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   هدف از تالوت قرآن چیست؟
مطلوب در تالوت قرآن شــریف، آن است که 
[قرآن ] در اعماق قلب انسان تأثیر کند و باطن 
انسان، صورت کالم الهی گیرد و از مرتبه ملکه، 
به مرتبه تحقق رسد و اشــاره به این فرموده 
آن جا که [معصوم ] فرماید: «جوان مؤمن اگر 
قرائت کند، قرآن در گوشت و خون او وارد شود» 
و این کنایه از آن است که صورت قرآن در قلب، 
مســتقر و جایگزین گردد؛ به طوري که خود 
باطن انسان کالم اّهللا مجید و قرآن حمید گردد؛ 

به اندازه لیاقت و استعدادش.1
   آیا قرائت قرآن بدون تدبّر، اثري دارد؟

فرزندم با قرآن، این بزرگ کتاب معرفت، آشنا 
شو؛ اگرچه با قرائت آن باشــد و راهی از آن به 
ســوي محبوب باز کن و تصور نکن که قرائت 
بدون معرفت، اثري ندارد که این، وسوســه 
شیطان است. آخر، این کتاب از طرف محبوب 
است براي تو و براي همه کس و نامه محبوب، 
محبوب است؛ اگر چه عاشق و محّب مفاد آن 
را نداند و با این انگیزه، حبِّ محبوب که کمال 
مطلوب است، به ســراغت آید و شاید دستت 

گیرد.2
    چه کنیــم تا از قرائت قــرآن بهره 

بیشتري نصیبمان شود؟
یکی از آداب مهّمه قرائت قرآن که انســان را 
به نتایج بسیار و استفادت بی شمار نایل کند، 
«تطبیق» است؛ آن چنان که در هر آیه از آیات 
شریفه که تفکر می کند، مفاد آن را با حال خود، 
منطبق کند و نقصان خود را به واســطه آن، 
مرتفع کند و امراض خود را بدان شفا دهد؛ مثًال 
در قصه شریفه حضرت آدم علیه السالم، ببیند 
سبب مطرود شدن شیطان از بارگاه قدس، با آن 
همه سجده ها و عبادت هاي طوالنی، چه بوده، 
خود را از آن تطهیر کند؛ زیرا مقام قرب الهی، 
جاي پاکان است و با اوصاف و اخالق شیطانی 
قدم در آن بارگاه قدس، نتوان گذاشت. از آیات 
شریفه استفاده می شود که مبدأ سجده ننمودن 
ابلیس، خودبینی و عجب بوده که کوس «أَنَا 
َخْیٌر ِمْنُه َخلَْقَتِنی ِمْن نارٍ وَ َخلَْقَتُه ِمْن ِطیٍن؛ من 
بهتر از اویم؛ مرا از آتش و او را از گل آفریدي».3

زد، و این خود بینی، اسباب خودخواهی و خود 
فروشی - که استکبار است - شد و آن، اسباب 
خود رأیی - که استقالل و سرپیچی از فرمان 
است – شد؛ پس مطرود درگاه شد. آن چه سبب 
مطرودیّت درگاه قدس است، در هر کسی باشد، 
مطرود است؛ شیطان، خصوصیتی ندارد. آن چه 

او را از درگاه قرب دور کرد، ما را نگذارد که به آن 
درگاه راه یابیم.4

   مهم ترین مانع فهم قرآن چیست؟
یکی دیگر از حجب که مانع از فهم قرآن شریف 
و استفاده از معارف و مواعظ این کتاب آسمانی 
است، حجاب معاصی و کدورات حاصله طغیان 
و سرکشی نسبت به ساحت قدس پروردگار 
عالمیان است که قلب را حاجب شود از ادراك 
حقایق و باید دانست که از براي هر یک از اعمال 
صالحه یا سّیئه، چنانچه در عالم ملکوت صورتی 
است مناسب با آن، در ملکوت نفس نیز صورتی 
است که به واسطه آن در باطن ملکوت نفس، 
یا نورانیت حاصل و قلب مطهر و منّور گردد و 
در این صورت، نفس چون آینه صیقل، صافی 
گردد که الیق تجلّیات غیبّیه و ظهور حقایق 
و معارف آن شود و یا ملکوت نفس، ظلمانی و 
پلید شود و در این صورت، قلب چون آینه زنگار 
زده و چرکین گردد که حصول معارف الهیه و 
حقایق غیبّیه در آن، عکس نیفکند و چون قلب 
در این صورت، کم کم در تحت سلطه شیطان 
واقع شود و ابلیس متصرف مملکت روح گردد، 
سمع و بصر و سایر قوا نیز به تصرف آن پلید در 
آید و سمع از معارف و مواعظ الهی، به کلی بسته 

شود و چشم، آیات باهره الهّیه را نبیند و از حق 
و آثار و آیات او، کور گــردد و دل تفّقه در دین 
نکند و از تفکر در آیات و بّینات و تذّکر حق و 
اسما و صفات، محروم گردد؛ چنانچه حق تعالی 
فرموده: «لَُهْم ُقُلوٌب ال یَْفَقُهوَن بِها وَ لَُهْم أَْعُیٌن ال 
یُْبِصُروَن بِها َو لَُهْم آذاٌن ال یَْسَمُعوَن بِها أُولِئَک 
؛ آنان را دل هایی است که با  َکاألَْنْعاِم بَْل ُهْم أََضلُّ
آن نمی فهمند و چشم هایی که بدان نمی بینند 
و گوش هایی که با آن نمی شنوند. اینان چون 

چارپایانند؛ بلکه گمراه تر».5
نظر آنها به عالم، چون نظر انعــام و حیوانات 
گردد که از اعتبار و تدبر، خالی اســت و قلوب 
آنها چون قلوب حیوانات شــود که از تفکر و 
تذکر، بی بهره اســت؛ بلکه از نظــر در آیات و 
شنیدن مواعظ و معارف، حالت غفلت و استکبار 
آنان روز افزون شود؛ پس، از حیوان پست تر و

 گمراه ترند.
پی نوشت ها:

1. قرآن از دیدگاه امام خمینی، ص 2-103. 
قــرآن از دیدگاه امام خمینــی، ص 3-105. 
اعراف، آیه 12-4. قرآن از دیدگاه امام خمینی، 
ص 113-114-5. اعراف، آیه 179-6. قرآن از 

دیدگاه امام خمینی، ص 135.

��رت امام ����ی(ر��ه اهللا):
ا�ن �تاب از ��ف ���وب ا�ت

 و �� ���وب، ���وب ا�ت و �� ���وب، ���وب ا�ت

یکی دیگر از حجب که مانع از فهم قرآن شــریف و اســتفاده از 
معارف و مواعظ این کتاب آســمانی اســت، حجــاب معاصی 
و کدورات حاصله طغیان و سرکشــی نســبت به ساحت قدس 
پروردگار عالمیان است که قلب را حاجب شود از ادراك حقایق و

 باید دانست.
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من باز هم به جوانان عزیزمان توصیه می کنم 
که با قرآن انس بگیرید، با قرآن مجالست کنید. 
«و ما جالس  هذا القران أحد اّال قام عنه بزیادة او 
نقصان، زیادة فى هدى او نقصان من عمى»؛ هر 
بارى که شما با قرآن نشست و برخاست کنید، 
یک پرده از پرده هاى جهالت شما برداشته می 
شود؛ یک چشمه از چشمه هاى نورانیت در دل 
شما گشــایش پیدا می کند و جارى می شود. 
انس با قرآن، مجالست با قرآن، تفهم قرآن، تدبر 

در قرآن، اینها الزم است. 
    ستاره قرآنى

قدم اول، آشنایى با متن قرآن است؛ از این باید 
عبور کنید. قدم بعدى، عبارت از مأنوس شدن 
با قرآن، یعنى قرآن خواندن است. قرآن خواندن 
را رها نکنید. البته اگر کسى بتواند در این خالل، 
قرآن را حفظ بکند، چند قدم جلو مى آید و بقیه  
کارها براى او آسان مى شــود. به هر حال، قدم 
بعدى عبارت از تأمل در آیات است؛ که انسان 
با هر آیه  قرآن، مثل سخن سنجیده اى که کسى 
با انســان حرف مى زند، مواجه شود. وقتى که 
گوینده، سنجیده حرف مى زند، ما مجبور مى 
شویم دقت کنیم تا حرف او را بفهمیم؛ با قرآن، 
این جور مواجه بشویم. با شــما دارد سنجیده 

حرف زده مى شود.    

آرام، آرام که انسان با قرآن انس پیدا کند، وقتى 
ذهن او از لحاظ جنبه  عاطفى – چون روى ذهن 
اثر مى گذارد – از لحــاظ جنبه هاى اخالقى یا 
جنبه اى فکرى – به بن بست مى رسد، کسى که 
با قرآن انس دارد، مى بیند که ناگهان ستاره اى 
مى درخشد؛ مى رود طرفش، مى بیند راه باز شد. 

قرآن این طورى است.
   انس با قرآن 

انس با قرآن براى همه الزم است؛ این را ما به همه 
توصیه می کنیم، به همه  جوانهاى کشور توصیه 
می کنیم. امروز خوشــبختانه همین جور هم 
شده؛ انسان در میان دانشجوها، در میان طالب، 
در بین جوانهاى غیر دانشگاه و حوزه، عناصرى را 
مى بیند که با قرآن انس دارند؛ بعضى شان قرآن را 
حفظ هم دارند؛ بعضى هم که حفظ ندارند، قرآن 
را فى الجمله درك می کنند؛ یعنى ولو حاال تمام 
جزئیات را هم ندانند، مضمون را می فهمند؛ این 
خیلى چیز مغتنمى است. بنابراین توصیه  ما این 
است: تالوت قرآن، انس با قرآن، انس با حدیث، 
آشــنائى با معارف اهل بیت از طریق حدیث، و 
باالتر از همه، توجه به خــداى متعال، حفظ و 
تقویت رشته  ارتباط قلبى با ذات اقدس احدیت، 

با دعا، با توسل، با ذکر، با خشوع، با نماز نافله.
   خروج انسان از ظلمات و هدایت به نور

عزیزان من! قرآن نور است و حقیقتاً دل و روح 
را روشــن مى کند. اگر با قرآن انس پیدا کنید، 
مى بینید که دل و جان شما نورانى مى شود. به 
برکت قرآن بسیارى از ظلمات و ابهام ها از قلب 
و روح انسان زدوده مى شود. به برکت قرآن است 
که انســان از ظلمات اوهام، اشتباهات، خطاها 
و غلط ها، به نور هدایت راه پیدا مى کند. قرآن، 
کتاب معرفت اســت. ما در زمینه  زندگى، در 
زمینه  آینده، در زمینه  تکلیف کنونى، در زمینه  
هدف از بودن و در بسیارى از زمینه هاى دیگر، 
خیلى از مســائل را نمى دانیم؛ بشــر مشحون 
به جهالت هاســت و قرآن براى انسان معرفت 

مى آورد.
   قرآن، دریاى عمیق

هر چه بیشــتر بــا قــرآن انس پیــدا کنید، 
دلبستگی تان به آن بیشتر می شود. قرآن مثل 
یک دریاي عمیق است. در سطح، انسان چیزهاي  
مشــاهده می کند؛ هر چه به اعماق بیشتر فرو 
بروید، چیزهاي تازه اي مشــاهده می کنید؛ و 
این البته به برکت انس با قرآن حاصل می شود. 
این طور نیست که هر کس یک مقدار در قرآن 
مطالعه کرد، بگوید من به اعماق آن دست پیدا 
کردم؛ نه، چیزهایی وجــود دارد که متعلق به 
راسخین در علم است. باید رسوخ در علم پیدا کرد 

و این به برکت انس طوالنی و بلند مدت با قرآن 
براي انسان پیش می آید و هدایت قرآنی شامل 
حال انسان می شود. هرچه بیشتر با قرآن اُنس 
پیدا کنید، دلبستگى تان، به آن بیشتر مى شود. 
هرچه به اعماق قرآن بیشتر فرو بروید، چیزهاى 
تازه تر و مطالب خیره کننده ترى در آنجا مشاهده، 
مى  کنید؛ و این البته به برکت انس با قرآن حاصل 

مى شود.
    باید هزاران حافظ قرآن داشته باشیم

ما که در یک جامعه  بزرگ و در یک کشور پهناور 
زندگى مى کنیم، بایستى هزاران نفر حافظ قرآن 
داشته باشیم. کسانى که در سنین باال هستند، 
شــانس حفظ کردنشان کمتر اســت؛ اگرچه 
شانسشان منتفى نیســت. البته بعضیها وقت 
نمى کنند؛ اگر وقت مى کردند، مى توانســتند 
تجربه و آزمایش کنند. من خودم وقت نمى کنم؛ 
واّال در همین ســن هم شــروع به حفظ قرآن 
مى کردم. جوانــان این را بدانند کــه حّتى در 
ســنین ما اگر وقت و مجال بود، جا داشــت و 
بهتر بود که کســى براى حفظ قــرآن صرف 
وقت مى کرد؛ در ســنین جوانى این کار الزم

 است.
 گردآورنده: دفتر قرآن و عترت معاونت 

تهذیب حوزه هاى علمیه

��رت آ�� اهللا ا����ی خا��ه ای(�دظ�ه ا�عا�ی):

��آن ���ه �ی �ورا��� را � دل �ما
 جاری �ی �ند جاری �ی �ند

هر چه بیشــتر با قرآن انس پیدا کنید، دلبستگی تان به آن بیشتر 
می شود. قرآن مثل یک دریاي عمیق است. در سطح، انسان چیزهاي  
مشــاهده می کند؛ هر چه به اعماق بیشــتر فرو بروید، چیزهاي 
تازه اي مشــاهده می کنید؛ و این البته به برکت انس با قرآن حاصل

 می شود. 
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فاطمه را باران باید نامید. بى منت، مهربانى 
اش را از هیچ کس دریغ نمى کرد. اگر یک 
بار با او همکالم شده باشى هیچ وقت طعم 
محبتش از یادت نمــى رود. آرامش عجین 
شده بود با چشــمانش، نگاهت که مى کرد 
انگار آرامترین بود. صبورى و حیا را از فاطمه 

باید درس گرفت، گذشت را نیز....
صوت زیباى قرآنش، انگار که زمینى نبود. 
همیشه به فاطمه بودنش مى بالید و دلش 
مى خواست خدا فاطمه وار زیستن را هم به 
او بیاموزد. رفتار و گفتار او الگوگرفته از قرآن 
بود. در عین حفــظ حجاب و عفاف ظاهرى 
آراسته و زیبا داشــت. سادگى و متانت روح 
بزرگش همه را شــیفته ى خود کرده  بود. 
خیرخواهى و عارى بودن او از هر گونه بخل 
، حســد وکینه ... زبا نزد همگان بود. عاشق 
یادگیرى بود و به آنچه آموخته بود عمل مى 
کرد و در مباحث اعتقادى وعلمى مسلط بود.

دخترى شــاد مهربان وبا لبخند همیشگى 
ونگاه نوازشــگرکه باعث فراموشــى غمها 
میشــد.او داراى ذوق هنــرى در زمینــه 
شــعر نویســندگى خط ونقاشــى وعاشق 
یادگیرى،اهــل مباحثه وبرســى وتحقیق 
ومطالعه در زمینه هاى مختلف بود با برنامه 
ریزى  منظم ودقیق به همــه امور مذهبى 
درســى مطالعات غیر درســى فعالیتهاى 
اجتماعى تفریحى وخانوادگى مى پرداخت 
واز دستورات مربیان ومعلمین خود تبعیت 

وبه آنچه یاد گرفته بود عمل مى نمود .
درعین حالى که شوخى ومزاح داشت ولى 
رفتار وگفتار اوبسیار مؤدبانه وبا احترام بود 
با وجــود موفقیتهایى که داشــت هیچگاه 
خود را برتر از دیگران نمى دانست ومتواضع 
وخوشرو بود او به نماز اول وقت اهمیت میداد 
ودر هنگامى که نماز مى خواند حس قشنگى 
را به دیگران منتقل مــى کرد.ظاهرى زیبا 
تمیز مرتب وشــیک وبا حیا وقارکه پوشش 

چادرش به این زیبایى مى افزود .
فاطمه ازعطیه هاى الهى بود که خداوند پس 
از سه فرزند پسر در دى ماه سال 1374 به 
خانواده عطا فرمود .او در سن سه سالگى در 
مهد کودك فلق تحت آموزش مربیان مهد 

قرار گرفت در4سالگى در طرح شکوفه هاى 
دارالقرآن با قرآن آشنا وجزء سى ام راحفظ 
گردید. دوره ى پیش دبستان و دبستان رادر 
مجتمع آموزشــى امام هادى (ع) گذرانید.

ودر مسابقات مختلف قرآنى، علمى، ورزشى 
وهنرى حائز رتبه هــاى برتر گردید.وطبق 
برنامه مدرسه سالى یک جزء قران حفظ مى 
نمودوبا برنا مه هاى آموزشــى متنوع وهمه 
جانبه زمینه رشــد اســتعدادهاى مختلف 
وى فراهم شــد  با قبولى در آزمون سازمان 
استعدادهاى درخشان وارد مدرسه راهنمائى 
فرزانگان امین گردید. پــس از کالس اول 
راهنمائى در سن سیزده سالگى در جامعه 
القرآن اصفهان حافــظ کل قرآن گردید که 
نقطه عطفى در زندگــى او بود این موضوع 
در نوشته هاى اومشــخص است عشق وافر 
به خدا و اهل بیت (ع) بســیار مشهود است 
او زندگى وسیره ى شــهدا را سرمشق خود 
قرار داده بود. پس از بازگشــت به مدرســه 
با دلســوزیها وزحمــات اولیــاء راهنمایى 
فرزانگان رشــد زیــادى در زمینــه قرآنى 
ودرســى واجتمایى پیدا کرد که ادامه این 
امر در دبیرستان فرزانگان که بستر مناسبى 
براى فعالیتهاى دانش آمــوزان فراهم بود

 ادامه پیدا کرد.
از سال 88 رتبه هاى قرآنى زیادى  در رشته 
حفظ و ترتیل در سطح شهرستان، استان و 
کشور به دست آورد. ازجمله کسب رتبه دوم 
حفظ بیست جزء مسابقات کشورى اوقاف و 
کسب رتبه سوم مســابقات کشورى بسیج 
و در نتیجه به عضویــت بنیاد ملى نخبگان 
کشور در آمد. در ســال 91 حائز رتبه دوم 
ســتاره دخت ایران گردید. وى رتبه هاى 
علمى، المپیاد ادبى،سرود و تواشیح در سطح 
ناحیه، شهرستان و استان را کسب کرده بود 
و درآخرین بهار زندگــى اش موفق به اخذ 
مدرك کارشناســى علــوم قرآنى و حدیث 

گردید
.در فعالیــت هــاى اجتماعى مشــارکت 
چشمگیرى داشــت. از جمله رئیس و عضو 
شــوراى دانش آمــوزى دوره راهنمائى و 
دبیرستان، عضو بسیج پیشگامان،اتحادیه 

انجمن اســالمى ،نخبگان جــوان، کانون 
فرهنگى مــدرس و... بــود او مجرى برنامه 
هاى مدرســه وعضو ثابت اجراى صبحگاه 
مدرسه بودشــرکت در کالسهاى مجموعه 
هاى فرهنگى دروســعت دید او وآشنایى با 

سبک زندگى نقش مهمى  داشتند.
با توجه به عالقه وافر به اهل بیت علیم السالم 
از سال 87 ســه مرتبه موفق به سفر عتبات 
عالیات گردید و در سال 90 به اتفاق نخبگان 
قرآنى کشــور مشــرف به زیارت حج عمره 
گردید او عاشــق امام رئوف امــام رضا(ع) 
بودو بیش از 50 ســفر به زیــارت حضرت 

نائل گردید.

وى داراى روحى بلند قلبى مهربان با حیا و 
با وقار ، مودب و حرمت شناس والدین و در 
یک کالم دانش آمــوزى در طراز جمهورى 

اسالمى بود.
در سال سوم دبیرســتان در رشته تجربى 
مشغول به تحصیل بود در حالى که بیش از 
هجده بهار از عمرش نگذشته بود در تاریخ 
93/3/8همانند صاحب نامش درحریق منزل 
پشــت دردراثر دود وآتش مظلومانه دچار 
مرگ مغزى شدو بنابه خواسته قبلى خودش 
اعضایش حیات بخش انسانهاى دیگر گردید.
هرگز نمیرد آنکه دلش زنده شــد به عشق                                            

ثبت است در جریده عالم ثبات ما

��م رب ا��ور

یادی از ز�ده یاد ���ه �ورش
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بسم اهللا الرحمن الرحیم
خداونــد متعــال بعــد از یازده 
ســوگند فرموده: «ألَهَمها ُفجوَرها 
و تَقویها» و در آیــه دیگر فرموده: 
«لقد خلقنا اإلنســان فى أحسن 
تقویم» بنابراین همه انســانها ذاتًا 
پاك و مقدس آفریده شــده اند و 
آینه و نماینده تربیت پدر و مادرها
 هســتند. پس اگر پدر و مادرها در 
راه خیر و تقوى باشند فرزندان نیز 
متقى و مطلوب خدا خواهند بود و 

این دختر چنانچه شنیده ام از همین 
جهت ذاتًا برجســته و شایستگى 
بندگى خدا را دارا بوده، به ویژه که 
در محیط قرآن پرورش یافته و از نور 
و فیوضات قرآن بهره کافى برده و 
شایستگى خود و پدر و مادر خود را 
به ثبوت رسانده. خدا رحمت کند پدر 
و مادرانى را که فرزندان خود را در راه 
دین و فرمایشات ائمه اطهار هدایت و 

حمایت مى نمایند.94/2/20
علویه همایونى

با�و ع�و�  �ما�و�ی:
 شا��ت�ی �ند�ی �دا را دارا �ود

 حجت االســالم دکتر ســید محمد مهدى 
طباطبایى بنیانگذار جامعه القرآن الکریم :

گاه در پهنه گیتى مردان و زنانى پا به عرصه 
وجود نهاده انــد که زندگى درخشــان آنها 
سراســر عبرت و الگو بــراى جامعه در زمان 
حیات و حتى براى نسل هاى پى در پى آینده 

بوده است.
نوجوانى فرهیخته در دامانــى پاك و کانون 
گرم خانواده اى سرشار از ایمان درخشیدن 
آغاز کرد که در کوتــاه زمانى چند به اوج قله 
علم و معرفت رســید؛ عشــق را در مکتب 
قرآن جستجو کرد و از مادر با تقواى خویش 
کام عطشــناکش را از زالل وحى ســیراب
 کرد.آنچنان مجذوب این بارقه الهى گردید 
که فاصله خویش را از «فــرش» تا «عرش» 
به چشــم به هم زدنى پیمود.پدر در بوستان 

عاطفه او را «پرورش» داد تا «فاطمه» به قله 
هاى نور برسد.

افســوس ناباورانه پرپر گشتن این گل معطر 
قرآنى را در عنفوان جوانى با دیده هاى اشکبار 
نگریستیم و با دلى ماتمزده وداعش با دنیاى 
فانى را که موجب تلخکامى دوستان و اساتید 

او گشت به چشم خود دیدیم.
فراغش گرچه بســى جانگداز است اما چاره 
اى جز تسلیم در برابر مقدرات الهى نداریم. 
حشر او را با همنام نامیش فاطمه زهراء سالم 
اهللا علیهــا خواهانیم و براى والــده مکرمه و 
پدر بزرگوارش و بســتگانش به ویژه اساتید 
محترمش صبــر و اجر عظیم مســئلت مى 

نماییم.
جامعه القرآن الکریم و اهل البیت علیهم 

السالم

سید محمد مهدى طباطبایى

��ت االسالم د��ر �با�با�ی  :

���ه ،�ص�ه ��ش � �ش را  � ��م  � �م زد�ی      ���ود���ه ،�ص�ه ��ش � �ش را  � ��م  � �م زد�ی      ���ود���ه ،�ص�ه ��ش � �ش را  � ��م  � �م زد�ی      ���ود
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فاطمه از کودکى بسیار آرام بود. هیچ 
اذیتى مثل ناآرامــى دندان در آوردن 
یا سختى بیماریهاى خاص را براى ما 
نداشت. او را خیلى دوست مى داشتم. 
ارتباطش با من خیلى خوب بود. حتى 
حاضر نبودم براى مدرســه رفتن او 

سرویس بگیرم.
 سعى مى کردم خودم او را به مدرسه 
ببرم. در انتخاب مهدکودك، مدرسه 
و مراکز تحصیل او خیلى دقت داشتیم. 
او براى من و مادرش و براى همه احترام 

خاصى قائل بود.
 موقع راه رفتن بعید بود که جلوى من 
حرکت کند خیلى معقوالنه فکر مى کرد 
و عمل مى کرد. فاطمه ذوق هنرى خوبى 
داشــت. روى کمد، میز، پرده، دیوار و 
جاهاى دیگر جمالت تلنگرى قشنگى 
مى نوشــت. همت باالیى داشت. اهل 
مطالعه کتاب بود و خیلى وقتها مطالبى 
که یاد گرفته بود را با ذوق و شوق براى 
ما بازگو مى کرد. مثًال براى ما از مطالب 

زیست شناسى و نجوم یا از متون ادبى 
کهن مانند کلیله و دمنه مى گفت. یکى 
از موضوعاتى که او را تحت تأثیر قرار 
داده بود و براى ما از آن تعریف مى کرد 
مجموعه کتابهاى نیمه پنهان ماه بود 
که زندگى شهدا به روایت همسرانشان 

است.
از کودکــى با هم به جلســات قرآن
 مى رفتیم و او سوره هایى که حفظ بود 
را مى خواند اما یک بار پس از تکلیف در 
جلسه قرآن منزل خودمان هر چه او را 
صدا کردم که در جلسه قرآن بخواند 

حیا کرد و دیگر نیامد.
 او خیلى خوب از وقتش استفاده مى 
کرد. براى همه کارها و امورش برنامه 
ریزى داشت. مثًال هر روز براى خودش 
مى نوشت که امروز چه کارهایى باید 

انجام دهد.
در همه زمینه ها شــاکر بود و از پدر و 
مادر در هر زمینــه خصوصا راجع به 
زحمات مادرش ســر ســفره خیلى 

تشکر مى کرد. فاطمه اگر با موردى هم 
مخالف بود بدون چون و چرا حرف مرا 
مى پذیرفت. در ســخت ترین شرایط 
همیشــه لبخند بر لبش بود. او منبع 
آرامش و مشاورى خوب براى خانواده 

و مادرش بود.
هــرگاه وارد خانه مى شــد به طور 
ناخودآگاه به اســتقبالش مى رفتم و 
او را مى بوسیدم و این به خاطر رفتار 
محبت آمیز خودش بود. در تفریحات 
خانوادگى با هــم والیبال و بدمینتون 
بازى مى کردیم. یکــى از تفریحات 
شــیرینمان بازى هاى اتلوى شبانه 
بود. هر شب بساط بازى و رجز خوانى 
برقرار بود. بعضــى وقتها من و فاطمه 
یک تیم مى شدیم و مادرش در طرف 
مقابل بــود و بعضى وقتهــا هم من

 تک بودم.
در یکى از روزهاى پس از حادثه آتش 
ســوزى که منجر به فوت او شد به یاد 
خاطره اى از زمان دو ســالگى فاطمه 

افتادم. در سفرى که به مرقد حضرت 
امام (ره) رفته بودیــم ناگهان فاطمه 
گم شــد. پس از یک ساعت جستجو 
او را بــاالى یک ســاختمان 3 طبقه 
نیمه کاره در حالى که لب پشــت بام 
نشســته بود پیدا کردیم. خداوند به 
لطف ویژه اش او را حفظ کرده بود. در 
آن زمان تقدیر بر ماندن فاطمه بود تا 
مأموریتش را در هجده سالگى به پایان

 برساند. 
این دلدارى خــدادادى عجیب بود. 
انگار در همان لحظات سخت و سنگین 
جدائى من از دختــرم، فاطمه عزیز، 
صدائى مى گفت امانتــم را پس بده و 
من با دلى آرام و بسیار آرام و با رضایت 
کامل، اطاعت امر کرده، آن را تحویل 

دادم.
جالب اســت که فاطمه چند بار فرم 
اهداى اعضا پرکرده بود و در آخر هم 
طبق خواسته اش اعضاى بدنش به چند 

نفر اهدا گردید.

مأ�ور�� ���ه
از زبان �در
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مادرها موجودات عجیبى هستند.احساساتشان، 
رفتارشان،نحوه تربیت کردنشان، خالصه همه 
چیزشان عجیب است.پر از محبتى است از یک 
جنس خاص که فقط خودشان مى فهمند. بقیه 

را از زبان خودشان مى خوانیم:                        
در سال 56 با آقاى پرورش ازدواج کردم. ایشان 
در آموزش و پرورش کار مى کردند و هم ضمن 
خدمت درس مى خواندند، دانشجو بودند و من 
سال دوم دبیرســتان . یکى از شروط ازدواجم، 
ادامه تحصیل بود. ایشان موافقت کردند. من از 

سال 62 وارد آموزش و پرورش شدم.
حاصل ازدواجمان چهار فرزند بود، سه پسر و یک 
دختر. سه فرزند اول ما پسر بودند. پدر و پسرها 
مشتاق فرزند دختر بودند و من هم همینطور. مى 
گفتم هر کجا مى روید چهار نفرى با هم هستید 

و من تنها مى مانم تا این که به اراده خداوند در 
سال 73 باردار شدم. 

   آنوقــت آمادگى قبلى براى بچه دار شــدن 
نداشتم. منتها حاج خانم فوالدگر دستور بلند 
باالیى به من دادند که چه کارهایى بکنید ،چى 
بخورید، چى نخورید تا اینکه فاطمه خانم بدنیا 
آمد. آنقدر این بچه آرام بود که همه تعجب مى 
کردند. من مى گفتم به خاطر قرآنهایى است که 

در باردارى خوانده ام.
  با تأکید پدر نامش را فاطمه گذاشتیم اما من تا 
دوسال نمى توانستم بگویم فاطمه . به محض این 
که مى خواستم ” فا ”را بگویم، گریه مى کردم .

اصًال طاقت نداشتم اسم فاطمه را ببرم. چرا که 
یادآور رنج هاى حضرت زهرا سالم اهللا علیها و 

حضرت على علیه السالم بود. 
 با اینکه فاطمه کوچک بود ولى در همه برنامه 

ها و جلسات همراه من بود. 
* حتماً در بغــل من خواب مــى رفت. خودم 
احســاس نیاز عجیبى به این بچه مى کردم . 
خداوند همه چیز به فاطمه داده بود . هم حسن 
سیرت و هم حســن صورت. یک دانه گیره که 
من به سر او مى زدم گم نکرد. کفشهاى کوچک 
قرمزى داشت. یکبار دختر بزرگترى کفشهایش 
را برداشته بود. خیلى زیبا به او گفت:“ عزیزم ببین 
این کفشها اندازه پایت نیســت، بگذار درشان 
بیاورم از پایت.“ بدون دعوا کردن و با مالیمت 

کفشهایش را پس گرفت .
*هر وقت به مدرســه فاطمه مى رفتم ،خدا را 
شکر مى کردم که جز سرافرازى، اخالق،ادب، 
محبت، تعریف و تمجید چیزى دیگرى نبود.

دفترهایش بسیار مرتب وزیبا بوددور صفحات 
آن را حاشیه میزد هیچ وقت 
حســادت نمى کرد.* دور 
هم بودن هــاى خانوادگى 
را خیلى دوســت داشت. با 
پدرش والیبال  و بدمینتون 

بازى مى کرد 
   وقتى خرابــکارى مى 
شدبا لهجه اصفهانى غلیظ 
مى گفت:“ ببیــن کارادا ! ” 
چه خودش خرابکارى مى 
کــرد چه کســى دیگرى، 
همین جمله باعث شادى 

مى شد. 
  در کتابخانه فاطمه همه 

کتابى هست. ادبیات کهن ایران، تاریخ، زیست،  
زبان و غیر. کتابهاى رمان آقاى مهدى شجاعى را 
خیلى دوست داشت ، رمان هاى آقاى امیرخانى 
، کتابهاى شــهداء، کتابهاى همسران شهداء، 
مراسم ازدواج ، خانه دارى و بچه دارى شهداء را 
خیلى دوست داشت، داســتانهاى کوتاه . هر 
درســى را عمیق مى خواند. در همه بخشهاى 
مختلف زیست، کتاب داشــت. کتابهاى نجوم 
برایش خیلى جالب بــود. خیلى عالقمند بود 
المپیاد نجوم شــرکت کند. فاطمه جان از علم 
لذت مى برد. در رابطه با زیبایهایى خلقت خدا 
توضیح مــى داد.هم علم یاد مــى گرفت، هم 

توحیدش قوى تر مى شد.
سفر مکه خیلى تأثیر روى فاطمه داشت .دوران 
بازسازى اعتقاداتش بود. مکه خیلى مؤثر بود، 

خیلى محکم تر شده بود. 
  روز به روز زیبایهایش را بیشتر مى دیدم. مى 
گفتم فاطمه چقدر زیبایى، خیلى از او عکس مى 
گرفتم. درهمه حاالتش. وقتى مى خواســتم 

بیدارش کنم خیلى زیبا بود. 
   سال سوم راهنمایى اوج مسابقات قران او بود. 
همه شــهرها مى رفت هر جا که مى رفت رتبه 
اول،یادوم را کسب مى کرد . براى مسابقات خیلى 
تحقیق کرد. با من و حاج خانم فوالدگر حرف مى 
زدکه شرکت در مسابقات معنویت او را کم نکند 
بعد از مشورت کردن، دیگر فاطمه در مسابقات 

به ندرت شرکت مى کرد. 
  عاشــق این بود که براى من 
هدیه بخرد. جشنهاى نیکوکارى 
را خیلى مقید بود. به خاطر فاطمه 
هم که شده بود ما باید کلى چیز 
جمع مى کردیم براى جشــن 
نیکوکارى مثًال اگر مى گفتیم 
چیزى را که نمــى خواهى بده  
براى جشن نیکوکارى،ناراحت 
مى شــد،مى گفت: اینکه نمى 
خواهم نه، آنکه مى خواهم باید 
هدیه بدهیم. چیزهاى نو، لباس، 
کیف،که اســتفاده نشــده بود 

دوست داشت که بدهد. 
  اگر یک ساعت مى رفت بیرون، 
دیگر جوراب قبلى را استفاده نمى کرد یا لباس 
هایى که زیر مانتو استفاده مى کرد را عوض مى 
کرد. وقتى مى رفتیم سراغ کمدش، مثل مغازه 
دارها لباس هایش را تا مى کرد .شاید لباسى بود 
که چندین سال پوشیده بود ولى مرتب چیده 

شده بود. 
  در کارهاى منزل همیشه کمک من بود.

  غیر ممکن بود راجع به کسى غیبت بکند. در 
مسابقاتى که مى رفت موضوعاتى پیش مى آمد 
که من خودم خیلى دوست داشتم بگویم ولى 
اصًال نمى گذاشت که صحبتى پیش بیاید که 

غیبت شود. 

خا�م ���ھا�ی:
 ���ه !�قدر ز�با�ی!

 آنقدر کــه من به او 
وابســته بودم؛ او 
کمتر به من وابسته 
بود .حتمــًا در بغل 
من خواب مى رفت. 
خودم احساس نیاز 
عجیبى به این بچه 

مى کردم
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محمد حامد پرورش: فاطمه یک چیز 
خیلى زیبایى داشت «حیا»

خیلى ها خواهر دارند، خیلى ها هم ندارند.
اما خواهرى مثل فاطمه داشتن خیلى فرق 
مى کند.خواهرى که آمدنش غیر منتظره 

بود و رفتنش... 
  وقتى خبر باردارى مادر را شنیدید، 

چه عکس العملى داشتید؟
همیشــه از بچگى مى گفتیــم چرا خواهر 
نداریم؟ بنابراین خیلى خوشــحال شدیم. 
همیشــه فکر مى کردیم کــه باید فرهنگ 
عمو و عمه داشتن حفظ شــود و ما خیلى 

خوشحال شدیم.
  فاطمه چه طور بچه اى بود؟

خیلى باهــوش بود، آرامش داشــت،اصًال 
اذیت نمى کرد.بازى هاى خودش را انجام 
مى داد. فاطمه یک ویژگــى خیلى زیبایى 
داشت «حیا».در سن سه سالگى رفته بود 
دستشــویى. شــلوارش را آب ریخته بود، 
خیس شده بود و پشــت در ایستاده بود و 
گریه مى کــرد که من در را بــاز نکنم. بعد 
فهمیدم مقاومت مى کند که من او را نبینم. 
من هم از زیر در شــلوار را بــه او دادم تا او 

بپوشد.
  رابطه شما دونفر با هم چطور بود؟

ما ده ســال تفاوت سنى داشــتیم. خیلى 
صمیمى بود و آرامش داشت. او حرف هایش 
را با من مى زد. زنگ مى زد و با من صحبت 
مى کرد.مشورتى مى خواست، او را کمک 
مى کــردم. خیلى احترام مى گذاشــت.ما 
انتظار چنین چیزى را نداشتیم. ولى خودش 
خیلى احترام مى گذاشت. حتى بعضى وقت 
ها دلمان مى خواست صمیمى تر باشد ولى 
او همیشــه احترام را حفظ مى کرد.البته با 
همه همین طور بود .لحن صحبت و ادبیاتش 
همیشــه با احترام بود.حتى از کلمه" تو" 

هیچ وقت استفاده نمى کرد.
  وقتى که خیلى خوشحال بود ،شادى 

اش را چگونه نشان مى داد؟
او همیشــه مى خندید. یک تبسم خاصى 
داشت. همیشه لبخند بر لب داشت. کًال نه 
از چیزى خیلى شــاد مى شد  و نه خیلى از 

چیزى ناراحت . همیشه یک تعادل داشت 
در شــادى و نارحتى. قرآن هم مى فرماید 
«لکیال تأســوا على ما فاتکم و التفرحوا بما 

آتاکم»
نه از چیزى که بدست مى آورید شاد بشوید 

و نه براى از دست دادن چیزى ناراحت.
   بعد از حفظ ، شما چه تغییر رفتارى 

در او احساس مى کردید ؟
فاطمه از اول همین بود. او این قدر خوب بود 
که نمى شود گفت رفته در این فضا  و عوض 
شده. ذاتى و فطرى از بچگى رعایت مى کرد. 

قطعاً قرآن روى او تاثیر داشت از کودکى.
  مى شد برخوردى بکند و شما این 

رفتار را از ایشان یاد بگیرید؟
ما شاید ناخواسته صحبت مى کنیم، شاید 
غیبت شود، اما او خیلى حســاس بود. یاد 
آورى مى کرد. اگر در مورد یک مسئله اى 
و یا کسى صحبت مى شد، مى گفت خوب 
حاال ولش کنید.ممکن بود خودش دلخور 
شــده بود از رفتارى و ناراحت بود.اگر من 
مى خواستم صحبت کنم، در همان مورد، 
او شــروع مى کرد به طرفدارى و مى گفت 
حاال آنها هم حق داشته اند و نمى گذاشت 

غیبت شود.
   شــما چه زمانى متوجه شدیدکه 
اعضایش اهــدا خواهد شــد ؟ مى 
دانستید که او دوبار فرم اهدا پر کرده 

است؟
نه نمى دانســتم. این که او فرم پر کرده بود 
خیلى عجیب و تکان دهنده بود که در این 
سن به این مسائل فکر کرده است. به مرگ 
فکر کرده اســت. این  خیلى بزرگ اســت 
براى او. نشان مى دهد که او بزرگ بود. بچه 
نبود. دست نوشــته هایش را که خواندیم ( 
البته قبل از آن در اختیار کســى نبود) تازه 
فهمیدیم ابعاد جدیدى از شــخصیتش باز 
شده است. بروزش را در رفتارش مى دیدیم 
ولى زیاد احساس نمى کردیم که او این قدر 
عالى است. االن که مى خوانیم سیر تغییرات  

و رشد او مشخص است.
محمد صالح پرورش

یکى از بزرگتریــن  ویژگیهایى که یک آدم 

موفق مى تواند داشــته باشــد ، بى تعصب 
بودن اســت. فاطمه کامًال بــى تعصب بود 
در مورد خیلى از مســائلش. بــه قول یکى 
از معلم هایم که  مى گفت :" شــما وقتى 
مى توانید موفق بشــوید که قدرت شنیدن 
حرفهاى مختلف و مخالف را داشته باشید. 
از هر کسى بشــنوید ؛ببینید چه مى گوید؛ 
خودتان بگیرید و آنالیز کنید؛ بهترینش را 

انتخاب کنید." 
ما سه برادر، سه طیف فکرى مختلف داریم 
. از رشته هایى که تحصیل کرده ایم کامال 
مشخص اســت. یکى مهندسى، یکى هنر، 
یکــى ادبیــات. از لحاظ ســبک تفکرى و 
شــخصیتى  هم با هم تفاوت داریم در عین 

حالیکه خیلى باهم رفیق هستیم، رابطه اى 
صمیمانه داریم اما هر کدام براى خودمان 
مسیرى داریم که اصًال شــبیه هم نیست . 
فاطمه با هر ســه تاى ماخیلى جفت و جور 
بود. بین ما مســیر خودش را داشت . اینکه 
بگوییم فاطمه تحت تأثیر یکى از ما بود، نه، 
براى خودش یک شخصیت فکرى داشت.از 
آدمهایى بود که صاحب نظر در زندگى شده 
بود. به این بلوغ رسیده بود که مسیر زندگى ، 
مسیر فکرى ، مسیر حرکتى همراه با تصمیم 
گیرى داشته باشد. داشت مى رفت جلو. نه 
اینکه در یک جوى قرار گرفته و بخاطر جو 
اینطورى شده باشد.در طیف دوستانش ، از 
هر شخصیت و تیپ و اعتقادى مى بینید که 

���ه � �و��ف �ا�ان
���ه یک و��ی �ی�ی ز�با�ی دا�ت «�یا»���ه یک و��ی �ی�ی ز�با�ی دا�ت «�یا»
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دقیقاً بیت موالنا به ذهن مى آید که مى گوید:  "هر کسى 
از ظن خود شد یار من". شــخصیت فاطمه جورى بود که 
هرکس به او نزدیک مى شــد، جذب مى شد، مى پسندید، 
مهمتر از همه قدرت ارتباطى فاطمه با اطرافیان بود. اینقدر 
عالى بود با همه،کــه فکر مى کردند اینهــا صمیمى ترین 
دوستان هستند، ولى هیچ وقت شبیه کسى نمى شد، بلکه 

بقیه شبیه او مى شدند. 
   قدرت کنترل نفس داشت

یکى از چیزهایى که آدمهاى تنگ نظر دارند این اســت که 
همیشه خودشــان را مهم مى دانند و درباره بقیه فکر مى 
کنند که دارند مسیر اشتباه مى روند. به طبعش وقتى کسى 
چنین دیدى داشته باشد، مى نشیند و پشت سر بقیه حرف 
مى زند.اما بخاطر نــدارم که فاطمه بد کســى را براى من 
گفته باشد ولو اگر از کسى ناراحت باشد. من  حتى صحنه 
ى عصبانى شدن از فاطمه یادم نمى آید. یک دوره اى فشار 
درسى اش خیلى زیاد بود . هم المپیاد مى خواند ، سال دوم 
دبیرستان بود و هم درسهاى خودشان را داشت . چون کامًال 
بى ربط بود ، اینها را باید کنار همدیگر جلو مى برد. فشــار 
درسیش زیاد بود . مادرهم کسى بود که مشوقش بود و برنامه 
ریزى مى کرد برایش. صبحها وقتى بلند مى شدیم، فاطمه 
خواب آلود، کتاب به دست داشــت راه مى رفت توى خانه. 
اکثر شبها ،چون من معموالً آخرین نفرى بودم که در خانه 
مى خوابیدم، مى دیدم چراغ اتاقش روشن است. وقت  که 
فشار مى آمد به او و اذیت مى شد ، مادر هم مثًال مى گفتند 
باید اینکار رابکنى، فقط مى گفت:" خب حاال خسته میشوم! 
خب چیکار کنم ؟منم مثًال اینجورى دوست دارم، اینجورى 
باشه بهتره" این نهایت عصبانیتش بود. فوقش غرغر مى کرد 
خیلى که ناراحت مى شد. قدرت کنترل نفسش قوى بود  و 

روى خودش مسلط بود.
  اهل تالفى نبود

 دغدغه هایش همان چیزهایى بود کــه یک نوجوان دارد 

.در آن ســن عالقه هایى  دارد و دوســت دارد کارهایى را 
انجام بدهد.دخترى بود با ســالمت روح کــه خیلى کارها 
را هم دوست داشــت انجام بدهد ولى نکته ى جالبش این 
بود که برخالف میلش، وقتى نه مى شــنید، رفتار و عکس 
العملش کامًال مثبت بود .بعضى وقتها یک نفر نه مى شنود 
،در عوض یک رفتار ســرد و بد مى کند،مثال قهر مى کند 
یا تالفیش را در مى آورد.فاطمه وقتى نه مى شــنوید، مى 
گفت چشــم ،با اینکه ناراحت بود ،حتى ممکــن بود بعد 
بیایــد و درد ودل بکند ولى رفتارش بــه هیچ عنوان تغییر 

نمى کرد.
  تسلط ادبى

قطعات خیلى قشــنگى را از شــعر انتخاب مى کرد و مى 
خواند .پیدا بود مطالعات خوبى داشت .خیلى ها متأسفانه 
در دوره اى ، مخصوصاً در فضــاى ادبى، توجه مى کنند که  
مد چیســت. طبق همان مد رفتار مى کنند. فاطمه اصولى 
مطالعه مى کرد. کارى به این نداشت که امسال این کتاب 
مد شده، این شاعر مد شده .در خانه ى ما طیف وسیعى از 
همه ى کتابهاى ادبى قدیم و جدید بــود. از قدیم و جدید 
مطالعه کردن خیلى مهم اســت. اگر کسى از قدیم مطالعه 
کند، زبانش قوى مى شود. اگر کسى فقط از جدید مطالعه 
کند، پایه  ادبیش خیلى ضعیف مى شود. اما فاطمه در نوشته 
هایش،در ساختار نوشته هایش ، ساختار زبانى اش، ساختار 

خیلى قشنگى دارد. پیداست که قوى است.
محمد هادى پرورش:
   قرآن معلمش بود

فاطمه هنرش این بود که همه چیــز را از یک جا و یک نفر 
نداشــت. به نظر من فاطمه مى گشــت  وغربــال مى کرد  
وخوبیهاى آدمها را جمع مى کرد. بعضى آدمها اینطورى اند 
چون یک پدر خیلى خوب داشتند، یک مادر خوب داشتند، 
یک معلم خوب داشتند، زندگیشان به خاطر آن تحول پیدا 
مى کند . براى او، برایند همه  اینها بود چون معلمش قرآن 

بود . تا کسى مأنوس با قرآن  نشود، تأثیراتش را خیلى متوجه 
نمى شود. این انس مســیر زندگى را خود بخود عوض مى 

کند. شاید نقطه اى که تأثیر گذار بود ،همین بود. 
   احترام به بزرگترها

 این اواخر سعى کردم بیشتر بشناسمش . احساس مى کردم 
که دورى راه و دغدغه هاى کارى که خودم داشــتم،ایجاد 
فاصله کرده بود. شاید فاطمه را جدى تر گرفته بودم. فاطمه 
بچه کم ادعایى بود. هیچ وقت ادعاى برتر بودن  ومنم منم 
نداشت یادم نمى آید که فاطمه هیج بدى در حق من کرده 
باشد، یا حتى یکبار به من بى احترامى کرده باشد. همیشه 
با لفظ "داداش هادى" من را صدا مى کرد هیج وقت نمى 
گفت هادى. همیشــه این احترام را در صدا کردن و رفتار 
کردن داشت . این اواخر سر به ســرش مى گذاشتم تا این 

جو را عوض کنم .
    هرکارى که دلش مى خواست، انجام نمى داد

فاطمه موقعیت همه کارى را داشــت .بچــه اى بود که به 
خصوص در دوران دبیرســتانش ، در مدرســه اى بود که 
همه طیف فکرى هســتند ،همه تیپ آدمى هست، به هر 
ســمتى مى شــود رفت .باالخره موقعیت اجتماعى خوبى 
داشــت، ظاهر خوبى داشــت، ولى با اراده خودش، خوب 
بودن را مى خواســت یعنى این خوب بــودن چیزى نبود 
که از طــرف خانواده به اوتحمیل بشــود .نشــانه اش هم 
کشمکش هاى داخلى اســت که با خودش داشت. همیشه 
اینطور نبود که در ســمت خوب  قرار بگیرد، نه، اشــتباه

 هم مى کرد. 
فاطمــه کارى که توانســت بکند این بود کــه کارى را که 
دلش مى خواست، انجام نمى داد. خیلى کارها را دلش مى 
خواست ولى انجام نمى داد . اینها چیزهایى هستند که به 
چشــم نمى آیند چون بروز بیرونى ندارد.  به خاطر حرف 
پدر و مادر کارهایى را نمى کرد. به احترام پدر و مادرش از 

خواسته ى خودش مى گذشت .
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 فاطمه زیبا جهان را دید و رفت                                                                                                           سینه ى ما را صفا بخشید و رفت
او گل باغ محبت بود و عشق         عطر خود را در جهان پیچید و رفت
همچو بارانى ز ابر زندگى             بر کویر باورم بارید و رفت
فاطمه بر آسمان شهر ما                                    همچو خورشیدى چه خوش تابید و رفت
برق چشمانش به جان مرده ام                                 جان تازه تا ابد بخشید و رفت
نیمه شب چون نم نم باران عشق                                نغمه اش در گوش من پیچید و رفت
ز اشتیاق وصل حق نالید و رفت همچون پروانه میان شعله ها                                      
قلب قرآنى او از شوق یار                             چون پرستویى چه خوش کوچید و رفت
گریه ها کردم نرو اى فاطمه                                در میان گریه ام خندید و رفت
تیره شد دنیاى ما بى فاطمه                           جان شده از ما جدا بى فاطمه 
غصه دارد بیت االحزان دلم                          من کجا، شادى کجا؟ بى فاطمه
دفتر و مشق و کالس و مدرسه                       سر به سر گشته عزا بى فاطمه
ماند بى درمان آخر درد او                       درد ما هم بى دوا، بى فاطمه
شاد بودیم با صفاى پرورش                     جمع ما شد بى صفا بى فاطمه
گر بگریم روز و شب از هجر او                                                       اشک من باشد روا بى فاطمه
با عبورش کوچه ها جان مى گرفت                                                                                                         واى بر این کوچه ها بى فاطمه
دوستان فاطمه با اشک و آه                  غرق در « یا ربنا « بى فاطمه
بس خداى مهربان دارد خبر                از دل این بچه ها بى فاطمه
رفت تا عرش خدا بى فاطمه ناله و فریاد و آه دختران                  

�روده ای از ا�تاد غال����ن دالوری

�قد�م � روح �ھاری  ���و� �ورش
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رنگ �دا

 بسمه تعالى
نورهم یســعى بین أیدیهم و بأیمانهم 
یقولون ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا إنک 

على کل شىٍء قدیر (تحریم، 8)
نوشتن از فاطمه عزیز، کار چندان ساده 
اى نیست آن هم وقتى که روح بلندش 
را شــاهد مى بینى و قلم و کالمش را 
غالب. روح انسانهاى بزرگ که همواره 
فراتر از زمان خود اندیشیده و در قالب 
تنگ جســم نگنجیده اند باعث مى 
شود مناصب و مقامات و موقعیتهاى 
اجتماعى و قراردادى تحت الشــعاع 
نورانیت و وسعت روح آنها قرار گیرد. 
تقدیرنامه ها، رتبه ها و عناوین دهان 
پرکن دیگر نیستند که ابعاد وجودى 
«فاطمه پرورش» را تشکیل مى دهند 
بلکه شاکله وجودى اوست که به همه 
این عنوان ها آب و رنگ و معنا مى دهد.
حافظ قرآن بــودن، تحصیل در جمع 

نخبگان و فرزانگان، کســب رتبه ها 
و جوایز بیشــمار... افتخارات بزرگى 
هستند اما ماندگارى فاطمه به این دلیل 
نیست که این عناوین را با خود به یدك 
مى کشد. گوهرى که در وجودش نهفته 
بود، نورى و شعله اى در قلبش روشن 
بود که در پرتو آن کسب این فضیلتها 
طبیعى و اجتناب ناپذیر بود. داشــتن 
چنین جوهرى ذیقیمــت و کیمیایى 
نایاب به همه زندگى او صبغه اى ماندگار 

بخشید: «صبغۀ اهللا».
رنگ خدا که گرفتى همه چیز با ارزش 
مى شود. آن وقت این تویى که به کانون 
فرزانگان «قدر و قیمــت» مى دهى. 
فاطمه جان! حافظان قرآنى مفتخر مى 
شوند که تو در میانشان باشى و بیش از 
همه والدین و عزیزانت به نسبتشــان 
با تو افتخار مى کننــد. رنگ خدا که 
گرفتى انسانها که هیچ، سایر موجودات 

اطرافت حتى اشیاء و جمادات از بودن 
با تو مسرور و مشــعوفند. رنگ و بوى 
رحمانى که گرفتــى قلمت از دوریت 
دلتنگ مى شــود، دیوار تکیه گاهت 
همچون «حنانه» در فراقت ناله ســر 
مى دهد! با این وجود چه انتظارى باید 
داشت از آنها که عطر وجود تو را هر روز 

و هر لحظه استشمام کردند؟
از پدرت؟ اما به حق او تربیت شــده 
مکتب تشیع اســت که مصیبتش را 
پیوند زد به مصائــب اهل بیت علیهم 
الســالم و از مادرت؟ کــه در دامان 
پاکیزه اش تو را به عطر وحى و والیت 
آغشــته کرد و به خدایت سپرد! شیر 
زن استوارى که لبخند شکر و مهرش 
را حتى در سخت ترین روزهاى نبودنت 

از یاد نبرد!
همراهان قرآنیــت تصویر فضیلتها و 
کرامتهایت را زمینه ذهنهاشان خواهند 

کرد و تو را در میان آیات قرآن جستجو 
مى نماید: «و إن اهللا لهاد الذین آمنوا إلى 

صراط مستقیم» (حج، 54)
ایمان که سینه ات را پر کرد، دست از 
گناه که شســتى و یکپارچه تسلیم و 
اطاعت شدى و ظرفى وسیع و پاکیزه 
پیش روى خدا نهــادى! در آن چه مى 

ریزد پروردگار مهربان به جز «نور»؟
«العلم نور یقذفه اهللا فى قلب من یشاء»

آن نور هــم دنیاى تو را روشــن کرد 
«فاطمه جان» و هم آخرتت را! هنیئًا 

لِک
پــروردگارا! نیک مى دانیــم که در 
میان نســل حاضر امثــال «فاطمه» 
کم نیســتند. آنها را روشــنى چشم 
ما قرار بــده تا به یمن وجودشــان 
روزهــاى انتظارمان رنــگ «فرج»

 بگیرد.
حاجیه خانم فوالدگر
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از زبان �ع�م �:
 ���ه ��ور دا�ش آ�وزی �ود؟

خانم کرمى دبیر ادبیات

  من فاطمه را از مقطع ســوم راهنمائى که دبیر ادبیاتشان 
بودم مى شناختم.از  نظر اخالقى هر لحظه از زندگى فاطمه 
درکالس من واقعاً درس براى من و بچه هاى دیگر بود چون 
فاطمه اینقدر رفتارهاى خوب از خودش نشان مى داد که نه 
تنها من ،بلکه همه بچه ها تحــت تأثیر این رفتارهاى خوب 

قرار مى گرفتند.
  در نگارش ،یک دانش آموز فعال، پرجنب و جوش همیشه 

داوطلب بود که نوشته هایش را براى بچه ها بخواند و بچه ها 
را با این نوشته ها تحت تأثیر خودش قرار مى داد. مطالبى که 
مى گفت خیلى قشنگ بود . طورى که همه بچه ها دوست 
داشتند فاطمه انشاء بخواند. همین عامل باعث مى شد که 

انگیزه اى هم در بچه ها ایجاد بشود.
  به عنوان یک دانش آموز همیشه سعى مى کرد وظایفش 

را درست انجام بدهد. 
از بعد معنوى و دینى، بچه ها خیلى وقت ها تحت تأثیر ابعاد 

شــخصیتى ومذهبى اش قرار مى گرفتند . خیلى از بچه ها 
انگیزه پیدا مى کردند که در نمــاز جماعت به خاطر وجود 

فاطمه شرکت کنند.
  من هیج وقت از دستش ناراحت نمى شدم . همیشه لبخند  

به لب داشت . با همین لبخندش ، انرژى مثبت مى داد.
خانم اطرج دبیر عربى

   کالس اول راهنمائى بود و من شناختى از او نداشتم اما از 
درب مدرسه که داخل مى شدم ماشین را پارك بکنم، صداى 
دعاى عهدى که ایشان مى خواند، توى گوش من بود. همه 
اش برایم سوال بود که این صداى دلنوازى که اینقدر به آدم 
آرامش مى دهد چه کسى اســت؟ آخر برنامه صبحگاه مى 
ایستادم نگاهش مى کردم . متوجه شــدم که با من کالس 
ندارد. بعضى وقتها در کوریدر مى دیدمش، احساس مى کردم 
که چقدر باید به او غبطه خورد که هم چهره اش آرام بخش 
است وهم اینکه با این سن و سال ، به تنهایى خودش بتواند 
برنامه صبحگاه را اجرا کند و بچه ها را وادارکند که بایستند. 

مدیریت اش خیلى خوب بود .
  کسى که حافظ قرآن مى شود، الزاماً این نیست که عامل 
به قرآن هم بشود. در کالس هاى من، حداقل هشت نفر حافظ 
قرآن دیگر هم بودند ولى وقتى دقت کنید و اینها را کنار هم 
بگذارید و مقایسه کنید، مى بینید که فاطمه کسى نبود که 
فقط حفظ کرده باشد بلکه به ذره   ذره اش عمل مى کرد و مى 

فهمید. 
خانم آرامى مدیر مدرسه راهنمایى تیز هوشان

  از همان موقع که آمد مدرســه، خاص بود .همه فکر مى 
کنند به خاطر حافظ قرآن بودن، فاطمه خاص بود اما اینطور 

نیست.
 تربیتش مهم بود. همین که در یک خانواده قرآنى بزرگ شده 
بود ، در شکل گیرى شــخصیتش بسیار مهم بود و فکر کنم 
باید تبریک به پدر و مادرش گفت. فاطمه بعد از حفظ قرآن 

، عرفانى تر شد.
  روزى که آمد مدرسه و دیدمش، خیلى به دل من و بقیه 
نشست .حفظ قرآن کمک بیشترى کرد که بدرخشد . دانش 
آموز اول راهنمایى ، بچه اى است که از ابتدائى آمده اینجا اما 
فاطمه بســیار عاقل ، خانم، با ادب، تمیز، همه چیزش عالى 
بود.سال اول حجابش خوب بود. عادى بود. زیبا رو هم بود .در 
عین شیک پوشى و منظم بودن ، محجبه هم بود. مثال سویى 
شــرتى با رنگهاى روشن قشنگ مى پوشــید، سنگین ولى 

شیک .
سرتا پاى این بچه نظم بود و همین باعث جذب مى شد .

  روزهاى آخرى بود که دیگر مى خواست برود دبیرستان. به 
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یکى از معاونها گفتم:" واى فاطمه دارد مى رود! صبحگاه را 
چه کار کنیم؟" تنها حربه اى که استفاده مى کردیم تا بچه ها 
را سر صبحگاه ساکت کنیم، این بود که  فاطمه را صدایش مى 
کردم . به قدرى قشنگ ســر صبحگاه مى خواند که ما دیگر 
اصًال در این دنیا نبودیم و بچه ها ساکت مى شدند. تا فاطمه 

خواندنش تمام  مى شد،دوباره شلوغ مى کردند !
  دخترم با او دوست بود. رفته بودند مشهد. مى گفت :"مامان 
رفته بودیم سرزمین موجهاى آبى، کلى شیطنت کردیم. اما 
وقتى نزدیک صحن و حرم مى رفتیــم، دیگر فاطمه را نمى 
شناختیم . نماز خواندنش عجیب بود . من مى نشستم و فقط 
نمازهایش را نگاه مى کــردم . نمازهاش خیلى با طمأنینه و 

طوالنى و عرفانى بود.
آقاى عبداللهى مدیر کل جامعه ا لقران استان 

اصفهان

با ده، بیست نفر از جامعه القرآن یک سفر به مکه داشتیم.در 
برخوردهایى که داشتیم خیلى با متانت، خیلى با ابهت بودند.

براى من چیزى که جالب بود این که پیگیر امورات بقیه قرآن 
آموزان بودند مثًال قرآن آموزان دیگر اگر پولى نیاز داشتند یا 
مشکلى داشتند، ایشان پیگیر بودند و تالش مى کردند مشکل 

حل شود هرچند کسان دیگرى مسوول این امر بودند.  
خانم نیلچیان، مدیر مدرسه فرزانگان امین 1

  چیزي که شاید آدم بیشتر از فاطمه در ذهنش هست اینکه 
وقتى وارد اتاق پرورشى مى شدم، یکی از چهره هایی که آنجا 
حضور دائم داشت، فاطمه بود و دلیل حضورش هم این بود 

که حاال یا قرار بود قرآن بخواند یا تواشیح یا سرود.
 این چهره به عنوان یک چهره متیــن، مؤدب، همراه با وقار 
خاصی که ســالمش را با آرامش می کنــد، لبخندش را به 
لب هایــش دارد. دختري کــه از جهــت وضعیت ظاهري 
خیلی مرتب،منظــم، تمیز، چون متاســفانه مــی بینیم 
بچه هایــی را که اهل درس هســتند، خیلــی به وضعیت 
ظاهریشان توجه ندارند، خیلی به    فعالیت هاي دیگر،مشتاق   

  نیستند.
   روزهایی که ما جایزه می دادیم، مثال اعالم می شــد که 
منتخبین مسابقات قرآن ناحیه، یکی از اسامی که خوانده می 
شد، فاطمه پرورش بود، می آمد جایزه می گرفت و می رفت. 
دوباره اعالم می شد منتخبین گروه سرود و دوباره فاطمه مى 
آمد. آن روز همه می خندیدند و مى گفتند که فاطمه همه 
جایزه ها را درو کرده است یا فاطمه امروز باید وانت بگیرد و 

جایزه هایش را ببرد.
یک چیز خنده دار دیگر اینکه چون در رشــته هاى مختلف 
شرکت مى کرد و جایزه ها متشابه مى شد مثال یک روز سه تا 
دیوان مثنوى جایزه مى گرفت، به او مى گقتیم که بعدا بیا و 

جایزه ات را عوض کن! 
خانم بیات ،معاون دبیرستان فرزانگان 

   در مراسم خیریه تا دلتان بخواهد شرکت مى کرد مثًال یک 
بار تعدادى روسرى آورده بود براى فروش. دریغ از یک رنگ 
مشــکى! همه رنگ شادى داشتند. فروختشــان و پولش را 

صرف خیریه مى کردیم. 
   از چند قدمى وقتى مى دید یکى از مربى هایش به سمت 
او مى آید، مى ایســتاد و دســت ها را  منظم پهلوى هم مى 
گذاشت، سر را کمى خم مى کرد، بسیار با احترام رفتار مى 
کرد و درواقع این احترام را به خودش مى گذاشت. همیشه 

وقتى از کنار در اتاقم رد مى شد، سالم مى کرد .
 ســالم زیبایى همراه با تواضع و صفا و صمیمیت که به دل 

مى نشست.
   در اعتــراض هایى که بچه هــا مى کردنــد ،او همراه با 
دوستانش مى آمد. بچه هاى دیگر بر خوردشان تند بود ولى 
او فقط نگاه مى کرد و حتى بچه ها را راضى مى کرد که برنامه 
ریزى دفتر به نفع آنهاســت . مطلبى که در قرآن آمده براى 
احترام به بزرگتررا با تمام وجود عمــل مى کرد. گاهى اگر 
اعتراض به برنامه ریزى دفتر داشت، آنقدر با تواضع مطلب 

را مى گفت که طرف مقابل مجبور مى شد آن اعتراض 
را محترمانه بپذیرد. 

   آخرین بــارى که فاطمه را دیدم، جلســه 
امتحان بود. داشــت از معلمش حاللیت مى 
طلبید.براى من عجیب بود کــه بعد از هر 
امتحانى مى رفت از معلمش حاللیت مى 

طلبید.
خانم سنجرى دبیر فرزانگان

من شخصیت فاطمه را نه مى خواهم 
با حافظ قرآن بودنش و نه با حجاب 
و نه چیز دیگرى توصیف کنم. االن 

بیست وپنج ســالى مى شود که 
من با بچه هاى همسن فاطمه 

ســروکار دارم. فاطمه از هر 
نظر متفاوت بود. در مدرسه 
مــن چــون بچــه هاى 

تیزهــوش تحصیل مى 
کنند ،بــراى 25صدم 
نمره گاهــى دانش 
آمــوز ، نصــف روز 
جلــوى معلم مى 
ایستد و من دیدم 
معلمین  تمــام 
فاطمه مى گفتند 
هر ورقه اى که ما 

به فاطمه تحویل 
مى دادیم، خم مى 
شد وتشکر مى کرد. 

خانــم جعفرپــور دبیر 
فرزانگان

در مدرســه ما، مراسم پایان 
ســال با چیدن سفره هفت 
ســین ،همــراه بــا معلم 
محبوبشــان اســت. من 
با کالس فاطمــه بودم.
عکســهایش را که مى 
دیدیم عکسى نبود که 
فاطمــه در آن عکس 
صاف ایســتاده باشد! 
اما در عیــن حال وقار 
ومتانت داشت.دختر 
جامــع االطرافى بود. 
ازآنهایــى که هرکس 
دلش مى خواست یک 
دختر آنطورى داشته 
باشــد. در این مدرسه، 
بچه هایى کــه در عین 

درس خوانــدن، زندگى 

 در اعتــراض هایى که بچه هــا مى کردنــد ،او همراه با 

خوشتر آن باشد که سر دلبران 
گفته آید در حدیث دیگران

 در اعتــراض هایى که بچه هــا مى کردنــد ،او همراه با 
دوستانش مى آمد. بچه هاى دیگر بر خوردشان تند بود ولى 
او فقط نگاه مى کرد و حتى بچه ها را راضى مى کرد که برنامه 
ریزى دفتر به نفع آنهاســت . مطلبى که در قرآن آمده براى 
احترام به بزرگتررا با تمام وجود عمــل مى کرد. گاهى اگر 
اعتراض به برنامه ریزى دفتر داشت، آنقدر با تواضع مطلب 

را مى گفت که طرف مقابل مجبور مى شد آن اعتراض 
را محترمانه بپذیرد. 

آخرین بــارى که فاطمه را دیدم، جلســه 
امتحان بود. داشــت از معلمش حاللیت مى 
طلبید.براى من عجیب بود کــه بعد از هر 
امتحانى مى رفت از معلمش حاللیت مى 

خانم سنجرى دبیر فرزانگانخانم سنجرى دبیر فرزانگان

من شخصیت فاطمه را نه مى خواهم 
با حافظ قرآن بودنش و نه با حجاب 
و نه چیز دیگرى توصیف کنم. االن 

بیست وپنج ســالى مى شود که 
من با بچه هاى همسن فاطمه 

ســروکار دارم. فاطمه از هر 
نظر متفاوت بود. در مدرسه 
مــن چــون بچــه هاى 

تیزهــوش تحصیل مى 
25صدم 
نمره گاهــى دانش 
آمــوز ، نصــف روز 
جلــوى معلم مى 
ایستد و من دیدم 
معلمین  تمــام 
فاطمه مى گفتند 
هر ورقه اى که ما 

به فاطمه تحویل 
مى دادیم، خم مى 
شد وتشکر مى کرد. 

خانــم جعفرپــور دبیر خانــم جعفرپــور دبیر 

در مدرســه ما، مراسم پایان 
ســال با چیدن سفره هفت 
ســین ،همــراه بــا معلم 
محبوبشــان اســت. من 
با کالس فاطمــه بودم.
عکســهایش را که مى 
دیدیم عکسى نبود که 
فاطمــه در آن عکس 
صاف ایســتاده باشد! 
اما در عیــن حال وقار 
ومتانت داشت.دختر 
جامــع االطرافى بود. 
ازآنهایــى که هرکس 
دلش مى خواست یک 
دختر آنطورى داشته 
باشــد. در این مدرسه، 
بچه هایى کــه در عین 

درس خوانــدن، زندگى 

 در اعتــراض هایى که بچه هــا مى کردنــد ،او همراه با 
دوستانش مى آمد. بچه هاى دیگر بر خوردشان تند بود ولى 

خوشتر آن باشد که سر دلبران 
گفته آید در حدیث دیگران
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کنند، کمتر داریم.هستند اما کســانى که مثل فاطمه مى 
درخشند،کم هستند.

ناهیــد کریمى مســئول بخش دانــش آموزان 
دخترکانون نخبگان جوان سال90-91

  گاهى به بچه ها فرصت مناظره مــى دادیم.گروه موافق 
ومخالف. یک روز که موضوع مناظره "حجاب آرى یا نه؟ "بود 
بچه ها به من خبر دادند که فاطمه رفته در گروه مخالفین. 
بعضى ها از دستش ناراحت شده بودند. انتظار این کار را از 

فاطمه که پوشش خوبى داشت، نداشتند. 
مى دانستم فاطمه تعمدا این کار را کرده بود. گاهى اینطور 
رفتار مى کرد. مى خواســت به همه بفهماند که با استدالل 
محکم، چادر را انتخاب کرده اســت. اگــر از اول توى گروه 
موافقیــن قرار مــى گرفت، همــه قضاوت هاى ســطحى 
درموردش مى کردیم مثل اینکه شــاید با خواهش خانواده 
ى مذهبى خودش حجاب دارد، ولى مى خواست فضا براى 
شنیدن همه سنخ حرفى باز بشــود. فاطمه با جو همراه مى 
شد همیشه، ولى هیچ وقت ندیدم جوگیر بشود. همیشه براى 

خودش و براى هر کارش دلیل قانع کننده اى داشت.
   بدون آنکه باهم قرارى داشته باشیم، توى اداره رفتار بچه 
ها وکالس ها به گروه مربى ها و من کمک مى کرد. سوال مى 

پرسید.
 جواب هاى منطقى و در عین حال قابل فهم براى هم سنى 
هاى خودش مى داد.همیشه متبسم مى دیدى اش. محبت 
هاى خدا را توى زندگیش مى دید و قدردانى قشــنگى مى 

کرد. اینکه از هر نعمتى خیلى قشنگ استفاده مى کرد .
    از زمانش خوب استفاده مى کرد. این را مخصوصا وقتى 
فهمیدم که با بچه هاى کانون، توى ماه مبارك آخرین سالى 
که با او بودیم، شب نشینى صمیمى داشتیم. هروقت مى دید 
حرفاى بچه ها یا شیطنت هاشان زیاد از حد مى شود و وقتش 
ضایع مى شود، مى رفت سر لپ تاپش و بخشى از کارهایش  

انجام مى داد ودوباره مى آمد در جمع بچه ها.
خانم حامى  رابط کانون فرهنگى مدرس

بعد از اینکه فاطمه آمد  به گروه من، قبل از کالس باید خیلى 
چیز مى خواندم چون اینقدر سئواالش سطح کالس را برده 
بود باال که بچه هایى کالس من در مرکز معروف شده بودند 

که سطحشان باالتر از همه است. 
راحت از سوالش نمى گذشت. اینقدر ســوال مى کرد تا به 
جواب برســد. یک وقت من در پاسخ مى ماندم. مى گفتم:" 

فاطمه جان من جلسه بعد جواب سئواالت را مى دهم."
با اینکه اطالعاتش از همه بچه ها باالتر بود،کمترین غرورى 

نداشت. سال بعد، نصف بچه ها رفتند جامعه براى حفظ.
تثبیــت  کالس  شــفیعى،معلم  میــر  خانــم 

محفوظات جامعه القران و گروه تالطم

   فاطمه تسلط روى الحان داشت . صوت ولحن خوبى هم 
داشت. آنقدر با ادب بود که وقتى فشار کالس روى من زیاد 
مى شد ، کالس را آرام مى کرد. قبل از من، از کالس نمى رفت 
بیرون . تا به من خسته نباشید نمى گفت، نمى رفت بیرون. 

شیطنت هایش زیرکانه بود چون من استادش بودم . فاطمه 
فاصله را حفظ مى کرد وجورى رفتار نمى کرد که من متوجه 
بشوم اما بعدا بچه ها مى گفتند خیلى سر کالس شیطنت مى 

کردیم .
    مواقعى که امتحان داشت و نمى رسید قرآنش را حاضر 
کند، قبلش مادرش به من اطالع مى دادند و بعد فاطمه توى 
برگه گزارش کالسى مى نوشت که من با عرض شرمندگى 
این جزءها را نخواندم .خیلــى چارچوب دار رفتار مى کرد و 
بنظر من فاطمه متفــاوت بود چون همه بچــه ها این طور 

نبودند که عذر خواهى کنند. 
   وقتهایى که جو کالس سنگین مى شد، اجازه مى گرفت و 
مى گفت:" میشه یه شعر بخونیم؟ "و بعد با هم همخوانى مى 
کردند و همسرایى کوچکى داشتند . بچه ها  هم انرژى مى 
گرفتند . اگر هم رویش نمى شــد که به من بگوید، از طریق 

بچه ها به من اطالع مى داد تا فضاى کالس عوض شود.
خانم سروش ،معاون پرورشى دبیرستان

  با وجود اینکه حافظ بود و درسش خوب بود، در برنامه هاى 
مختلفمان شرکت داشت. گروه سرود، تواشیح، عضو فعال 
بســیج ، شــوراى دانش آمورزى، رئیس هیأت مذهبى هم 

بودند.
   جاى فاطمه در باغ ابریشــم که کنگره قرآنى برگزار شد، 
خالى بود بعنوان کسى که رتبه اول را آورده بود. نمایشگاهى 
از دست نوشته هاى فاطمه جان گذاشته بودیم. بچه هایى که 
از سراسر کشــور آمده بودند همراه مربیاشان، خیلى تحت 
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تأثیر قرار گرفته بودند از شخصیت فاطمه.
   فاطمه از همان سالى که از مشهد آمد ، به نظرم خیلى 
تغییر کرده بود. جذابیت ومعنویتش خیلى بیشتر شده بود. 
خیلى معقول تر از  قبل شده بود. فکر مى کنم خانواده اش 
این را بیشتر مى فهمیدند طوریکه وقتى تواشیح تمرین 
مى کردیم و وقتى آقاى پرورش دنبال فاطمه مى آمدند، 
من نگاه آقاى پرورش به فاطمه و فاطمه به پدرش را حس 
مى کردم .خیلى متفاوت تر از سالهاى گذشته برخورد مى 

کردند.
   براى کنگره قرآنى یزد که بچه ها را برده بودیم، فاطمه 
انتخاب شد بعنوان نماینده در اختتامیه که تشکر بکند از 
کادرى که آنجا بودند. وقتى رفت و شروع کرد به صحبت 

کردن بسم اهللا رب النور و....  
خانمى که کنار من نشســته بود گفت:" کالمى  که این 
دختر مى خواند در عمق وجود من اثر کرد و نشست. شما 
هم همین طور هستید؟"گفتم:" خدا حفظش کند، ایشان 
از بچه هاى خوب ما هستند." گفت:" خدا حفظش کند، 

ببخشد به پدرو مادرش ."
خانم عظیمى، دبیر دینى

  بچه هــاى حافظ قرآنى بودند که خیلــى آرام بودند و 
کارى به هیچ چیز نداشــتند غیراز اینکــه ما در مواقعى 
کمکى از آنها مى خواســتیم ولى فاطمــه اینطور نبود. 

خودش در کالس دینى،همه را به چالش مى کشاند 
خانم احتشامى، مربى پرورشى

   آنچه که فاطمه را از بقیه بچه ها متمایز مى کرد این بود 
که با همه مى جوشید. در مسافرتهایى که داشتیم وقتى 
مى رفتم درخوابگاه یا اتاق بچه ها سر مى زدم، مى دیدم 
که با همه ى بچه ها ،نه فقط با دوستان صمیمى خودش، 
مى جوشید واین براى یک فرد مذهبى خیلى خوب است.

یکسال که رئیس شورا بود، وقتى بچه هاى شوراى دانش 
آموزى در جلسات که با مدیریت مدرسه و معاون پرورشى 
داشتند، یا با مسئول شورا داشتند،نظرات و دیدگاها یشان 
را مطرح مى کردند، عده اى  دیدگاه انتقادى داشتند و  با 
لحن نامناسب مشکالت بچه ها را مى گفتند. فاطمه که در 
شورا بود همیشه ســعى مى کرد به بچه ها آرامش بدهد. 
اگه مى دید لحن صحبت کــردن دانش آموزى، مقدارى 
خارج از ادب هست، حتماً تذکر مى داد یا سعى مى کرد 
خودش آن کالم را به طرز معقول و درســتى ارائه کند و 
اجازه نمى داد از دایره ادب خارج شود. همیشه به صورت 
منطقى برخورد مى کــرد. انگار یک پلــه از بقیه بچه ها 

جلوتر بود.
 خانم کریم زاده  اســتاد صوت ولحن جامعه 

القران

در سفر مکه،  چیزى که براى خودم من هم خیلى جالب بود، 
این بود که مى دیدم این دختر اینقدر خودساخته و در نوع 
خودش مستقل است که اصال نیازى به کسى ندارد. دخترى 
که همه وظایفش را مى داند، مى داند چه موقع باید از خواب 
بیدار شود، چه موقع باید زیارت برود، تمام برنامه هایش منظم 
باشد... معموال بچه ها خیلى دوست دارند زود مستقل بشوند. 

آیا این بچه از پس موظفاتش بر مى آید؟ 
وظایف، حدود رفت و آمدش را مى داند؟ حدود شــرعى و 
حجابش را میداند؟ حــدود گفتارى اش  میداند؟خب وقتى 

همه اینها را بتواند به خوبى انجام بدهد،بله مى شود.
   توى مکه رفتیم خرید. من با فروشنده عربى صحبت مى 

کردم. گفتم: فاطمه جان چیزى مى خواهى؟ 
گفت: مى خواهم براى برادرم چیزى بخرم. گفتم: مى خواهى 
برایت بپرسم؟ گفت: نه، خودم مى پرسم. شروع کرد انگلیسى 
صحبت کردن با آن آقا. من واقعاً لذت بردم، گفتم: بارك اهللا، 
آفرین ،چقدر خوب و مسلط! گفت: از بس از کودکى در کنار 
قرآن ، زبان انگلیسى را شنیدیم، مسلط شده ام. . من به یاد 
ندارم صداى قهقهه ایشون رو شــنیده باشم، با وجود اینکه 
ایشون همیشه لبخند داشت ... اینا چیزى نیست که ما بتونیم 
از حجب و حیا ندید بگیریم. همش بر میگرده به همون ریشه 
ى محجوب بودن و حیاى عمیقى که در تربیت و رشــد این 

بچه بحمدهللا به کار گرفته شده.
چیزى که براى من خیلى جالبه و مــن همون موقع هم به 
مادرشون تبریک مى گفتم این خصوصیت اخالقى شونو و 

هم مصداقشو به هم سن و ساالى خودش مى گفتم این بوده 
که مطیع بودن در زمینه پیشــرفت تحصیلى بسیار مؤثره 
یعنى یکبار نشــد من به این بنده خدا یه برنامه اى رو بگم 

ایشون انجام نده 
خانم نصرالهی، دبیر شیمی 

  جالب ترین خاطره از ایشــان این بود که روز آخر که آمد 
مدرسه، امتحان شیمی داشت . من براي خودم خیلی متأسف 
شدم چون با وجود اینکه این دختر، بسیار دختر خوبی بود، نه 
اهل غیبت بود، نه رفتار بی ادبانه اى از او دیدم، آمد روبروي 
من ایستاد و گفت:" خانم حالل کنید." نمی دانم بابت چه می 
گفت ولی کاش من هم گفته بودم، کاش من هم از او حاللیت 

خواسته بودم.
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حا��ه خا�م �والد��:
 ���ه یک �ؤ�ن کا�ل �ود     

حاج خانم شما ازچه موقع فاطمه 
را مى شناسید؟
از وقتى که بدنیا آمد.

  حاج خانم شما مادر فاطمه را تغذیه 
روحى کردید. چــه توصیه هایى مى 

کردید به خانم شهشهانى؟ 
گفتم زن باردار و بچه شــیرده گناه نکند، با 
وضو بودن، نماز شــب خواندن، ذکر و قرآن 
ودعــا . وقتى بچه بدنیا آمــد یکى لقمه که 
باید خیلى این لقمه پاك باشد، همه جا آدم 
غذا نخورد، کیفیت غذا، دعــا، چیزهائیکه 
براى زن باردار استرس نداشته باشد، غصه 
نخوردن، بهرحال اینها چیزهائى  است که 
باید رعایت کرد. فاطمه در حقیقت با قرآن 
بزرگ شــد. با قرآن و مسائل دینى ومسائل 
شرعى و مســائل اخالقى. تربیت خود حاج 
خانم هم بســیار مهم بود.ایشان واقعاً دقت 
داشتند براى بچه شان . من فقط در بچگى 
او، او را بدون روسرى دیدم. ولى بعد همیشه 
با روســرى محکم ،مقنعه البته شیک و ترو 
تمیز و پوشیده . همیشه همین جورى بود. 

مادرش نســبت به فاطمه حالت دوســتى 
داشــتند و چون خودشــان هم رشته شان 
مســائل تربیتى بود با ایشــان رابطه خیلى 
خوبى داشت ومن فکر مى کنم حاال جایش 
براى ایشان خیلى خالى است. شاید اگر این 

رابطه را نداشتند، اینقدر سخت نبود. 
فاطمه از چند سالگى شاگرد شما 

شد؟ 
همان ایام یک ســال که سال حفظ قرآنش 
بود، شــاگرد مســتقیم من بود اما قبلش 
متفرقه مثًال هر جا مــادرش بود،او هم مى 

آمد. 
اصًال آدم احســاس نمى کرد کــه او دختر 
خانم مدیر اســت. مادرش اینجا مدیر است 
. لوس بازى نداشت. حتى اگر دیر مى آمد ، 
مى رفت برگه مى گرفــت از دفتر و مى آمد 
سر کالس. مربیان او مى گفتند اصًال اینطور 
نیســت که بگوید مامانم اینجا هستند و یا 
سوءاستفاده کند. من سر کالسهایم، تفسیر 
قرآن مى گویم اول. ساعت کالسشان با من 
بود. او جزء بچه هایى بود که خیلى با دقت 
گوش مى داد. نه مثل بقیه بچه ها که گاهى 
سرکالس اند ولى دارند قرآن حفظ مى کنند 

یا با گوشى بازى مى کنند و یا ..... بچه خیلى 
خوبى بــود. گوش مى داد. بحــث مى کرد 
.سئوال مى کرد. از بچه هایى نبود که حرفى 
که میزنى، زود بپذیرد .اهل تحقیق بود. اهل 
بحث کردن بود. فاطمه آدمــى نبود که در 
بســته حرف را قبول کند. با استدالل مى 
پذیرفت. به جایش اهل گریه و زارى هم بود. 
از دست نوشته هایش پیداست. من فکر مى 
کنم متأسفانه فاطمه را نشناختم و خیلى از 
فاطمه ها را نشــناختم. من از دست نوشته 
هایش احساس کردم مثل یک زن 50-40 
ساله که خیلى اهل مناجات و رازو نیاز است، 
شده است. خیلى به ریزه کاریها توجه دارد و 

در محاسبه خیلى حساس است. 
*فاطمه اهل شوخى و خنده بود؟

خوش سخن بود . اهل بدجنسى و شیطنت 
نبود .خوش رو بود. صــوت و لحن وصداى 
خوبى داشت. مثًال راجع به حضرت على علیه 
السالم حرف مى زدیم، خود بچه ها شعرهاى 
متناسب مى خواندند و جو کالس را عوض 
مى کردند. فاطمه جزء این گروهها بود. ذوق 

همخوانى و اینجور کارها را داشــت. بچه ى 
با اســتعدادى بود .بعضى بچه ها وقتى مى 
آیند در حفظ ، نمى توانند کار دیگرى انجام 
بدهند، فاطمه کارهاى گروهى فوق برنامه 
هم داشت. همیشه مسابقه شرکت مى کرد 

و رتبه مى آورد.
خیلى آقــاى پرورش ســعى مــى کردند 
خودشان فاطمه را ببرند و بیارند .وقت مى 
گذاشتند با ســرویس نرود. تنها نرود، تنها 
نیاید ،و او هــم قبول مى کــرد. در کالس 
خیلى موقر بود و مؤدب بود. ما با هم ارتباط 
داشتیم. من پسردار بودم. وقتى بزرگ مى 
شدند ، مهمانى یا زیارت که مى رفتیم ،اصًال 
چیزى من نمى دیدم که او با پســرهاى من 
که کوچک بودند باهم بخندند و بازى کنند. 
ضمن اینکه اهل شــوخى و  خنده و بازى و 
شــیطنت بچگى  بود .ولى با پسرها اصًال و 

واقعاً رعایت مى کرد. 
حرف آخر؟

امام جواد(ع) مى فرمایند که مؤمن به ســه 
چیز احتیاج دارد:1-توفیق الهى2- خودش 

واعظ خودش باشــد3-از آن کس که او را 
نصیحت مى کند مى پذیــرد . فکر مى کنم 
توفیق الهى شامل حال او بود. از دست نوشته 
هاش متوجه دو مطلب اول مى شــدم ولى 
سومى را واقعاً داشت . یعنى مى پذیرفتى که 

او یک مؤمن کامل بود .
من بچه ها  را سالهاســت مى بینم .حالت 
چهره ها را مى بینم و مــى فهمم که او این 
حرف را پذیرفته است یا نه .خیلى فرق دارد 
اینکه او یاد گرفته یا نه، پذیرفته در مقام عمل  
یا نه،فاطمه در مقــام عمل ، پذیرش خوبى 
داشت. او دختر همســن در  فامیل نداشت. 
دوروبرش دختر دیگــرى نبود. در حقیقت 
خواهرهاى فاطمه همین بچه هاى مذهبى 
بودند. الگوى او در همین جاها بودند. رشد و 
نمو او در همین جاهاى مذهبى بوده است. با 
سن کمش، کربال و مشهد رفت،3 بار کربال- 
50 بار مشــهد، اینجور نبود کــه از زیارت 
ائمه و حرم خسته شــود.البته جاهاى دیگر 
چادگان،شمال و ...  هم مى رفتند،اما حاصل 

کارشان چیزى بود که این نتیجه را داد. 

 ���ه یک �ؤ�ن کا�ل �ود     
   مادرش نســبت به فاطمه حالت 
دوستى داشتند و چون خودشان هم 
رشته شان مســائل تربیتى بود با 
ایشان رابطه خیلى خوبى داشت ومن 
فکر مى کنم حاال جایش براى ایشان 

خیلى خالى است.
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مسئولیتهاى فاطمه
 رییس شوراى دانش آموزى از کالس 
چهارم دبســتان تااول دبیرستان 
وعضو شوراى دانش آموزى دبیرستان
 عضــو اتحادیه انجمن اســالمى 

دانش آموزى
  عضو بنیاد ملى نخبگان کشور 

 معاون نیروى انســانى واحد دانش 

آموزى حوزه مقاومت بسیج
 عضو کانون   نخبگان جوان استان 

اصفهان
 معاون برنامه ریزى واحد مقاومت 

پیشگامان فرزانگان امین
 عضو کانون فرهنگى شهید آیت اهللا 

مدرس

افتخارات فاطمه
 حافظ کل قران کریم

 کسب مدر ك کارشناسى علوم قران
 کسب رتبه دوم کشورى طرح ستاره 

دخت ایران اسالمى سال 91 
 کســب عنوان برتر آزمون المپیاد 

علمى ادبى
 کســب رتبــه دوم حفظ20جز 

مسابقات کشورى اوقاف
 نفر برتر آزمون سراسرى حفظ کل 

قران کریم وزارت ارشاد اسالمى
  کسب رتبه اول رشته حفظ 5 جزو  

رشته 5 1جز استانى فوالد مبارکه
 کســب رتبه اول اســتان رشته 

تواشیح 
 کسب رتبه دوم مسابقات تواشیح 

موسسه بینه
  کســب رتبه ا ول حفــظ مقطع 
راهنمایى مســابقات بسیج دانش 
آموزى مرحله اســتان ورتبه سوم 

مرحله کشورى
 کسب رتبه اول دوم سوم ناحیه در 

رشته سرود درسالهاى90-91-92
 کسب مقام دوم مسابقات شنا

 کسب مقام دوم رشته خوشنویسى
 کسب رتبه اول مسابقات حفظ قران 
فرزنــدان فرهنگــى  در چنــد

 دوره

�ت یاد ���ه ه ��آ�ی ��پاد با ��ا�یدا �ت یاد ���ه���اری �ن��  ��پاد با ��ا�یدا

آقاى احمد پور کارشــناس اداره استعدادهاى درخشان 
اداره ک ل آموزش و پرورش استان اصفهان:

بیســت و یکمین و بیســت و دومین کنگره سراســرى 
قرآن کریم ســمپاد دانش آموزان مدارس استعدادهاى 
درخشان کشــور در آذر ماه 1393 در اســتان اصفهان

 برگزار گردید. با توجه به این که فاطمه پرورش از دانش 
آموزان برگزیده مسابقات قرآن سمپاد و از دعوت شدگان 
به این کنگره از قبل بود  به همین خاطر ، ستاد برگزارى 
این برنامه عالوه بر این که  تصویر ایشــان را در پوســتر 
اصلى حک نمود ، در دومین شــب کنگره، برنامه محفل 

قرآنى با حضــور پدر ومــادر فاطمه و با حضــور قاریان 
و حافظان برتر کشــور در اردوگاه شــهید بهشــتى باغ 
ابریشــم برگزار گردیــد. همچنین نمایشــگاهى از آثار 
هنرى و دل نوشته هاى این چهره محبوب در این کنگره 
در معرض دید مســؤوالن، قاریان و شــرکت کنندگان 
قرار گرفت. از جمله کســانى که از این نمایشگاه بازدید 
کردنــد معاون وزیــر آمــوزش و پرورش جنــاب آقاى 
کفاش و آقاى دکتر شــجاعى رییس مرکز ملى پرورش 
اســتعدادهاى درخشــان و دانش پژوهان جوان کشور

 بودند.

بازدید معاون وزیر آموزش و پرورش
 آقاى کفاش از نمایشگاه دلنوشته هاى 

فاطمه در  کنگره قرآنى سمپاد

�عا���ھای ا��ما�ی  ���ه:
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خا�م �وزدا�ی
خا�وم ���ه �ن رو ���ه ����م �و�ع �س؟خا�وم ���ه �ن رو ���ه ����م �و�ع �س؟

سخت است هم دوست باشى با یک نفر ،هم معلمش بعد یکباره 
پشت سرت را نگاه کنى و فقط خاطره هایى را ببینى که نه مى توانى 
با آنها بخندى و نه گریه کنى.فقط یک چیز سرد مى نشیند توى 

قلبت و فشارت مى دهد و مى گوید:چه زود گذشت!شاید هم ....
خانم جوزدانى از فاطمه مى گوید.  

 از بچگى  دیده بودمش، موقعى که مى آمدیم حفظ، فاطمه جان با 
مادرش توى دفتر بودند. شاید دو سالش نبود که من دیدمش. سال 
اولى که من کالس حضورى داشتم (حفظ تخصصى) فاطمه جان 
مى آمد سر کالس من. مخصوصا از بعد از عید، نیمه دوم کالس. با 
بچه هایى که تقریبا هم سن و سالش بودند خیلى گرم بود. وقتهایى 
که بچه ها مباحثه مى کردند، من و فاطمه مى نشستیم چند جزئى 
که حفظ بود را با هم مرور مى کردیم. شاگرد رسمى نبود، مثل یک 
دوست مى آمد. با بچه هاى کالس من دوست بود. با من هم مثل 

یک دوست برخورد مى کرد.
  همیشه حفظ حرمت داشت برایم به عنوان یک مربى. حفظش 
خیلى خوب بود. جزء بهترین شاگردهاى کالس و دو سه نفر اول 
کالس بود که انتخاب شدند براى حفظ حضورى و یکسال باهم 

بودیم. 
بچه هاى کالسهاى حضورى، شاگرد و مربى بعد از یکى دو ماه، 
خیلى صمیمى مى شوند یعنى صمیمیت خیلى خاصى بینشان 

برقرار مى شود. همان طور که هنوز هم هست. 
 هفته اى یک بار ما جلسه داشــتیم. با این که بچه ها حضورى 
بودن، کالس داشتن و ... ما جلسه اى داشتیم به نام تالطم  و در این 
جلسه، فاطمه همیشه بود. جزء بچه هاى پر و پا قرص تالطم بود. 
شاید ما 5 یا7 نفر بودیم که همیشه مى رفتیم. فاطمه، یکى از آنها 

بود. 
با همه این حرفها، فاطمه حفظ حریمش هیچ وقت از بین نرفت. 
آن موقع بچه هایى بودند که مثًال  با من قهر مى کردند که خانم 
چرا این کار را کردید؟! یا تذکرى که مى دادم، به او بر مى خورد و دو 
روز با من قهر بود و خیلى سر و سنگین مى شد. فاطمه هیچ وقت 
اینطور نبود. دعوایش مى کردم، جریمه مى کردم، همیشه سرش 
پایین بود و مى گفت: «چشم خانوم! باشه.» مى گفتم این کار را  

بکن، مى گفت: «چشم. «
   شش ماه، دوست بودیم. بعد شد شاگرد من. حفظ حریمش 
بیشتر شد، در عین صمیمیت بیشتر.آن موقع صمیمى بودیم، مثل 
دو تا دوست با هم تثبیت مى کردیم. مى آمد سر کالس، بچه ها 
داشتند مباحثه مى کردند و ما باهم مثًال جزء 4 را که حفظ بود، 
تثبیت مى کردیم.ولى بعد که شد شــاگرد من، از دوستى رفت 
سمت شاگرد و معلمى. در عین حال که صمیمیتش خیلى بیشتر 

و شدیدتر شد.
  فاطمه همیشه مى گفت: «خانوم میشه من رو تاقچه بشینم 

موقع درس؟ «مى گفتم:» برو بشین. «عکسایش را دارند بچه ها.
  فاطمه دو سه تا تکیه کالم داشت که خیلى استفاده مى کرد. 
یکى این بود که مى گفت «َحیِفس» با لهجه غلیظ اصفهانى مى 
گفت «خانــوم َحیِفــس». وقتــى مکالمه داشــتیم بــا هم، 

مى گفت«خانوم بریم جامعه، جامعه خونِمون کم شده». یعنى 
بریم جامعه، قرارمان را جامعه بگذاریم.

  فاطمه یک چیز خیلى خاصى داشت و فاز ذهنى اش فرق داشت 
با بقیه. دین را  تقلید نمى کرد  و با تحقیق مى پذیرفت. مثالً یکى از 
ســواالتى که فاطمه معموالً در کالس مى کرد، سواالت دینى 
اعتقادى بود. مى گفت:» خانوم! چرا ما مثالً اعتقاد داشته باشیم به 
معاد؟ ما که ندیدیم؟!» یکى دیگر از بچه هاى کالس هم در این 
زمینه مثل فاطمه بود.گاهى سواالت خیلى عجیب و غریب مى 
پرسیدند که جوابش را نمى دانســتم و از اساتید دانشگاهى مى 

پرسیدم و به آنها جواب مى دادم. 
بعضى چیزها را خودشان تحقیق مى کردند. مى گفتند:» خانوم ما 
به یه چیزى رسیدیم. دانشمندها تحقیق کردن که مثالً این چیزى 
که اسالم گفته حرامه، به این علته!» دنبال این چیزها خیلى بود.  به 
جوابش هم مى رسید. این نبود که بگوید من نماز نمى خوانم چون 

اعتقاد ندارم مثالً! سواالهاى فاطمه این طورى نبود. 
  توى مشهد مى خواستیم برویم گردش. یکى از بچه ها نیامد.

خودش نخواست بیاید.ما رفتیم. خیلى هم خوش گذشت.وقتى 
فهمید، خیلى ناراحت شد که چرا نیامده.شروع کرد به بدخلقى با 
من که چرا من را با خودتان نبردید و از این حرفها. فاطمه بالفاصله 
گفت: «خانوم قرار نیست صبح تا شب و شب تا صبح همه اش در 
کنار ما باشند و ما را مثل جوجه بزرگ کنند. خانوم هم مى خواهند 

بروند جایى باالخره.
برنامه دارند براى خودشان. تو نباید این انتظار را داشته باشى...» 
فاطمه خیلى قشنگ، نه با رفتار بد، با همان حس شوخى و رفتار 
خاص دوستانه، با همان حالت خودش براى او گفت . خیلى منطقى 

جواب داد .
  سر کالس براى تولد امام کاظم علیه السالم یکى از بچه ها کیک 

خریده بود. گفتم: «بچه ها هرچى مى خوایید همین اآلن دعا کنید، 
به شما مى دهند. امامان چیزى نیست که ندهند. « بچه ها گفتند:» 

تا جزء 13 تمام نشده، برویم مشهد.» همین هم شد. 
قبل از این که ســوار اتوبوس بشــویم و برویم، به بچه ها گفتم: 
«بچه ها! ما عیدى از امام کاظم علیه السالم گرفتیم، از پدر امام 
رضاعلیه السالم. شما همه دست پدر و مادرتان را ببوسید که شما 
را فرستادند حفظ و تشکر کنید.» همه با عشق رفته بودند و دست 
پدر و مادرشان را موقع خداحافظى بوسیده بودند. فاطمه تا لحظه 
سوار شدن، مادرش را ندیده بود، تا دیدشان دوید رفت دستشان را 
بوسید.بعد گفت:» من دست مامانم را آخر همه و نزدیکتر به امام 

رضا علیه السالم بوسیدم.»
  مکه با هم رفتیم خرید. چند مدل لباس خرید. لباس اسپرت 
خیلى دوست داشت و خیلى اسپرت لباس مى پوشید. 5-6 نفر بچه 
هاى کالس  و من، همه با هم یک مدل لباس اسپرت، خریدیم. من 
و فاطمه یک لباس اسپرت بلند و پوشیده و آبى خریدیم. خیلى 

شیک بود. به بقیه هم گفت، همه رفتند خریدند.
  فاطمه کالً دختر خیلى متین و باوقارى بود که خیلى زود معنوى 
مى شد و خیلى زود به شوخى برمى گشت. یعنى سریع جّوش را 
عوض مى کرد. دوست داشت بانشاط باشد، دوست نداشت غمگین 
و افسرده باشد. در بقیع خیلى این طورى بود. تو اوج معنویت یک 
دفعه تکه اى مى پراند، همه مى زدیم زیر خنده، داشتیم اشک مى 

ریختیم...
تو اوجى که داشتند اشک مى ریختند مى گفت:» واى خانوم! مى 
خوایم بریم از این جا، حیفس که استفاده نکنیم، بریم قرآن بخونیم 
!»یا یک خاطره از سفر قبلى مشهد مى گفت و وسط گریه همه مى 
زدیم زیر خنده. عربهاى که اطرافمان نشسته بودند هم همه هاج و 

واج که اینها چه شان شده؟! گریه مى کنند؟! مى خندد؟! 

خا�وم ���ه �ن رو ���ه ����م �و�ع �س؟
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���ه �ورش روح �ھاری باران
بشنوید اى همه یاران و وفا دارانم

من همان دختر خوش خنده و خوش خاتمه ام
منم آن دختر معصوم که با محجوبى
چشم من چشم حیا بود خدا مى داند

مظهر پاکى وآگاهى وایمان بودم
من که آیات خدا راهمه از بر بودم

اختر نور فشان شب ایمانم من
پدر و مادر من نشو ونمایم دادند

مادرم مظهر مهر است خدا یارش باد
دوستان همدمتان بودم وخندان بودم
همه در مدرسه آهسته مرا مى دیدند

بلبل عشقم واز النه ى خود دور شدم
دوستان  غمزده مستغرق غمخوارى من

هر یکى دست دعا سوى خدا کرده دراز
رفتن از جمع شما گشته کنون تقدیرم
منم آن غنچه که در اوج جوانى رفتم

کس دگر ننگرد آن چهره یبس خندانم
دوستانم که همه معدن مرواریدند

با دبیران خود اینک که کالمى دارم
من که آموختم از مکتبشان درس وفا

یادتان با من و از درس شما دلشادم
چند روزى ست که در مدرسه غیبت دارم
فاطمه پرورش از دفترتان پاك شده است

دم آخر که اجل آمد و پیدایى شد
در دم رحلت خود، نور نبى (ص) را دیدم

بر مشامم چو رسید عطر گل خوشبویى
ناگهان غرق ز انوار شد آن بستر من

رفتم از دخمه ى دنیا به صفاخانه ى عشق
وقت رفتن همه را شاخه نباتى دادم
مى روم تا که بماند به لبى لبخندى

کى، اندر خور من موت و مماتى باشد
مى روم تا که ببینم رخ آن دلبر را
الوداع اى پدر و مادر افالکى من

همکالسى من اى همدم نابم، بدرود
قلب قرآنى من ماند دگر از طپشش
اشک بر من مفشانید که من خندانم
من رها گشته ز هر دغدغه و دلهره ام
صوت قران چو شنیدید مرا یاد کنید
غزلى تازه که خوانید زمن یاد آرید
بعد از این فاطمه ى خاطره ى یارانم

منم آن روح بهارى که در بارانم
مى شناسید مرا همدمتان فاطمه ام

بودم اندر دلتان بارقه هر خوبى
قلب من محو خدا بود خدا مى داند

پرورش یافته ى مکتب قران بودم
عاشق ودلشده ى آل پیمبر بودم

دحتر خوش نفس خطه ى ایرانم من
دستم افراشته در دست خدایم دادند

پدرم ماه سپهر است خدا یارش باد
فاطمه پرورشم! قارى قران بودم

گاه صبحگاه که پیوسته مرا مى دیدند
زخمى حاد ثه ها گشتم ورنجور شدم

جملگى آمده بر بستر بیمارى من
اشک ریزان همه در همهمه ى راز ونیاز

چون پرستوى رها گشته زهر زنجیرم
من که با بدرقه ى اشک جهانى رفتم

نشنود کس دگر آن صوت خوش قرآنم
از غم دورى من اشک چو در باریدند

بهرشان طرفه پیامى وسالمى  دارم
پر پرواز گشودم سمت خدا

« چه کنم درس دگر یاد نداد استادم »
چونکه خود خانه به کاشانه ى تربت دارم

همدم و همنفس سینه ى این خاك شده است
تا بگویم که در آن لحظه چه غوغایى شد
آخرین لحظه دمى روى على (ع) را دیدم

شد پدیدار چو مه چهره ى یک بانویى
حضرت فاطمه (س) فرمود: " بیا دختر من "

من شفا یافتم اما ز شفا خانه ى عشق
سه گل غمزده را تازه حیاتى دادم
شاد باشد به طپشهاى دلى دلبندى
پاره ى پیکر من پیک حیاتى باشد

کنم از عشق، شفاعت پدر و مادر را
الوداع اى سر و سرچشمه ى هر پاکى من

آه اى مدرسه و میز و کتابم بدرود
اصفهان داد ز دست، فاطمه پرورشش

در طربخانه ى خاصان خدا مهمانم
نشود پاك از آن خاطرتان خاطره ام

گل پرپر شده دیدید مرا یاد کنید
زیر باران چو بمانید زمن یاد آرید
منم آن روح بهارى که در بارانم

 

 تقدیم به روح بهارى مرحومه فاطمه پرورش 
گنجینه ى قرآنى دبیرستان فرزانگان امین 

استاد غالمحسین دالورى خرداد 1393
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�د�عا�ل �و��ه ����قات و ��ر �عارف ا�ل ���(ع):

آ�ر و �کات و�ود ���و� ���ه �ورش 
���نان پا�جا�ت

 

مدیرعامل موسسه تحقیقات 
و نشــر معارف اهل بیت(ع) 
اصفهان با اشــاره به اینکه 
مرحوم فاطمــه پرورش در 
دامان خانواده اى متدین و 
فرهنگى پرورش یافت، گفت: 
پدر و مادر او هر دو فرهنگى 
بوده و از ظرفیت هاى علمى 
و دینى ویــژه اى برخوردار 
هستند که این امر در تربیت 

چنین فرزند شایســته اى 
موثر بوده است. 

رضــازاده  سیدحســین 
اظهارداشت: فاطمه پرورش 
از دوران دبســتان در کنار 
یادگیــرى دروس متداول، 
در حوزه فراگیــرى قرآن و 
معارف دینى هــم به خوبى 
توانست رشــد پیدا کند، به 
طورى که در دوره تحصیل 
مثل ستاره اى مى درخشید. 

وى با بیان اینکه آثار و دست 
نوشــته هاى به جــا مانده 
مرحوم فاطمه پــرورش به 
خوى گویاى رشــد فکرى و 
روحى اوســت، گفت: عالوه 
بر اینهــا فاطمــه خدمات 
ارزشــمندى به حوزه قرآن 
داشــته و نقــش مؤثرى در 
تشویق همســاالن خود به 
فراگیرى قــرآن ایفا نموده 
اســت. به گفته وى، مطالعه 
نوشــته هاى به جا مانده از 
مرحوم فاطمه پرورش، هر 
فردى را به فکــر فرومى برد 
و دلنوشــته هایــش، لذت 
معنوى خاصى به انسان مى 
دهد. مدیرعامل موسســه 
تحقیقــات و نشــر معارف 
اهل بیــت(ع) اصفهان بیان 
داشت: حادثه از دست دادن 
این جوان شایســته، بسیار 
سخت و دردناك بود اما روح 
بلند فاطمه، او را به ســمت 
باال مى کشــید و مثل اینکه 

اصًال به این کره خاکى تعلق 
نداشت. وى ادامه داد: زبان 
از توصیف شایســتگى هاى 
این حافظ جوان قرآنى قاصر 
است، کسى که با لطف الهى 
به جایگاهى رسیده بود که 
حالوت و شــیرینى قرآن را 
به بسیارى چشاند. رضازاده 
اظهارامیــدوارى کرد که با 
معرفى شخصیت این نخبه 
قرآنــى و فعالیــت هایش، 
جوانان و نوجوانان را به سمت 
الگوگیــرى از وى هدایــت 
کنیــم تا از چشــمه فیاض 
قرآن بیشتر بهره مند شوند. 
مدیرعامل موسسه تحقیقات 
و نشــر معارف اهل بیت(ع) 
در پایان خاطرنشــان کرد: 
روح ملکوتى فاطمه پرورش 
در حیات جاویدان در کنار 
معصومین(علیه الســالم) 
آرام گرفته، امــا قطعاً آثار و 
برکات وجودى اش همچنان 

پابرجاست. 
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چیست قرآن زمزم جوشان عشق
رمز هستى، راز خلقت، جان عشق

حفظ قرآن کریم در صورتى که همــراه با توجه و فراگیرى 
معانى و ترجمه آیات قرآن باشــد، جامع ترین روش انس با 
قرآن است. همگان مى دانند که پایه حفظ هر مطلبى تکرار 
همراه با توجه و تمرکز است؛ بنابر این یک حافظ قرآن ناچار 
آیات قرآن را بارها و بارها، با توجه ویــژه تالوت مى نماید، 
بدیهى اســت این مداومت انس با قرآن را براى حافظ پدید 
مى آورد و این همان هدف نهایى از تالوت و حفظ و ارتباط 
با قرآن است. ناگفته پیداست بسیارى از آثار و برکاتى که بر 
حفظ قرآن مترتب اســت از همین ریشه و نشات مى گیرد، 
با توجه به حاالت حافظان قرآن کریم به نسبت دیگر اقشار 
مرتبط با قرآن، مى توان این خصوصیت را در آنان مالحظه 
نمود.اگر در کنار مطلب فوق به این نکته نیز توجه کنیم که 
دلیل اصلى حفظ هر چیز نیاز یا محبت و عالقه به آن است 
- که البته این خود نوعى نیاز است - به این حقیقت خواهیم 
رسید که جمع بین عالقه و انس نتیجه مبارکى خواهد داشت 
و آن همنشین دائمى و در پى آن تغییر رفتار و منش و افکار 
در حافظ قرآن است و بسى سعادت براى انسان که به این قله 
رفیع صعود نماید. به عبارت دیگر درك همنشینى با قرآن 

باعث تذکر است.
   آثار حفظ قرآن

تبیین فوائد، برکات و آثار حفظ قــرآن یکى از اصلى ترین 

آنهاســت. در این چند سطر پیش رو ســعى خواهد شد به 
اختصار به نکاتى در این خصوص اشاره شود:

چه بســا براى حافظ قرآن زمینه ارتکاب گناه یا رسوخ یک 
برداشت غلط و ناصواب و یا یک فکر انحرافى ایجاد مى شود، 
اما وقتى به خود تذکر مى دهد که شخصیتى مطهر و الهى 
چون قرآن مراقب و همراه اوست، دیدگانش بینا مى شود و 
این روشــن بینى باعث جلوگیرى از آن انحراف خواهد شد: 
ُرواْ َفإَِذا ُهم  ْیَطاِن تََذکَّ ُهْم َطائٌِف مَِّن الشَّ َِّذیَن اتََّقواْ إَِذا َمسَّ «إِنَّ ال

مُّْبِصُروَن (اعراف /201)
البته این سخن بدان معنا نیست که حافظان قرآن معصومند 
یا کسانى که حافظ قرآن نیستند از طرق دیگر به این مقام 
نمى رسند، اما به آن معناست که یک حافظ قرآن، به نسبت 
قبل از ارتباط خود از طریق حفظ با قرآن کریم، در این زمینه 

پیشرفتى چشمگیر خواهد داشت.
از سوى دیگر ایجاد این انس و ارتباط همراه با عالقه و عشق 
باعث مى شود تا کمال همنشین در طرف مقابل تأثیر گذاشته 
و به تدریج خصوصیت پســندیده اى در حافظ قرآن پدید 
آید. بدیهى است دریافت این خصوصیات به میزان ظرفیت 
و استعداد حافظ قرآن میســر خواهد بود. از مهم ترین این 
خصوصیات آرامش و طمانینه اى اســت که در قر آن کریم 

موج مى زند:
َِّذیَن آَمُنواْ َوتَْطَمِئنُّ ُقُلوبُُهم بِِذْکــرِ اهللاِّ أَالَ بِِذْکِر اهللاِّ تَْطَمِئنُّ  ال

الُْقُلوُب (رعد/ 28)

ذکر خداوند متعال باعث اطمینان اســت و این ذکر مبارك 
همان قرآن کریم است:

َوَهَذا ِذْکٌر مَُّباَرٌك أَنَزلَْناُه (انبیاء /50)
آرامش، گمشده انسان امروز است و همگان از طرق گوناگون 
در پى آنند، اما روشن است که قرآن کریم کوتاه ترین راه و 

آسان ترین مسیر براى دستیابى به این مهم است.
ناگفته پیداست، عالوه بر آثار فوق - همان گونه که ذکر شد- 
تکرار در تالوت آیات باعث حفظ آنها خواهد شــد، بنابراین 
تمامى آثارى که بر تالوت قرآن مترتب اســت و در احادیث 
اهل بیت (علیهم السالم) منعکس شده است براى حفظ قرآن 
نیز صادق خواهد بود. با دقت نظر بیشتر در احادیث و توجه به 
حاالت و تغییر روحیات حافظان قرآن کریم مى توان آثار و 
برکات متعددى براى حفظ قرآن بر شمرد که از حوصله این 

سطور خارج است.
از دیگر آثار قابل توجه حفظ قرآن همان است که در سخنان 
مقام معظم رهبرى ذکر شده و آن «ایجاد زمینه تدبر و تفکر 
در آیات قرآن» است به فرموده ایشان براى یک حافظ قرآن 
که با الفاظ قرآن و مفاهیم آن مانوس اســت، توجه به نکات 
ارزشمند و استخراج راهکار براى اصالح و بهبود زندگى مادى 
و معنوى و دستیابى به حیات طیبه تسهیل مى شود و حافظ 
قرآن بــراى جریان دادن ذهن در آیات قــرآن از توانمندى 
خوبى برخوردار اســت. البته ضرورى است براى رسیدن به 
این ســطح در آموزش هاى حفظ قرآن، در کشــور تحولى 
ایجاد شــود و به گونه اى برنامه ریزى صورت پذیرد که این 

مهم تحقق یابد.
   آثار حفظ قرآن در روایات

امید اســت با همدلى تمامى دســتگاه هاى متولى فعالیت 
هاى قرآنى و مراکز مردمى و شــخصیت هــاى قرآنى موثر 
و با برنامه ریزى و تــوکل بر خداوند متعال هــر چه زودتر 
تحقق منویــات مقام معظم رهبرى را شــاهد باشــیم. در 
پایان این بحث به نمونه هایــى از احادیث اهل بیت (علیهم 
الســالم) در باب فضیلت و برکات حفظ قرآن کریم اشــاره 

مى گردد:
قال رسول اهللا (صلى اهللا علیه واله وسلم):«من اعطاء اهللا حفظ 
کتابه فظن ان احدا اعطى افضل مما اعطى فقد غمط افضل 
النعمه» : هر کس که خداوند حفظ کتابش را به او ببخشد و 
گمان برد به کسى چیزى بهتر از او داده شده، با فضیلت ترین 

نعمت را کوچک شمرده است.
قال رسول اهللا (صلى اهللا علیه واله وسلم): «لحامل القران اذا 
عمل به فاحل حالله و حرم حرامه شفع فى عشره اهل بینه 
یوم القیامه کلهم قد وجبت لــه النار» : حافظ عامل به قرآن 
که حالل آن را حالل و حرام آن را حرام مى شــمارد فرداى 
قیامت  در مورد 10 نفر از بســتگانش- که همگى آنها اهل 

آتشند- حق شفاعت دارد.
قال على (علیه السالم): «قرووا القرآن و استظهروه فان اهللا 
تعالى ال یعذب قلباً وعى القرآن» . قرآن را تالوت کنید و آن را 
به خاطر سپارید، زیرا خداوند متعال دلى را که قرآن در خود 

دارد عذاب نمى کند.
قال رسول اهللا (صل اهللا علیه واله وسلم):«ان الذى لیس فى 
جوفه شىء من القرآن کالبیت الخراب» : کسى که در درونش 

چیزى از قرآن نیست، دلش مانند خانه ویران است.
قال االمام الصادق (علیه الســالم): «الحافظ القرآن العامل 
به مع الســفره الکرام البرره»: حافظ قــرآن که بدان عمل 
کند، در آخرت رفیق و همراه فرشــتگان و ســفیران الهى 

{خواهد بود.
منبع : معاون ارتباطات ســازمان دارالقرآن الکریم؛ 

محمد مهدى بحرالعلوم.

  ضرورت و اهمیت حفظ قرآن کریم
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هانیه سادات المطهرى
    دوم راهنمایى بود که براى حفظ رفت .صبح هایى که مى 
رفتیم جامعه، یک شعر بامزه با اسم من و دوستانش ساخته 
بود. خیلى بامزه بود. مى خواند و ماهم مى خندیدیم .مى توانم 
بگویم هدف من از حفظ قرآن در دوره آموزشــى، همراهى 
کردن با فاطمه بود. دوست داشــتم با او باشم. وقتى فاطمه 
حفظ را ادامه داد، متوجه تغییرات روحیه او شــدم. خیلى 
لطیف تر شده بود مثًال اگر زیارت  عاشــورا خوانده مى شد 
اش گریــه  ،ســریع 

 مى گرفت .
    ما خیلى بحث هاى خداشناسى با هم داشتیم در مهربانى 
خدا. یادم هســت که فاطمه مى گفــت:» آدم هاى خوب 
تکلیفشان روشن است. مى روند بهشت ولى من نمى توانم 
قبول کنم خــدا با ایــن مهربانى، آدم هاى بــد را به جهنم 

بفرستد.» در بین این صحبت ها،گریه اش هم مى گرفت.
    تولد 9 یا 10 ســالگى اش بود و بچه هاى کالسشــان را 
دعوت کرده بود. من هم دعوت بودم ولى با همکالسى هاى او 
آشــنا نبودم . فاطمه در رفتارش با من و همکالسى هایش 

توازن را رعایت مى کرد و دوستانش را به من معرفى کرد.
   در مورد هیچ کس بدگویى نمى کرد حتى از کسانى که من 
مطمئن بودم از دستشان ناراحت اســت. نکته منفى از آنها 
نمى گفت. همیشه دنبال نقاط مثبت و کشف نکات مثبت در 

دیگران بود.

مریم سادات حســینى از دوستان و همکالسى 
هاى سال حفظ      

   موقع محرم شدن در مسجد شجره ،خیلى حس خوبى بود. 
فاطمه و زهرا سلیمانى گفتند:» ما آن روز را روزه مى گیریم.» 
من گفتم:» خیلى سخت است در آن گرما و راه طوالنى !»اما 

آنها روزه گرفتند و در مسجد شجره افطار کردند.
   خیلى کتاب مى خواند. کتابهایى که به ما داده بود در همه 
جا حتى در هواپیما مى خواند. کتابهایى که در رابطه با فلسفه 
حج داده بودند، همه را آورده بود.مى گفتم:» تو بخوان و براى 
ما بگو.» او  مى خواند همه این کتابهاى قطور را  و آیات آن را 

براى ما مى گفت.
    همیشــه لحظه اى که یک حس عرفانى داشت، زود به 
دیگران منتقل مــى کرد یا روى کاغذ مى نوشــت. کم او را 

ناراحت دیدم. ولى شادیش را زود منتقل مى کرد .
   دفترش از او جدا نمى شد. خوب مى توانست بنویسد. ما 
مى گفتیم:» باید بدهى ما هم بخوانیم» این باعث مى شــد 

بهتر بفهمیم قرار است کجا برویم .
 قرار است محرم بشویم. 

با وجود اینکه او چندسال از من کوچکتر بود، خیلى چیزها از 
او یاد گرفتم. در هر لحظه که قرار مى گرفت، مى خواست از 
همه ابعاد این لحظه استفاده کند و چیزى را از دست ندهد. 
این باعث مى شد که اطرافیان از او اســتفاده کنند و درس

 بگیرند.
   موقع غذا خــوردن، من خیلى زود شــروع مى کردم به 
خوردن. فاطمه اول بســم اهللا مى گفت. من غذایم را خورده 
بودم، مى گفتم:» فاطمه کو؟» مى گفتند :»رفته دستهایش 
را بشوید.» او همیشه یک تلنگر بود، در انضباط،دوره خواندن 
و ....همه چیز را او به یادمان مى انداخت. تا مى آمدیم خانه، ما 
روى تخت خواب مى افتادیم، با لباس احرام،اما فاطمه اول 
دوش مى گرفت، بعد مســواك مى زد، بعد مى خوابید.تا او 
کارهایش را مى کرد ، من نصف خوابم را رفته بودم ! با کفش 
مخصوص اتاقش توى اتاق راه مى رفت . لباسهایش را تا مى 
کرد ، ما لباسها را همینطورى مى انداختیم کف اتاق .ساکش 

همیشه مرتب بود .
  وقتى مى خواست از امام زمان(عج) حرف بزند، همیشه مى 

گفت:»  بابا جون ،باباى مهربونم»
فاطمه طوقیان         

  فاطمه خیلى عالقه زیادى داشت به خواندن زیارت جامعه 
کبیره در حرم امام رضا علیه السالم. خیلى وقت ها بود مى 
رفتیم حرم و من موقع نماز صبح دیگر از شدت خواب نمى 
توانستم سرپا باشم اما فاطمه حتما مقید بودکه هر بارى که 
مى آید حرم ،زیارت جامعه کبیــره را بخواند. با اینکه خیلى 

طوالنى است این دعا، عالقه زیادى داشت که بخواند.
نیره زاهدى

    معاشــرتى که فاطمه با مادرش داشت، براى من از همه 

�و�وع ا�شاء:
���ه �ورش را �و��ف ��ید
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قشنگ تر بود. فاطمه جان، با مادرشــان خیلى متواضعانه 
صحبت مى کــرد و کامال ادب را رعایت مى کــرد. نه اینکه 

ادبشان فقط با مادرشان باشد. 
براى همه افراد اینطور بود . واقعا متواضعانه رفتار مى کرد . 

ولى نسبت به مادرشان تواضع ویژه اى داشت  .
    در ســن راهنمایى و دبیرســتان، معموال همه سؤاالتى 
برایشان پیش مى آید،مثل سؤاالت اعتقادى . شاید خیلى ها 
سرســرى از کنار این سؤاالت رد بشــوند. فاطمه اما از کنار 
سؤاالتش،سرسرى عبور نمى کرد. این باعث مى شد که این 
پرسش برایت پیش بیاید که چرا فاطمه وقتى این سؤاالت 
برایش پیش مى آید، مثل ما سکوت نمى کند و همه چیز را 
قبول نمى کند؟ اما از طرفى مى بینیم که با این سوالها، این 

اعتقادات عمیق مى شد برایش.
  اگر یک جوان بتواند از این سواالت به خوبى عبور کند و براى 
خودش جواب بدهد، در اعتقاداتش بسیار مؤثر است. خیلى 
از جوانان، وقتى سؤال برایشــان پیش مى آید، همان لحظه 

بى اعتقاد مى شوند.
 چرا؟ چون اصال حالش را ندارنــد فکر بکنند و دنبال جواب 

سؤالشان بروند.
   هر موقع که فاطمه مى خواست از آرزوهاى خودش حرف 
بزند، در مورد کربال صحبت مى کرد. ارتباطش با امام حسین 
اى ویــژه  خیلــى  ارتبــاط  یــک  الســالم  علیــه 

 بود .
 اگر کســى تمام اعتقاداتش سر جایش باشــد،اما  ارتباط 
قشــنگى با امامش نداشــته باشــد، قطعا راهش را گم مى 
کنــد. فاطمــه بخاطــر ارتباطش بــا امام حســین علیه 
الســالم بود که راهش را پیدا کرد و ثبات قــدم در راهش 
داشــت. کربال که رفتیــم ،یک شــعرى بود کــه فاطمه 
جان همیشــه مى خواند و همیشه ما این شــعر را   زمزمه 

 مى کردیم:

کربال کربال کربال کربال   
کرب و بال کرب و بال یا ثاراهللا
آقامون دلبره دال رو مى خره 

کربال مى بره با اون ندایى که داره عطر گل یاس...
فاطمه مکوندى

  اتاق فاطمه را دیده بودید؟ چقدر به شــخصیتش 
نزدیک بود؟

بله. خیلى مرتب و منظم.مى توانســتى هرچیز را میخواهى 
پیدا کنى.دقیقاً جاى آن مشخص بود. فضاى فکرى خودش را 
در اتاقش پیاده کرده بود. شاد بود ولى جمله هایى که حالت 
تلنگر مانند داشت، یک جاهایى از اتاقش گذاشته بود که هر 

دفعه ببیند.
یادم مى آید اوایل مهر ماه بود، روى دفتر حسابانم نوشت" و 
ناگهان چقدر زود دیر مى شود" و گفت:" االن برایت نوشتم 
تا کارهایت را جدى بگیرى. " من این جمله را در اتاق فاطمه 
هم دیده بودم. فکر کنم روى کمدش چسبانده بود.خیلى اهل 

ادبیات بود و از این جمله ها زیاد داشت.
یادم هست رفته بودیم شهرکرد.مســئول ما در یکى از اتاق 

ها خوابیده بود . 
شب بود و ما داشتیم بازى حقیقت-جرأت مى کردیم.یا باید 
حقیقت را انتخاب کنى با یک بسته سوالى از طرف مى کردى 
و یا یک کارى به او مى گفتیم که حتماً باید انجام مى داد. آن 
شخص مى گفت:" من جرأت را مى خواهم انتخاب کنم."من 
و فاطمه هم نقشه کشیدیم که چه کار کنیم؟تصمیم گرفتیم 
به او بگوییم برو اتاق معلم که خوابیده، بعد ببوســش و بیا 
بیرون .آن شــخص رفت و معلــم خنده اش گرفتــه بود از

 کار او.
  موضع او درباره حجاب چطور بود؟

فاطمه به حجــاب معتقد بود یعنى ایمــان قلبى به حجاب 
داشت. از مکه که برگشت ، با عشق چادر سرش مى کرد. اگر تا 

قبل از مکه چادر سرش مى کرد که پوشش داشته باشد ولى 
بعد از مکه با اشتیاق چادر سرش مى کرد.یک تفاوت اساسى 

پیدا کرده بود با قبل از مکه رفتن.
   این تفاوت چگونه بود؟فقط در پوشش بود؟

خیلى آرام شــده بود هم از لحــاظ فکرى و هــم از لحاظ 
شخصیتى. بیشتر رفته بود توى خودش. قبل از مکه، بیشتر 
اهل صحبت کردن بود ولى بعــد از مکه کمتر حرف مى زد، 
ولى عمیق تر صحبت مى کرد .  حرف هایى مى زد که من فکر 

مى کردم ماه ها  در موردش فکر کرده است.
   چقدر در دوستى قابل اعتماد بود؟

از آن شخصیت هایى بود که اصًال حرف کسى را  جایى نمى 
گفت و همه به این موضوع واقف بودند. فاطمه در تمام دورانى 
که با او دوست بودم این جور نبود که بخواهد حرف من را به 
کسى و یا حرف کسى را پیش من بگوید. من صمیمى ترین 
دوست فاطمه بودم. هیچ وقت نمى گفت فالنى ،فالن چیز 
را گفت یا این اتفاق براى فالنى افتــاد. این اواخر فهمیدم از 
یک مشکل اساسى در زندگى یکى از دوستان صمیمى خبر 
داشــته ولى یک کلمه از این موضوع با من حرف نزد . اصًال 
بروز نمــى داد و مى گفت:" اگه مى خواســت، این موضوع 
را خودش به شــما مى گفت" . این امین بــودن را همه جا 

حفظ مى کرد . 
   فاطمه دانش آموز موفقى بود.کسى به او حسادت 

نمى کرد؟
کسى به او حســادت نمى کرد.این قدر شــخصیت خوبى 
داشــت که کســى دلش نمى آمد به او حســادت کند یا از 
حســادت کار بدى در حق او انجام بدهد. فاطمه بیشــتر از 
اینکه از اطرافیانش تأثیــر بگیــرد، روى اطرافیانش تأثیر 
مى گذاشــت. نه اینکه بگویم فاطمه از جامعــه القرآن وارد 
مدرســه شــد، رنگ بچه ها را گرفت، واقعاً بچه ها هم رنگ

 او شدند.  
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هر شب مى تونه شب آخر باشه...هر نفس آخرین 
نفس باشــه ...جورى زندگى کن که تو آخرین 
ثانیه شرمنده کرده هات نباشى.قلبتو خالى کن 
نیکایى ...وقتى "نیکا" میشى که نیک زندگى 
کنى ...از آقا بخواه ...از امام الرئــوف ...از خداى 
بزرگ ...کینه نداشته باشــى از کسى ...خوش 
برخورد باش ...چه در ظاهر چه در باطن خوب  
بخواه براى همه تا خوب هــا برات رقم بخوره تا 
سرنوشت زیبا ورنگارنگى داشته باشى ...تا دنیات 

سیاه وسفید نباشه ...

  آقاجون..خداى من! 
سعه صدر صفت شماهاست ..از دریاى عظمت 
خودتون...از بزرگى  مطلق وبى انتهاى خودت خدا 
جون یه قطره هم به قلب کوچیک وسیاه وگرفته 

ى من بده ...خودت غبارهاى قلبمو پاك کن ...
خدایا ...کمکم کن ...رهام نکن ... هوامو داشته 
باش ...تا تورو داشته باشم همه چیز دارم اما بدون 
تو هیچ چیزارزشى نداره.خودتو بیش از پیش بهم 
بده، خداى من، خداى مهربون من .... واکفنى 

شرالجن واالنس  یا سریع الرضا...
نذار یادم بره که یه روزى یه جایى  ...مثل حرم امام 
رضا ....مثل خونه خودت مثل بهشت زمینت حرم 
امام حسین حرم عمو عباس حرم اسدا...تو حرم 
حبیبت ...ازت خواستم بهم مکارم اخالق رو عطا 
کنى .... کمکم کن تا به خواستم نزدیک بشم خدا 

جون ....منو ببخش ....ممنونتم
  اى نزدیک تر از ... 
   ارحم الراحمینم...

" الحمد هللا رب العالمین  "

  بسم رب الرضا (ع)   
88/4/14  یکشنبه پیش از ظهر 

خداجونم سالم، سالم، خداى من سالم سالم 
. امام رضا جونم (ع) ... کم کم خداحافظ خدایا 
شکرت. دفعه آخر که داشتم باهات حرف مى زدم 
گفتم فردا مى خوایم بریم مشهد و حاال امروز .. 
داریم برمى گردیم. خدایا نمى دونم چه حکمتى 
تو کارته که نمى ذارى گریه کنم؟؟؟... خدایا من 
بدم .... خیلى اصال لیاقت اشکو ندارم ولى خدایا 
تو بگو آخه وقتى یه توشه پر از گناه داشته باشى 

و چشم هاى بى اشــک دیگه چى کار مى تونى 
بکنى؟ خدایا خیلى سنگدلم وقتى مى بینم بچه 
ها اینجورى دارن گریه مى کنن ولى من .... خدایا 

خوب دلم مى سوزه آخه منم گریه مى خوام . .
 و نقطه هایى تا بى نهایت ............................................

............. امیدوارم این بى نهایت، در نهایت به صراط 
مستقیم ختم شودخداوند ال مکان و ال زمان و بى 

نهایت است . 
اما به انــدازه فهم تو فرود مى آیــد، به اندازه ى 
آرزوى تو گسترده مى شود و به اندازه ى ایمان 

تو کارگشا .

  بسم ا...نور بسم اهللا النور نور النور بسم ا...
نور على نور بسم اهللا الذى خلق النور من 

النور
شنیده بودم خدا نازنین است و خوشگل. ناز دارد 
و ناز کش مى خواهد.مى گفتند باید اما اول دل 
پاك باشد و بهداشــتى. اگه قرار است زیبا روى 
هستى قدم رنجه فرماید ... خالصه تصمیم گرفتم 

حرف اول و آخر دلم را هو االول و االخر بزند.
که باور کردم:

 معرفت در گرانى ســت که به هر کس 
ندهندش 

پر طاووس گران است به کرکس ندهندش
پارسال همه ما ها یه همچنین روزى مثه شما 
اینجا جمع شده بودیم  و با دیدن حضورى هاى 
سال قبل هر لحظه به حالشون غبطه مى خوردیم 
اون لحظه که همش با خودمون مرور مى کردیم 
درس عشق رو...باید زحمت  مى کشیدیم ،مهر 
باورمون شد و مهربانى آرزومون .مهرى که اما 
به قهر و اخم خدا نرســد.فرزند عبداهللا ،رسول 
وحى،الگومون بــود و على امیر بــاور هامون و 
مهدى پیشواى لحظه هامون و قرآن متن درسى 

ادبستان لحظه هامون.
و حاال با همه دلهره ام با وجود همه ى سختى ها 
و موانع به جمع شما اومدیم،بساطى از باور داریم. 
و این شما هستید که همتون دل دادید. با همه 
سخت بودن جابه جایى اندیشه ها و سخت تر 
گرفتن گمرگ باور ها بــراى ورود ،باز هممون 
به افسون سخت ایمان داریم که حرف دل خدا 

،قرآن الجرم بر دلهاى پاك مى نشیند.

  یکشنبه 10/ شهریور /1392  
" دار الحکمه"  20:27

بسم رب الرحیم
امام رئوفم. ضامن آهویم. پناه بى پناهانم ... پرپر 
زدنم را پیش چشــمانت مى بینى؟؟.. کرامتت 
حکم مى کند که نجاتم دهى چرا که به کرامت 
مى شناســمت ... این بار به نیابت مادرت زهرا 
(س) آمده بودم.. نائــب خوبى نبودم اما تو مثل 
همیشه خوب میزبانى بوده اى و هستى . به حق 
آنکه نائبش بودم درد دلم را، دوا باش . دوا هستى. 
درد را دوا کن ... مِن روسیاه بنده به تو، به مادرت، 
به پدرانت ، به فرزندانت، به عموى مهربانت و به 
خداى عزوجل کریمتان باور دارم، یقین دارم که 
اگر آسمان و زمین و مهر و ماه اراده اى کردند و 
خدا اراده دیگرى، ارداه رب الکریممان غالب مى 
شود به تمامى اراده هاى عالم... از اعماق قلب، با 
دست خالى اما با تمام هر آنچه دارم، بهترین را از 

درگاه کرامتتان طلب مى کنم...
یا اکرم االکرمین و یا اله العالمین

بسم ا... النور  

  شب قدر/گلستان شهدا
یا زهرا (س) 

87/6/29 یا على (ع) 
سالم خدایا. خدا جونم. سالم .امشب شب قدره 
. شب 19 ماه رمضان. ماه تو. ماهى که همه باید 
ازش یه بهره اى بگیرن. خدایا خیلى برات حرف 
دارم. یه عالمه . خدایا شــب قدر پارسال یادته. 
خودت گفتى که تموم تصمیماتى که برامون مى 
گیرى تو شبه قدره . یادته پارسال هیچ اهمیتى 
ندادم . فقط دعا کردم خدایا منو حافظ قرآن کن. 
یه سال توجهى نکردم و عاقبتش این شد خدایا 
خیلى مهربونى. دلم خیلى برات تنگ شده بود 
. خدایا امشب هم نمى ذارى گریه کنم؟ تو که 
مهربونى تو که کریمى. تو که غفار الذنوبى. تو که 
.... خدایا دلم مى خواهد گریه کنم به حال خودم. 

به خاطر همه چیز ...

دل �و��ه �ی ���ه 

یادت با�.... 
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  بسم رب الرحیم  
شنبه  

1390/12/13
زیبا ترین نام خداست... خدایا دوستت 
دارم... روســیاهى ام از حد گذشته .. تو 

خالقى و من مخلوق ، تــو ربى و من بنده 
حقیرت ... تو نبخشى به کجا پناه ببرم؟؟؟

پدرو مادرم بهترین پدر و مادر دنیا هستند.... 
اگر آنها نبودند .. من نبودم. اگر خوب نبودند، 
من اینگونه که هستم، نبودم. خوب نیستم 
... بدم ... اما مى توانستم خیلى بدتر از آنچه 
هستم ، باشم. خداى را شــکر ...به خاطر 
وجود این دســتها ... جانم را بگیر و به آن 
آنها بیفزاى . سالم و سالمت ، شاد و خندان 

و بى غصه.
خداى من خیلى وقت اســت با تو سخن 
نگفته ام.. مرا ببخش .. تــو خود حافظ و 
نگهدار منى .. نگهدار جسم و روح من ، عزت 
و آبروى من، سربلندى و خوشبختى من 
... موفقیت وتالش من .. رهایم نکن. آنچه 
سیاهى و پلیدى که موجب مى شود سایه 
لطفت را از من دریغ کنى ببخشا و از بنده 
ى کوچک دور کن . دوستت دارم.. کمکم 
کن ... به بخششت محتاجم .. خیلى خیلى 

هوامو داشته باش خداجون گلم .
بنده ى کوچیک و گناهکارت .. فاطمه ..

 سالگرد تولد
بامداد 19 دى ، 1392 ....  1:22 پنج شنبه

امشب، اولین شب قانونى بودنمه ...
یه شب متفاوت: یه نماز متفاوت، یه خرید 
قانونى، یه اسنک قانونى!! . یه گپ دور 

همى خانوادگى 3-2 ساعته قانونى!
ســال هاى پیش، شــب تولدم خیلى 

محزون بود .....! پر از غم و حسرت ... " درست بود 
" اما امسال در کنار اون غم و حسرت چیزاى دیگه 
هم بود! سالى که گذشت پر بود از درس ... پر بود 
از نتیجه گیرى هاى روزانه و تصمیمات جدید، 
پر بود از حس تازه شدن، حس نیاز به تجدید، 
نیاز به جریان داشتن، نیاز به راکد نبودن، نیاز به 
غرور دخترونه، نیاز به خودباورى، نیاز به وابسته 
نبودن، نیاز به متوقف نشدن در لحظه مکان، نیاز 

به رشد و تعالى... 
االن مى تونم بگم 18 امین سال زندگیم، بهترین 
و پربارترین ســال زندگى ام بود.. از این حیث 
که فهمیدم چقدر کوچیکم، چقدر تو خالى ام، 
چقدر ادعا دارم، چقدر آرزو دارم، چقدر نیاز دارم 
به بزرگ شدن و رشد و تعالى. مخصوصاً این ایام 
اخیر که فهمیدم دارم درجا مى زنم. ممنونم از 
همه عزیزانى که این ماه ها براى رشدم تالش 
کردند. ممنون از خداى مهربون . ممنون از پدر و 
مادرم .  ممنون از همه دوستاى خوب، معلمان، 
هم صحبت ها، آشــناها، غریبه ها، نوشته ها، 
جمله ها و.... و هر چیزى که تلنگرى براى بیدار 

شدن بهم زد..!
به درست یا اشتباه حرفى که مى خوام بزنم کارى 
ندارم. درست و اشــتباه نسبیه ! خیلى سر این 

قضیه 
بــا هانیــه بحث 

کردیم! دو تا مغز خام !!!! از نگاه 
خودم، وقتى به 1 سال گذشته ام نگاه مى کنم 
ازش راضى ام یا الاقل ... ناراضى نیستم!! حتى 
از اشتباهات. به خاطر درس هایى که بهم دادند 
راضى ام.. و باز هم ممنونم از خداى عزیز و پدر و 
مادرم و همه و همه که باعث شدند اشتباهات، 
نتیجه ى مهلکى روى زندگیم نداشــته باشد 
و در مواقع خطر دســتمو گرفتن! مثل هر آدم 
دیگرى توى 365 روز گذشــته کار خوب و بد 
کردم. به خاطر بدهاش از خدا عذر مى خوام و 
به خاطر خوباش اگــه خودم فکر میکنم خوب 
بوده، در حالیکه نبوده، خــدا جون آگاهى مو

 زیاد کن! اگه هم واقعــاً خوب بوده بپذیر و زیاد 
ترش کن !

ممنونم از همه اونایى کــه توانایى هامو دوباره 
بهم یادآورى کردند و منو به این باور رسوندند 
که اگه چیزى رو مى خوام، اگه هدفى دارم، مى 
تونم بهش برسم. اگه بخوام و براش تالش کنم. 
ممنون از خانم صدرى عزیز که زندگیمو منظم 

کرد، ممنون از پدر و 
مادر گل که بودنم از 
بودنشونه و دار و ندارم 
رو دلیل مى شــن و همه ى موفقیت هایى که 
کسب کردم و خواهم کرد انشاء اهللا ! خدا جون 

شکرت!
خدایا... ! آسمون دفتر 19 امین سالمو آبى کن! 
پر باشه از آرامش. پر باشــه از صبر... پر باشه از 
همه ى چیــزاى خوبى که ســر کالس درس 
دنیا دارى بهمون یاد مــى دى. کمکمون کن 
حاال که جسممون توى کالسه، روحمون هم 
حواسش به درس باشه! خدایا قدم ها و هدف را 
رو سبز کن.. ! پر از امید، پر از نشاط، پر از تالش و

 سرزندگى... !
ناراحتى ها و غم ها رو پر رنگ نکش، مى خوام 
اگه جایى دیدمشون زود ازشون رد بشم. نظرمو 
جلب نکنن، بعد از یه مدت هم خودشون بى هیچ 
زحمتى پاك شن.. اصالً میشه از اون چیزا نکشى 

خدا جون؟!
میشه هر صفحه ش پر باشه از بارون رحمت؟! 

پر باشه از میوه سالمتى و شادى و پیروزى 
و موفقیت؟! میشه همه جاش گالى عشق 

و گذشت  صبر و صداقت و وفادارى باشه؟!
عشق به همه چیز و همه کس، گذشت از 
همه ى بدى ها، صبر – که مهم ترین درس 
کالسى دنیاس- ... خدایا میشه دفتر نقاشى 
19 امیمو بزرگ بردارى؟؟؟؟ مى خوام همه 
چیز توش جا بشــه!روحمو وسعت بده خدا 
جــون...! افق دیدمو وســیع کن..هدفهامو 
بزرگ کن واسمونى...رودهاى جارى!..تالش 

تالش تالش...
خدایا خیلى شکرت! خیلى ى ى ى ى ى ى 

ى ى ى ى ى ى شکرت : 
راضیم به رضاى خدا: 

گفت که صبراً على قضائک یاعشق 

  بسم رب الر حیم   
و گفتى:من عّشق فعف ثم مات، مات شهیدا 

اهللا
رمضان المبارکمان، مبارك!امشب، شب قدر 

. بود! ( 21 ماه مبارك رمضان )
و امشب، قدرى دیگر. امشب مقدراتم را تایید 
مى کنند. خداى من! باشد که نیکو برایم رقم 
زنى روزهاى پیش رویم را.. و مرا از سختى ها 
و بالها در امان دارى. دوستم بدارى – بیش از 
پیش – و شیاطین جن و انس را از من دور نگه 
دارى .. مى دانم. پر توقع شده ام. کمکم کن تا 

عملم مطابق توقعم بشود.. 
و تو را لمس کنم.. نزدیکتر از آنچه 
در خاطرم هســت. اى نزدیکتر.. 
که تو گفتى: " و نحن اقــرب الیه من 
حبل الورید" همراهیم کنى و رو سفید. 
پیش آنان که براى مدعى داشتن خدایى 
سریع االجابه هستم.. به راستى که به تحقق 
دعاهایم ایمان دارم و به کرم  و بخشــش و 

رحمانیت تو...
و اینک خواسته اى دیگر...

رفتن به یک مهمانى را تنها صاحبخانه باید دعوت 
کند و اذن دخول دهد و تو اى خالق جهانیان! اى 
خالق انوار کرامت.. اى خداى مهربان اهل بیت 
عصمت و طهارت! گوارایــى کربالیت را به من 
بچشان... سید الشــهدایت، ابو ترابت، قمر بنى 
هاشــمت و دیگر خلیفه هاى پاکت باید طلب 

کنند دیدار حرمشان را... 
یارى ام کن در این مهمان شدن!... – هم مرا و 

هم برادرانم را... –
توفیقم ده که خالص شوم، خالص باشم و خالص 
بمانم براى تو ... اى که منزهى از هر زشــتى و 

ناپاکى.. 
و آخر .. مرا ببخش ...

.... تو نبخشى! کى ببخشه؟؟؟ .... 
بنده کوچیک و گناهکارت

 " السالم علیک یا بنت رسول ا... السالم 
علیک یا رسول ا... "

خداى کریم، خداى رحیم ... به من قرآن بده.
مسجد شجره 17:37

زیبا ترین نام خداست... خدایا دوستت 
دارم... روســیاهى ام از حد گذشته .. تو 

خالقى و من مخلوق ، تــو ربى و من بنده 

پدرو مادرم بهترین پدر و مادر دنیا هستند.... 
اگر آنها نبودند .. من نبودم. اگر خوب نبودند، 
من اینگونه که هستم، نبودم. خوب نیستم 
... بدم ... اما مى توانستم خیلى بدتر از آنچه 
هستم ، باشم. خداى را شــکر ...به خاطر 
وجود این دســتها ... جانم را بگیر و به آن 
آنها بیفزاى . سالم و سالمت ، شاد و خندان 

خداى من خیلى وقت اســت با تو سخن 
نگفته ام.. مرا ببخش .. تــو خود حافظ و 
نگهدار منى .. نگهدار جسم و روح من ، عزت 
و آبروى من، سربلندى و خوشبختى من 
... موفقیت وتالش من .. رهایم نکن. آنچه 
سیاهى و پلیدى که موجب مى شود سایه 
لطفت را از من دریغ کنى ببخشا و از بنده 
ى کوچک دور کن . دوستت دارم.. کمکم 
کن ... به بخششت محتاجم .. خیلى خیلى 

 پنج شنبه

یه شب متفاوت: یه نماز متفاوت، یه خرید 

ســال هاى پیش، شــب تولدم خیلى 
 درست بود 

پر باشه از میوه سالمتى و شادى و پیروزى 
و موفقیت؟! میشه همه جاش گالى عشق 

و گذشت  صبر و صداقت و وفادارى باشه؟!
عشق به همه چیز و همه کس، گذشت از 

همه ى بدى ها، صبر 
کالسى دنیاس- ... خدایا میشه دفتر نقاشى 
19 امیمو بزرگ بردارى؟؟؟؟ مى خوام همه 
چیز توش جا بشــه!روحمو وسعت بده خدا 
جــون...! افق دیدمو وســیع کن..هدفهامو 
بزرگ کن واسمونى...رودهاى جارى!..تالش 

تالش تالش...
خدایا خیلى شکرت! خیلى ى ى ى ى ى ى 

ى ى ى ى ى ى شکرت : 
راضیم به رضاى خدا: 

گفت که صبراً على قضائک یاعشق 
راضیم به رضاى خدا: 

گفت که صبراً على قضائک یاعشق 
راضیم به رضاى خدا: 

بسم رب الر حیم   بسم رب الر حیم بسم رب الر حیم 
و گفتى:من عّشق فعف ثم مات، مات شهیدا 

اهللا
رمضان المبارکمان، مبارك!امشب، شب قدر 

21. بود! ( 21. بود! ( 21 ماه مبارك رمضان )
و امشب، قدرى دیگر. امشب مقدراتم را تایید 
مى کنند. خداى من! باشد که نیکو برایم رقم 
زنى روزهاى پیش رویم را.. و مرا از سختى ها 

و بالها در امان دارى. دوستم بدارى 
 و شیاطین جن و انس را از من دور نگه 
دارى .. مى دانم. پر توقع شده ام. کمکم کن تا 

عملم مطابق توقعم بشود.. 
و تو را لمس کنم.. نزدیکتر از آنچه 
در خاطرم هســت. اى نزدیکتر.. 

"که تو گفتى: "که تو گفتى: "
حبل الورید" همراهیم کنى و رو سفید. 
پیش آنان که براى مدعى داشتن خدایى 
سریع االجابه هستم.. به راستى که به تحقق 
دعاهایم ایمان دارم و به کرم  و بخشــش و 

رحمانیت تو...

بــا هانیــه بحث 
کردیم! دو تا مغز خام !!!! از نگاه 

کرد، ممنون از پدر و 
مادر گل که بودنم از 
بودنشونه و دار و ندارم 

رحمانیت تو...
و اینک خواسته اى دیگر...

رفتن به یک مهمانى را تنها صاحبخانه باید دعوت 
کند و اذن دخول دهد و تو اى خالق جهانیان! اى 

–پیش –پیش – و شیاطین جن و انس را از من دور نگه 
دارى .. مى دانم. پر توقع شده ام. کمکم کن تا 

عملم مطابق توقعم بشود.. 
و تو را لمس کنم.. نزدیکتر از آنچه 
در خاطرم هســت. اى نزدیکتر.. 

که تو گفتى: 
حبل الورید

پیش آنان که براى مدعى داشتن خدایى 
سریع االجابه هستم.. به راستى که به تحقق 
دعاهایم ایمان دارم و به کرم  و بخشــش و 

رحمانیت تو...
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آمده ام در لباسى سفید به درگاه جمال و جالل 
و جبروتت.. خدا جونم.. اومدم محرم بشم واسه 
ورود به خونت . حرم امن الهى.. در لباس بردگان 
.. و روزى من در همین لبــاس به زیر خروار ها 
خاك خواهم رفت و امروز باید بایدگفت: " اللهم 

انى اسئلک االمان یوم ال ینفع مال و ال بنون ... "
و ما محرم شــدیم!!!  لبیک .. اللهم لبیک .. ان 
الحمد و النعمه لک و الملک .. ال شــریک لک 

لبیک... 
همگان یک رنگ و یکصدا... لبیک ... اللهم لبیک 

....
شاعر یک روزى مى گفت: ماییم و یه حنجره ..

خدایا! 
من تو را ، دعوت تو را اجابت کردم.. هیچ شریکى 

براى تو نیست ...
دوستت دارم .. منو براى خودت خالص کن .. 

20:21

  سرگردانم.....
انگار که ذهنم در حبابى محصور گشته ....

از کجا آمده ام؟ به کجا آمده ام؟ آمدنم بهر چه 
بود....به کجا مى روم آخر . ننمایى وطنم...

نمى دانم از خدا چه مــى خواهم.. گفته بودند 
نگاهت که براى بار نخست به کعبه بیفتد، سه 
دعاى مستجاب از آن توســت ... قدم زنان مى 
آمدیم.. دعا مى خواندیــم. از پله ها باال آمدیم، 
چشمانمان به زمین دوخته شده بود . نشستیم 
.. سجده ى شکرى به جا آوردیم.. برخاستیم و 
نگاهمان در جذبه ى روى ماه کعبه گره خورد ... 
اشــک ها غلطــان ســرازیر مى گشــتند از 
چشمانمان... و از استاد کریم سه دعاى خویش 

را طلب کردم..
1-اللهم عجل لولیک الفرج

2-مستجاب الدعوه قرارمان بده و همچون این 
ســه دعا، دعاهاى دیگرمان را نیز مقبول به ما 

برگردان....
3-خدایا مرا عاشق خود کن و عاشقم باش ....
و تنها در اضطراب دعاى آخر به سر مى برم...

تو شاهد دست نوشته هاى بنده  خداوندا!  
ات هستى ....

حافظم باش یا خیر الحافظین

   « زیبا زیستن از نظر خودمان »
نشاى سال سوم راهنمایى

« در آغاز حیات، قبل از ورودمان به دنیا، معناى 
زیستن را نمى دانســتیم. دنیا، زمین و جهان 
برایمان غریب بود و غیر قابل تصور. نمى دانستیم 

چه در پیش داریم ..... »
این ها همه حرف هایى اســت که بارها و بارها 
شنیده ایم ولى نمى توانیم به معناى واقعى آنها 
دست پیدا کنیم. زیرا از آن روزگار حیاتمان، قبل 
از پا گذاشتن به زمین چیزى به یاد نداریم. و حال 
زمین زیست گاه ما گشــته و ما هم مستاجران 

زمین. 
دنیا براى هر کس تعریفى متفاوت اســت و به 
عبارتى دیگر، هر یک از آدمیان، دنیاى مخصوص 

خود را داراست.
و اینک من نیز یکى از این مســتاجران. و من

 مى گویم  زیبایى همیشــه داشــتن نیست . 
نداشتن ها هم زیبایند. زیاده خواهى هیچ گاه 
زیبا نیست ولى خواستنى که توانستن به دنبال 
داشته باشد، زیباست. زیبایى ها همیشه بزرگ 
نیستند، گاهى تک گل کوچکى در میان سنگ 
ها زیباتر از دشتى گل جلوه مى کند. زیبایى ها 
همه در خوب هایى که " ما " خوب تصورشان مى 
کنیم، معنى پیدا نمى کنند. گاهى خاك هاى 
تفتیده ى بیابان در اوج سادگى شان از زرنگى 
هاى فرزند آدم، آدم آفریده شده از مخلوط خاك 
و آب که موجب کنار رفتن خنــده از لب هاى 
انسانى دیگر مى شود، بسیار بسیار زیباتر است 
و آن موقع مى توانیم دنیایمان را زیبا ببینیم که 
تک تک ســلول هاى جهان برایمان زیبا باشد. 
از زشتى ها، زیبا برداشت کنیم و به زیبایى ها 
فرصت تجلى بدهیم. زیبا زیســتن را اینگونه 

معنا مى کنم: 
همانطور کــه بهترین هــا را بــراى خویش 
مى خواهى، حاضر شوى در رسیدن اطرافیانت به 
بهتر از بهترین هاى تو، کمک برسانى و یاریشان 
کنى. بهترین ها را فقط بــراى خود نخواهى و 

دیگران را نیز با بهترین هاى خود شریک کنى. 
همانگونه که شخصیتت براى تو پر اهمیت است، 
دیگرى را نیز براى خودش مهم بدنى و هیچ گاه 
موجب نشوى دیگرى براى خودش کم اهمیت 
جلوه کند که آن وقت اســت که خود را کم مى 
بیند و رسیدن به کمال را براى خودش ناممکن 
مى پندارد. پس شــخصیت دیگران را محترم 

شمار تا مورد احترام قرار گیرى. 
همیشه ببخشــى و گناه دیگران را بزرگ تر از 
گناهان خود تصور نکنى کــه این همان غرور 
است و تبعات غرور، کم نیست. موفقیت را تنها 
براى خود نخواهى و پیشرفت همه، برایت زیبا 
و دوست داشتنى و خوشــحال کننده باشد و 
همانطور از موفقیت هاى کوچک خود نیز شاد 
شوى و انرژى بگیرى تا روز به روز به اوج کمال 

نزدیک و نزدیک تر شوى. 
ابدى فکر نکنى و بدانى که روزى تمام خواهى 
شد. پس از امروزت بهره کافى کسب کنى و سعى 

در رسیدن به فرداهایى بهتر داشته باشى. بدانى 
که فرصتى کوتاه دارى و فقط در همان زمان قید 
شده در اجاره نامه ات اســت که مى توانى اوج 
پیدا کنى و خود را به صاحب خانه نشان دهى . 
مهربان باشى و مهربانى را پیشه خود سازى که 
هیچ کس از مهرورزى زیانى ندیده و ضررى را 

متحمل نگشته است. 
و این پیام را همیشه در پیش چشمانت داشته 

باشى که 
" عبادت به جز خدمت خلق نیست "

و در آخر : زندگى به راه پله اى ماند. پله ى اول : 
ابتداى زندگى و پله ى آخر انتهاى آن و شاید هم 
برعکس باشد. شــاید میالد من، مرگ و مرگ، 
آغاز دوباره زیستنم باشد. انسان بى نهایت است 
و کارى که از بدو ورود به زمیــن آموخته بود، 

همین است : 
ـــ ـــ " پرواز تا بى نهایت ..... "ـ 

  نجوا با قرآن
  " مونس شب هاى بیقرارى "

تو را در دست مى گیرم و روى قلب مى فشارمت. 
آرام مى شوم و چشمانم را به روى هم مى گذارم 

. به دلم نگاه مى کنم!
یک گوشــه آن نوشــته: " کجاســت صاحب 
اضطرارى تا هّم و غمش را بزدایم؟ " خوب گوش 
مى سپارم ،ندایى بر مى خیزد که " از رگ گردن 
به تو نزدیک ترم " ســمت دیگرى را مى نگرم. 
نسیم مالیمى مى وزد و عطر خوش استجابت 
را ارمغانم مى کند. با خودم مى گویم: چقدر این 
جمالت آشناست! چه طعم دلنشین و شیرینى 
دارد! خوب که مى اندیشم با تمام دل مى یابم که 
این جمالت و جمالت دیگرى که با نرمى و آرامى 
آذین دلم شده اند کالم محبوب رئوفم است که 
به لسان تو برایم فرستاده. تمامى این آشنایى 
از بیست و سه شب همراه تو بودن برایم مانده. 
احساس مى کنم که بیش از پیش دوستت دارم 
و به تو محتاجم. مى خواهم با تو که قرار دل بى 

قرارمى ،قرارى بگذارم اجازه مى دهى؟!
تو عهد نمى شــکنى. دعایم کــن که من عهد 
شکن نشوم. مى خواهم با تو رفیق یکرنگ شوم. 
میخواهم از تو بیاموزم. مى خواهم نور دیده ام 
شوى و زینت زبانم گردى. قول مى دهم رفیق 
نیمه راه نشــوم، تو هم قول بده که کمک کنى 
هر چه بیشتر با تو انس مى گیرم بیشتر متعالى 
شوم و کلمات تو بیشتر از مشرق جانم طلوع کند. 
دوســتت دارم و آرزومند پاى بندى به تمام تو 

هستم براى همیشه ....

   29/ دى /1391
امروز دل نوشته هاى قدیمى ام را مى خواندم.
آن حرف ها کــه از دل بر مى آمدند و به دل مى 
نشستند. حرف هایى از جنس روزهاى آزادگى. 
روزهاى رهایى در جهان بدون تعلق. روزهایى که 
جسم در دنیا بود و اسیر مکان و زمان ... اما روحم 
خیلى باالتر از دنیا بود. جایى فراى زمین خاکى 
اینجا! براى همین بود که دلم به خدا نزدیک تر 
بود. روحم را اســیر خاك و آدمها نکرده بودم. 
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روحم جاى دیگرى بود .دور از جسم نزدیکتر به 
آسمان از آنجه امروز فاصله دارد تا به آنجا.

عشق و عالقه برایم چه ساده و عامیانه و چه پاك و 
واقعى معنا مى شد. چه زیبا بود آن روزها. روزهاى 
ســادگى.. روزهاى رهایى! آرى این سادگى و 
رهایى متعلق به دنیا نبود. جایى فراى حصار در و 
پنجره. روحم بزرگتر بود. قلبم را به قدرى بزرگ 
مى خواستم که بتوانم همه کس و همه چیز را 
در آن، جا کنم . اما امروز... هر روز تالشــم براى 
کوچکتر کردن قلب سیاهم است نه این که قلبم 
اول سیاه شده باشد نه ... کوچک تر شدن و سیاه 
تر شدنش هر دو با یکدیگر پیشرفت مى کند.. 
مثل یک سرطان! مثل سلول هاى سرطانى که 
انگار روز به روز بیشتر وجودم را تسخیر مى کنند. 

خداى بزرگ من!
نمى خواهم! من تیرگى و کوچکى قلبم را نمى 
خواهم. دورى از تو را نمى خواهم.. اسارت روحم 
در این دنیاى زشــت و بى رحم را نمى خواهم.. 
آن هم در حالیکه تو را دارم.... روح سفیدى که 
تو به من داده اى و روز به روز به دســتان خودم 
آلوده ترش مى کنم را دارم خداى من! تو اکسیر 
سفیدى قلبم را مى دانى.. تو راز بزرگتر شدن روح 
مرا بهتر از هر کس مى دانى.. کمکم کن تنها پناه 
روزها و شب هاى دورى من .. من دورم. من از تو 
دورم.. تا آن زمان که در دنیا سپرى مى کنم هر 
لحظه از آغوش مهربانت کمتر بهره مى برم. خدایا 
من آغوش گرم تو را مى خواهم. آغوش بى مهرى 
و قلب سرد و پر کینه ام بدلى شد از عقل.. خدایا 
این سردى را از من بگیر و از گرماى وجود خودت 

در آن بدم.
خداى مهربون من! تنها کس من... اى نزدیک 

تر از 
نذار فراموشــت کنم... روح من، روح توســت. 
هوامو داشــته باش هواى مارو ، هواى هممونو 

داشته باش!
بنده ى کوچیک و گناهکارت فاطمه

   بسم ا... النور 
خانه ى مسجد سید

اتاق آرزوهام!            91/5/17         21:45
خداجونم سالم! خوبى؟! ممنون که روزه بودم.. 
البته تو هم قبول دارى کــه روزه بودم یا نه؟1 
یعنى .. آیا حق یه روزه ى درست رو ادا کردم یا 
نه؟! تونســتم روزه دار خوبى باشم یا نه؟!... نه ... 

متاسفانه نه ...
اما با همه ى بدى هام وظیفم یک مســئله ى 
دیگه هم هست. تشکر از خالق مهربونم که منو 
خلق کرد. مقام خلیفه الهى خودش روى زمین 
رو به من بخشید. این همه نعمت بهم داد. این 
که بهش- به تو – ایمان دارم. و ازت مى خوام که 
کمک کنى به درجات باالى ایمان برسم. ایمان 
از زبون هامون به قلبمون راه پیدا کنه. قلبامونو 

روشن کنى و خالص براى خودت....
ازت ممنونــم که آدماى خــوب رو پیش روى 
من قراردادى. ازت ممنونم که ریسمان زندگى 
مو تو دســتت گرفتى و تو راهى که خودت مى 
پســندیدى قرارم دادى .. ازت توى این شــب 
مبارك که خودت گفتى " خیُر من الف شــهر، 

تنزل المالئکه و الروح فیها باذن ربهم من کّل امر 
..." باز هم دوباره یه نیم نگاه به من بدبخت بکنى 
... یا شاید خوشبختى که اگه بخواى نگاهتو ازش 
بگیرى بدبخت ترین بدبخت ها میشه.. ازت مى 
خوام کمکم کنى توى تمــام مراحل زندگیم .. 
همون جور که تا االن همیشه و هر لحظه کنارم 
بودى، پشتم بودى، دســتمو گرفتى و توى هر 
قدمى که زمین خوردم، دستمو گرفتى و بلندم 
کردى. اما من نادون نفهمیدم اون دست مهربون، 
دســت تو بود. هر جا مى خواستم بیفتم دست 
رحمتت دور بازوهام حلقه شــد و از افتادن منو 
نجات دادى. و دوباره تو خلسه ى جهالت خودم 
فرو رفته بودم. ازت شرمندم ازت عذرخواهى مى 
کنم... منو ببخش خــداى کریم و رحیم وغفور 
وبنده نواز من ... خدایا! تو خودت یادم دادى که 
با این اسامى تو رو بخونم، خودتو اینجورى بهم 
شناسوندى. من تورو با رحمانیتت درك کردم. 
چون توى هر صحنه ى زندگیــم، رب الکریم 
مهربونم، جلوه اى از الطاف رحمانیتش رو بهم 
نشون داده ... تو همان رب الکریم مهربون منى 
.. همونى که به موسى گفتى : " فاخلع نعلیک، 
انّک بالواد المقدس طوى" خداجونم! کمکم کن 
روح ما هم " فاخلع نعلیک " تو رو اجابت بکنه. 
کمکمون کن توزندگى شیپورزن نباشیم. از مقام 
حرف به عمل ارتقاء پیدا کنیم. کمکمون کن تا 
اراده قوى داشته باشیم. در راه تقویت پشتکارمون 
بهمون اراده ى قوى بده . کمکمون کن تا تو رو تو 
زندگى هامون از یاد نبریم. یادمون باشه یه خداى 
مهربون و دســت و دلباز و با سخاوت داریم که 

گفته " ادعونى استجب لکم ..." حواسمون باشه 
که تو فقط از ما 1 کار ساده و آسون خواستى .. 
فقط گفتى " شما منو بخونید ..." همین کار ساده 
که اگه یارى تو نباشه، هیچ کس نمى تونه ازش بر 
بیاد. نمى دونم کار درستیه یا نه .. ولى یه جورایى 
دوست دارم حرفى که زدم رو به آیه ى " ربنا ال 
تزغ قلوبنا بعد اذ هدیتنا " ربط بدم ما باید تو رو 
بخونیم .. کمکمون کن بعد از اینکه فهمیدیم باید 

تو رو بخونیم، قلبمون منحرف نشه ....
توى خونه پشت کامپیوتر ( خاموشه )   اتاق صالح 

و حامد  دوشنبه ساعت : 20:30 شب  88/4/8
   بسم اهللا النور   

السالم علیک یا ابا عبداهللا الحسین (ع)
... یا موالى یا على بن موسى الرضا (ع) 

خداجونم سالم. ســالم خدا جون. سالم سالم 
سالم سالم. واى خدایا ســالم .. خدا جونم دلم 
گرفته ... خدایا خیلى دوســتت دارم. دلم برات 
تنگ شده بود خدایا نکنه تو هم بخواى مثله بقیه 
بنده هات که وقتى من بهشون زنگ نمى زنم یا 
محل نمى ذارم بخواى دیگه بهم محل نذارى؟؟! 
ببخشــید خداى گل، خداى من .... خدا جونم 
دلم مى خواد االن پارسال بود. دوباره شروع مى 
کردم... خدایا چند روز دیگه یه سال از اولین بارى 
که برات نوشتم مى گذره... خدایا خیلى ماهى ... 
خدایا مى خوام بیام پیش خودت . مى ترســم. 
خدایا کمکم کن دستمو ولى نکن . خدا جونم 
تنهایى مى ترسم. خدایا دلم تنگه .... تنگ غروب 
کربالت ... خدایا شکرت.. نمى دونم چه جورى 
باید شــکرت رو به جا بیارم. خدایا شکرت خدا 
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جونم.. خدایا واقعاً شکرت ... یه همچین وقتى 
1 سال پیش حسرت اون هایى رو که االن جاى 
خود منن رو مى خوردم ... خدایا 4/5 جزء دیگه 
نمونده. کمکم کن . کمکم کن تا حداقل بتونم 
همین 4/5 جزء رو درك کنــم .... خدایا خیلى 
خوشگلى.. خیى نازى خیلى .... خدایا ببخشید 
من خیلى بدم خدا جونم.... خیلى خودم که مى 
دونم خدایا تو منو ببخش. نمى دونم خداجونم 
.. خیلى دوستت دارم .... خیلى ... خداى من بابا 
عاشقتم خیلى نازى . خیلى مهربونى. خداى گل 
من خدایا حاال که دارى نگام مى کنى چى دارى 
میگى دربارم ؟؟؟؟ خدایا شکرت فردا مى خواى 
ببریم مشهد الهى قربونت برم خدا جونم فقط 
قربون خودت نه خانم جوزدانى، نه ساراسادات، 
نه همه و نه .... خدایا فقط تویى که ارزش دوست 
داشتن دارى و اهل بیتت فقط ... خدایا ازت مى 
خوام هر چى عشق مجازى و  بى خودیه از تو دلم 
بیرون کنى هر چى .... خدایا فقط و فقط خودتو 
مى خوام . خدایا توى حــرم امام رضا (ع) جونم 
تنهام نذاریا.... خواهش مى کنم ازت.. پیشــم 
باش خدا جونم خدایا منو ببخش خدایا تو که 
غفارالذنوبى توکه ارحم الراحمینى، خدا جونم 
تنهام نذار. هیچ کــس دیگه رو نمى خوام فقط 
خودت .. فقط خدایا حال و حوصلمو ندارى دیگه 
چرا ضد حال وارد مى کنى؟ آخه خدایا ببخشید  
مامان و بابام رو هم مى خوام ولى نه دیگه فقط 
خودتو ... چشــم حرف مامانمم گوش مى کنم 
خوب تو هم کمکم کن باشه ؟؟؟ ... فردا امتحان 

دارم.. کمکم کن ... خداجونم من بابامو مى خوام ... 
پس کى خدایا؟ دلم تنگه ... خدایا کمکمون کن تا 
تو زمره ى یاراى بابامون باشیم.. اللهم اجعلنى من 
خیر انصاره و اعوانه .... اللهم ارزقنا زیاره الحسین 
(ع) اللهم ارزقنا شفاعه الحسین (ع) .. اللهم ارزقنا 
محبه الحسین (ع) اللهم ارزقنا توفیق شهاده فى 
سبیلک ... خدایا خسته ام.. آخه چرا باید فطرت 
هاى پاك به این حال و روز دچار بشن؟ اعوذ باهللا 

من الشیطان الرجیم.. 
کمکمون کن خدا گلم... کمک... کمک .. باهام 
باش... باشه خدایا ؟ خواهشاً این ها رو هم پیش 
خودت نگهش دار ... حرف هاى من و تو رو نباید 
کسى بفهمه ، نه ؟؟؟ خدایا خیلى دوستت دارم 

کمکمون کن ... عاشقتم خدایا ... 
بنده ى کوچیک و گناهکارت 

مثه همیشه خودت حافظ فاطمه 
 " الحمد هللا رب العالمین  "

    بسم رب الرحیم
21 مهر 1391  جمعه 19:24

" رب اشرح لى صدرى "
سالم به روى ماهت خدا جون!

امسال، سال تحصیلى 92-1391 . کالس دوم 
تجربى "ب" من: فاطمه پرورش، شــماره ى 7 
دفتر کالسى! محل سکنى: ردیف یکى مانده به 

آخر: در کنار شهرزداد احمدى و کیمیا جابرى. 
سال خوبیســت! دوســتش دارم. حس هاى 
گوناگونى که از ابتــداى مهر تا به حال دچارش 
شــده ام و امیدوارم که رو به تعالى برود. فکرم 

بیشتر محصور و محدود درس است اما .... خوب 
نیست آنقدرها! و بد هم نیست! چرا که مى خوام 
امسال و 2 ســال دیگر و بعد از آن نیز تا آخرین 
نفس و تا آخرین رخصت  حیات در دنیاى فعلى، 
تالش کنم درســت تالش کنم. به قول پاستور 

عزیز 
"من آنچه در توان داشته ام انجام داده ام ! "

و امیدوارم که در آن لحظه ى آخر، آخرین نفس 
را با خیال راحت بیرون بدهم و با آرامش خیال و 

لبخندى بر لب به خود این جمله را بگویم... 
زندگى زیباســت. به آن شــرط که از آن طلب 
زیبایى کنیم. از آن زیبایى انتظار داشته باشیم و 
آن را خوب تصور و نقش بندى کنیم. این روزها 
دوباره کالس زبانم شروع شــده و من دوباره با 
ذوق و شوق فراوان زبان مى خوانم. از امسال باید 
ریاضى و عربى را عالى بخوانم و امیدوارم که در 
نهایت از این تونل پر پیــچ و خم کنکور و درس 

موفق و سربلند و شاد سر بیرون آورم.
   " بسم رب الغفور "6/ خرداد /1391

باز هم به نام تو! مانند همیشــه. از ازل تا ابد.. و 
چه زیبا و شایســته اســت نام تــو .. و من چه 
کوچــک و ناچیزم در برابر عظمــت و هیبت و 
جالل و جبروتت. گر تو نخواهى چرخ فلک هم 
قدمى پیش نرود. یارى مان کن درست زندگى 
کنیم. آنگونه که شایســته ى روح دمیده ى تو 
در جســم خاکى ماست. جســم نیز از توست.

 من از توام . 
امشب شب آرزوهاست.. مى خواهم آرزوهایم را 

پیش چشمانم بیاورم.. مى خواهم 365 روز دیگر 
که باز به شــب آرزوها مى رسم بدانم آرزوهایم 
چقدر دچار دگرگونى خواهند شــد! چقدر از 
آرزوهایم به صالح دید شما " پروردگار مهربان " 
برآورده و به نتیجه خواهد رسید. دوستت دارم . 

اى نزدیکتر از ... 
خداى مهربانم.. اشــتباهاتم زیادند.. تو به ستار 
العیوبى و غفار الذنوبى ات مرا ببخش .. گناهان و 

خطاهایم را ببخش . بپوشان . 
خدایا! ما خیلى پررو ایم! هر کارى دوست داریم 
مى کنیم. آخرش هم توقع داریم ببخشى.. پاك 

کنى و حتى .. بپوشانى.
اما..مگه غیر از تو هم کسى مى تونه خرابکارى 
هاى ما بنده هاى کوچیک  مغز فندقى! رو نادیده 
بگیره و با بزرگوارى و ســخاوتش از همه چیز 
بگذره.. ؟ خدایا .. تو منو ببخش و کمکم کن که 
نلغزم.. تو اراده ى قوى به من بده. کمکم کن ا هر 
بار شرمنده تر از بار قبل پیشت نیام.. شرمنده تر... 

اشک به چشمانم نمى دى..؟
یاد اون دختر بچه ى 11 ساله بخیر .. که شبا مى 
یومد پیش تو واست درد و دل مى کرد. اون وقت 
هم اشتباه داشت ولى به سنگى حاالش نبود. به 

پرروگى حاالش نبود. 
خدایا

دوستت دارم.
آفتاب من ! بتاب..

باران من .. ببار..
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���را�ی ���ه �ورش � گ��تان �ھدا
رس ��پاد � �نا��� �ماز و�دت دا�ش آ�وزان �دا

بسم اهللا النور، بسم اهللا النور النور، بسم اهللا الذى 
خلق النور من النور

اى غایب از این محضر از مات سالم اهللا 
  وى از همه حاضرتر از مات سالم اهللا 

اى نور پسندیده وى سرمه هر دیده             
   احسنت زهى منظر از مات سالم اهللا 

اى صورت روحانى وى رحمت ربانى          
بر مومن و بر کافر از مات سالم اهللا 

چون ماه تمام آیى و آن گاه ز بام آیى          
  اى ماه تو را چاکر از مات سالم اهللا 

اى غایب بس حاضر بر حال همه ناظر      
   وى بحر پر از گوهر از مات سالم اهللا 

اى شاهد بى نقصان وى روح ز تو رقصان     
 وى مستى تو در سر از مات سالم اهللا 

اى جوشش مى از تو وى شکر نى از تو     
 وز هر دو تویى خوشتر از مات سالم اهللا

ســالم عرض مى کنم خدمت تمامى عزیزان و 
بزرگواران و خدا را شاکرم به سبب افتخارى که 
امروز نصیب بنده شــد که در این مکان مقدس 
در خدمت تمامى عزیزان و دوستان گرامى باشم. 
امیدوارم از چند دقیقه وقتتان که در اختیار من 
قرار مى دهید بتوانم به درستى استفاده کنم. حتماً 
دیده اید که وقتى خطاط ها مى خواهند خطاطى 
کنند ابتدا قلم نى را داخل مرکب مى گذارند. اگر 
این قلم نى بتواند جوهر و مرکب را در خودش نگه 
دارد و درست بنویسد خطاط باز هم آن قلم را در 
مرکب مى زند. اما اگر نتواند قلم این مرکب را در 

خودش نگه دارد یا این که بشــکند آن قلم کنار 
گذاشته مى شــود. محیطمان همان مرکب و 
وجودمان همان قلم است. اگر بتوانیم از نعمتهایى 
که خدا در اختیارمان قرار داده مانند نعمت درك و 
فهم استفاده کنیم، خدا بازهم ما را زیباتر مى کند. 

باز هم مرکب مى ریزد.
انشاهللا قلم وجود ما هر روز بتواند خودش را براى 
دریافت حقایق آماده تر کند. حضرت على (علیه 
الســالم) در نهج البالغه مى فرمایند گروهى از 
مردم خدا را عبادت مى کنند براى طمع بهشت. 
این عبادت از نوع تجارت است. گروهى عبادت 
مى کنند از ترس. این عبادت شبیه بندگان است. 
گروهى هم خدا را عبــادت مى کنند نه از ترس 
جهنم و نه براى بهشت بلکه سپاسگزارند چون 
خداى خود را مى شناسند و آنچه را دارند از خدا 
مى بینند و چون همه چیز را از خدا مى بینند حس 
سپاسگزارى آنها را وادار به عبادت مى کند. یعنى 
اگر نه بهشتى باشد نه جهنمى شناخت او از خدا و 
حس سپاسگزارى او از خدا او را وادار به عبادت مى 
کند و این عبادت آزادگان است. همان خدایى که 
اشاره کند همه چیز وجود پیدا مى کند. قال اهللا 

تعالى کن فیکون.
دیگر صفت بزرگى مخصوص خداســت. هیچ 
چیز دیگرى برایمان بزرگ نمى شود. هیچ چیز 
دیگرى، هیچ کس دیگرى، هیچ قدرت دیگرى 
نمى تواند ما را بلرزاند. و نه هیچ قدرتى نمى تواند 
آرامش ما را بگیرد. پس اگر خدا را تنها پناه قرار 

بدهیم، اگر به او یقین داشته باشیم، باور داشته 
باشیم، در زندگى خیلى از مشکالتى که داریم 
حل خواهد شد. خدا براى بنده اش مشکل نمى 
خواهد. اگر یک وقتهایــى در زندگى مى بینیم 
مشــکالتى داریم این مشکالت یا نتیجه اعمال 
ماست یا اینکه مشکل نیست بلکه در حقیقت 
نعمتى است که اگر با خوش بینى به آن نگاه کنیم 
خداوند نعمتى بزرگ دراختیار بنده اش قرار داده 
است .شاید یک فرصتى براى یاد گرفتن درسهایى 
از زندگى است چه بهتر مانند همان مضمونى که 
آیت اهللا بهجت مى فرماید : که اى کاش به خدا 
جورى نگاه مى کردیم و باور داشتیم مثل همان 
طفل نوزاد که باور دارد که مادرش هیچگاه او را 
گرسنه نمى گذارد .یقین دارد که مادرش همیشه 

همراه اوست .
 وقتى باور داشته باشیم که خداى ما خدا باشد 
وقتى بنده این خدا باشیم مطمئن هستیم که 
هیچ وقت ما را تنها نمیگــذارد. عبادت را فقط 
تکلیف ندانیم درست است که تکلیف است وما 
مکلفیم ولى ما نماز خواندنمان وعبادتمان به چشم 
تکلیف نگاه نکنیم این عبادت در اصل خواسته یک 
معشوق است از یک عاشق در اصل وقتى معشوق 
از عاشقش یک خواسته اى داشته باشد مسلماً 
عاشق تمام تالش خودش را مى کند که خواسته 
ى معشوق را برآورده کند  نماز عشق بازى عاشق 
با معشوقش مى باشد عاشق مى تواند به روشهاى 
دیگر هم با معشوقش عشق بازى کند اما این روش 

به طور مخصوصى گفته شده است پس چه بهتر 
که ما با نماز عشق خودمان را نشان بدهیم.

در گذشته وهمین اعصار کنونى هم افرادى مى 
رفتند وعرض مى کردند فالن شــخص خیلى 
کارهاى بدى انجام مى دهد این کار او...وشــرح 
احواالتش را مى گفتند ولى درعین حال نماز هم 
مى خواند. بزرگان مى گفتند اگر نمازش رامى 
خواند غم نخورید نمازش او را نگه مى دارد. همان 
طور که خداوند در قران مــى فرماید: ان الصلوة 

تنهى عن الفحشاء والمنکر.
البته وقتى مى توانیم نتیجه ى بهترى از نمازمان 
بگیریم که هر روزمان با یک شروع تازه و هر بار 
با یک شــروع نو و حس تازه و نــو نماز بخوانیم. 
نماز خواندن براى ما عادت نشــود. یک ســرى 
کلمات که هر روز بخوانیم ولى درك درســتى 
از کلمات نداشته باشــیم. همان حرفى که در 
ابتدا زدم کــه اگر بــا صمیمیت و درســت با 
خــداى خودمان صحبت کنیــم خیلى نتیجه 
ى بهترى مى توانیم بگیریم. خیلى لحظاتمان  
شــیرین تر مــى شــود و از عبادتمــان لذت 

مى بریم.
خیلى خوشــحالم که وقت گران بهایتان را در 
اختیار من قرار دادید امیدوارم توانســته باشم 
به بهترین نحو استفاده نمایم و در پایان آرزوى 
سالمتى و عاقبت به خیرى براى همه را از خداوند 

منان تقاضا دارم.
والسالم علیکم و رحمه اهللا و برکاته. 

رس ��پاد � �نا��� �ماز و�دت دا�ش آ�وزان �دا
۸ ���ن ۹۲



مسافر عرش31

من فاطمه را از سنین راهنمایى که در تیزهوشان 
درس مى خواند مى شناسم حلقه¬ى ارتباط من 
و فاطمه خانم  قران کریم بود من اون موقع هنوز 
مسئول مدارس تیزهوشان نبودم ولى چون تردد 
مى کردم تو این مدارس در مدرسه¬ى راهنمایى 
دخترانه ى تیزهوشــان که رفتم و جود ایشان و 
خالقیت ایشون را متوجه شدم با بحثهاى قرانى و 

کارهاى قرآنى که کرده بودند.
من ده تا شــاخص را در فاطمــه عزیز دیدم که 
ویژه¬ى خود ایشون بود یعنى مشخصه هایى که 
خداوند بهش اعطا کرده بود که از سایر هم سن و 

سالهایش ممتاز بود.
   1.اســتغراق ایشــون در قرآن بــود چون از 
سرچشمه¬ى ما در وصل بود به سرچشمه¬ى 
قرانى و واقعاً مصداق این حدیث اما م صادق علیه 
السالم بود که اگر جوانى مأنوس قرآن شود قرآن با 
گوشت و خونش اختالط پیدا مى کنه من این رو 
در فاطمه دیدم و چند بار به دوستانش گفتم که 
شما بدون وضو به فاطمه دست نزنید براى من یه 

قرآن مجسم بودم 
   2- استعداد سرشارش بود- در عین دغدغه ها 
و مشــغله هاى قرآنى و جلسه هاى مذهبى که 
داشت یه دانش آموز درخشــان و ممتاز بود در 
المپیادهاى مختلف شرکت مى کرد حتى المپیاد 
ادبى و گستردگى و تنوع ایشون چه در علوم پایه 

چه در علوم انسانى براى من لذت بخش بود.  
   3.طهارت ضمیر و عفت رفتارى که داشــت 
بسیار دختر عفیف و پاکدامن و محجوبى بود و به 
چادر به عنوان میراث حضرت زهرا سالم اهللا علیها 
افتخار مى کرد تو جمعى که این نوع موارد خیلى 
درخشندگى نداشت و تبعاتى داشت براى دختر 
محجوب و چادرى اما از این طهارت ضمیرش و 

عفت رفتارش با افتخار صیانت مى کرد.
   4.ارامش ذاتى و ارامش بخشى رفتارش بود من 
در کودکى یکبار عالمه طباطبایى رو دیدم همن 
حس در من اونجا ایجاد شد دیدن عالمه و اون نگاه 
نافذش در وجود من هنوز داره حرکت مى کنه که 
آرامش خاصى بود من آرامش را از ویژگى خاص 

فاطمه مى دونم.
   5.گشــاده رویى از ویژگى دیگرش بود واقعاً 
مهارت ارتباطى خاصى داشــت با اینکه دختر 
محجوبى بود اگر ُمَتّسلِب بود خیلى زود منزوى مى 

شد تو فضاى تیزهوشان اما با این مهارت باالى 
ارتباطى که داشــت یه دختر مدیــر بود محور 
ارتباطات بود به همین با همه¬ى طیفها و قشرها 
و همه¬ى قابلیت ها و گرایشها ارتباط برقرارکنه 

یک مقبولیت عمومى داشت .
   6.آداب دان بود با اینکه اهل ارتباط بود حدودها 
را مى شناخت حدود محرم- نامحرم –گفتارى- 
رفتارى آداب مى دونست در یک جلسه اى که با 
برگزیدگان دانش آموزان تیزهوشان گرفته بودم 
ور مورد آنالیز مدرسه تمام دختران شروع کردند 
به گله و شــکایت تا نوبت به فاطمه رســید اوالً 
درهیجان اونا صحبت نکــرد و همان آداب دانى 
ایشون را کشوند به محور انصاف و با اینکه خیلى 
شجاعت مى خواد در جلسه اى که همه مخالف 
عموم دبیرا هستند ایشون حمایت کرد از دبیرها و 
گفت آقاى دالورى اینطورم نیست دبیرهاى خیلى 
خوبى ام داریم و فضا را به اعتدال خوبى رسوند و 
حتى تازیانه عذاب وجدانــى ام بچه ها خوردند 
خیلى هاشون با حرف ایشون همراه شدند و هر 
وقت از مدیر مدرسه مى خواستیم یه دانش آموز 
به من معرفى کنه که از نگاه او مدرســه را ببینم 

فاطمه را معرفى مى کردند ویژگى دیگرش
   7. خوش بیانى و خوش قلمیش بود واقعاً فاطمه 
یه قلم سحر آمیز داشت حاال تا وقتى که زنده بود 
متاسفانه با قلم ایشون مأنوس نبودم بعد که نمونه 
هاى دل نوشته هایش را دیدم شما نمى تونید این 
قلم را به یک دختر دبیرستانى نسبت بدید مثل 
اینکه یه دایشجوى دکتراى ادبیات دست به قلم 
شده و داره مى نویسه خیلى زیبا چون من خودمم 
ادبیات تدریس میکنم دانشگاه، مى تونم تفاوت 
قلمهــا را حتى مــى تونم ادعا کنم یه ســبک 
نویسندگى خاصى داشت که شما تو نمونه هاى 
دل نوشته هاش مى تونید ببینید و خیلى خوش 

بیان بود ما در سفر تهران و چه در سفر یزد 
   8. افتادگى و فروتنى – اگر یه دخترى با این 
همه درخشندگى که اگر هر فضیلتى که یه دختر 
دیگرى داشت اون دختر مبتال به خودپسندى و 
غرور میشه من گاهى بود که در یک جلسه قرار بود 
به اســتعدادهاى مختلف تو حوزه هاى مختلف 
جایزه بدم گاهى فاطمه 4 بار مى اومد رو ســن 
ایشون ستاره دخت ایران شــد در بین بهترین 
دخترهاى ایران بهترین شد چه در رفتار فیزیکى- 
چه گفتار چه در برخوردشون شما بو و عطرى از 

خودخواهى نى دیدید.
   9.فاطمه پــرورش یه دخترى بــود در تراز 
جمهورى اسالمى فاطمه تونسته بود در خودش 
علم و ایمان- دین و دانش رو پیوند بده چون بچه 
هاى ما یا باید دین گرا باشند یا علم گرا عمًال در 
وجود فاطمه این پیوند علم و ایمان و دین و دانش 

را مى دید و براى ما مایه¬ى افتخاربود.
   10. فاطمه شدیداً محبوب القلوب بود یعنى عام 
و خاص ایشون رو دوست داشتند من از عالقه ى 
وافر پدر و مادرش بهش خبر دارم اما همه دبیران و 
دوستان لذا مى بینید در رفتن ایشون یه شهرى 
داغدار شــد یعنى واقعاً مصداق این آیه سوره ى 
مریم بود که ان الذین امنــوا و عملوالصالحات 
سیجعل له الرحمن وداً روایاتى که داریم اگر کسى 
رابطه اش را با خدا درست کرد خدا رابطه¬ى او را 
با دیگران درست میکنه خداوند دلها را متوجه 
فاطمه کرده بودو فاطمه مرگش هم مثل زندگیش 
زیبا بود کما تعیشون کما تمیتون اگر خوب زندگى 
کنید خوب مى میرید یه مرگ تابناکى داشت 
دردناك بود اما خیلى زیبا بعد از رفتنش هم برکات 
زیادى ازش موند غیر از آثار قلمى و بیانى که ازش 
باقى موند خیلى دلها را تلطیف کرد اشکها را جارى 
کرد صیقل زد به ضمیرهاى همه خیلى را بچه 
هایى که با فاطمه دوست بودند حتى خودم من که 
رابطه¬ى استاد وشاگردى باهاش داشتم احساس 
مى کنم در حفظ طهارت ضمیر و پاکى تعهدى به 
فاطمه داریم من اعتقاد دارم فاطمه بهتره غیر از 
اینکه باطن و زوایاى کشف نشده¬ى حادثه ى 
فاطمه چى بود اما حکــم من مات على حب آل 

محمد مات شهیداً هر کس با محبت ال پیغمبر از 
دنیا بره شهید از دنیا رفته من فاطمه را شهیده مى 
دانم ان اطفال شیعتنا من المومنین تربیهم فاطمه 
الزهرا سالم اهللا علیها اطفال شیعیان مومن مارا پدر 
و مادرشون تربیتشون بعهده نمى گیرند حضرت 
زهرا تربیت اونا را ویژه ، مربى پرورشى و تربیتى 
بچه هاى خاص شیعه حضرت زهرا است اگر آدم 
گرفتار باشه و درد سر و دغدغه اى چه درونى چه 
بیرونى داشته باشه حتى اگر بره بر سر مزار فاطمه 
توسل پیدا کنه و خدا را به به صاحب اون قبر قسم 
بده من بعید مى دونم اون شخص دست خالى 
برگرده این دختر با رعایت تمام حد و حدود دینى 
و باورها ى خانوادگى و عرفى و اعتقادى که داشت 
یه دختر شاد و با نشــاط بود چون در بازى ها و 
مسابقات شــرکت مى کرد ملموس با تریبون و 

میکروفون بود . با دوستانش صمیمى بود . 
اکثراً قرآن صبحگاهى را مى خوند ، تواشیح مى 
خوند به قول مربى پرورشى شون مى گفت من 
صبح که میرفتم اول وقت ایشون تو اتاق من بود 
دخترى بود که در فعالیتهاى اجتماعى شرکت مى 
کرد که نشان مى دهد که بین دیندارى و نشاط و 
اجتماعى بودن توازن برقرار کنه و صورت و معنا 
را خیلى زیبا کنار هم جمع کنه که از شگردهاى 
ذاتیش بود طمانینه ى پدر و مادرش تو اون صحنه 
برام خیلى آموزنده بود مادر شدیداً خویشتن دارى 
کرد یه معامله کرد با خــدا که ضعف از خودش 
نشون نده لذا روزهاى سختى بود چون نزدیک 
مى شــد به ایام رحلت امام اصالً خود خرداد ماه 
تلخیه براى ما ایرانیان براى کســانى که امام را 

مى شناسند .

د�ی ��شان اداره �ل آ�وزش و �ورش ا�تان ا��ھان          ���ول سا�ق اداره ا��عدا

           �سا�� �ش



مسافر عرش32

���ه �ورش � آ� خا��ات���ه �ورش � آ� خا��ات

مشهد مقدس- صحن قدس رضوى



��ن آ��
خداوند متعال را شاکریم که در سایه الطاف خاّصه ربوبى، به ما توفیقى ارزانى فرمود تا در راه نشر 
خوبیها قدمى برداریم واینک به حکم وظیفه از تمام بزرگانى که در در طول این یک سال با اظهار 
محبت هاى خویش ، یاریگر ما بودند سپاسگزاریم و مراتب امتنان صمیمانه و متواضعانه خویش 
را به حضور عالیقدر؛ علماى عظام مسولین محترم شهر وهمکارانشان جامعه القران ومراکز قرانى 
مدیر کل محترم آموزش و پرورش استان اصفهان و کارشناسان ان اداره -موسسه  تحقیقات و نشر 
معارف اهل بیت  مدارس استعدادهاى درخشان استان اصفهان کلیه همکاران فرهنگى وقرانى 
شهر دوستان عزیز فاطمه وخانواده هایشان فامیل دوســتان وآشنایان ابراز مى داریم و قدردان 

ارشادات حکیمانه  همه عزیزان  هستیم.
 امید است  کاستى هاى ما در ارائه تصویرى جامع تر از  شخصیت  این مسافر عرش  در منظر اهل 
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