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کوثر بی تکرار
مخــدره صاحب جــال ُپرمنزلــت عالی مقــام نزد
آن
ّ
آفریدگار ذوالجالل که بود که حضرتــش را ،پروردگار
عالمیان «کوثر» نام نهاد و او را «عطیه» ای گران مقدار
وبیمانندتقدیرفرمودوبعدازچ ّلهروزهداریحضرت
مصطفی و افطار به طعام بهشــت باری تعالی بر دامن
و جان پاک خدیجه کبــری نهاد ،آن کوثر جوشــیده از
جانمصطفیوآنمنصورههردوعالمونورهرکوکبو
خورشیدوسما،آندختودردانهحبیبخدا،آنزهره
زهرایآسمانوزمینکهبودوخداوندعلیاعلیخلقت
و وجود طاهره اش را چگونه رقم زد که هم کوثر باشد و
هم«خیرکثیر»،همسراالسراخمغدیر،هممصداقاتّم
آیه«تطهیر»هملباللبابشبقدروتقدیر.همانشب
که خدای خالق «قــدر» و «غدیر» از «هــزار ماه» برترش
آفریدو«قدر»ومنزلتشرابیمنتهاگردانید.
او همان است که فقط خدای «قدر» و «فاطمه آفرین» و
حضرت ختم المرسلین و امیرالمومنین و پس آن گاه
ائمه معصومیــن و اوالد طاهرینش می شناســندش و
بس  .زهرای مرضیه همان بانوی مجلله و منصوره ای
است که اعظم پیامبران این دردانه زمین و زمان را «ام
ابیها»نامیدازبسکهفاطمهاشمهربانبودودلسوزو
غمخوارپدروپیرومرادوپیامبرخویش.
دخت رسول خاتم آن چنان نزد خدا عزیز و هم در جان
مصطفی گران مایه بود که هر آن گاه بر پیامبر همان
سرور و ساالر انبیا و همان که خداوند در جاللت قدر
لقــت االفالک» وارد
و منزلتش فرمود «لوالک لما َخ ُ
می شد حضرتش «قام الیها» آری تمام قد جلوی پای
فاطمه اش می ایستاد و به این هم راضی نمی شد آن
حبیب خدا و به ســوی فاطمه اش روان می شــد و باز
هم آرام نمی گرفت تا بر پیشانی و حتی دست فاطمه
بوســه می زد و می فرمــود :از فاطمه بوی بهشــت را
استشــمام می کنم .خدایــا قدر فاطمــه ات چه بود و
چیستکهحضرتختمیمرتبتاین«بهانهآفرینش»
با او این چنین رفتار می کند.
این فاطمه ،این الگوی علم و عصمت و کرامت و حامی
وجانفدایامامتووالیتچگونههمسریبوددرخانه
علی،همانعلیکهمیفرموداگرهمهحجابهاوپرده
هاکناربرودذرهایبهایمانعلیافزوننمیشود.آری
فاطمه آن گونه بود که موال می فرمود :با نگاه به چهره
فاطمههمهغمهاورنجهاوزخمهایمالتیاممییابد.اما
آنمحترمومحبوبنزدآفریدگارعالمیانچگونهمادری
بود،مادریکهخداوندحکیمارحمالراحمینحسنو
حسین و زینب و ام کلثوم را در دامنش پرورید و از ادامه

وبرکتهماندامنوکوثروآیهتطهیر،ائمهمعصومینو
«بقیةا...االعظم»بهامامتووالیتامتحضرتخاتم
برگزیدهو«منصوب»و«منصوص»شدند.
زهرای اطهر را خداوند تا کجا منزلت بخشــید که هم
تامنبوت
عطیهباشدوکوثروخیرکثیر،همدختومرید ّ
،همهمسرومدافعوجانفدایوالیتوهممادرامامت.
خدایا اما نمی دانم!! چه شد که زهرای صاحب چنین
منزلت ها و مرتبت هــای الهی پــس از رحلت پیامبر
و پیر و مــراد و پــدرش در هر نمــاز صبح و شــام طلب
رهیدن از این دنیا و پیوستن به حضرت مصطفی می
کرد؟! همان فاطمه ای که هم خودش و هم دیگران و
بسیاری از عامه و خواص بارها از لسان مبارک پیامبر
(ص) شنیده بودند که می فرمود« :فاطمه پاره تن من
است» و می فرمود« :هرکه فاطمه را بیازارد مرا آزرده
و هرکه مرا بیازارد خداوند را آزرده است ».نمی دانم!
چه شد که پس از رحلت جانگداز پیامبر اکرم و خاتم
که قلبش مهبط وحی بــود و معجزه جاویدش همین
قرآن مجید ،این کتاب سراسر نور نازل شده از جانب
رب کریم که تنها یک «کوثــر» دارد آن هم «بی تکرار»
بــه اراده و حکمت بالغه و بی منتهــای آفریدگار ،و آن
کوثر نیز بی کمترین تردیدی نــزد همگان مصداقی
جز «فاطمه» ندارد ،پس چرا با این «دردانه» بی تکرار
قرآن چنان کردند که اشک کوثر این خیرکثیر و عطیه
الهی پس از رحلت پیامبر تا لقای او خشک نشد و آن
چنان غمین و دل آزرده بود از آن همه «ناحقی» که در
حق او و در حق غدیر و امامت و والیت کردند که چنین
وصیت کرد :علی جان مرا شــبانه غســل بده  ،شبانه
کفن کن و قبــرم را مخفی بدار و طنیــن این وصیت و
پنهانی قبر زهرای مرضیه چه غوغا ها که به جان ها و
وجدان های پاک و بیدار نمــی اندازد و چه «کوثر» ها
که به جان ها جاری نمی کند.
خدایا به حرمت قرآن و یگانه «کوثر» آن ما را مشمول
شفاعت همان فاطمه و خیر کثیری فرما که پیامبرت
درباره جایگاه و مقام و رتبه او نزد باری تعالی فرمود:
روز قیامــت من بــه منبر مــی روم ،دیگر پیامبــران به
منبــر می رونــد و بــرای مردمان ســخن مــی گویند،
امیرمومنان ســخن می گوید و ناگاه ندا در می رسد:
«غضــوا ابصارکــم» چشــم هایتــان را فرواندازید که
فاطمــه وارد می شــود و اما زهــرا در آســتانه ورود به
بهشــت درنگ می کند ،خدای عزوجل می فرماید:
فاطمه چرا وارد نمی شوی؟ عرضه می دارد :بارالها
در چنین روزی درخواست می کنم ،مقام و جایگاهی
که به من عطا فرمودی نزد اهل محشر اعالم فرمایی،
ندا می رسد ای فاطمه ،به عزت و جاللم قسم ،بدان
که هر آن کس محبت واقعی و خالص تو را به دل دارد
و شیعه توست به آتش قهرم نمی سوزانم و پس آن گاه
فاطمه زهرا به عنوان اولین شخصی که وارد بهشت
می شود کوثر وجودش در رضوان الهی مأوا می گیرد
و متجلی می شــود .پس بارالها لحظه ای دست ما را
از دامان ختم مرسلین و کوثر قرآن و اوالد معصومین
اش کوتاه مگردان.
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....و شهید ترجمان نام فاطمه است
شاهد -نامت را اگر چه پیوسته نوشــته اند « فاطمه» اما شرحی از حروف مقطعه ای؛
الف الم میم فاطمه .حرف به حرف نامت ،رمزی است میان بنده و خدا .سری است در
مناجاتودعابرآستانحضرتبیمنتها.توفاطمهایومندرهمهفرهنگنامههای
عاشقانهبرایشیکترجمانیافتم؛شهید!وشهیدرااگرترجمهکنیممیشودفاطمه
و میان همه شــهیدان هزاره های نخســت از قابیل تا زمان تو و از آن زمان تا همیشه ،با
شماپیوندیاستخدانشان.ازموالعلیکهگذشت،همهشهیدانرابهمعنا،مادریو
شهیداننیزخودرافرزندبالفصلشمامیدانستندوباغیرتنامتانجهانراتکانمی
دادند.همینرعناقامتانیکهاینفاطمیهبهپیشوازتانآمدهاند،رابطهبنوترادردامان
شما با شهادت ،گواهی داده اند .همین حس واقعی است که ما را به هماوردی با همه
یزیدهایزمانمیکشاندتانگذاریمحسینایمانمان،تنهابماند.شعارکلناعباسک
یازینب،خبرهمتوحمیتبرادریداردکهدررابطهمادریشمامعنامیشود.همین
باور بود که بر نسل ما  -که خاک پای عباسیم -نام بلند آن شاه را نهاد تا در دفاع از حرم
ماه،جشنشهادتبگیریم.مافرزندانشماییمکهدرترجمهنامبلندتان،ستارهوارطلوع
میکنیمدرشکوهشهادتتابدانددنیاکهفاطمهرافدکیاستبهوسعتهمهزمینو
مالکیتیاستبهدرازایهمهزمانکههیچکسنمیتواندبرآننقطهپایانبگذاردکه
فاطمهآغازحیاتعشقوشهادتاستوهمهشهیدانبهناماوهزاربارهطلوعمیکنند
مثلستارههاییکهاینروزهادرایندیار،روشنگرراهفردایند.فرداییکهبانامفاطمه
زهرا(س)معناپیدامیکندوباظهوریوسفزهرا،بهزیباترینفصلخویشمیرسد....

کاهش  90درصدیبارندگیهادرمشهد
«مدیرکلهواشناسیخراسانرضوی درتحلیلآخرینوضعیتمیزانبارندگیسال
زراعی اســتان ،بابیان این که این میزان کاهش بارندگی در اســتان بیسابقه است،
یمتربوده
افزود:درسالزراعیامسال،میزانبارندگیبهطورمتوسطحدود 17میل 
که نسبت به دوره آماری بیش از 80درصد کاهش داشته است .عراقی زاده در گفت
وگو با خراسان افزود :میزان بارندگی در شهرستان تایباد وضعیت تنشزایی داشته
و نسبت به سال گذشــته و دوره آماری ،حدود 98درصد کاهش را تجربه کرده است.
در واقع فقط 2میلی متر در این شهرستان بارندگی داشته ایم .شهرستان مشهد هم
کاهش90درصدی را در سال زراعی امسال پشت ســر گذاشته و بارشی معادل10
میلی متر داشته که این میزان در مدت مشابه سال گذشته ،حدود 80میلی متر و در
دورهآماریبیشاز 102میلیمتربودهاست.مشروحاینمطلبرامیتوانیددرروزنامه
خراسانرضویو درسایت  khorasannews.comمطالعهکنید.

برقراری دوباره پرواز ایرالین های ایرانی به نجف
محمد جواد رنجبر /دبیر انجمن شــرکتهای هواپیمایی از برقــراری دوباره پرواز
ایرالین های ایرانی به فرودگاه نجف اشــرف خبر داد.مقصود اســعدی سامانی روز
گذشتهدرگفتوگوباخراسانبااشارهبهمذاکراتانجامشدهبامسئوالنفرودگاه
نجف،افزود:درنهایتمسئوالنفرودگاهنجفباخواستههایشرکتهایهواپیمایی
ایرانموافقتکردندوبهتوافقرسیدیم.ویادامهداد:مسئوالنفرودگاهنجفباتوجه
بهافزایشهزینههاییکهاعمالکردهبودند،متقاعدبهانجامتعدیالتیدرهزینههای
هندلینگشدندواز 24بهمنماهجاریپروازایرالینهایایرانیبهمقصدنجفازسر
گرفتهشد.شایانذکراست؛بهدنبالعملنکردنمسئوالنفرودگاهنجفبهتوافقات
قبلیخودباایرالینهایایرانیواعالم دریافتپنجدالرهزینهامنیتیازایرالینهابه
ازایهرمسافرونیزافزایشنرخسوختهواپیماوهمچنینافزایشعوارضگمرکی
توسطفرودگاهنجف،ایرالینهایایرانیازششمآذرماهامسالپروازهایخودرابه
مقصدنجفمتوقفوفرودگاهبغدادراجایگزینفرودگاه نجفکردند.

حرفمردم



ستون «حرف مردم» انعكاس دهنده صادق حرفهای شماست.

تلفن051 37009111 :

•• قانون در بعضی موارد باید سفت و سخت و محکم
باشهتاکسیجرئتنکنهبهناموسمردمدستدرازی
کنه! اعدام قاچاقچیان مواد و اوباش و آدم کشان باید
اجراشودتامردمدرامنیتوآرامشزندگیکنند.
••آمریکای جنایتکار به جای این که خودت را سرگرم
متهم کردن ایران کنی دست از بمب و موشک و گلوله
ریختن بر سر مردم بی گناه فلسطین ،یمن ،سوریه،
افغانستانوعراقبردار!وازخیانتوجنایتپرهیزکن.
••تحقیر مقام عالی رتبه آمریکایی در لبنان نشان می
دهد آن چه باعث عزت و ذلت یک ملت می شود نحوه
برخورد مقامات یک کشور با دیگر کشورهاست .این
نحوهبرخورداستکهیککشورراگاوشیردهمیکند
یاآنکشورراعزتمیدهد.
••هیچ کشوری حق ندارد جلوی پیشرفت کشورها
در هر زمینه ای را بگیرد .آقای ماکرون این را بفهم،
ایرانی حق پیشرفت خود را در همه زمینه ها محفوظ
میدارد،حقپیشرفتدرهمهزمینههاازحقوقاولیه
بشراست.
••درهمهکشورهاازنخبگانحمایتمیشود.آزمون
مدارستیزهوشانعینعدالتاست.
••در ماجرای حذف احتمالی سمپاد بنده فرزندم در
سمپاد مشهد تحصیل می کند .وقتی دنبال فرزندم
رفته بــودم ،صحنه زیبایی دیــدم که پدر یک دانش
آموز که لباس کارگری داشت با موتوری کهنه دنبال
فرزندش آمد و پسرش با افتخار پشت موتور نشست و
رفتند.اگرسمپادبرچیدهشوداینفرزندانباهوشاما
مستضعفجامعهچهامیدیبهتحصیلباکیفیتباال
دارند؟! اکثر دانش آموزان هم از قشرهای متوسط و
ضعیفجامعههستند.مسئوالنقدریتفکروانصاف!
••درباره خبر جاروکردن نرمه شیشه ها توسط افسر
راهنمایی در صحنه تصادف ،عرض کنم از وظایف
پلیس راهور ،تبدیل صحنه تصادف به حالت عادی
است ،جاروکردن کسر شأن نیست .دیگران وظیفه
خودراانجامنمیدهند.
••چه خوب بود علی کریمی مطالبش را بدون ژست
ها و واژه های نامناسب و با رعایت ادب به بزرگ تر و
همچنین میلیون ها مردمی که ایشان از آن ها دم می
زد ،مطرح می کرد تا هم تکبرش پوشیده بماند و هم
اضطراب و تزلزلش .گرچه ممکن است حق بگوید و
چهخوبگفتندخداکندآنچهبهآدمهااعطامیشود
همراه با ظرفیت باشد .بیچاره فردوسی پور را هیچ
کستاکنوناینقدرذلیلندیدهبود.
••باید از نمایندگان دلسوز مردم در مجلس تشکر و
قدردانی کرد که اجازه ندادند سال آینده نرخ حامل

پیامك2000999 :

تلگرام09033337010:

هایانرژیافزایشیابد.خداخیرشانبده.
•• نماینده مجلس رفته ایستگاه آتش نشانی افتتاح
کنه ،چون بنر خوش آمدگویی براشون زده نشده،
ناراحت شده و طناب افتتاح رو نمی کشه! وقتی
لیستی رای می دیــد نتیجه میشه ورود همچین
جماعتمتوهمیبهمجلس!
••چرا شرکت ایرانسل بسته های خریداری شده
طرح مکالمه نامحدود داخل شبکه ای خط دائمی را
ازحسابمشترککسرمیکندولیفعالنمیکندو
آخرماهدرقبضجدیدتمامهزینههاباافزایشقیمت
بدونتخفیفاتوطرحهایرایگاناعمالمیشود؟
••شهادت حضرت زهــرای مرضیه (س) را به امت
اسالمیتسلیتمیگویم!
•• چگونه است که مطالب شما اغلب درباره آمریکا و
غرباستوراجعبهبلوکشرقوروسیهکمترمطلب
مینویسید؟
••چرا در دهه فجر امسال کشورمان ایران ماهواره به
فضانفرستاد؟
••دقت کردین روحانی هرچی درباره دولت قبل بد
گفت همه در این دولت هم اتفاق افتاد! کاش یکی
به مسئوالن دولتی می گفت که از قدیم گفتن دو صد
گفتهچوننیمکردارنیست.
••آیاهمکاریاقتصادیباکشورهاوروابطبینالمللی
دردولتنهمودهمبهتربودهاستیادردولتیازدهم
و دوازدهــم؟ در دولت دهم چند تا سند همکاری به
امضارسید؟
••تا سال  92درآمد یک راننده آژانس بین  50تا60
تومانبود.یعنی 50تا 60دالراماحاال 70تا 80هزار
تومانیعنی 15تا 18دالر.چرا؟
••یکی از اتفاقات عجیب از  30سال گذشته تاکنون
اینه که  30سال قبل عیدی سکه می دادند ولی بعد
از  30ســال ارزش عیدی کارمندان نصف عیدی
30سالقبله.
••راهنمایی و رانندگی جاجرم با ورود کامیون های
سنگین در شهرک فرهنگیان ،با ایجاد تابلو یا جریمه
برخورد کند واقعا بودن آن ها موقع تعطیلی مدرسه
خطرناکاست.
••دانش آمــوزان سرمایه آینده کشورند .امسال در
مناطقی که ریزگرد داشته چند روز مدارس باز بوده؟
آیاوزیرمحترمتدبیریداشتهاست؟پیشنهادمیکنم
به تعداد روزهای تعطیل در هفته از پنج شنبه و جمعه
همانهفتهجبرانشود.
••چرا کمک هزینه معلوالن را بهمن ماه پرداخت
نمیکنند؟

نمابر05137009129 :

••ساعت  12:35روز  28بهمن هم گذشت و حقوق
بازنشستگان تامین اجتماعی شعبه یک واریز نشد.
چرا مسئوالن به وظیفه قانونی که خود تعیین کرده
اندعملنمیکنند؟
••نوبت دادن تامین اجتماعی به درد خــودش می
خــورد .ساعت  8زنگ زدم می گوید نوبت پر شده.
نهایتبیانصافیاست!
••فلسفه وجودی صندوق پستی منازل که چند سال
قبلازطرفادارهپستبهمنازلدرقبالوجهتحمیل
شد ،چیست؟ حتی ماموران پست نیز توجهی به آن
نمی کنند و مرسوالت مردم را از درز یا باالی در به
داخل منازل می اندازند .مصداق بارز متولی هم
حرمتامامزادهرانگهنمیدارد.
••لطفا گزارش از بیمه های تکمیلی تهیه کنید .ما
کارمندها بابت بیمه تکمیلی حق بیمه پرداخت می
کنیم و براساس این که بیمه بوده ایم دندان پزشکی
رفته ایم .می گویند بیمه دانا ورشکسته شده و حاال
هزینه دو میلیونی ما را که براساس تعرفه خود بیمه
انجامشدهپاسخنمیدهند.
••با این که حدود سه سال پول های ما در کاسپین
بلوکه بود ولی امــروز با گرفتن پول به طور کامل از
مسئوالنی که برای پرداخت پول مردم کمک کردند
تشکرمیکنم.
••همانطوریکهطرحرجیستریبرایگوشیهای
سرقتی باعث غیرفعال شدن این گوشی ها می شود
اگربرایاتومبیلها،موتورها،دوچرخه،تلویزیونهاو
...اینکارتوسطشرکتهایسازندهانجامومحلآن
هاپسازسرقتمعلومشود،باعثجلوگیریازسرقت
وشناساییسارقانخواهدشد.
••چراقسمتبازتابراهرروزدریکصفحهچاپمی
کنید؟بایدهرروزبگردیم!
••مبلغ یک میلیون تومان از بانک کــشــاورزی وام
گرفتم 82هزار تومان برای تشکیل پرونده بیمه و ...
کسرکردند!
••یکقبضبرقمبلغ 500هزارتومانبادستگاهپوز
پرداختکردم 3200تومانکارمزدکسرکرد.ببینید
درآمدهایبیحدوحصردولتوبانکهارا!مگریک
رسیدکاغذیچقدرهزینهدارد؟
••دوبارهسودهایبانکیافزایشیافتآنهمباعنوان
فروشاوراق!بااینکاررونقاندکیکهدربازارمسکن
ایجادشدهبودازبینخواهدرفت.
••چرابهطورجدیپیگیرینمیکنیدتاماسهامداران
بیچاره شرکت پدیده شاندیز قبل از پایان امسال
پولمانراکههمهزندگیماستبگیریم؟
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