهیم  براي رسیدن  به آخرت.
... هم چنی��ن  از کلیه  دوس��تان و ب��رادران  هم وطن  
و غی��ره حاللی��ت مي طلب��م  و التم��اس دع��ا دارم.   

گردآوري: سیده آهو موسويخداحافظ همه عزیزان

مراسـم اختتامیـه طرح اوقـات فراغت 
و هنری مسـاجد  کانون هـای فرهنگی 

استان لرستان برگزار شد

همزم��ان ب��ا س��الروز بیانات رهب��ر معظ��م انقالب در 
خصوص کانون های فرهنگی و هنری مس��اجد؛ مراسم 
اختتامیه طرح اوقات فراغت کانون های مس��اجد استان 

لرستان برگزار گردید.

 حجت االس��الم س��ید علی موسوی، مس��ئول دبیرخانه 
کانون های فرهنگی و هنری مس��اجد استان لرستان، در 
همایش بزرگداش��ت سالروز بیانات رهبری در 18 مهر، 

گف��ت: جذب کودکان و نوجوانان مهم ترین رویکرد 
کانون های فرهنگی و هنری مساجد است.

وی، با اشاره بیانات رهبر معظم انقالب در خصوص 
کانون های فرهنگی و هنری مس��اجد، افزود: بیانات 
رهبر معظم انقالب چراغ راه است و موجب سعادت 

جامعه می شود.
حجت االس��الم موس��وی با اشاره به س��خنان رهبر 
معظ��م انقالب س��ال 91 در جمع علم��ا، روحانیان 
و ائمه جمعه مس��اجد و کانون های مس��اجد عنوان 
داش��ت: رهبر معظم انقالب بر ض��رورت همکاری 
بس��یج و کانون های فرهنگی و هنری و فعال ش��دن 

کانون های فرهنگی و هنری تأکید کردند.
هنری  و  فرهنگی  کانون های  دبیرخانه  مسئول 
مساجد لرستان، در ادامه  از سطح بندی کانون های 
کرد:  عنوان  و  داد  خبر  مساجد  هنری  فرهنگی 
ضعف  و  فعال  نیمه  فعال،  دسته  سه  به  کانون ها 

تقسیم می شوند.
حجت االس��الم موس��وی، با بیان این که سطح بندی 
کانون های فرهنگی و هنری مساجد استان آغاز شده 
اس��ت، اف��زود: گزارش های کانون ه��ای فرهنگی و 

هنری یکی از معیارهای سطح بندی است.
فعاالن  از  نفر   7۰ از  همایش  این  در  است،  گفتنی 
کانون های فرهنگی وهنری مساجد استان تجلیل شد.

ره، رهرو، رهبر
معرفي کتاب

پرداخته است.
تنظی��م محتوای  روش 
آن براس��اس تاریخ��ی 
اس��ت اّما ب��رای آن که 
از  موضوعی  نقش��ه ی 
مطال��ب کتاب در ذهن 
گیرد،  ش��کل  خواننده 
از یک فهرس��ت جامع 
موضوع��ی در پایان اثر 

بهره برده شده است.
فهـرست موضوعی این اثر شامل فصـول اصلی 

زیر است:
1. شخصیت امام  

۲. خّط امام  
3. ام�ام و انقالِب اسالمی   

4. انح�رافات و دشمنی های با امام، انقالب و خط امام    
5. خدمات امام، آثار و برکات وجودی ایشان   

6. وصیت ها و درس  هایی که امام آموخت    
7.  علل و تفاسیِر صحیِح برخی مواضع و بیانات امام   

8.  روابط متقابل، بین امام و دیگران   
9.  امام و حوزه  

1۰. خاطرات و نکات تاریخی مربوط به اثر حضور امام   
11. بررسی ابعاد مختلف رحلت امام و مراسم سالگرد   

در ه��ر یک از فص���ول باال بخش های متع��ّددی وجود دارد 
که با اس��تفاده از آن، راه رس��یدن به محت�وای مورد نیاز آسان 

خواهد شد.
در پایان کتاب فهرس��ت های تخّصصی دیگر هم چون فهرست 
آیات، روایات، اشعار، اشخاص، مکان ها و تنالگان وجود دارد.
این کتاب با حجم 111۰ صفحه ای خود، توانس��ته است تمام 
مطالب مورد نیاز درباره ی امام خمینی)ره( و مکتب و خّط او را 

در خود جای دهد.
مطالعه ی دقیق این اثر به تمامی شیفتگان آن امام نورانی توصیه 

می گردد.

ای��ن کتاب مجموعه اي از  بیانات رهبر معّظم انقالب اس��المی 
درباره ی مکتب و ش��خصیّت حضرت امام خمینی)قّدس سّره الشریف( 

رهبر کبیر انقالب اسالمی است.
درباره کتاب

»ام��ام خمینی، یک حقیقت همیش��ه زنده اس��ت. نام او پرچم 
این انق��الب، و راه او راه این انقالب، و اهداف او اهداف این 
انقالب اس��ت. راه او راه ما، هدف او ه��دف ما، و رهنمود او 

مشعل فروزنده ی ماست.«
»اگر مّلت ایران بخواهد به آن هدف ها برس��د، بخواهد این راه 
را ادامه بدهد، باید راه امام بزرگوار را درس��ت بشناسد، اصول 
او را درس��ت بشناسد، نگذارد شخصیّت امام را تحریف کنند، 
که تحریف ش��خصیّت امام، تحریف راه امام و منحرف کردن 
مسیر صراط مستقیم مّلت ایران است. اگر راه امام را گم کنیم یا 
فراموش کنیم یا خدای نکرده عمداً به کنار بگذاریم، مّلت ایران 

سیلی خواهد خورد.«
»آن راه��ی که می تواند مانع از این تحریف بش��ود، بازخوانی 

اصول امام است.«
این ها همه قطراتی از دریای فضائل امام خمینی)قّدس سّره( است که 

بر زبان رهبر معّظم انقالب جاری شده است. 
اهّمیّت ش��ناخت امام، راه او، ش��خصیت او، مکتب سیاس��ی 
او، خّط او، آش��نایی با وصیتنام��ه ی او، جلوگیری از تحریف 
ش��خصیّت و راه او، اصول سیاسی- فکری او و ... همه برای 
پیم��ودن صحیح مس��یر و راه انقالب الزم و ضروری اس��ت 
و بای��د ترس��ید از زمانی ک��ه اّمت امام، با مع��ارف فکری او 

بیگانه شوند.
بیان��ات و پیام ه��ای رهب��ر معّظ��م انق��الب درب��اره ی ام��ام 
خمینی)قّدس سّره( یکی از بهترین منابع برای شناخت این شخصیّت 
عظیم و راه و مسلک اوست. حجم وسیع فرمایش های معّظم له 
و گوناگون��ی آن، ضرورت تألیف اثری موضوعی در این زمینه 
را پررنگ ت��ر می نمود. بنابراین بود که انتش��ارات مؤسس��ه ی 
پژوهشی فرهنگی انقالب اسالمی، تصمیم به انتشار کتاب »ره، 

رهرو، رهبر« گرفت.
این اثر به نحو بسیاری جامعی به شخصیت و مکتب امام خمینی 

شهید عزیز یارامرایي

باب شهادت برای بندگان 
خالص خداوند باز است.  

امام خامنه ای)مدظله  العالی(

فرآیند كمال بشری به وسیله ی كتاب تحقق می یابد.  
مقام معظم رهبری

دشمن شناسی
ش��ناخت دشمن از مظاهر بصیر بودن است. قرآن کریم در آیات بسیاری 
در مورد دشمن شناس��ی سخن گفته و پیروانش را به آن تشویق و ترغیب 
نموده است. رسول اسالم صلی اهلل وعلیه وآله نیز در این باره هشدار داده و فرموده 
است: »بدانید عاقل ترین مردمان کسی است که پروردگار خود را بشناسد 

و او را فرمان برد و دشمنش را نیز بشناسد و با او به مخالفت برخیزد.«
امیرمؤمنان علی بن ابی طالب علیه السالم نیز افزون بر توصیه زیاد نسبت به شناخت 
دش��من، برخی از خصیصه های دش��من خطرناک را بازگو فرموده اس��ت: 

»بزرگ ترین دشمنان، کسانی هستند که حیله و مکر خود را مخفی می دارند.«
آن حضرت عالوه بر بیان ویژگی های دش��من دین��ی، در مواردی، چهره 
برخی از آنان را نشان داده و به مسلمانان معرفی می کرد از جمله آنهاست 
»حسن بصری« که حضرت از او به عنوان »سامری امت اسالمی« نام برد.

 منابع بصیرت
 اندیشمند، افزون بر تدبیر و تدبر عقالنی و درک و دریافت فطری، برای 
کس��ب و تقویت بینش خ��ود، از منابع مهم س��ود می جویند و به قلمرو 

بصیرت خود، وسعت می بخشند و آن ها عبارتند از:
1. قرآن کریم

انس و الفت با قرآن بر بصیرت آدمی می افزاید، چنان که امام علیعلیه الس��الم 
فرمودند: کس��ی با قرآن هم نشین نمی شود مگر این که با فزونی و کاستی 

برخیزد؛ فزونی هدایت و بصیرت و کاستی کوربینی )و کوردلی(.
۲. سنت اهل بیت علیهم السالم

 سیره و سنت نبوی و آثار به جای مانده از اهل بیت علیهم السالم معدن غنی بخش 
معرفت و بصیرت است. امیرمؤمنان علیه السالم درباره پیامبراعظم صلی اهلل وعلیه وآله 
فرمود: »او طبیبی است که با ابزار گوناگون درمان، در پی بیماران می گردد، 
داروهای درمانی خود را خدشه ناپذیر آماده دارد و ابزار جّراحی را به کمال 
گداخته باشد، تا آن ها را برحسب نیاز برای درمان قلب های کور، گوش های 

کر و زبان های الل به کار گیرد.
 3. تاریخ و آثار گذشتگان

 حضرت علی علیه الس��الم می فرمای��د: » اگر خرد خویش را به کار گیرید، آیا 
در آثار پیشینیان تان مایه های هشدار و در سرگذشت پدران تان درس های 

عبرت و بصیرتی نیست؟
 نتیجه گیری

بصیرت ارزش حیاتی دارد و اساس خودشناسی است به همین جهت در 
تعالیم دینی به داش��تن آن امر شده و ائّمه علیهم السالم نیز دستور می دادند که 
پیروان ش��ان بر مدار بصیرت عمل کنند زیرا که بصیرت، شرط شکوفایی 

علم و حکمت است و بدون آن نمی توان به مرحله »یقین« رسید.
بصیرت دینی با عواملی به دس��ت می آید که ذکر خدا، خودسازی، تالوت 

قرآن و نفی وابستگی های ماّدی از جمله آن ها هستند.
آرزوهای بلند و دس��ت نایافتنی، عشق ها، وابستگی های کاذب، فتنه های 
اجتماع��ی از موانع بصیرت اند، با وجود هر ی��ک از آن ها، عقل و تدبیر، 

کارآمدی خود را از دست می دهد و فاقد بصیرت می گردد.
افراد بصیرت مند بانشانه هایی شناخته می شوند، همانند: 1. نگاه عبرت آموز 
و دیدن باطن حوادث ۲. تغییر موضع و ترک جبهه باطل و بازگش��ت به 
جبهه حق .3 حرکت سنجیده و هدف مندانه 4. مشاوره با اهل نظر 5. زمان 

شناسی 6. و دشمن شناسی.
 گرچه بصیرت، ریش��ه در سرشت آدمی دارد ولی از راه ها و منابع معتبر، 
می توان به قلمرو آن افزود که قرآن کریم، سیره و سنت اهل بیت علیهم السالم 

و تاریخ و آثار گذشتگان از جمله آن ها هستند.

گردآوري: جواد احمدي

ارتباط علمی قرآن با دانشگاه عاشورا
در ارتباط علمی با قرآن می توان از  واژه شناسی قرآن، تفسیر قرآن، تاریخ 
قرآن و ش��ناخت های گوناگونی که از این کانون ژرف می توان به دست 

آورد بحث و گفتگو کرد.
در عرصه مس��ایل عاش��ورا هم همین ارتباط وجود دارد. یعنی می توان 
یک نوع ارتباط علمی با دانش��گاه عاشورا برقرار کرد. مثل تاریخ نگاری 
عاشورا، تاریخ شناسی، عوامل به وجود آورنده عاشورا، دست آورده ای 

آن و … که نوعی ارتباط علمی است.

ارتباط تبرک جویانه 
که این ارتباط یکی از گسترده ترین و وسیع ترین ارتباطی است که امروزه 
برقرار می شود. قرآن کریم، یادآور می شود که چشمان یعقوب به برکت 
پیراهن یوس��ف ش��فا یافت. البته ناگفته نماند، این ن��وع ارتباط اگر راه 
اف��راط بپوید یا آن که تنها راه ارتباط دینی باش��د، تبدیل به یک فاجعه 
می ش��ود. بوسیدن قرآن، از زیر قرآن گذشتن یا در آغاز سفر، خود را به 
قرآن متبرک کردن، همراه داش��تن و خواندن قرآن برای شفای بیماران، 
اس��تخاره کردن با قرآن و مانند این ها، نوعی ارتباط تبرک جویانه با این 
کانون ژرف معارف الهی است. در زمینه عاشورا نیز گریستن، سینه زدن، 
توسل جستن، همراه داشتن تربت و همراه میت نهادن آن، کام گرفتن با 
تربت امام حسینعلیه السالم و… همه این ها جلوه های ارتباط تبرک جویانه 
با مکتب امام حسینعلیه السالم است و این ارتباط، هیچ گاه محدود به شیعیان 

نبوده و نیست..
رس��ول خدا)صلی اهلل علیه و آله و س��لم( بارها می فرمود:»من در میان شما مردم دو 
چیز گران بها وا می نهم: یکی کتاب خدا و دیگری خاندانم و این هر دو 

هرگز از هم جدا نخواهند شد.«

ارتباط عملی 
سومین ارتباط با قرآن کریم و عاشورا، ارتباط عملی است که کارسازترین 
و آموزنده ترین شیوه های ارتباطی است. خداوند می فرمایند: » کسی که 

مشتاق لقای پروردگار است، باید کار شایسته انجام دهد.«
یعنی ارتباط علمی یا تبرک جویانه با یک مکتب، به تنهایی کارساز نیست؛ 
پیامبر گرامی اس��المصلی اهلل علیه و آله فرمودند: »وقتی که فتنه ها و چالش ها و 
بحران ها چونان شب تیره، زندگی شما را فرا گرفت، بر شما باد به قرآن« 
یعنی بر ش��ما باد عمل به قرآن؛ چرا که عمل به قرآن اس��ت که ما را از 
تاریکی ها به نور می کش��اند، و بحران ها را از بین می برد؛ نه فقط پیوند 
تئوری��ک با مفاهی��م قرآن؛ پیوند تئوریک با مفاهی��م قرآن نجات بخش 
نیست اما اگر ما به قرآن، حضور اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و اقتصادی 

بدهیم، از همه بحران ها نجات پیدا می کنیم.
در ارتباط با عاش��ورا نیز این گونه اس��ت. اگر ما به امام حسینعلیه السالم به 
عنوان یک مقتدا نگاه کنیم، به عنوان یک اس��وه و اس��طوره ای که لباس 
عمل پوش��یده است، اس��طوره ای که به میدان آمده اس��ت، اسطوره ای 
ک��ه نمایش عمل��ی از ارزش ها را به میدان آورده اس��ت؛ اگ��ر مثل امام 
حسینعلیه الس��الم، طاغوت س��تیز باش��یم و ذلت س��تیز و خالصه اگر امام 
حسینعلیه الس��الم مقتدای عملی ما باشند، می توانیم تمام بحران های کنونی 

را پشت سر بگذاریم.

خبر از: حامد مهدي نیاگردآوري: جواد احمدي
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** کوهدشت بزرگ ترین روستاى کشور
لطفاً به گوش مسئولین دامپزشکی و شهرداری برسونید تکلیف 
مردم با این دامداری های که تو شهر دام زنده نگهداری می کنن 
چیه؟! به خدا از بوی بد تعفن و مگس خسته شدیم، آدم روش 

نمیشه مهمون بیاره خونش.
** رکودى که گریبان کامیون داران را نیز گرفت

س��الم، بنده یکی کامیون داران ساکن کوهدشت هستم که این 
روزها به خاطر رکودی که بر بازار حاکم اس��ت، حال و روز 
خوش��ی ندارم. البته این فقط حرف بنده نیست، بلکه این درد 
دل کلی��ه همکاران بنده در این صنف اس��ت. من یه کامیونی 
دارم که تقریب��ًا ۲5۰ میلیون تومان قیمت دارد، اما متأس��فانه 

خیلی از اوقات شرمنده زن و بچه هام می شم. 
آیا وقت آن نرس��یده مسئولین محترم شهرمان به خود بیایند و 
فک��ری به حال اقتصاد و رفاه این مردم مظلوم بکنند؟ آخه من 
نوعی بعضی موقع ها با وجود داشتن کامیونی با آن قیمت، در 
طول ماه، 1۰ روز بیش��تر کار نمی کنم! خطا و گناه ما چه بود 

که ساکن کوهدشت شدیم؟
مس��ئولین محترم! به خدا چند ماهی اس��ت به خاطر نداشتن 
درآم��د، کامیون��م را برای ف��روش به چند بنگاه گذاش��تم اما 
متأس��فانه باز به علت رکود ب��ازار خودرو موفق به فروش آن 
نش��دم. به نظر ش��ما ما چکار کنیم؟ خالصه م��ا هر طور بود 
گذراندیم و عمرمان تلف شد! امیدواریم این درد دل مختصر 
تلنگری باش��د و مس��ئولین مربوطه را به فکر و چاره اندیشی 

برای آینده جوانان این شهر وا دارد.   
** تقدیر و تشکر از دست اندرکاران نشریه آفتاب

س��الم خسته نباشید امش��ب با خواندن نشریه آفتاب بر خود 
الزم دانس��تم از زحمات ش��ما تقدیر و تشکر کنم. دست تون 

درد نکنه، موفق و موید باشید. ان شاء ا...
جـواب: س��الم، از ب��ذل توج��ه حضرتعال��ی بی نهای��ت 
سپاسگزاریم. امید آن می رود من بعد نیز نکات ضعف و قوت 
نش��ریه خودتان را به ما گوشزد نمایید، تا خدمت گذاران شما 
در ماهنام��ه آفتاب به نحو بهت��ری وظیفه خود را انجام دهند.         

مدیر مسئول ماهنامه آفتاب
** مسئولین قبل از شروع بارندگى رسیدگى کنن

سالم، خسته نباشید. ما ساکن خیابان ۲4 متری شاهیوند کوچه 
نصر 1 هس��تیم؛ یک سال و چند ماهه که فاضالب کوچه مون 
به ش��بکه فاضالب ش��هری وصل شده اس��ت. اما بعد از پر 
کردن گودال ه��ا نیومدن کوچه رو آس��فالت کنن!!! نمی دونم 
کوچه ما رو یادش��ون رفته یا از قل��م انداختن؟! آخه بقیه رو 
آس��فالت کردن. خیلی رفت و آمد ماش��ین سخته مخصوصًا 
در فصل زمستون. خواهشًا مس��ئولین قبل از شروع بارندگی 

رسیدگی کنن.
** کشلیدن کاریکاتور اوباما از لحاظ شلرعى درسلت 

نیست؟؟؟!!!
سالم با تشکر . در مورد کاریکاتور اوباما به نظرم کار درستی 

نیست و از لحاظ شرعی هم کار درستی نیست.
جواب:  سالم بابت ارتباط تون و اظهار نظرتون کمال تشکر و 
قدردانی رو داریم. الزم است به عرض تان برسانم که کشیدن 
کاریکات��ور ش��خصیت های سیاس��ی، یکی از اب��زار انتقادی 
رسانه ها می باش��د. البته انتظار می رود حضرتعالی بیشتر دقت 
می فرمودید چ��را که، رئیس جمهور آمری��کا در حال حاضر 
رهب��ری نظام س��لطه و کفر را به عهده دارد.   مدیر مس��ئول 

ماهنامه آفتاب
** شهردار و شوراى شهر محترم حتماً بخوانند

س��الم بر شهردار و ش��ورای محترم شهر کوهدشت و عوامل 
و کارکنان آن ها. تبریک فراوان برای تبدیل کردن کوهدش��ت 
به ش��هر اول دارای چاله و چوله و رکورد بیشترین کنده کاری 

در سطح جهان.
خدا رو خوش نمیاد تابس��تان خاک بخوریم و زمستان معضل 
گل کوچه و خیابان ها رو داش��ته باش��یم، آی��ا کوچه هایی که 

ساکن هستید همین طوره؟؟؟!!! 
** شکر که یکى پیدا شد...

به  انسانیتش  رو  از  شده  پیدا  یکی  حداقل  شکر...  سالم، 
گوش  به  رو  مردم  مشکالت  و  درد  که  باشه  این  فکر 
خودشون  از  حرکتی  یه  شاید  که  برسونه  محترم  مسئولین 
محیط  و  شهر  شدن  بهتر  جهت  در  تغییر  و  رفع  برای 

شهری مون نشون بدن.
سربلند و پیروز باشین، سپاسگزار شما          م. سلیمانی

aftab.kohdashtE.mail: @gmail.com

سخـن ماه
عاش�ورا درس می دهد که جبهه ی دش�من با همه توانایی های 

ظاهری اش بسیار آسیب پذیر است.  
مقام معظم رهبری

* شیَره َشر ِخر: چرا بیشتر كانديداهای مجلس فقط 
در ايام انتخابات به مجالس ختم می آيند؟

- ش��یَره جان! به در میگی ديوار بشنوه يا دنبال درد 
سر می گردی؟! آخه پا تو بد كفشی كردی ها! 

* بازم ش��یَره َش��ر ِخر: چرا تعداد شركت كنندگان 
تع��داد  از  عاش��ورا  زي��ارت  مراس��م  در  ادارات 

نمازگزاران نماز جماعت بیشتر است؟!
- ش��یَره جان! وقتی فقط متن عربی زيارت عاشورا 
را می خوانیم؛  نبايد انتظار داش��ت نماز جماعت مان 

رونق داشته باشد.
* همشهری در جشنواره بزرگ »انار سیاو«: زيرتنگ 
قطب اقتصادی و كش��اورزی لرس��تان است و جاده 

ارتباطي مناسبی ندارد.
-  ببم جون! مگه میشه؟! پس مسئولین ارشد استانی 
و شهرستانی از چه راهي اومدن تو جشنواره سیاو؟ 
* علی خوصه هور: ش��بكه اس��تانی افالک از سیل 
كوهدش��ت و خسارت آن پوش��ش خوبی نداد و به 

چند گزارش تیتروار اكتفا نمود.
-  ببم جون! ش��بكه افالک، كه شبكه استانی نیست! 

اون شبكه خرم آباده!!!
* وزي��ر صنع��ت: 70درص��د پیراهن هاي مش��كي 

چیني اند.
- داد آی آخ! قلب م��ان گرفت، اين جانس��وز ترين 

روضه ای است كه امسال شنیدم!
* روزنامه رويش ملت )همانند بی بی س��ی فارسی 
و ص��دای آمريكا( در تیتر يک خود آورد: س��ردار 

همدانی در سوريه كشته شد!!!
- حاجی ج��ون! آنكس كه ندان��د و نداند كه نداند؛ 

بايد به فكر شغلی در صحرا بماند!!!
* علی خوصه هور: هیچ شهری از لرستان به اندازه 
كوهدش��ت، مدير ارشد اس��تانی و فعال سیاسی در 

سطح كشور ندارد.
- عل��ی جون! پس به خاطر وجود اين ظرفیته كه مقام 
اول بیكاری و فقر و محرومیت در س��طح كش��ور نیز 

مختص كوهدشته؟! 
*  كالغه خبر داد: در اولین جلسه كمیته نام گذاری 
معابر پس از روی كارآمدن شهردار جديد كوهدشت 
جابجاي��ی مجس��مه می��دان آزادگان)فرمان��داری( 
كوهدش��ت و تبديل باغ پرندگان به بوس��تان شیرز 

تصويب شد.
- س��اه س��وخته! به اين میگن مصوبات والی! يعنی 
مصوباتی كه اجرا نمی شه، آخه در جلسه قبلی مقرر 
گرديد نام كوی تازه آباد به كوی انديش��ه تغییر يابد 

اما تا كنون اقدامی صورت نگرفته!!!
*  استاندار لرستان: شهرس��تان كوهدشت بیشترين 

حجم بیكاری در كشور را دارد.
- حاجی جون! مشكالت كوهدشت رو فقط خواجه 
حافظ ش��یرازی خبر ندارن! ب��ه فكر چاره باش. اين 

درد با جار زدن درمان نمیشه!  

آفتاب سوزان:

ماهنامه كانون تخصصي سمعی بصری و تبلیغات استان لرستان

عکس ماه 
كاش این دیوار زودتر شکسته مي شد!

»  مســـابقــه پیامکي «
* ش��اخصه ب��ارز یاران امام حس��ین)ع( چ��ه بود؟ به 
نظرتان بهترین الگو برای یاران حضرت مهدی)عج( چه 

کسانی است؟ 
1( شجاعت و فداکاری – یاران مختار سقفی 

۲( دین داری و عدالت – حزب اهلل لبنان  
3( معرفت و محبت به اهل بیت - امام حس��ین علیه 

السالم و یارانش  
* ش��عار یاوران قائم آل محمد عجل اهلل تعالی فرجه، 
.... اس��ت. مهم ترین درس عاش��ورا و یاران حضرت 
امام حسینعلیه السالم که بایستی سرلوحه ی منتظران قرار 

گیرد، .... است.  
1( یالثارات الحسین – بصیرت    

۲( ا... اکبر – والیت مداری     
3( یالثارات الحسین – شجاعت  

 * »کرب��ال در کربال می ماند اگ��ر زینب نبود« بیانگر 
چه موضوعی است؟ از بین 313 نفر یار امام زمان )عج( 

چند نفر زن هستند؟
1( رابط��ه عاطف��ی بی��ن ام��ام حس��ین)ع( و حضرت 

زینب)س( – 56 نفر   

۲( به اس��ارت رفت��ن زنان حرم بعد از روز عاش��ورا 
– 63 نفر    

3( نقش تعیی��ن کننده حضرت زین��ب)س( در تکمیل 
نهضت عاشورا – 5۰ نفر     

پاس��خ س��واالت را به ص��ورت یک عدد س��ه رقمي 
ب��ه هم��راه ن��ام و ن��ام خانوادگ��ی خود به ش��ماره 

۰916863۰14۰ ارسال نمایید.
هر ش��ماره ب��ه قید قرع��ه به ی��ک نفر هدی��ه ای از 

محصوالت فرهنگی تقدیم می گردد.
برنده ي مسابقه ي پیشین: افشین عزيزی

پاسخ مسابقه قبلی:
جواب س��وال 1: رهبر معظم انقالب در دیدار اقشار 
مختلف مردم از ش��ورای نگهبان به عنوان چشم بینای 

نظام برای انتخابات نام بردند.
جواب سوال 2: مقام معظم رهبری فرمودند: آمریکا، 

شیطان بزرگ است و بلکه از ابلیس بدتر است.
جواب س��وال 3: مقام معظ��م رهبری دفاع از نتیجه 
انتخاب��ات 88 را حق الن��اس و انتخابات رياس��ت 
جمه��وری ده��م با چه��ل میلیون ش��ركت كننده، 

بیشترين مشاركت مردم را داشته است. 
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*** مشـکالت تان را براي ما بنویسید ***
زندگي ش��هري خالي از مشکل نیست، اما نکته اینجاست 
که بسیاري از مردم نمي دانند براي حل مشکالت شان باید 
به کجا مراجعه کنند یا چگونه با مس��ئولین تماس بگیرند 
و حل مشکالت شان را پیگیري کنند. رسانه ها مي توانند و 
باید پل ارتباطي ش��ما براي پیگیري مشکالت  شما باشند. 
از این به بعد مي توانید با ارس��ال مش��کالت شهر مشکل 
خود را براي ما بنویس��ید تا م��ا آن را پیگیري کنیم و البته 

نکات زیر را فراموش نکنید:
1. خواهش��مندیم ک��ه مش��کالت تان را خالصه و واضح 
بنویسید و از نوشتن استدالل و تحلیل شخصي خودداري 

کنید.

۲. مشخصات ش��خصي ش��ما)مانند نام و نام خانوادگي، 
شماره همراه و ایمیل( امانت محسوب مي شود لذا از متن 
ارسالي حذف و سپس منتشر مي شود، مگر این که تصریح 

کرده باشید انتشار مشخصات بالمانع است.
3. رسالت مطبوعات پیگیري مطالبات مردم است و تالش 
دارند از این طریق قدرت پاس��خ گویي و تعهد مسئوالن را 
افزایش دهد اما مس��تحضر باشید که مسئولیت مطبوعات 
انعکاس و پیگیري مش��کل اس��ت و نس��بت ب��ه حل آن 

نمي تواند متعهد باشد.
4. توجه داش��ته باشید که ماه نامه آفتاب نوشته هاي حاوي 

توهین را منتشر و پیگیري نخواهد کرد.

موجودیت هر رسانه ای به مخاطبانش است و بی تردید اگر امروز 
آفتاب منتشر می شود به دلیل آن است که مخاطبانی دارد که آن را 

می خوانند؛ مخاطبانی که ماهنامه به نفس آن ها زنده است. 
می توانید  که  شمایی  می شود؛  منتشر  شما  برای  آفتاب  نشریه 
با نشریه خودتان در ارتباط باشید. نظرات تان را بگویید، به ما 
پیشنهاد بدهید تا روی سوژه هایی که از زیر دست مان در رفته کار 
کنیم. نقدمان کنید، یا با نظرات خود دلگرم مان کنید. برای ارتباط 

با آفتاب می توانید با ما تماس بگیرید یا ایمیل بزنید.
همراه و پست الکترونیک مدیر مسؤول: ۰916863۰14۰  

aftab.kohdashtE.mail: @gmail.com

قابل توجه مسئولین 
محترم شهرستان های 
کوهدشت و رومشگان
نشـریه آفتاب آمادگی دارد 
موفقیت هاي  و  خدمـات  تـا 
شهرستان هاي  محترم  ادارات 
کوهدشت و رومشگان را جهت 
اسـتحضار، در معـرض دید 

شهروندان قرار دهد.
شماره ي پیامک: 09168630140 

   aftab. kohdasht@gmail.com:رایانامه
روابط عمومی نشریه آفتاب


