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راه  سعادت

 مراسم رونمايي مستند »دوربرگردان«
با موضوع پشت پرده شبكه »جم« لغو شد

مستند دوربرگردان به كارگرداني آرش س��جادي حسیني كه روايتي 
است از پشت پرده هاي ش��بكه ماهواره اي جم، به دلیل نداشتن پروانه 
نمايش توسط وزارت ارشاد تا اطالع ثانوي توقیف شد و به همین دلیل 
مراسم رونمايي اين مستند در خانه هنرمندان كه قرار بود روز گذشته 

برگزار شود، لغو شد.
 اين در حالي است كه اصوالً اخذ پروانه نمايش جهت رونمايي و نمايش 
فیلم هاي مستند، اتفاق جديدي است و به ندرت رخ مي دهد و حتي براي 
بسیاري از مستندهاي تولید و اكران ش��ده در زير مجموعه هاي وزارت 

ارشاد نیز فاقد پروانه نمايش است.

    مستند

حلقه اي كه قرار است مفقوده بماند

معاون برون مرزي صداوسيما:

 حمايت  از شبكه هاي برون مرزي
با گسترش حوزه مخاطبان همسان نيست

ابهام در سرنوشت كمك هاي نقدي كه قرار بود سلبريتي ها به دست زلزله زده ها برسانند

كمكهايمردمبهزلزلهزدگان
درحسابهايبانكيسلبریتیهاماند

   هادي عسگري
ب�ا گذش�ت بي�ش از دو م�اه از زلزله در اس�تان 
كرمانش�اه، هن�وز از سرنوش�ت كمك هاي�ي 
ك�ه ق�رار ب�ود از طري�ق س�لبريتي ها در اختيار 
زلزله زده ها قرار گي�رد، اطالع دقيقي در دس�ت 
نيست  و مش�خص نيس�ت اين كمك ها كه اكثراً 
نقدی بوده اس�ت، االن در چه مرحله ای هستند؟

براي سومین بار اس��ت  كمك هاي مردمي  كه قرار بوده 
از طريق هنرمندان در اختی��ار زلزله زده ها قرار گیرد، با 
سرنوشت مبهمي روبه رو مي شود. اولین بار در دهه 80 
زماني كه زلزله بم باعث ويراني بخش عمده اي از شهر 
شد، به موازات فعالیت رسمي هالل احمر و كمیته امداد 
امام خمیني)ره( كه كار ساماندهي كمك هاي مردمي را 
انجام مي دادند، كمپین هايي از س��وي هنرمندان براي 
جمع آوري كمك هاي مردمي شكل گرفت. چند سال 
بعد از زلزله بم ش��ايعاتي درباره اينك��ه كمك هايي كه 
هنرمندان جمع آوري كرده اند به مص��رف اصلي خود 
نرسیده مطرح ش��د. بار دوم نیز بعد از زلزله ورزقان بود 
كه هنرمندان سینما در پرديس سینمايي آزادي جمع 

شدند و كمك هاي مردمي را جمع آوري كردند. 
از اين ماجرا كه در سال 91 رخ داد تا امسال آذرماه و بعد 
از وقوع زلزله در كرمانش��اه، تقريباً خبري از كمك هاي 
جمع آوري شده در آن كمپین نشد تا اينكه يك سايت 
خبری با انتش��ار مطلبي به سرنوش��ت نامعلوم كمك 
750 میلیون توماني براي ساخت خانه فرهنگ ورزقان 
پرداخت و نوش��ت: چه بس��ا اگر هنرمندان كش��ور در 
آن زمان با برخي از س��ازمان هاي ديگر يا نهادهايي كه 
متخصص اين كار بودند، همكاري مي كردند و هداياي 
جمع آوري ش��ده را صرف كارهاي ديگ��ري كه نتیجه 
مطلوب تري براي مردم آن خطه مي كردند، احتماالً چند 
خانوار ديگر هم امروز مي توانستند، سقفي باالي سر خود 
داشته باشند و س��ال ها بعد از وقوع زلزله در كانكس ها 

اقامت نمي كردند. انجام اينگونه كارها در طوالني مدت، 
باعث دلس��ردي مردم از كمك كردن ب��ه همنوعان و 
بدبیني به مسئوالن مي شود. در آغاز هر كسي مي خواهد 
كاري كند اما در نهايت هیچ كس هیچ كاري نمي كند و 
نتیجه آن چند آجر پاره روي زمین يك ساختمان نیمه 
كاره و خیل عظیمي از مردم بي سرپناه است كه آوار آن بر 

سر دولت و بودجه بیت المال خراب شده است. 
اين ادعا، با پاس��خ مرتضي آتش زمزم، همراه بود كه 
در يادداشتي به روند ساخت خانه فرهنگ و كم كاري 
بخش دولتي اشاره كرد و نوشت: تمام صورت هزينه 
وضعیت هاي انجام ش��ده به ص��ورت قانوني و پس از 
بررس��ي دقیق و تأيید مراجع قانوني از خانه س��ینما 
تحويل و به بنیاد مسكن با مأموريت بازسازي مناطق 
زلزله زده واگذار شد. اين سینماگر در يادداشتش به 
منتقدان نیز حمله كرد و نوشت: اگر كمكي نمي كنند 
به همت باالي پیشكس��وتاني كه آب��رو و اعتبار خود 
را خالصانه ب��راي كمك به اين مردم ش��ريف هزينه 

مي كنند، احترام بگذارند. دقیقاً اين كم لطفي و وعده ها 
در زمان زلزله بم هم توس��ط برخي انجام شد، چه در 
بخش دولتي و بین المللي مخصوصاً كشورهاي عربي با 
قول هاي چندصد میلیارد تومانی ژست انسان دوستي 

گرفته و بعد پايان موج اصلي فاجعه عمل نشد. 
در حالي كه به نظر مي رسد موضوع جمع آوري كمك 
از سوي هنرمندان يك شیوه رايج براي امداد رساني به 

زلزله زده ها شده است، فاطمه دانشور، مدير عامل يك 
بنیاد خیريه كه در امداد رساني به زلزله زده هاي بم حاضر 
بود، از عملكرد سلبريتي هايي كه از مردم كمك قبول 
كرده بودند، انتقاد كرد و از آنها خواست كمك هاي مالي 

كه در اختیار دارند براي زلزله زده ها خرج كنند. 
فرهاد تجري، نايب رئیس كمیسیون اصل 90 مجلس 
ش��وراي اس��المي نیز مي گوي��د: به رغ��م كمك هاي 
زيادي كه براي زلزله زدگان اس��تان كرمانشاه، توسط 
هنرمندان و ورزشكاران شاخص يا همان سلبريتي ها 
از مردم جمع آوري ش��د، اين كمك ها ب��ه خوبي بین 
حادثه ديدگان توزيع نشد و مي توان گفت كه ردپايي 
از اين كمك ه��ا ديده نمي ش��ود. وي تصريح مي كند: 
مديري��ت نك��ردن توزيع كمك ه��اي مردم��ي بین 
زلزله زدگان و اب��راز نارضايتي آنه��ا، موجب تضعیف 
اعتماد مردم به سلبريتي ها خواهد شد و نبود نظارت و 
مديريت در تقسیم اين كمك ها از انتخاب هنرمندان به 

عنوان واسطه، مردم را دچار ترديد مي كند. 
اين نماينده مجلس تأكید مي كند: ماندن كمك هاي نقدي 
مردم در حساب سلبريتي ها هیچ توجیهي ندارد و نمي دانم 
كه قرار است چه مشكلي را از مردم در آينده حل كند و به 
رغم اينكه مرجع دريافت و جذب كمك هاي مردمي بايد 
هالل احمر و نهادهاي حمايت��ي چون كمیته امداد امام 
خمیني)ره( باشد، به دلیل ورود سلبريتي ها اين نهادها 
نتوانستند پاسخگويي درخور و مناس��بي را ارائه دهند. 
از چهره هاي شاخص هنرمند، ورزشكار و افراد شناخته 
ش��ده كه در فضاي مجازي شماره حس��اب بانكي براي 
دريافت كمك نقدي اعالم كرده بودند، اين انتظار مي رود 
كه حداقل در حد يك يادداشت درباره سرنوشت كمكي 
كه چند میلیارد تومان بود، روشنگري كنند. حداقل بايد 
مشخص شود اين حجم از پول و سودهاي انباشته شده 
بانكي ناشي از رسوب پول در حساب ها، تا چه حد مي تواند 

در راه بازسازي مناطق زلزله زده مفید باشد.

مع�اون برون مرزي س�ازمان صداوس�يما در دي�دار با 
اعضاي كميس�ون فرهنگي مجلس، بر وظيفه سنگين 
رسانه ملي در رساندن پيام انقالب اسالمي تأكيد كرد. 
به گزارش»جوان«، روز گذشته تعدادي از اعضاي كمیسیون 
فرهنگي مجلس، از معاونت برون مرزي صداوسیما ديدار 
كردند. در اين ديدار پیمان جبلي با اشاره به فرمايش مقام 
معظم رهبري كه فرمودند پیام انقالب اسالمي راه خود را 
باز كرده و به اقصي نقاط جهان رسیده است، گفت: رسانه 
بايد زودت��ر از حاكمیت پیام خ��ود را منتقل كند و همین 

مسئولیت رسانه ملي را سنگین تر مي كند.
وي با تأكید بر ضرورت مديري��ت افكار عمومي در داخل و 
خارج از كشور گفت: پرچم جمهوري اسالمي در روشنگري 
و اعالم حقايق و دفاع از مظلومان به دست رسانه ملي است و 
نبايد اجازه دهیم رسانه هاي معاند با دروغ پردازي هاي خود، 

چهره جمهوري اسالمي را تخريب كنند. 
معاون برون مرزي صدا و س��یما در ادامه سخنان خود 
درباره س��اختار معاون��ت برون مرزي گف��ت: تحوالت 
بزرگي در 20 س��اله اخیر در حوزه برون م��رزي اتفاق 
افتاده است و حدود 20  سال پیش تنها چند راديو و يك 
سیماي عربي در اين معاونت وجود داشت و شبكه هاي 
تلويزيوني به گستردگي امروز نبود، ولي امروزه معاونت 
برون م��رزي وارد رقابت جدي با ديگر رس��انه ها ش��ده 
و ش��بكه هاي العالم، پرس تي وي و هیس��پان تي وي را 
راه اندازي كرد و تعداد راديوها از 10 به 34 راديو با بیش 
از 30 زبان رسید، ولي متأسفانه حمايت هاي مسئوالن 
از ش��بكه هاي برون مرزي با گس��ترش و افزايش حوزه 

مخاطبان همسان نبود و در اين مدت نتوانستیم منابع 
پايدار و مستقل مالي براي برون مرزي تأمین كنیم. وي 
با ابراز امی��دواري از افزايش حمايت ه��اي نمايندگان 
كمیس��یون فرهنگي مجل��س از معاون��ت برون مرزي 
گفت: با افزايش همكاري ه��ا و حمايت هاي نمايندگان 
مجلس مي توان عالوه بر معرفي بیشتر و بهتر شبكه هاي 
برون مرزي، همچون گذشته براي انعكاس واقعي از ايران 

امروز گام هاي اساسي و مهمي برداريم. 
احد آزادي خواه، سخنگوي كمیسیون فرهنگي مجلس 
نیز در س��خناني با ابراز رضايت از فعالیت ش��بكه هاي 
برون مرزي رسانه ملي گفت: در س��فرهاي مأموريتي 
خارج از كش��ور، ش��اهد تأثیر فعالیت هاي شبكه هاي 
برون مرزي در صدور پیام انقالب و معرفي ايران اسالمي 
هس��تیم و مي توان گفت عملكرد خوب اين رس��انه ها 
عمق استراتژي جمهوري اسالمي را در خارج از مرزها 

افزايش داده است.

   جواد محرمي
 ش�كاف ميان طراح و توليدكننده همچنان اصلي ترين 
معضلي است كه باعث مي شود حتي هيچ فكر و ايده و 
نيرويي در كشور به مرحله صنعتي شدن نزديك هم نشود. 
 طراحان ايران��ي لباس اگرچ��ه توانمندي ش��ان را ثابت 
كرده اند، اما چرخه اي كه بايد در اين حوزه در كشور ايجاد 

شود، همچنان معیوب است. 
لباس هم مث��ل هر كاالي ديگ��ري در داي��ره اي قرار 
دارد كه وارد كنن��دگان در آن ح��رف اول را مي زنند. 
مصرف گرايي ايراني هم كه دهه هاست مبتني بر اقتصاد 
نفتي سلطه اي بي چون و چرا يافته و قرار نیست به اين 
زودي ها از اسب سركش مكتب اصالت سود پايین بیايد، 
اساساً اجازه نمي دهد تا حلقه میان فكر تا صنعت خود 

را پیدا كند. 
اساس��اً ما ايراني ها را طوري بار آورده اند كه بنا به قولي پُز 

تمدن مصرفي رهايمان نمي كند. 

براي همین هم هس��ت ك��ه حتي پارچه چ��ادر زنان و 
دخترانمان را ه��م از خارج وارد مي كنی��م، چون نفت 
داريم و قرار است حاال حاالها تك محصولي بمانیم و آنها 
كه نس��خه تك محصولي بودنمان را پیچیده اند، جايي 
براي تولید مد و لباس و پوشاك و اساساً انديشه ايراني 

در نظر نگرفته اند.

حكمت 243

هنگام��ی كه جواب ه��ا زياد 

)و َدرهم( ش��ود، حق مخفی 

می شود.

یازدهمین دوره مسابقات سراسرى برادران 
دارالقرآن امام على (ع)  در قم برگزار می شود

یازدهمین دوره از مسابقات سراسرى دارالقرآن 
امام على(ع) در بخش برادران، طى روزهاى بیست 
و هشتم بهمن ماه الى چهارم اسفندماه سال1396 
در رشته هاى حفظ، قرائت و ترتیل قرآن در قم 

برگزارمى شود.
مرتضى نجفى قدسى مسئول برگزارى مسابقات سراسرى 
دارالقرآن امام على(ع) با اعالم این خبر اظهار داشت: این 
مسابقات قرآنى در  6 رشته حفظ کل، حفظ بیست جزء، 
حفظ ده جزء، حفظ پنج جزء، قرائت و ترتیل خوانى قرآن 
کریم در دو مقطع سنى زیر شانزده سال و باالى شانزده 

سال ویژه برادران در قم برگزار خواهد شد.
چهارم  چهارشنبه  روز  از  نام  ثبت  زمان  گفت:  وى 
بهمن ماه آغاز شده وتا ساعت 24 روز سه شنبه دهم 
بایستى  داوطلبان  ، ضمنا  داشت  ادامه خواهد  بهمن 
حساب  داراى  حتما  مسابقات،  این  در  شرکت  براى 
واریز  ملت، جهت  بانک  (ترجیحا حساب  بوده  بانکى 
 جوایز) و سپس به سایت دارالقرآن عالمه طباطبایى
(Quran.dqat.ir) مراجعه کرده و فرم  هاى ثبت نام 
را پر نمایند و پس از پایان فرصت هفت روزه ثبت نام، 
بمدت سه روز میتوانند اطالعات ثبت نامى خود را فقط 
ویرایش کنند و از روز 23 بهمن ماه جهت چاپ کارت 
شرکت در جلسه مجددا به سایت مراجعه نمایند، زیرا 
در زمان حضور در مسابقات، داشتن کارت چاپ شده 

ثبت نام الزامى است.
مسئول اجراى مسابقات گفت: پس از پایان مهلت ثبت 

نام، به هیچ عنوان زمان ثبت نام تمدید نخواهد شد، 
ضمنا یادآورى میگردد چون ظرفیت ثبت نام محدود 
نام  ثبت  زودتر  که  است  افرادى  با  اولویت  لذا  است، 
نمایند، همچنین داوطلبان در زمان ثبت نام میتوانند 
آزمون  زمان  براى  را  و ساعت حضور خود  روز  نوبت 
مشخص نمایند، بدیهى است درخارج از نوبت تعیین 
شده و پس از پرشدن ظرفیت ثبت نام، به هیچ عنوان 

از متقاضى آزمون بعمل نمى آید.
وى تاکید کرد: مسابقات دارالقرآن امام على(ع) جنبه 
مردمى و غیردولتى دارد و این دارالقرآن تاکنون از هیچ 
بودجه دولتى استفاده نکرده است و تمامى هزینه ها 
توسط خیر محترم آقاى محمد انصارى موسس دارالقرآن 
امام على(ع) و بانى مسابقات، که خود از جمله قاریان 

و تالیان قرآن کریم است، تامین مى شود.
جوایز حد نصاب ها

مسئول دارالقرآن امام على(ع) تصریح کرد: در این دوره 
از مسابقات، کلیه حافظان کل قرآن کریم که حدنصاب 
نود امتیاز را در صحت حفظ از یکصد امتیاز بیاورند، مبلغ 
هفتصد هزار تومان به عنوان هدیه دریافت خواهند کرد.
همچنین حافظان بیست جزء ، ده جزء و پنج جزء در 
صورت اخذ حدنصاب نود امتیاز از یکصد امتیاز در صحت 
حفظ، به ترتیب مبالغ پانصدهزار تومان و چهارصد هزار 
تومان و سیصد هزار تومان دریافت خواهند کرد.

وى افزود: داوطلبان رشته هاى قرائت و ترتیل قرآن نیز 
در صورت اخذ حدنصاب هشتاد امتیاز از یکصد امتیاز 

به ترتیب مبالغ پانصد هزار تومان و چهارصد هزار تومان 
دریافت خواهند کرد.

وى اضافه کرد: کلیه حافظان قرآن در همه رشته ها 
در صورتى که حد نصاب حسن حفظ آنها بین 85 تا 
90 باشد نیز نصف جوایز اعالم شده فوق را دریافت مى 
کنند. همچنین قاریان و مرتالن قرآن، که حد نصاب 
امتیاز آنها از 75 تا 80 باشد نیز نصف جوایز اعالم شده 

را دریافت مى کنند.
جوایز نفرات برتر مسابقات

مرتضى نجفى قدسى مسئول برگزارى مسابقات سراسرى 
دارالقرآن امام على(ع) در خصوص جوایز نفرات برتر این 
مسابقات اظهار داشت:  نفرات اول رشته حفظ کل مبلغ 
سه میلیون و پانصد هزار تومان، نفرات دوم مبلغ سه 
میلیون تومان و نفرات سوم مبلغ دو میلیون و پانصد 

هزار تومان جایزه نقدى دریافت خواهند کرد.
در رشته حفظ بیست جزء قرآن نیز، نفرات اول مبلغ دو 
میلیون و دویست هزار تومان، نفرات دوم یک میلیون و 
هفتصد هزار تومان و نفرات سوم یک میلیون و پانصد 

هزار تومان دریافت خواهند کرد.
در رشته حفظ ده جزء نیز، نفرات نخست تا سوم به ترتیب 
مبالغ یک میلیون و هفتصد ، یک میلیون و چهارصد و 
یک میلیون و دویست هزارتومان دریافت خواهند کرد.
وى افزود: در رشته قرائت قرآن کریم نیز نفرات اول تا 
سوم به ترتیب مبالغ دو میلیون و سیصد هزارتومان، 
دو میلیون تومان و یک میلیون و هفتصد هزار تومان 

دریافت خواهند کرد.
همچنین در رشته ترتیل خوانى هم نفرات برگزیده اول 
تا سوم به ترتیب مبالغ یک میلیون وهفتصدهزارتومان، 
یک میلیون و چهارصدهزارتومان و یک میلیون ودویست 

هزار تومان به عنوان جایزه دریافت مى کنند.
چند نکته

نفرات اول مسابقات سال هاى قبل تا دو سال در همان 
رشته و مقاطع پایینتر نمى توانند شرکت کنند، مگر 

اینکه در رشته دیگرى ثبت نام نمایند.
شرکت کنندگان در رشته هاى حفظ قرآن، تنها در یک 
رشته آن مى توانند شرکت نمایند، ضمنا حافظان قرآن 
مى توانند در رشته قرائت قرآن (تحقیق) هم داوطلب 
شوند ولیکن قاریان صرفا باید یکى از رشته هاى قرائت 

و یا ترتیل خوانى را انتخاب نمایند.
شرکت کنندگان در رشته ترتیل خوانى نمى توانند در 
رشته هاى حفظ شرکت نمایند و یا بالعکس، چرا که 
یک حافظ عمال در هنگام آزمون، ترتیل خوانى مى کند 

و همان مواد امتحانى را دارا است.
در مدت حضور داوطلبان در ایام مسابقات، پذیرایى کامل 
صبحانه ، ناهار و شام بعمل خواهد آمد ولیکن در خصوص 
اسکان داوطلبان، این دارالقرآن تعهدى نخواهد داشت.

بسم اهللا الرحمن الرحیم
« کانُوا َقِلیًال ِمَن الَلّْیِل ما یَْهَجُعوَن * َو بِاألْسحاِر ُهْم یَْسَتْغِفُروَن» 
(ذاریات، 17و 18)
آن  بیشتر  (و  مى خوابیدند  را  از شب  اندکى  (پرهیزکاران)   آنان 
از خدا طلب  و سحرگاهان  بندگى مى گذراندند)  و  عبادت  به  را 

آمرزش مى کردند. 
یکى از شخصیت هاى اثرگذار و محورى در پنجاه سال اخیر خطه 
اصفهان مرحوم حجت االسالم والمسلمین حاج شیخ مهدى مظاهرى 

بود که در شب جمعه گذشته به لقاء اهللا پیوست.
خوشبختانه رهبرى معظم انقالب بالفاصله پیام گرانقدرى را به مناسبت 
درگذشت این واعظ شهیر و روحانى خدمتگزار صادر فرمودند که اشارات 

ارزشمندى در معرفى شخصیت این عالم وارسته دارد.
ایشان پس از تسلیت به همه دوستداران و ارادتمندان و تربیت شدگان 
منابر مؤثر آن مرحوم، از زمزمه ى معنوى دعا و نیایش ایشان در شب هاى 
جمعه و سحرهاى ماه مبارك رمضان طى سال هاى طوالنى ذکر کرده و 

آن را از یادگارهاى معنوى شهر عزیز اصفهان برشمردند. 
حجت االسالم حاج شیخ مهدى مظاهرى یکى از چهره هاى بسیار محبوب و 
دوست داشتنى و پرنفوذ در بین مردم اصفهان بود و این محبوبیت و جایگاه 

اجتماعى به خصایص این روحانى مردمى مربوط مى شود.
اوالً ایشان پایه گذار مؤسسات خیریه بسیارى در اصفهان بود که هر کدام 
هزاران نفر را تحت پوشش دارد که از جمله آنها عبارتند از: انجمن خیریه 
ابابصیر(جهت خدمت به نابینایان) و انجمن مددکارى امام زمان(عج) جهت 
خدمتگزارى به ایتام و محرومین و مستمندان و یا دیگر مؤسسات علمى و 
فرهنگى مانند تشکیل دانشگاه علوم و معارف قرآن در اصفهان و به همین 
سبب هم سال ها پیش در دوره وزارت آقاى احمد مسجد جامعى در وزارت 

ارشاد از زمره خادمان قرآن معرفى شده بود.
بحث خدمتگزارى ایشان منحصر به ایتام و محرومین و بى بضاعت ها نبود، در 
زمان جبهه و جنگ، بیشترین تدارکات مردمى جبهه در اصفهان به همت 
وى و با توجه به مجالس و منابرى که با جمعیت هاى کثیر برگزار مى شد، 
شکل مى گرفت و آنان هر نیازى داشتند کافى بود به اطالع ایشان برسانند 
و ایشان در یک جلسه  مردمى تمام آن آذوقه و تدارکات را فراهم مى کرد.
اما محبوبیت ایشان و اثر کالمش در بین مردم اصفهان براى چه بود؟! این 
سوال مهمى است و محور سخن و معرفى شخصیت  مرحوم حجت االسالم 
مظاهرى در همین مطلب است که در پیام رهبرى معظم انقالب هم به 
آن اشاره شده است. مرحوم مظاهرى احیاگر روح دعا و نیایش در بین 
نوجوانان، جوانان و عامۀ مردم اصفهان بود. در قبل از انقالب که دعاى 
کمیل هنوز در بسیارى از شهرها اصال مطرح نبود، ایشان جلسات بسیار 
گرم و پرشورى داشت و سنت ایشان هم در دعا  خوانى این بود که زمان 
سحر را انتخاب مى کردند، یعنى غالب برنامه هاى دعاخوانى ایشان در نیمه 

دوم شب بود و تا اذان صبح به طول مى انجامید.
در شب هاى ماه مبارك رمضان، هر شب تمام دعاى ابوحمزه ثمالى را 
قرائت مى کرد و مردم اصفهان با نغمه هاى عاشقانه دعا خوانى ایشان عشق 

و صفا مى کردند.
خداوند یکى از الطافى که به آقاى مظاهرى داده بود، صداى خوش بود و 
مردم از صداى دعا خوانى  ایشان چه دعاى کمیل، دعاى ندبه و یا دعاى 

ابوحمزه و یا زیارات و دعاهاى مأثوره لذت مى بردند.

بنده حقیر از کودکى عالقمند شرکت در مجالس دعا خوانى مرحوم حجت االسالم 
والمسلمین مظاهرى بودم و تا وقتى که در اصفهان بودم حضور در مجالس 
ایشان را مغتنم مى دانستم و در این سال هایى که در اصفهان نبودم هم 
سعى مى کردم در ماه مبارك رمضان یک شب به عشق دعاى ابوحمزه 

ایشان به اصفهان بروم.
شاید تعجب کنید یک جمعیت چند هزار نفرى در دل شب در مسجد سید و 
یا مسجد جامع اصفهان براى استماع دعاى ابوحمزه که توسط حجت االسالم 
مظاهرى قرائت مى شد، هرشب اجتماع مى کردند و جناب حجت االسالم 
قرائتى نیز معموالً سالى یک شب مى آمدند و بارها از ایشان شنیدم که به 
مردم اصفهان مى گفتند، قدر جلسه تان را بدانید، چنین جلسه اى با این 

روح و صفا در هیچ شهرى نیست!
یکى از لوازم شخصیت  انسان اگر بخواهد متقى و پرهیزکار باشد و با خدایش 
عشقبازى کند، آشناشدن با روح دعا و نیایش است و فطرت انسان این 
معنا را مى طلبد ولى متأسفانه ما عوض آنکه به این نیاز روحى با مراجعه به 
مفاتیح و یا دعاهاى امام سجاد و دیگر ائمه(ع) برویم، به سراغ عرفان هاى 
کاذب شرقى و غربى مى رویم که جز سراب چیز دیگرى نیست و جز ضاللت 

و گمراهى نصیب دیگرى ندارد.
مرحوم حاج آقا مهدى مظاهرى این نیاز بشرى را خوب شناخته بود و 
قاطبه مردم اصفهان از مجالس دعا و نیایش ایشان بهره مند بودند و لذا در 
اصفهان هم اکنون دعاخوانى در بین هیأت ها و حسینیه ها و مساجد بسیار 
رواج دارد و اینها به نفس گرم مرحوم حاج شیخ مهدى مظاهرى است و 
البته در یک دورانى هم که استاد پرورش در اصفهان بودند با ایشان در 
این مهم همراه بودند و آقاى سیدعلى اکبر پرورش نیز گاهى در مجالس 

دعا و نیایش با حجت االسالم مظاهرى همنوا بود.
در قرآن کریم مى فرماید: « ُقْل ما یَْعَبُؤا بُِکْم َربِّی لَْو ال ُدعاُؤُکْم» (فرقان- 77) 
یعنى اگر دعاى شما نبود، پروردگار به شما توجهى نمى کرد! پس بنابر 
این انسان باید براى جلب توجه پروردگار و کسب استعانت از او که قادر 
مطلق است و برانجام هر کارى تواناست، با دعا خواندن از او طلب مغفرت 
کند و رابطه اش را با خدا اصالح نماید و سعى کند همه شب را نخوابد و 
سحرگاهان بیدار باشد و از فیوضات سحرى که به اولیاء خدا داده مى شود، 
بهره مند گردد که قرآن کریم بارها بر این رمز گشایش در زندگى اشاره 

دارد و حافظ لسان الغیب نیز گفته است:   
این گنج سعادت که خدا داد به حافظ /  از یمن دعاى شب و فیض سحرى بود
مدیر دارالقرآن عالمه طباطبایی ـ مرتضى نجفى قدسى

فیـض سـحرى
به انگیزه گرامیداشت هفتمین روز درگذشت حجت االسالم والمسلمین حاج شیخ مهدى مظاهرى(ره) 

فرهاد تجري: به رغم كمك هاي زيادي 
كه براي زلزله زدگان اس��تان كرمانشاه، 
توس��ط هنرمن��دان و ورزش��كاران 
شاخص يا همان س��لبريتي ها از مردم 
جمع آوري شد، اين كمك ها به خوبي بين 
حادثه ديدگان توزيع نشد و مي توان گفت 
كه ردپايي از اين كمك ها ديده نمي شود


