
حجت االسالم پناهيان:
  خيلي زيباست سفر اربعين را 

خانوادگي برويم
حضور داشتن يا حضور نداشتن بانوان در حماسه اربعين يكي از مباحث 
چالش برانگيزي است كه همه ساله نظرات موافق و مخالف بسياري را 
در برابر خود قرار مي دهد. قدر مسلم اين است كه بانواني كه در اين سفر 
حضور مي يابند بايد آمادگي جس��مي الزم را داشته باشند و حتماً يا در 

قالب گروه و كاروان يا همراه خانواده عازم پياده روي اربعين شوند. 
فرناز بيكي، مسئول امور بانوان ستاد بازسازي عتبات عاليات در ايران نيز 
به بانوان توصيه مي كند »تنها« به عراق نروند و دست كم با يكي از محارم 
خود يا همراه با گروه در پياده روي اربعين شركت كنند. همچنين بانواني 
كه در پياده روي اربعين شركت مي كنند، نبايد به هر شخصي اطمينان 
كنند و وسايل همراه خود را به هر كسي بدهند. همچنين پيش از غروب 
به محل اس��كان مراجعه كنند و پياده روي را هنگام روز انجام دهند. بنا 
بر تأكيد مس��ئول امور بانوان در ستاد بازس��ازي عتبات عاليات با اشاره 
به حضور گس��ترده تر مردان در پياده روي اربعين، در هر حال نمي توان 
حضور بانوان را در اين مراسم ناديده گرفت، براي همين ستاد بازسازي 
عتبات عاليات كه مسئوليت كميته اسكان، تغذيه و جلب مشاركت هاي 
مردمي را در اربعين به عهده دارد، با موكب داران ايراني رايزني هايي كرده 
تا با توجه به شرايط و نيازهاي خانم ها، امكانات و فضاي خاصي در اختيار 

آنها قرار داده شود. 
به گفته وي در مرزها يا شهرهاي زيارتي موكب خاص بانوان وجود ندارد، 
اما قرار است همه موكب دارها تا حد امكان، ظرفيت محافظت شده اي را به 
بانوان اختصاص دهند و امكانات خاص آنها را در صورت توان، تأمين كنند. 
در اين ميان برخي چهره ها همچون حجت االسالم پناهيان نگاه متفاوتي 
به چگونگي حضور در مراسم اربعين دارند. حجت االسالم پناهيان معتقد 

است: »خيلي زيباست كه سفر اربعين را خانوادگي برويم.« 
حجت االسالم پناهيان با بيان اينكه  »خيلي ها مي پرسند اگر خانوادگي 
به اين سفر برويم، خوب است؟«  تأكيد مي كند:»بله، خيلي زيباست كه 
خانوادگي برويد. مخصوصاً وقتي با بچه هاي كوچك خودتان به اين سفر 

مي رويد، تداعي كننده خيلي از معاني است!«
از نگاه وي حضرت اباعبداهلل الحسين)ع( اين سفر را خانوادگي آمدند، چرا 

ما خانوادگي نرويم؟ مخصوصاً با فرزند كوچك خودمان. 
وي تصريح مي كند: »مثاًل اگر كسي دختر سه ساله اي داشته باشد و در 

اين سفر حركت كند، چقدر زيباست! 
البته همه بايد مراقب اين بچه ها باشند.«

پناهيان در عين حال براي اين س��فر خانوادگي توصيه هايي هم دارد و 
مي گويد: »وقتي سفر خانوادگي اس��ت، اگر كارواني بروند، بهتر است. 
ضمن اينكه خانم ها بهتر است يا با خانواده باش��ند يا با كاروان. تنهايي 
سفر كردن به ويژه براي بانوان محترم، ممكن است زياد صورت خوشي 

نداشته باشد.«

همه مي آيند از هر رنگ و نژادي
همه مي آيند حتي اهل سنت و گاهي هم غيرمسلمانان!  جاذبه حسين 
هر كس در ته قلبش كمي عاشق و آزاده باشد را به سمت خود مي كشد 
و جذب مي كند. شور حسيني عرب و عجم نمي شناسد. سياه و سفيد 
ندارد و ش��يعه و س��ني نمي شناس��د و گاهي وقت ها حتي مسلمان و 
غيرمسلمان ندارد. آنها كه از نزديك حماسه پياده روي اربعين را لمس 
كرده اند تصاوير زيبايي از الفت بين قلوب عاشقان حسيني و شور آنها 

را روايت مي كنند. 
مونا آقايي هم از ديگر اعضاي گروه اجتماع القلوبه اس��ت. وي دو سال 
قبل يك بار براي شش ساعت در روز قبل از اربعين توفيق داشته است 

خادم حرم امام حسين )ع( باشد. 
خانم آقايي درباره برنامه هاي گروه جهادي »اجتماع القلوبه« برايمان 
اينگونه مي گويد: » غير از ارائه خدماتي مثل ماساژ و خدمات موكب ها 
براي گس��ترش مفاهيمي همچون انتظار و اجتماع قل��وب هم براي 
كودكان و ه��م براي بزرگس��االن برنامه هاي فرهنگ��ي درنظر گرفته 
شده است.« وي در پاسخ به اين س��ؤال كه مخاطب اصلي برنامه هاي 
شما زائران ايراني هستند يا زائران عراقي پاسخ مي دهد: »براي زائران 
ايراني فعاليت هاي فرهنگي زيادي انجام مي شود اما براي زائران عراقي 
كمتر كار مي گردد. اگرچه براي هر دو طرف نياز است تا كار فرهنگي 
صورت گيرد.«  بنا به تأكيد وي پياده روي اربعين در ميان عراقي ها به 
صورت يك امر پذيرفته شده و يك عادت در آمده كه هدفش حب امام 
حسين)ع( است و انگار خود امام حسين اين محبت را در دل آنها جاي 
داده است اما در عراق به دليل محدوديت هايي كه در زمان صدام وجود 
داشت كمتر كار فرهنگي انجام مي گرفت تا اين شور حسيني به شعور 

و معرفت الزم برسد. 
  فرصتي براي تأثيرگذاري فرهنگي

اين خادم اربعين با اشاره به تغييراتي كه در سبك زندگي زوار عراقي 
در ايام اربعين رخ مي دهد، مي افزايد: » در واقع اين مسير فرصت خوبي 
اس��ت تا با كارهاي فرهنگي تأثير حضور اين افراد را در ايام اربعين در 

تمام سال ماندگار و انسان هاي وارسته تري را تربيت كند.« 
خانم آقايي ه��م برايمان دو خاطر زيبا از حض��ورش در ايام اربعين  
روايت مي كند و مي گويد: »در مسير پياده روي اربعين و در موكب ها 
حضور زائراني كه نه ايراني اند و نه عراقي براي من خيلي جالب توجه 
بود. اين زوار كه اغلب از كش��ورهايي همچون هند و پاكستان آمده 
بودند حتي نماز خواندن ما برايش��ان عجيب بود و دو تا از آنها اهل 
س��نت بودند اما به عشق امام حس��ين در پياده روي اربعين حضور 
يافته بودند. من همين افراد را در روزي كه در حرم خادم بودم دوباره 
ديدم و وقتي وارد حرم ش��دند حضورشان بسيار خاص بود و حال و 
هواي خاصي داشتند و اين شورش��ان براي من خيلي عجيب بود و 

در ذهنم مانده است.« 
بنا به تأكيد وي زائران اربعين از هر نژادي كه باش��ند يك شور خاصي 
دارند و اين شور هر قدر به حرم نزديك تر مي شود بيشتر مي گردد؛ فرقي 
نمي كند اين افراد ايراني باشند يا عراقي،  سياه باشند يا سفيد اين شور 

حسيني در همه ديده مي شود. 
  همه زوار بايد شأن خود را رعايت كنند

خانم آقايي درب��اره ضروري يا غير ض��روري بودن حض��ور بانوان در 
پياده روي اربعي��ن و چگونگي اين حضور معتقد اس��ت: » آنچه من در 
پياده روي اربعين ديدم اين است كه افراد مختلف رفتارهاي متفاوتي 
دارند اما به طور كلي به نظر من اگر خانم ها مس��ائل ش��رعي،  حجاب، 
 متانت رفتاري،  پرهيز از مواجهه با آقايان و مسائلي از اين دست را رعايت 
كنند حضورشان در اين مراسم هيچ اشكالي ندارد.« بنا به تأكيد وي چه 
زن و چه مرد بايد در اين سفر شأن خود را رعايت كنند تا بتوانند از اين 

سفره معنوي بهره ببرند. 

مریم زاهدی 
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بي ترديد پياده روي در مسير 80 كيلومتري نجف 
اشرف تا كربالي معلي قدم گذاشتن در مسير عشق 
است؛ مسيري كه ارزش قدم نهادن در آن از مبدأ 
و مقصد اگر بيشتر نباشد كمتر نيست. پياده روي 
اربعين خودش مقصود است و كساني كه قدم در 
اين مسير مي گذارند به مقصد رسيده اند. اما در اين 
بين هستند كساني كه براي ماندن در اين مسير 
رسيدن به حس��ين)ع( و قدم برداش��تن در كنار 
حضرت وليعصر)عج( برنامه هاي��ي دارند تا جاده 
نجف به كربال را به جاده انتظار و ظهور پيوند بزنند. 
در اين ميان گروه »اجتماع القلوبه« به عنوان يك 
گروه مردمي با حضور خادمان حرم سيدالشهدا در 
ايام اربعين حسيني تالششان اين است تا حماسه 

اربعين را براي تمام طول سال ماندگار كنند. 
  برای ماندگاری اين شور حسينی

براي ماندگار ش��دن اين ش��ور حس��يني فاطمه 
مومن مس��ئول اين گروه درباره فعاليت هايشان 
به » جوان«  مي گويد: »ما مي خواهيم كاري كنيم 
كه بيشترين تأثير را روي خود ما داشته باشد. به 
همين دليل هم در طول س��ال جلسات هفتگي 
برگزار مي كرديم. در اربعي��ن و در موكب هم بنا 
داريم كارهايي براي كودكان انجام دهيم كه شامل 

نمايش عروس��كي، قصه گويي و تهيه بسته هاي 
فرهنگي مي شود و هدف از تمامي اين كارها هم 
اين است كه با هم مهربان تر باشيم و بتوانيم كنار 

همديگر در راه خدا قدم بر داريم.«
خانم مومن با طرح اين س��ؤال ك��ه افرادي كه به 
پياده روي اربعين مي روند اثر اين حضور و ش��ور 
حسيني چقدر در طول س��ال برايشان مي ماند؟ 
مي افزايد: »باي��د كاري كرد  اي��ن تحولي كه در 
پياده روي اربعين براي ما حاصل مي شود ماندگار 
ش��ود و براي اين ماندگاري با هم يك هم عهدي 

داشته باشيم.«
وي درب��اره كاره��اي فرهنگي كه بناس��ت براي 
بزرگساالن انجام شود، بيان مي كند: »نامه هايي با 
مضمون عهد و پيماني با امام زمان تدارك ديده ايم 
و امس��ال اين نامه ه��ا بي��ن زوار در موكب پخش 
مي شود و در عين حال با ارائه خدماتي و با ارتباط 
چهره به چهره مي خواهيم اين ارتباط و دوس��تي 

ماندگار شود.« 
  حب الحسين اجنني

فاطمه مومن به واسطه تسلطش به زبان فارسي و 
عربي توانسته است سعادت خدمت در حرم امام 
حس��ين را در ايام اربعين حسيني به دست آورد. 

وي درباره حضورش در حماس��ه اربعين اينگونه 
توضيح مي دهد: »چندين سال اس��ت ما در اين 
مراس��م حضور داريم. در س��ال هاي اول تنها در 
مراسم پياده روي حضور داشتيم اما از سال دوم بود 

كه قسمتمان شد تا خادم حرم شويم.«
خانم مومن خاطرات زيادي از حضورش به عنوان 
خ��ادم زوار در اربعي��ن دارد اما وقتي بناس��ت تا 
برجس��ته ترين خاطره اش را براي م��ا بگويد اين 
خاطره را انتخاب و رواي��ت مي كند: »يك بار روز 
اربعين من خادم مقابل ضريح بودم. براي زيارت، 
ما زائران را چند قس��مت مي كرديم و گاهي چند 
ساعت طول مي كش��د تا زوار به ضريح برسند. در 
اين مسير خانم بسيار مس��ني را ديدم كه حالش 
چندان خوش نبود و حسابي عرق كرده و خسته 
شده بود. به او گفتم راه را باز كنم تا بيايي بيرون؟ 
گفت يعني مي خواهي مرا ببري كنار ضريح؟ گفتم 
نه شما خسته ش��ديد و مي خواهم از صف بيرون 
بياييد. وقتي اين را گفتم با يك حال خاصي گفت: 
»حب الحس��ين اجنني« يعني عشق حسين مرا 
ديوانه كرده است. طوري اين جمله را گفت كه من 
هيچ وقت فراموش نمي كنم و اين خيلي روي من 

تأثير گذاشت.« 

  معجزه الفت ميان قلوب عاشقان حسيني
خاطره ديگر خانم مومن از دي��دار پر مهر و الفت 
قلوبي اس��ت كه در بين الحرمين بي��ن يك آقاي 
ايراني و يك خانواده عرب اتفاق مي افتد. به گفته 
وي مرد ايراني كه به شكلي دست و پا شكسته چند 
كلمه اي عربي ياد گرفته بود به سمت آن خانواده 
م��ي رود و با در آغوش كش��يدن پدر خان��واده از 
مهمان نوازي و همراهي آنها با زائران اربعين تشكر 
مي كند كه اين كار صحنه اي زيبا از حضور زائران 
از كشورهاي مختلف و الفت ميان قلوب عاشقان 

حسيني را به تصوير مي كشد. 
اين بانوي خادم در رابطه با تفرقه افكني هايي كه 
از سوي رسانه هاي مغرض اتفاق مي افتد، تصريح 
مي كند: » به هر حال تنش هايي بين مردم كشور 
خودمان هم ممكن است اتفاق بيفتد اما در عين 
حال ما بايد خيلي هوش��يارتر باش��يم. به همين 
دليل و براي فرهنگ سازي ما حتي در نمايش هاي 
عروس��كي مان اين موضوع را گنجانده ايم كه بايد 
چه كار كنيم كه بين ايراني ها و عراقي ها اختالف 
نيفتد اما در مجموع فضاي كل��ي بر مبناي الفت 
و محبت است و اينگونه حواش��ي بسيار كمرنگ 

ديده مي شود.« 

  ضرورت حضور خانوادگي در حماسه اربعين
از خانم مومن مي پرسيم  به عنوان بانويي كه همه ساله 
در مراسم اربعين حضوري فعال داشته و از پياده روي 
گرفته تا فعاليت هاي فرهنگي در موكب ها و مسير و 
خادمي در حرم، درباره حضور بانوان در مراسم اربعين 
مي گويد: »اين حضور خيلي ضروري اس��ت و اتفاقاً 
الزم است تا طبق س��فارش برخي چهره ها از جمله 
آقاي پناهيان اين سفر را به صورت خانوادگي رفت.« 
وي در پاسخ به برخي افراد كه منتقد و مخالف حضور 
بانوان در اين مراسم هستند، مي گويد: »بعضي افراد 
از دور ايستاده اند و قضاوت مي كنند اما اگر خودشان با 
خانواده در اين حركت حضور پيدا كنند مي بينند كه 
هيچ يك از نگراني هايي كه آنها دارند درست نيست. به 
طور نمونه بحث اختالط زن و مرد مطرح مي شود در 
حالي كه در »مشايي« يا همان مسير پياده روي اصاًل 
چنين چيزي مطرح نيست و مسير باز است. شايد در 
نزديك حرم و در روز اربعين شلوغي زيادي باشد كه 

يك خانم مجبور نيست روز اربعين به حرم برود.« 
وي با تأكيد بر اينكه دس��تاورد اصلي اين سفر در 
مسير است، مي افزايد: »در اين مسير حضور امام 
زمان )عج( به خوبي احساس مي شود و بسيار زنده 

و پوياست.«

جاماندگان از قافله عشاق حسيني در پياده روي 
اربعين را ش�ايد در اين ايام بتوان دل تنگ ترين 
آدم هاي روي زمين دانس�ت!  به خصوص آنهايي 
كه يك بار مزه اين عشق را چشيده  و در تب اين 
خواستني ترين مسير عاش�قي گرفتار شده اند. 
آنهايي هم كه نرفته اند خيل�ي وقت ها با پاي دل 
از كربال تا نجف طي طري�ق كرده اند و بارها از تل 
زينبيه ت�ا كهف العب�اس گرداگرد حرم س�طان 
عاش�قان طواف كرده اند تا رسم و رسوم عاشقي 
را ب�ه زيباترين وجه ممك�ن بجا آورن�د. اما آنها 
كه توفي�ق قدم گذاش�تن در اين مس�ير و نفس 
كشيدن در هوايي را دارند كه روزگاري اهل بيت 
عصمت و طهارت از آن مسير عبور كرده  و به آن پا 
گذاشته اند كوله بار مسئوليتشان سنگين تر است 
و صدها دل پايشان را به كوله پشتي آنها گره كرده  
و با آنها راهي يكي از مقدس ترين سرزمين هاي 
خدا ش�ده اند. جامانده ها چش�م انتظارند و تنها 
درخواستش�ان از آنها كه رفته اند اين اس�ت كه 
به نياب�ت از آنها س�المي كنند و چن�د قدمي از 
پياده روي شان در مس�ير بهشت را به ياد آنها كه 
جامانده  اند انجام دهند. اين فلس�فه طرح نيابت 
و نامه هايي اس�ت كه در اين طرح ت�دارك ديده 
شده است تا  بين آنهايي كه جا مانده اند و آنهايي 
كه زائر مسير اربعين ش�ده اند الفت برقرار كند. 
فاطمه س��ادات باروت كوه هم از ديگ��ر خادمان دو 
زبانه اي است كه چند سالي توفيق خدمت در حرم 
و در موكب ها را داشته است، اما از سال گذشته اين 
فعاليت ها ب��ه صورت منس��جم و در قالب يك گروه 
شكل مي گيرد. خانم باروت كوه تأكيد مي كند: » ما 
سعي مي كنيم در طول سال كارهاي مربوط به تزكيه 
و جهاد نفس را به شكل گروهي انجام دهيم، زيرا اين 

برنامه ها به شكل دسته جمعي تأثير بهتري دارد.« 

  چند قدمي به نيابت از آنها كه نيامده اند
به گفته اين بانوي خادم امسال گروه آنها نامه هايي را 
براي حضور نيابتي در راهپيمايي اربعين تدارك ديده 
است. اين نامه ها به دو زبان فارسي و عربي تهيه شده و 
براي كساني است كه دلشان مي خواسته در اين مسير 
حضور داشته باشند اما به داليلي نتوانسته اند. در اين 
نامه ها اسم و جايي كه فرد زندگي مي كند مي آيد و 
اين نامه بين آنهايي كه در پياده روي اربعين شركت 
مي كنند توزيع مي ش��ود تا به نياب��ت از آنهايي كه 
نيامده اند اما دلشان در اين مسير است چند قدمي بر 
 دارند. متن اين نامه چنين مضموني دارد: » من آرزويم 
بود تا پاي پياده قدم در راه مشابه بگذارم تا هم نفس 
امام زمانم و عمه اش زينب و محبينشان شوم. لبيك 
گويان بيايم و با مواليم تجديد عهد كنم اما نش��د و 
نيامدم... اما تو آمدي و به گواهي امامانمان ما فرزندان 
يك پدر و مادريم و آمدن تو آمدن من است... روحم را 

با خود مي بري تا كربال تا مواليمان.«
2هزار از اين نامه ها منتشر شده و هم در موكب ها و 
هم در مس��ير بين زائران توزيع مي شود. وي درباره 
چگونگي ثبت نام افراد در اين ط��رح زيارت نيابتي 
هم مي گويد: »ما در هيئات و جلساتمان به خصوص 
در ايام محرم در اين باره اطالع رساني كرديم و حتي 
برخي از اين جلسات در خارج از ايران بوده است و از 
اين طريق افراد با اعالم اس��م و سنشان در اين طرح 

شركت كرده اند.«
به گفته خانم باروت كوه طرح نيابت براي اموات هم 
در نظر گرفته شده است و زائران از جانب اموات هم 

زيارت مي كنند و چند قدمي راه مي روند. 
  زن و مرد بايد اثبات كنند لش�كر امام زمان 

هستند 
اين بانوي خادم در پاسخ به اين سؤال كه چقدر حضور 
زنان در مراس��م پياده روي اربعين ضروري است يا 

اصوالً بهتر است خانم ها به اين مراسم نروند اينگونه 
پاسخ مي دهد: » بايد ابتدا ببينيم هدف ما از حضور در 
چنين مراسمي چيست؟ بسياري از افراد در پاسخ به 
اين سؤال مي گويند ما براي همدردي با حضرت زينب 
آمده ايم. با ترسيم چنين هدفي بايد ببينيم چه كساني 
همراه حضرت زينب بودند. كاروان عاشوراييان اغلب 
زن و كودك بودند. اگر اين مسير جاي زنان نبود به 
طريق اولي امام معصوم همسران ، دختران و خواهران 

خودش را در اين مسير نمي آورد.«
بنا بر تأكيد وي در باب مسائل فقهي و اختالط مرد 
و زن نيز كسي كه س��فر اربعين رفته باشد مي داند 
آنقدر مسير وسيع و موكب ها زياد است كه هيچ گونه 

اختالطي ميان زن و مرد به وجود نمي آيد. 
خان��م باروت كوه با تأكيد بر اينك��ه هدف همدردي 
با حضرت زينب)س( در س��فر اربعين هدفي بسيار 
ارزشمند است، مي افزايد: » اما هدف ارزشمند تر از آن 

اين است كه ما ثابت كنيم لشكر امام زمانمان هستيم 
و اين لشكر مي تواند از كودك شيرخواره تا پيرمرد و 
پيرزن سالخورده باش��د و حضور زنان و كودكان در 
اين پياده روي نشانه اين اس��ت كه همگي ما با تمام 
سختي ها حاضريم براي ياري امام زمانمان به ميدان 
بياييم.« از نگاه اين بانوي خادم اجتماع 20 ميليوني 
اربعين به دل دشمنان ترس انداخته و به همين دليل 

است كه تالش مي كنند تفرقه افكني كنند. 
وي به جلساتي كه در طول سال برگزار مي كنند اشاره 
مي كند و مي گويد: » خدا را شكر چهره هايي همچون 
حاج آقاي پناهيان خيلي براي اصالح اين ديد تالش 
مي كنند و توصيه دارند خانوادگي به س��فر اربعين 
برويد و من خودم هر سال با فرزندانم در اين مراسم 

حضور پيدا مي كنم.«
  حكايت دلي كه شاد شد 

خانم باروت كوه وقتي بنا مي ش��ود يكي از زيباترين 
خاطراتش را از حضور در حرم به عنوان خادم برايمان 
بگويد اين خاطره را انتخ��اب مي كند:»من در كنار 
رأس الحسين و زير قبه خادم بودم. به واسطه حضور 
جمعيت هزاران نفري و حتي بيش��تر ما مجبوريم 
زائران را خيلي سريع از كنار ضريح رد كنيم تا افراد 
بيشتري بتوانند زيارت كنند. يك خانم سوري هم كه 
كنار ضريح رسيده بود توسط يكي از خادمان عراقي از 
ضريح كنار كشيده شد اما اين خانم با آنچنان ضجه اي 
فرياد زد كه شكايت شما را به سيده زينب مي برم كه 
شما نگذاشتيد من حتي يك بوسه بر ضريح بزنم. من 
با خادم صحبت كردم و گفتم اين خانم خيلي دلش 
شكسته است اجازه بدهيد چند لحظه اي زيارت كند. 
بعد از چند لحظه خود من هم او را كنار كش��يدم و 
گفتم ببين چقدر زائر پشت سرت ايستاده است. اين 
خانم به من گفت تو چنان دل من را شاد كردي كه 
احساس مي كنم سيده زينب دلش شاد شده است.« 

اثر اين حضور و شور حسيني بايد در طول سال ماندگار شود

چند قدمي هم به نيت جاماندگان

خادم حرم سيدالشهدا و مسئول گروه جهادي »اجتماع القلوبه« در گفت وگو با »جوان«:

روايت خادم حرم سيد الشهدا درباره نامه هاي نيابت

خادم حرم امام حس�ين)ع( با طرح 
اين سؤال كه افرادي كه به پياده روي 
اربعين مي روند اثر اين حضور و شور 
حسيني چقدر در طول سال برايشان 
مي ماند؟ مي افزايد: »بايد كاري كرد  
اين تحولي كه در پي�اده روي اربعين 
ب�راي م�ا حاص�ل مي ش�ود ماندگار 
شود و براي اين ماندگاري با هم يك 

هم عهدي داشته باشيم«

يك گروه خودجوش مردمي كه اعضايش همگي به گونه اي 
در ح�وزه فعاليت هاي مذهبي و فرهنگ�ي حضور دارند؛ 
 حافظ قرآن، طلبه ح�وزه،  معلم و... اعض�اي اين گروه را 
تشكيل مي دهد. گروه جهادي »اجتماع القلوبه« كه همگي با هم دوست و هم محله اي 

هستند يك ويژگي مشترك ديگر نيز دارند؛  دو زبانه بودن و تسلط به دو زبان فارسي 
و عربي. اين افراد از ايرانياني هس�تند كه در گذشته مجاور حرم امير المؤمنين شده  و 
در زمان حكومت صدام به وطن بازگش�ته اند و همين ويژگي هم موجب ش�ده است با 
ش�ناخت فرهنگ و زبان دو كشور بتوانند نقش مؤثري در حماس�ه اربعين ايفا كنند و 

بسياري از آنها افتخار خادمي حرم سيدالشهدا را در ايام اربعين دارند. اربعين امسال 
اما اين گروه جهادي برنامه هاي ويژه اي دارند و تصميم گرفته اند براي افزايش وحدت 
زائران اربعين يك كار ويژه انجام دهند؛ حركتي كه هدفش حديثي از امام زمان )عج( 
با اين مضمون است كه »اگر شعيان ما در راه خدا با هم همدل شوند مرا خواهند ديد.« 
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