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حتــی در جهــان امروز که با رشــد ســریع تکنولوژیهای مدرن مواجه هســتیم ،نقــش مؤثر ســینماگران در تولید
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سلطهگری خود است.
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مدیاهای جدید به پلتفرمها و شــبکههای خانگی و وبســریها و برای تقویت زیرساختهای تمدنی به آثار و عصاره
تالشهــای ســینماگران و هنرمندانمان نیاز داریم .اکثریت خانواده ســینمای ایران بهعنوان ســرمایههای ارزشــمند
انسانی و اجتماعی ،در خدمت منافع ملی و رشد فرهنگ عمومی حرکت میکنند.
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امام رضا :
نزدیکتریــن شــما بــه مــن از نظــر مقــام در روز قیامــت ،کســی اســت کــه در مــورد خانــواده
خودخوشرفتار باشد.
صحیفه اإلمام الرضا علیه السالم ،ص67:
(ع)

سخن روز

ت خردادماه روز ملی فرش دستباف
به بهانه بیس 

نــــگاره

فرهاد آرامراد

بخشی از سخنان رئیس سازمان سینمایی در دیدار با آیتاهلل حسینیبوشهری امامجمعه قم و
دبیر شورایعالی حوزههای علمیه/مهر

اندوه ریلها

ارج نهادن به هنر اصیل ایرانی

نخهــای رنگــی روی تارهای ســپیدرنگ بــه زیبایی هر
چــه تمام گــره میخورند و دســتبافتهای چشــمنواز با
یادداشت
هنرمندی زنان ایرانی خلق میشود .این هنر چندهزار
ســاله برایش تولدی گرفته نشــده ولی بــا وضعیتی که
گریبانگیرش شــده و دســت و پنجه نرم میکند هر روز
برایــش مویه و شــیون ســر میدهنــد .فرش ایــران که
قرنهاســت هنر و اصالتش در سراســر جهان گسترده
شــده در زادگاهــش گاهــی آنچنــان غریــب و مهجــور
سهیل بیگدلی
میشــود که دل دوســتدارانش را به درد میآورد .چند
فعال حوزه فرش
دههای میشــود که بــرای نامگذاری روزی بــه نام روز
ملــی فــرش در تقویم کشــورمان تالشهای جســته و
گریختــهای صورت میگیرد ولــی این آرزو هیچگاه تحقق پیــدا نکرد و اکنون
همزمــان با روز جهانی صنایع دســتی و با تصمیم شــورای فرهنگ عمومی
کشــور قرار اســت روز  ۲۰خردادماه بهعنوان روز ملی فرش نامگذاری شــود.
بــه گفتــه برخــی از صاحبنظــران حــوزه فــرش مناســبترین تاریــخ برای
نامگــذاری روز ملــی فرش روز کشــف قالی پازیریک از ســوی باستانشــناس
معــروف «ســرگئی رودنکــو» اســت ولــی بــه اجمــاع نرســیدن اهالــی فرش
بــرای تعییــن روزی بهعنوان گرامیداشــت این هنر تاریخــی و اصیل موجب
شــد شــورای فرهنگ عمومی کشور بنابر درخواســتهای دوستداران فرش،
همزمــان بــا روز جهانــی صنایــع دســتی ایــن روز را بهعنــوان روز ملی فرش
انتخــاب کنــد؛ اتفاقــی فرخنده بــرای ارج نهــادن به ایــن هنر اصیــل ایرانی.
امــا بــه این ســؤال بایــد پاســخ داد چــرا بایــد روزی بهعنــوان روز ملی فرش
نامگذاری شــود؟ برای پاسخ به این ســؤال باید کمی به پیشینه زیراندازبافی
در زادگاهش بپردازیم .قالی ایرانی با توجه به شــواهد کشــف شــده از ســوی
حفاریهای باستانشناســان در کشــور قدمتی دســتکم  ۷هزار ســاله دارد.
ســاکنان ایران در هزارههای گذشــته به تکنیکهایی همچون ریسیدن الیاف
و نــخ ،اختــراع دار و دوک ،بافــت بــه روش بوریــا ،حلقــه بافــت ،پیچبافت،
یک ســویه و دوســویه دســت یافته بودند .قالی پازیریک که قدمتی دستکم

هنرمندان
در فضای
مجازی

ایــن روزهــا هنرمنــدان در فضــای مجــازی عالوهبــر معرفــی آثــار تــازه خــود ،از
دغدغههایشــان گفتهاند و برخی از مرارتها و سختیهایی که یک هنرمند واقعی در
زندگی میتواند متحمل شود نوشتهاند .مروری کنیم بر صفحات مجازی هنرمندان
و ببینیم از چه حرف زدهاند.

ëëسینماییها
مهتاب کرامتی بازیگر ســینما کــه به تازگی کتــاب عالیه عطایی به
م ســگ» را صوتی کــرده خبــر از برگــزاری رونمایی این
نام «چشــ 
اثر صوتی داده و نوشــته :رادیو گوشــه همراه با نشــر چشمه و کافه
م سگ» را برگزار
گالری باروک آیین رونمایی از کتاب صوتی «چش 
میکند .ما کنار هم آمدهایم به هوای کلمات ،به هوای داستان ،به
هــوای گفتن از اصالتی که آدمی به ارث میبرد و هویتی که بعدتر
خــودش در ســرزمینی دگر میســازد.ما کنار هم آمدیم تــا به گواه
در خانــهاش را نمیبندد» از
داســتان بگوییــم« :هیچ کس به میل ِ
بلخ و هرات و سمرقند و کابل تا تهران .با خوانش مهتاب کرامتی و به قلم عالیه عطایی».

محســن کیایی بازیگر ســینما و تلویزیــون هم خبر از اکــران فیلم
«بیصــدا حلــزون» داده و نوشــته« :این فیلم  ۲۵خــرداد ماه به
ســرگروهی «پردیس مگامال» اکران خود را در سینماهای سراسر
کشــور آغاز خواهــد کرد .بیصدا حلــزون به کارگردانــی «بهرنگ
دزفولــیزاده» و تهیهکنندگــی «مرتضــی شایســته» در ســی و
هشــتمین جشنواره فیلم فجر نامزد بهترین کارگردانی فیلم اول
شــد و بهدلیل ســوژه خاص اجتماعی آن مورد تحســین منتقدان
قرار گرفت .گروه بازیگران اصلی فیلم را هانیه توســلی ،مهران احمدی ،پدرام شــریفی و محسن کیایی
با حضور علیرضا جاللیتبار و بهنوش بختیاری تشــکیل میدهند .بیصدا حلزون به قصهای عاشقانه
درباره یک رابطه تابوشکن میپردازد».

حمیدرضــا نعیمــی بازیگــر ســینما ،تئاتــر و تلویزیــون در اینســتاگرام خــود متنــی از
مرحــوم دکتــر رضا بابایی منتشــر کرده به اســم ملتهــای عینکی که بخشــی از این
یادداشــت چنین است :ســالها پیش یکی از دانشجویان کارشناسی ارشد ،در بخشی
از پایاننامــهاش ثابــت کــرده بود کــه عالقه ایرانیان بــه ادبیات ،بیــش از عالقه آنان
بــه فلســفه و ریاضیات اســت؛ برعکس بســیاری از ملــل دنیا ،ماننــد آلمانیها .به او
پیشــنهاد کردم که در فصلی از پایاننامهاش ،این رابطه معکوس را تحلیل کند و توضیح دهد که چرا
میل به شــعر و شــاعری ،معموالً بیرغبتی به علوم پایه را در پی دارد و بهعکس .به او گفتم :اقتضای
ریاضیــات ،دقــت و باریکبینی اســت اما ادبیــات ،تعهدی به دقتهــای ریاضیوار نــدارد .بنابراین به
طــور معمول ،آدم ادبیاتی از عهده تفکر ریاضی برنمیآیــد و آدم ریاضیاتی ،نازکخیالیهای ادبیات
را نــدارد .ایــن تفــاوت ،ریاضیــات را برتر یــا فروتر از ادبیــات نمینشــاند؛ اگرچه گرایش به هــر یک ،در
سرنوشت ملتها بیتأثیر نیست.
ëëتئاتریها
رضا بهبودی بازیگر سینما و تئاتر و تلویزیون هم از بازی در نمایش باغ به کارگردانی
حســن معجونی نوشت« :میدونی من کجا فهمیدم عاشق وطنمم؟ تو واگن قطار.
اینقــدر گریه کردم که هیچ جا رو نتونســتم ببینم« .باغ» اثر گــروه تئاتر «لیو» فروش
بلیت در سایت تیوال ،طراح و کارگردان :حسن معجونی .بازیگران به ترتیب حروف
الفبــا وحیــد آقاپور ،برنــا انصاری ،رضا بهبودی ،داوود پژمان فر ،مهســا جمشــیدی،
هدیــه حســینینژاد ،مازیــار ســیدی ،آوا شــریفی ،کتایون طالیــی ،زینب عباســی ،هومن کیایــی ،فرزانه
میدانی».

سجاد افشاریان بازیگر و کارگردان تئاتر هم در پستی اینستاگرامی در توضیح عکسی
نوشــت :بــراى من تعریف بخش مهمــى از بازیگرى همواره بــا جهانهایى همچون
عشــق و رنج و ازخودگذشــتگى فهم شــده است .بســان شــعرى از امیلى دیکنسون:
بهــای هــر لحظه وجد را باید بــا رنج درون پرداخت /به نســبتی ســخت و لرزآور /به
میزان آن وجد /بهای هر ســاعت دلپذیر را با سختی دلگزای سال ها /پشیزهای تلخ
و پر رشک /و خزانههای سرشار اشک».

امیــن زندگانــی بازیگــر تئاتــر ،ســینما و تلویزیــون ویدیویــی از بــازیاش در نمایش
پرویــن به کارگردانی حســین کیانی منتشــر کــرده و در توضیح آن نوشــته« :باورکنید
عشــق حقیر اما ناب و بیریای آرشــاک
ســرکار خانــم پروین خانم ،اگــر بپذیرید این
ِ
بیچــاره را ،آنوقــت من هــم ،از هیچ تهدیدی نخواهم ترســید و حاضر خواهم شــد
از همه چیز خودم برای خوشــبخت شدن شــما بگذرم.نویسنده و کارگردان :حسین
کیانــی،بازیگــران :نرگــس محمدی ،امیــن زندگانی ،مهرانرنجبــر ،مجید رحمتی ،ســیدجواد یحیوی،
جــواد موالنیا ،مریــم ندایی ،آتنا تندرو ،ســهیل ملکی ،فربد غفاری و اکرم محمدی با حضور هوشــنگ
قوانلو.کاری از گروه تئاتر ملی چریکه».

 ۲۵۰۰ســاله دارد ،نشــان از تکامل قالیبافی در ایــران دارد .قالی پازیریک که
ســال  ۱۹۴۷در گوردخمههــای دره پازیریــک در ابتدای رشــته کوههای آلتای
در محدوده کشــور روســیه کشف شد مســاحتی تقریباً  ۴متر مربع دارد که در
بافت آن از یک میلیون و  ۲۵۰هزار گره بهره برده شــده است .نقشمایههای
آن همچون شــیر و گوزن شــاخ پهن ،درفش کاویانی نشان از ایرانی بودن آن
دارد .بایــد گفــت آوازه فــرش ایرانی فقط بــه قالی پازیریک ختم نمیشــود
بلکه فرشهای به جا مانده از دوران صفویان همچون قالی پولنزی در موزه
کیلونــد امریــکا ،قالی ســالتینگ در موزههای مختلف و البته مشــهور جهان،
قالی مشهور اردبیل در موزه فرش ویکتوریا و آلبرت لندن و سایر نمونههای
بــا ارزش در موزههای کشــورهای دیگر مبین این موضوع اســت که قالیبافی
ایــران همیشــه در اوج بوده اســت .اهدای فرشهــای باارزش به پادشــاهان
عثمانــی و پادشــاهان اروپایی ،اهدای فرشهای نفیس از نــخ نقره و طال به
آســتان مقدس نجف و کربــا در زمان حکومت صفویان و قاجارها نشــان از
اوج ایــن هنــر در تاریــخ ایران و جهان اســت .حــال پس از چندیــن دهه قرار
اســت فرش ایرانی روز ملی داشــته باشــد تا همچون چند هزار ســال گذشته
همچنان در تاریخ باقی و مایه فخر ایرانیان باشد.

توجه و تمرکز با هنر عکاسی قدیم

باید دید و دوباره خواند

عکسها همیشــه در ثبــت خاطرات و حــال و هوای
لحظــات نقشهای مهمــی را ایفا کردهاند به همین
هنر و روان
خاطر اســت که عکاســان را در دوران چنــدان قدیم
قبــل از حضــور و بــروز دوربینهــای همراه همیشــه
جــزء افراد هنرمنــد زندگیمان میدانســتیم .بهواقع
عکاســی کردن دارای فنون و مهارتهای تخصصی
اســت ولــی بــرای مــردم ثبــت لحظــات کــه بیشــتر
لحظههــای خوب و خوش خــود را ضبط و نگهداری
شهره طاعتی
میکردنــد از اهمیــت ویژهای برخوردار بوده اســت.
مددکار اجتماعی
اگــر عکاســی دهههــای  ۵۰و  ۶۰را مــورد توجــه قرار
دهیم میبینیم که فرایندی بس جالب و هنرمندانه
داشــته که در آن رفتارهایی مانند همدلی ،همراهی ،صمیمیت ،خوشی و
غیره ایجاد میگردید.
سؤال این است که چگونه این اتفاق رقم میخورد؟ توضیح میدهیم.
بــه طــور مثــال در ســالهای دور که نــه همین ده بیســت ســال پیش حتی
چنــد ســالی از دهه  ۷۰هر لحظه و هــر زمان از خــود و اطرافیان و طبیعت
عکــس نمیگرفتیم بلکه برای ثبت لحظاتمان یک میهمانی یا گردش در
طبیعــت ترتیب میدادیــم و در این میهمانیها دوســتان و اقوام دور هم
جمع میشدند و ساعتها در کنار هم به صحبت ،گفت و شنود و خاطرات
مینشســتند .در خــال این دورهمیهــا از احواالت هم باخبر میشــدند و
اگــر کســی گرفتاری یا ناراحتی داشــت همگی ســعی بر برطــرف کردن آن
داشتند ؛ با کمک یکدیگر غذا مهیا میکردند و اوقات خوشی را در کنار هم
میگذراندنــد اگر در طبیعت قراری میگذاشــتند همان انــرژی موجود در
گروه شــاد و صمیمیت و همدلی شان عالوهبر خود به طبیعت نیز منتقل
میشــد در تمام طول ایــن میهمانیها و گردشها دوربین عکاســی و فرد
عــکاس به ثبت لحظات و طبیعت خانواده صمیمیت و .....میپرداختند.
عکاســی در آن دوران اثــرات مثبــت دیگــری نیــز داشــت که خــوب دیدن
و افزایــش تمرکــز را میتــوان از آن دســته شــمرد .در آن زمانهــا دقت در
عکاســی بســیار حائزاهمیت بود و ایــن خود نشــان از هنرمندانه بودن این
مــدل ثبت خاطــرات دارد زیــرا دوربینهــای قدیمی بــا فیلمهــای نگاتیو
عکاســی میکردند وچون تعداد نگاتیوها محدود بود به همین خاطر فرد
عکاس و افراد داخل عکس ســعی میکردند به طریقی موقعیت و چهره
را بــرای ثبــت آن لحظه انتخاب کنند کــه نیاز به تکــرار چندین باره عکس
نداشــته باشــند ،این دقت در انتخاب هم روی تمرکز آنها کار میکرد و هم
توجــه و دیده شــدن جزئیات را در افراد افزایش مــیداد چیزی که در حال
حاضــر و از زمــان ورود دوربینهــای مجازی و همراه بســیار کمرنگ شــده
اســت زیرا بــدون محدودیت و صرف هزینــه میتوانند بــا کمترین دقت و
عدم تمرکز کافی عکسهای بســیاری بگیرند و در صورت دوست نداشتن
آنها یا نبود فضای مناسب
در عکــس ،آنهــا را حــذف
کننــد .ایــن براحتــی حذف
کردنهــا باعــث پاییــن
آمــدن توجــه و تمرکــز و
همچنیــن ناچیز انــگاری و
عادی انگاری هنری به این
عظمــت و زیبایــی در نــزد
عموم شده است.

مدام نوشــتن این چند خط را به تعویق میاندازم.
انــگار اینهــا را مــن نوشــته و ســاخته باشــم و حــاال
پیشنهاد
بایــد عزیــز دردانــهام را از بینشــان برای پیشــنهاد
دادن انتخــاب کنــم! نمیدانــم چه حکمتی اســت
کــه آدم از جایی بــه بعد اینچنیــن روی خواندهها
و دیدههایــش متعصــب میشــود و در زمــان
نوشــتن چنین مطلبی اســت که میفهمی انتخاب
بهترینهــا بــرای پیشــنهاد دادن حقیقتــاً ســخت و
آرین وزیر دفتری
پیچیــده اســت .به هرحــال اینها پیشــنهادهای من
کارگردان
است در احواالت این روزهایم.
میگویند «ســاخخانه شــماره پنج» تجربه زیســته
«کــورت ونــهگات» اســت .ســاخخانه را بایــد خوانــد و دوبــاره خوانــد و
شوم شهر «درسدن» در پایان جنگ دوم
امیدوار بود یادآوری
ِ
سرنوشــت ِ
عبرتآموز باشــد و هر بار انگشــت بر دهان ماند از کتابی که نویسندهاش
بعــد از هر مرگ کوچــک و بزرگی طنازانه مینویســد« :بله ،رســم روزگار
چنین است!».
«کلکســیونر» نوشــته «جان فاولز» تنها با دو شخصیت
اصلــی و محــدود کــردن فضای رمــان به یک لوکیشــن
مرکــزی ،نمونهای بینظیر از خلق پیچیدگی دراماتیک
در روابط انســانی اســت .نویســنده از این محدودیتها
بــرای عمــق دادن به رابطــه میــان فردریــک و میراندا
اســتفاده میکنــد و بــا تغییــر نقطــه دیــد در فصلهای
مختلف ،ذهن و قضاوت خواننده را به چالش میکشد.
ت چطــور بهتدریــج از دســت مــیرود و
هراســناک اســت کــه معصومیــ 
زیرزمین مخوف خانه فردریک چاه بیانتهای خشونت میشود.
قــول میدهم کــه پیشــنهادهای ســینماییام را محدود
کنــم بــه فیلمهای چند ســال اخیر و فیلمســازان شــرق
آســیا« .مموریا» فیلــم تازه «ویراســتاکول» هیجانانگیز
اســت ،هر چند تماشــایش صبــر و حوصلــه میخواهد.
«بــی گان» فیلمســاز نوظهــور چینــی هــوش و حــواس
بیننده را در «ســفر طوالنی روز در شــب» مســخ میکند؛
فیلــم از نیمــه بــه بعــد خلســهای تمام نشــدنی اســت
از تصاویــر دوربینــی که پرســه میزنــد ،میچرخــد و حتی پــرواز میکند!
نمیدانم جادوی قلم «موراکامی» اســت که «ســوزاندن» اینطور با آدم
میماند (فیلم اقتباسی از داستان اوست) یا هنر فیلمسازی «لی چانگ-
دونــگ» کــه لحظــهای معمولــی از زندگــی را به قابــی فراموشنشــدنی
تبدیل میکند« .شــانس کور» (کریســتف کیشلوفســکی)« ،خورشید ابدی
یک ذهن بیآالیش» (میشــل گوندری) و «نیویورک ،جز به کل» (چارلی
کافمن) اینها را همیشــه و همه جا باید پیشــنهاد بدهم تا به خودم دینی
قول قبلی است.
نداشته باشم! این قولی مهمتر از ِ
از ســریالها هــم پیشــنهادم دو ســریال بــا تکنیکهای
مختلف انیمیشــن از هنرمندی اســت که آدم در مواقع
حســادت محض میکنــد و وقتی کیفش
ناامیــدی به او
ِ
کوکتر اســت به خالقیت او غبطــه میخورد« .بوجک
هورسمن» و «انجامنشده» دو سریال عجیب ،پرکشش
و دیدنی از خالق خالقی به نام «رافائل باب وکسبرگ»
است.

عکس
نوشت
چشمههای زیبای «باداب سورت» که به چشمههای رنگی معروف هستند ،دومین اثر طبیعی
ملی ایران بعد از کوه دماوند محســوب میشود و عالو ه بر زیبایی خاص ،ارزش درمانی بسیار
باالیی دارد.
چشمههای « باداب سورت» در استان مازندران ،جنوب شهرستان ساری ،بخش چهاردانگه،
دهستان پشت کوه ،روستای ســورت ،حدفاصل روستاهای اروست و مال خواست قرار دارد.
باداب به معنی آب گازدار و سورت به معنی شدت اثر است/ .مهر

لشکرشیطانبـهکمینمنند
بی کسم ای شاه پناهم بده
از صـف مژگان نگهی کن بـه مـن
با نظری یار و سـپاهم بده

شاعر
محمد علی کریمخانی

درسهایی از فضایل و کرامتهای رضوی()3

مراقبت از آبرو و کرامت درماندگان

کرامــت از دیــدگاه اســام مفهومی
عام و شــامل نــوع بشــربوده ،حتی
آیین
کافــران و مشــرکان را نیــز دربــر
میگیرد .کالم وحــی بر این مفهوم
صراحت داشته و ضمن قائل بودن
اسماعیل علوی
به کرامتی ذاتی برای انســان ،آحاد
دبیر گروه پایداری
بشــر را مکلــف مینماید تــا وظیفه
تکریــم یکدیگــر را بهعنــوان حقی مســلم گــردن نهاده و
آداب و ملزومات آن را بهنحوی شایسته بجا آورند .براین
منوال مکتب آســمانی اسالم ،انسان را در به کار انداختن
اســتعدادها و نیروهای درونی خود در مســیر رشد و کمال
برانگیختــه و به تکاپو وامیدارد تا به ارجمندیهای غایی
فلسفه خلقت دست یابد.
مرور اجمالی برخی از ابعاد کرامت انسان در سیره عملی
و گفتههای امام علی بن موسیالرضا(ع) بیانگر آن است
که یکی از نکتههای اساسی که باید به آن پرداخت ،تعیین
خاستگاه و منشأ کرامت انسان و راههای رسیدن به آن ،در
کالم و سیره رضوی(ع) است.
بر پایه میراث برجای مانده از امام رضا(ع) یکی از راههای
دســتیابی بــه کرامت ،پیروی از دســتورات الهــی وتعالیم
قــرآن کریم اســت .ابراهیــم بن عبــاس یکی از یــاران آن
حضــرت(ع) در ایــن رابطــه نقــل میکنــد« :مــن هرگــز
ندیدم که امام رضا(ع) کســى را با ســخن خود رنجانده و
هرگز ندیدم که او ســخن کســى را قطع کرده باشــد »...آن
حضرت حتی در پاسخ دشمنان که میخواستند از طریق
اتهام به ایشان توهین روا دارند ،با سعهصدر مورد اتهامی
را رد کــرده و آن را در عداد ســتمهایی برمیشــمرد که در
حقشــان روا داشــته میشــود( ».معروف الحســنى ،ج:2
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یکی دیگر از راههای کسب کرامت در گفتار امام رضا(ع)،
انجام عبادات است .امام(ع) در یک مورد با ذکر فضایل
روزهداری و اعمال ماه شــعبان به عنوان مصداق اطاعت
و بندگــی میفرمایــد« :کســى کــه یــک روز از روزهــای ماه
شــعبان را روزه بدارد خداوند پاداش آن را بهشــت وعده
داده و کســى که اســتغفار کند در هر روزماه شعبان هفتاد
بار ،در روز قیامت در زمره امت رســولاهلل(ص) محشــور
شــده و واجب شــود از جانــب خداى تعالــى کرامت براى
او و هــر کــه تصدق کند در شــعبان به صدقــه و اگر چه به
یــک خرما باشــد ،حرام گردانــد حق تعالى جســد او را بر
آتش( »...محدث اربلى ج.)123 /:3
در نقطــه مقابــل یکــی از موقعیتهایی کــه عزتنفس و
کرامت انســانها تهدید میشــود ،هنگامی اســت که فرد
متمکن در شرایط ویژه نیازمند مبلغ اندکی شود .معموالً
مطــرح کــردن نیــاز و درخواســت کمــک از ســوی چنیــن
افرادی برایشان گران و دشوار است! این اشخاص افزون
بر تحمل فقر و ناداری از آشکار شدن نیازشان نزد دیگران
ســخت نگران و از نقصان کرامت و عزت خود بس رنجور
میشوند .توصیه امام رضا(ع) برای حفظ کرامت انسانی
در چنیــن مواقعــی در گــزارش یســع بن حمــزه اینگونه
آمده اســت« :به همراه جمعیت فراوانی در محضر امام
توگو میکــردم .مردم نیز از
رضا(ع) بودم و با ایشــان گف 
احکام شــرعی و حالل و حرام میپرســیدند .در این میان
شــخص بلندقامــت و گندمگونی وارد شــد .پس از عرض
ســام ،خود را معرفی کرد و گفت از شیعیان شما هستم
که از دیار خود به حج مشرف شدهام و اکنون خرجی راهم
را گم کردهام .از شــما درخواســت کمک دارم تا به شهرم
برســم و چــون مســتحق دریافــت صدقه نیســتم ،پس از
رســیدن به دیارم آن مبلغ را از طرف شــما صدقه خواهم
داد.
امام(ع) با تعبیر شــیرین و دلنشــین «رحمــک اهلل» از او
تفقــد نمود و از وی خواســت تا بنشــیند .قدری گذشــت و
افراد حاضر در جلســه ـ جز ســه نفر ـ از مجلس برخاستند
و رفتنــد .در ایــن هنگام ،حضرت از افــراد حاضر رخصت
خواســت و بــه اتــاق دیگــر رفــت .پــس از لختی ،دســتان
مبارکشــان را از بــاالی در خــارج نمودنــد و فرمودنــد:
خراســانی ـ فرد درخواســت کننده ـ کجاست؟ عرض کرد:
اینجا هستم .فرمود :این دویست دینار را بردار و برای سفر
و نیــز دیگــر مخارج صرف نما و الزم نیســت از ســوی من
صدقــه دهی .اکنون بیرون بــرو تا همدیگر را نبینیم! یکی
از حاضران پرسید :فدایت گردم ،بدو نیکی کردید و مبلغ
زیادی بخشــیدید .چرا روی از او پنهان نمودید؟ فرمود :از
دیــدن نشــانههای خفت و کوچکی ـ به خاطر درخواســت
کمک ـ در چهره او بیم داشــتم! مگر ســخن گهربار رسول
گرامی خدا(ص) را نشــنیدی که فرمــود هر که نیکی خود
را بپوشــاند ،پاداش او برابر هفتاد حج اســت» (کلینی ،ج
.)24 :4
بــه رفتار امام خوب توجه شــود که به شایســتگی رنج او را
دریافتنــد و مالحظه حــال او را نمودند و از او خواســتند تا
همدیگــر را نبینند تا مبادا از این مواجهه کرامت انســانی
آن فرد مخدوش شود.

