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فرهنگ و هنر
شنبه 28مهر ۱۰ . ۱۳۹۷صفر  .۱۴۴۰شماره ۲۸۳۷

چندقدمتا اربعین،چندقدمتاکربال

فرهنگی

برترین های جشنواره جایزه ادبی
یوسف
نتایج مرحله استانی جشنواره جایزه ادبی یوسف
اعالم شد.
فراخوان هشتمین جشنواره استانی جایزه ادبی
یوسف با موضوع های داستان کوتاه ،دفاع مقدس،
دفاع از حریم اهل بیت(ع) و مقاومت و بیداری اسالمی
تابستان امسال در خراسان جنوبی برگزار شد که
مقاومت  ۴۵روزه خرمشهر؛ بخش ویژه این جشنواره
بود .به گفته معاون فرهنگی اداره کل حفظ آثار و نشر
ارزش های دفاع مقدس چند روز قبل داوری جشنواره
به پایان رسید و افراد منتخب شناسایی شدند.
بنا بر آماری که «رحیم آبادی» دارد  30نفر از استان در
این جشنواره شرکت کردند که آثار  17نفر به مرحله
داوری رسید و به مرحله کشوری راه یافت« .هدیه تولد»
اثر ام البنین جمالی« ،اون لعنتی» نوشته طوبی حیرت
مفرد« ،سفر با قاطر» کاری از زهرا خسروی زارگز،
«حماسه چشم هایش» و «من فهیمه 30 ،سال دارم»
نوشته زهرا بهروزی فر عنوان آثار و افراد برتر بود.
به گفته وی در بخش ویژه خرمشهر نیز «خواهرانه ای
برای تو» نوشته ام البنین جمالی برگزیده شد .این
افراد در اختتامیه جشنواره شعر دفاع مقدس در آبان
تجلیل می شوند.

راه اندازی پنجمین پایگاه پژوهشی
ملی استان در خوسف
پایگاه پژوهشی ملی بافت تاریخی شهر خوسف راه
اندازی شد.
معاون میراث فرهنگی اداره کل میراث فرهنگی،
صنایع دستی و گردشگری با بیان این مطلب گفت:
پسازپایگاههایپژوهشیبافتهایتاریخیبیرجند،
بشرویه ،شهر تون فردوس و آسبادها؛ پنجمین پایگاه
ملی پژوهشی به نام بافت تاریخی خوسف در استان
شناخته می شود« .علی شریعتی منش» از مزیت های
ایجاد پایگاه پژوهشی ملی ،افزایش اعتبارات ملی
منطقه را نام برد که در مرمت ،به سازی و بازسازی آن،
معرفی پایگاهی با شان و منزلت ملی تاثیر زیادی دارد
و از سال آینده بودجه های ملی آن چند برابر شده و با
اقداماتی که انجام می شود در جذب گردشگر ،ایجاد
اقامتگاه های بوم گردی ،برگزاری جشنواره ها و...
تاثیر بسزایی خواهد داشت.
خوسف دارای چند محله از جمله باالده ،میان ده و
پایین ده بوده و سه بافت دیگر به نام باغان ،جومیان و
سرپرچ در مجاورت بافت خوسف است و آرامگاه شاعر
مشهور قرن هشتم ابن حسام خوسفی همراه تعدادی
خانه تاریخی ،آب انبار و مسجد جامع در محدوده بافت
تاریخی واقع شده است.

روزنامه سیاسی ،اقتصادی ،فرهنگی ،اجتماعی

قاسمی -پرچم اربعین تا ابد پا برجا و ماندگار است،
در نینوا بزرگ مردانی آماج تیرها و شمشیرهای
کینه شدند تا دین بماند ،دستان سرداری از تن
جدا شد تا علم امیرش بر زمین نیفتد ،سرهایی بر
نیزه شد تا پیام روز واقعه عیان تر شود و  ...و حاال
که سال ها و قرن ها از آن واقعه می گذرد هر سال
نه تنها تاسوعا و عاشورا بلکه اربعین نیز حسین(ع)
را فریاد می زند.هر سال که می گذرد پرچم اربعین
محکم تر و ایستاده تر می شود .هر صفر که می رسد
خیل عاشقان اباعبدا ،...جابر می شوند ،چشم
هایشان را عشق کور می کند که به بیابان می زنند و
راه کربال را در پیش می گیرند و با هر طلوع خورشید
دل به آفتاب می سپارند .آفتاب عمر خیلی هایشان
سال هاست از کربال طلوع می کند و زمزمه حسین
حسین(ع) ،زیارت عاشورا و صلوات است که آهنگ
راهشان می شود .آن ها هم که از فهرست زائران
اربعین جا مانده اند این جا دست به کار هستند،
شهری و روستایی ندارد هر کسی هر چه در توان
دارد کمک می کند از زن روستایی که در بیابان
اسپند جمع می کند بگیر تا باغبانی که زرشک
نوبرانه اش را دان می کند و به عراق می فرستد
یا پیرزنی که کیسه عنابش را به چادر جمع آوری
کمک ها می برد ،همه زائر اربعین هستند.

• •هزار خادم از استان

توشه راه هم از چند روز قبل تر مهیا شده است.
موکب ها ،ستاره های مسیرهای کربال شده اند ،از
هر طرف و هر راه که دل به حسین(ع) میل کند راه
هموار شده است .آن ها که می توانند دل از خانه
و خانواده جدا کرده و پیشتر عازم عراق شده اند
تا عرق خستگی از تن زائران حسین(ع) بگیرند تا
چشمان جابران به نور زیارت روشن شود .حدود
هزار نفری هستند که از خراسان جنوبی ،کمر
خدمت بسته اند .شب و روز نمی شناسند و آخرین
روزهای مهر راهی عراق شده اند و تا سه روز پس
از اربعین مهمان خاک نینوا هستند 35 .موکب
از استان مجوز حضور در عراق گرفته اند و هر چند
کار جمع آوری کمک های مردمی از اول محرم
شروع شده است اما برنامه ریزی ها ،درست پس از
بازگشت از زیارت اربعین سال قبل آغاز شد.

• • 100کامیون و تریلی

بیش از  100کامیون و تریلی از استان عازم عراق
شده است .از بیرجند تا مرز مهران هزار و 586
کیلومتر راه است تا کوتاه ترین مسیر به کربال ،از آن
جا تا شش گوشه طالیی  279کیلومتر دیگر باقی
است و رانندگان بی هیچ ادعایی ،روزها و شب ها
راه می پیمایند تا از قافله زائران حسین(ع) عقب
نمانند  .همه نیازهای روزانه یک فرد از خوراک

گرفته تا حمام ،آب ،میان وعده ،شربت و چای،
خیاطی ،شارژ تلفن همراه و ...را از خراسان جنوبی
تا عراق حمل کرده اند .رفته اند تا علم اربعین را برپا
دارند حتی اگر کفش واکس بزنند ،لباس زائری را
بشویندوخشککنند،غذاییبپزند،تشنگیازلبی
بگیرند ،حمام را سامان دهند یا زباله جمع کنند و
خستگی از تن زائری بگیرند .رفته اند تا اسم شان
در فهرست خدمتگزاران حسین(ع) ثبت شود.

• •*کاظمین سایت استان

وعده گاه ،کاظمین است آن جا که هر چند دور،
اما بوی رضا(ع) می دهد و هر چند در میان عرب
غریبی ،اما حس غربت نداری ،عازم کاظمین شده
اند که سایت اصلی خراسان جنوبی برای خدمت
به زائران اربعین است .اذن خدمت گرفته اند تا
دو هفته به صورت شبانه روزی از زائران موالیشان
حسین(ع) پذیرایی کنند و آن ها هم که اسمشان از
فهرست جا مانده است ،تالش می کنند تا قبل از
اعزام موکب هر چه در توان دارند ،در طبق اخالص
بگذارند.چادرهای جمع آوری کمک برای زائران
پیاده اربعین در بیرجند و برخی شهرستان ها برپا
شده و پایگاه ها فعال است.
مردم باز هم بی خیال شرایط اقتصادی ،بی توجه به
گرانی و پرشورتر از سال های قبل پای کار آمده اند
و در تامین مایحتاج مورد نیاز زائران اربعین ،دریغ
ندارندحتیباکمیقندیااسپندیبرایدودکردن.
اسم اربعین و حسین(ع) که باشد از خانه و خانواده
فراموش می کنند ،حسین(ع) تمام خانواده و
زندگی شان می شود و هر چه دارند و ندارند و هر
چه توان باشد برای اباعبدا...الحسین(ع) است.

• • 3میلیارد تومان کمک

این طور می شود که به گفته «جوینده» رئیس ستاد
عتبات عالیات استان ،حدود سه میلیارد تومان
کمک نقدی و غیر نقدی جمع آوری می شود و
عالوه بر مردم عادی 60 ،نفر هم از شهرداری ،آب
و فاضالب و شرکت برق همراهی می کنند .باید که
شان زائر و ایرانی حفظ و مسیر نظافت شود و زباله
ای از زائر باقی نماند ،باید عاشق حسین(ع) هر که
باشد ایرانی یا غیر؛ در راهی که چشمان جابر را
روشن کرد دغدغه تشنگی و تاریکی نداشته باشد.
مسیر روشن است هر چند آن روزهای سخت در
اوج تاریکی بود و تنهایی و تشنگی ،اما حاال دست و
دل ها پای کارند تا به ندای «هل من ناصر ینصرنی»
پاسخ گویند شاید که اجابت شود ،شاید که دلی
بلرزد و راهی روشن شود.
راه هنوز هم باز است برای آن ها که به هر دلیل از
اربعین جامانده اند ،مسیر گشوده است ،بانوان
در بیرجند خیلی زودتر دست به کار شدند و کار را

،،

مردم باز هم از دولت جلو افتاده
اند ،این نظر «جوینده» است که
از همراهی و حضور مردم برای
دفاع و کمک به عتبات عالیات و
زیارت اربعین می گوید ،از پیرزنی
روستایی که  12قرص نان دارد و
برای زائران اربابش تقدیم می کند
یا آن دیگری که چند گردو و دو هزار
تومان پول همه دارایی اش است

در دست گرفتند ،پنج هزار بالشت با کمک های
مردمی فراهم کردند تا شاید خستگی را از سر و
فکر زائر بگیرند و هر چند کوچک سهمی از زیارت
نصیب شان شود .با همین اندیشه بود که فضای
مسجدها و پایگاه ها رنگ و بوی دیگری گرفت و هر
که هر چه داشت در طبق اخالص گذاشت حتی با
یک کیلوگرم عناب.
عناب از بیرجند ،خرما از طبس ،کلوچه از فردوس
و سرایان ،چای زعفرانی و شربت زرشک از قاین و
 ...هر شهرستان هر چه دارد تحفه درویش می کند
و آن جا در عراق است که انواع دمنوش ها ،چای ها
و میان وعده ها از خراسان جنوبی در دست زائران
می چرخد چون با هر چه داشته پا پیش گذاشته اند.

مردم باز هم از دولت جلو افتاده اند ،این نظر جوینده
است که از همراهی و حضور مردم برای دفاع و
کمک به عتبات عالیات و زیارت اربعین می گوید،
از پیرزنی روستایی که  12قرص نان دارد و برای
زائران اربابش تقدیم می کند یا آن دیگری که چند
گردو و دو هزار تومان پول همه دارایی اش است.
در این بین خانواده شهدا و ایثارگران باز هم
پیشتازند،همانطورکهسالقبلمادرشهیداحمد
شرفی همه طالهایش را برای خرید یک دستگاه
نانواییهدیهکردامسالهمبستگانشهیدبصیری
پور  12میلیون تومان کمک کردند .مادر شهید
رئوفی فر هم از قافله ارادتمندان حسین(ع) عقب
نمی ماند و دل نصرآبادی ایثارگر همچنان در
عراق می تپد ،پس خیلی جلوتر می روند و راحت
تر بندهای وابستگی دنیوی را بریده و دل پای علم
اربعین گذاشته اند.
از بسیج همه توان استان برای خدمت به زائران
اربعین می گوید :اقالم مختلف از گوشت ،برنج،
حبوبات ،روغن ،زیرانداز ،پتو و امکانات سرمایشی
مانند کولر ،آب سردکن ،آرد و...فراهم شده است
و روند کمک رسانی ادامه دارد .با توجه به خیل
عظیم عاشقانی که از هر گوشه و کنار عازم کربال
می شوند باز هم به همه این اقالم نیاز است ،شماره
کارت  6273811095667975راه رسیدن
به اربعین را هموار می کند هر چند که نتوانی بروی
اما دست دل را به پنجره های شش گوشه پیوند می
دهد .شاید نخودی در آش شود وقتی هر وعده 20
هزار نفر پای سفره موکب های خراسان جنوبی
بنشینندیااستراحتکنند.شایداسمتدرفهرست
جاماندگان از اربعین نوشته شود.

کلک خیال

روزگار غریب
به کوچه مان بسپارید خاطرش باشد
همیشه در تب و تاب مسافرش باشد
به کوچه مان بسپارید مادرم تنهاست
اگر که شد پسر حی و حاضرش باشد
به شهرمان برسانید راه ما دور است
به فکر نام جدید معابرش باشد
پس از سالم بپرسید کوچه مشتاق کجاست
که نام کوچک من از مفاخرش باشد
پس از سالم بگویید روزگار غریب
خدا کند که نفس های آخرش باشد
به خانه مان نرسیدید نامه بنویسید:
در انتظار شکوه معاصرش باشد
پالکت 29ام – هشت متری شرقی؛
به نامه بر بسپارید خاطرش باشد
نوشته علیرضا بهرامی
برگرفته از کتاب «بر بال مرغان مهاجر»

امثال و حکم

زرئیل َره َبازی ِمدَ ه
ِع َ
در زبان معیار و معنی عزرائیل را بازی می دهد ،به
معنی این است که موجود بسیار مکار و حیله گری
است و هر کسی را گمراه می کند .وقتی بخواهند
نهایت مکاری و حیله گری فردی را برسانند این
عبارت را به کار می برند.

از میان خبرها

 989زندانی حافظ قرآن شدند
 989نفر در سال اخیر در زندان های استان قرآن
حفظ کردند.
مدیر کل زندان ها با بیان این مطلب گفت :دو نفر از
آن ها حافظ کل قرآن شدند و بقیه بخش هایی از آن را
حفظ کردند و مددجویانی که اقدام به حفظ قرآن می
کنند از مرخصی تشویقی برخوردار می شوند ،عالوه
بر این چنان چه خانواده هایشان هم در طرح حفظ
قرآن شرکت کنند به فرد زندانی مرخصی می دهند.
«هاشمی» با اشاره به این که  706نفر از خانواده های
زندانیان در این طرح حافظ قرآن شدند افزود :زندانی
ها با حفظ سه صفحه از قرآن از دو روز مرخصی
برخوردار می شوند و تاکنون هم دو هزار و 550روز
مرخصی به 989زندانی حافظ قرآن داده شده است.
به گفته وی هفت دارالقرآن در زندان های استان
فعالیت می کنند.

