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اوقات شرعی

جواد شاملو
علم بهتر است یا داستان؟

داستان نوشتن و داستان خواندن، گاهی به 
انحاء مختلف تحقیر می شود. داستان دست باال 
به عنوان ابزاری برای آموزش به کودکان در نظر 
گرفتن می شود یا دست باالتر، یک سرگرمی. 
داستان از اساس به چه کار می آید؟ خواندن 
یک سری تخیالت چه فایده ای دارد که آدم 
بخواهد وقت خود را پای آن بگذارد؟ می توان یک 
گر حال کتاب  کتاب به درد بخور خواند. حتی ا
زیادی جدی را نداریم، حداقل یک سفرنامه ای 
کتابی که یک  یا چیز از این دست... خالصه 
چیزی از آن دربیاید. خاصه وقتی کتابی قطور 
باشد درک اینکه چرا یک نفر تمام آن را خوانده 
برای برخی محال می شود. فرض کنید کتاب 
»جنگ و صلح« لئون تالستوی یا »کلیدر« 
کارامازوف«  محمود دولت آبادی یا »برادران 
داستایوفسکی یا »جان شیفته« رومن روالن 
و دیگر کتاب هایی که حدودا دوهزارصفحه ای 
هستند را خوانده اید و با شوق و ذوق آن را برای 
کنید.  دوستی یا کسی از اهل خانواده تعریف می 
آن وقت شخص لبخند ترحم آمیزی می زند و 
کمی وقتت تلف  کنی  گوید: »حس نمی  می 
گر این کتاب یک  شد؟« این در حالی است که ا
کتاب تئوریک مهم بود مثل »سرمایه داری« 
مارکس یا  چه می دانم حتی یک دیوان شعر 
قطور مثل دیوان غزلیات شمس مولوی، هرگز 
این سؤال از شما پرسیده می شود. اما داستان 
ح اتفاقات و  چیزی است که واقعیت ندارد. شر
آدم هایی که هرگز وجود نداشته اند، پس رمان 
پدیده خیلی ارزان قیمتی است. اما از چه است 
که انسان های بزرگ و اهل مطالعه همگی با 
رمان میانه خوبی داشته اند؟ نمونه اش خود 

رهبر انقالب که جابه جا از رمان های بزرگ 
و مشهور جهانی اسم آورده اند و خود را درزمینٔه 
شعر و داستان، به صراحت یک صاحب نظر 
کنند؛ از فرط خواندن. چرا ما پشت  عنوان می 
نام داستان سرایانی مثل فردوسی و نظامی 
گنجوی یک »حکیم« می آوریم؟ مگر داستان 

گفتن نیاز به حکمت دارد.
فرض کنید جایی جمله ای می خوانید که: 
گر بود و مدام در فکر آرزوهای دور  »نباید سودا
و دراز. باید قانع بود و از زندگی خود در حد 
معقولی توقع داشت تا بتوان از آن لذت برد.« 
این جمله چقدر قادر است شما را در ادامه 
گر تبدیل  گرا و نه سودا زندگی به فردی واقع 
کشد که  کند؟ راستش به نظر من طولی نمی 
این جمله اساسا به کلی از خاطرتان می رود. 
اصال الزم نیست کسی آن را به شما بگوید. 
مگر خودمان نمی توانیم موضوعی به این 
که رمان  کسی  بداهت را دریابیم؟ حاال از 
»مادام بواری« گوستاو فلوبر را خواند بخواهید 
گری به شما بگوید.  نظرش را در باب سودا
او یاد یک زن می افتد که شوهری خوب اما 
معمولی داشت اما به شدت اهل خواندن 
رمان های فانتزی و عاشقانه های اشرافی 
بود. او از زندگی اش راضی نبود و شوهری 
»بدحال تر« می خواست. او می خواست 
یک داستان عاشقانه را پشت سر بگذراند. 
داستانی که پشت سر گذاشت اما درنهایت 
موجب جدایی و خیانت دیدن شد. خالصه، 
آن زن درنهایت خودش را کشت. کسی که 
مادام بواری گوستاو فلوبر را خوانده باشد، 
گری را »چشیده« است. او  گر سودا طعم ویران 
دیگر عاقبت ناشکری و هوس بازی را نمی داند، 

بلکه آن را »فهمیده« است.

ک علم حکم  به قول یوسفعلی میرشکا
است و داستان تفصیل حکم. داستان 
گوید:  چگونگی حکم است. حکم می 
گوستاو فلوبر  گری بد است.« اما  »سودا
گر را ترسیم  هفتصد صفحه شخصیتی سودا
کند تا زوال و انحطاط تدریجی او را برای  می 
خوانده جا بیندازد. همه می دانیم حسادت 
بد است. همه می دانیم دنیا پایین و باال دارد 
اما بعد از خواندن داستان حضرت یوسف، 
حسادت برایمان معنا و مفهوم دیگری خواهد 
داشت. علم چرایی داستان است و داستان 
چگونگی علم. علم یک جمله است، داستان 
هزار صفحه، دو هزار صفحه تفصیل آن یک 
جمله. این دنیا دنیای ماده است، یعنی 
همه چیز در آن زمان مند است. پس هر چه در 
قالب زمان بگنجد، داستانی دارد. هیچ راه 
فراری از داستان ها نیست و هر گزاره علمی، 
خالصه شده یک داستان است. از اساس هر 
چه می بینیم، فصلی است از یک داستان. 
درخت سر کوچه فصلی است از داستان یک 
درخت، خودروهای پارک شده در دو طرف 
فصل هایی هستند از داستان چند ماشین 
و ما خودمان فصلی هستیم از داستان 
زندگی یک انسان که شاید همین امروز یا 
فردا یا صد سال دیگر نقطه پایان داستانش 

سر برسد. کسی که علم را به داستان 
ترجیح دهد، به این معنا که داستان را در 
کند،  کلی بی ارزش تلقی می  برابر علم به 
شهوت دانستن را برگزیده و قید فهمیدن 
را زده. شهوت دانستن به هیچ عنوان به 
باسواد شدن ما نمی انجامد، بلکه برعکس 
کند. به قول مترجم بی بدیل  ما را تهی می 
کشورمان مرحوم مهدی سحابی، سواد 
که از دانسته های مختلف  رسوبی است 
در ذهن ما مانده. علم فراموش می شود اما 
فهم ماندگار است. طعم خوش یک حقیقت 
وقتی در داستان متجلی می شود، هرگز از 
ک نمی شود. شهوت دانستن  خاطرمان پا
یعنی معلومات را روی معلومات آوردن و 
فربه شدن بدون آنکه دستگاه اندیشه را 
تقویت کردن. انبارهای پر از ماهی داشتن 
بدون دانستن راه و چاه صید... اما حکیم 
دیدن را بلد است، علم در نگاه اوست، او 
کند. داستان خواندن به  علم را صید می 
ما ماهیگیری را می آموزد. پس نه علم و نه 
نهنر از یکدیگر جدا نیستند در عین اینکه 
کامال مطابق بر یکدیگر نیز نیستند. برای 
عالم، هنر زینت است و برای هنرمند، 
علم. اما هیچ یک، هنرمند و عالم، مساوی 

یکدیگر نیستند. 

کوتاه گویه هایی در باب نویسندگی و هنر: 

هرآنچه می بینیم، فصلی از یک داستان است

از لغزش جوانمردان درگذرید؛ زیرا هر 
کس از ایشان بلغزد خدا دستش را 

گیرد و بلندش می نماید. می 

حکمت نهج البالغه
سواد حاصل خواندن زیاد نیست بلکه حاصل 

تعمق و تفکر در آن چیزی است که خوانده شده است

کارل هیلتی  )نویسندۀ سوئیسی(

فراز

من فرزند خودم هستم
عالج عجب به حسب و نسب

و اما عجب به نسب و حسب : پس عالج آن دانستن چند چیز است :
اول آنکه : بدانی که فخر و بزرگی کردن به کمال دیگری نیست مگر سفاهت وبی خردی ، زیرا 
گر آنان زنده  کسی که خود ناقص و بی کمال باشد کمال جد و پدر او را چه سود بخشد. بلکه ا
بودند ایشان را می رسید که گویند : این فضیلت از ماست ، تو را چه افتاده است ؟ و در حقیقت 
گر کرمی که از فضله انسان حاصل شود  تو نیستی مگر کرمی که از فضله آن ها به هم رسیده . ا
اشرف باشد از کرمی که از سرگین خری به هم رسد کسی که پدر یا جدش را کمالی باشد اشرف از 
کسی خواهد بود که چنین نباشد .هیهات هیهات این دو کرم یکسان اند و شرافت از برای خود 

انسان است . از این جهت حضرت امیرالمؤمنین - صلوات اهلل و سالمه علیه - می فرماید:
انا ابن نفسی و کنیتی ادبی               من عجم کنت او من العرب

ان الفتی من یقول ها انا ذا                لیس الفتی من یقول کان ابی
یعنی: من فرزند خود هستم و نام و کنیت من، ادب من است خواه از عجم باشم خواه از عرب. به 
درستی که جوانمرد کسی است که گوید: هان، من این شخص هستم. نه آنکه گوید که: پدر من 

که بود. و دیگری گفته است: لئن فخرت بآباء ذوی شرف             لقد صدقت و لکن بئس ما ولدوا
گر تو فخر کردی به پدران خود که اشرف و بزرگان اند راست گفتی ، لیکن بدفرزندی که  یعنی: ا

از ایشان متولد شده ای . 
جائی که بزرگ بایدت بود             فرزندی کس نداردت سود

چون شیر به خود سپه شکن باش             فرزند خصال خویشتن باش
مروی است که: »روزی در حضور حضرت رسول صلی اهلل علیه و آله اباذر به مردی گفت که : ای 
سیاه زائیده. حضرت فرمود: ای اباذر! سفید زائیده را بر سیاه زائیده فضیلتی نیست. اباذر بر 

زمین افتاد به آن مرد گفت بیا پای خود را بر رخسار من نه«. 
»بالل حبشی چون روز فتح مکه بر بام کعبه اذان گفت جماعتی گفتند که: این سیاه اذان گفت 
کرمکم عند اهلل اتقیکم« یعنی: »کریم ترین و بهترین شما در نزد خدا،  . در آن وقت نازل شد: »ان ا
پرهیزگارترین شما است.« و از این جهت بود که صاحب مکارم اخالق، و سید اهل آفاق فرمود 

که: »حسب و نسب خود را نزد من نیاورید ، بلکه اعمال خود را از نزد من بیاورید«. 

 مرحوم آیت اهلل سید جواد خامنه ای:
 ه���ر وق���ت ب���رای زی���ارت حض���رت 
ام���ام علی ب���ن موس���ی الرضا)ع( ب���ه 
مشهد مشرف می شوید، سعی کنید 
از زیارت جامعه کبیره غافل نشوید و 
این را هم مطمئن باشید که حضرت به 
عموم زائرین نظر لطف دارند و زائری 
نیس���ت که از زیارت مش���هد مقدس 

بی بهره برگردد

 انتشار کتاب هایی 
درباره »نسل کشی بومیان در کانادا«

به گزارش خبرنگار کتاب و ادبیات خبرگزاری فارس، محمدعلی مؤمنی ها معاون بین الملل 
سازمان بسیج مستضعفین در پی انتشار اخبار در رابطه با پیدا شدن گورهای دسته جمعی 
گفت: به زودی ترجمه مجموعه های داستانی از  کانادا  کشی در  کودکان و موضوع نسل 
جنایات حقوق بشری در کانادا که در رابطه با بومیان این کشور است، توسط این معاونت 

رونمایی و منتشر خواهد شد.
کودکان، نوجوانان و  گروه سنی  که در سه  کتاب ها  مؤمنی ها در ادامه افزود: ترجمه این 
بزرگ ساالن تحت عناوین: »زمانی که من هشت ساله بودم« به قلم کریستی جوردن فنتون 
ک پنتون، »من یک شماره نیستم« به قلم به قلم جنی کی دوپیوس و کیتی  و مارگارت پوکیا
که در مراحل پایانی  کیسر و »این حرف های من است« به قلم روبی اسلیپرجک است، 
ج از کشور در اختیار  ویراستاری قرار دارد، نسخه اصلی این کتاب ها توسط یکی از ایرانیان خار

این معاونت قرار گرفته است. 
    

برخالف بسیاری از سال ها در نمایشگاه کتاب، کتب کمک درسی اول نشدند
ادبیات صدرنشین فروش نمایشگاه کتاب۹۹

کتاب متفاوت سال نودونه منتشر شده  آمارهای تفصیلی و جزئی مروبط به نمایشگاه 
گزارش »فرهیختگان« از نظر  است. در ادامه برخی آمارهای جالب توجه این رویداد را به 

گذرانید. می 
آمار گروه های سنی یکی از آمارهای جذابی است که معموال بعد از برگزاری نمایشگاه منتشر 
می شود. همان طور که در جدول می بینید، رده سنی جوان ها بیش ترین خریداران کتاب 
نمایشگاه مجازی تهران بودند. رده سنی جوانان حدود 43 میلیون کتاب خریده اند. محمد 
گوید: »جوان ها همیشه مخاطب  احمدی، کارشناس حوزه کتاب در مورد این موضوع می 
ح های فصلی  اصلی کتاب بودند. این را در فروش سالیانه کتاب هم می بینیم. در همین طر
گر این اطالعات منتشر شود، به این می رسیم که همین رده سنی بیش ترین خرید  کتاب، ا
را دارند. نکته مهم در این موضوع این است که باید برای این رده سنی کتاب در ژانرهای 
مختلف داشته باشیم. خیلی مهم است که ژانرها مختلف و جذاب باشد تا مخاطب بتواند 

انتخاب درست داشته باشد.«
حوزه کودک و نوجوان، صدرنشین تعداد نسخه های فروخته شده کتاب کل کشور است. 
کمک درسی، تاریخ و جغرافیا، روانشناسی،  بعدازآن ادبیات، علوم اجتماعی، دین، 
علوم پزشکی، مهندسی، هنر، فلسفه و منطق، علوم، زبان، خانواده و زندگی خانوادگی 

در رده های بعدی قرار دارند.
کند؛ ادبیات، علوم اجتماعی، کمک درسی  براساس مبلغ اما این آمار موضوعی کمی تغییر می 
و آموزشی، کودک ونوجوان، دین، علوم پزشکی، تاریخ و جغرافیا، روانشناسی، مهندسی، 

هنر، فلسفه، منطق، علوم، زبان و خانواده و زندگی در مرحله بعدی قرار دارند.
در زیرگروه های موضوعی براساس تعداد نسخه پرفروش شده، داستان کودک ونوجوان درصدر 
گیرد. مدیریت اقتصاد و بازرگانی، جامعه شناسی و  و بعد داستان خارجی در اولویت قرار می 
علوم انسانی، تاریخ ایران پیش از اسالم، داستان فارسی)رمان فارسی(، ادبیات خارجی)شعر، 
کاربردی  کمک درسی و دانشگاهی، شعر فارسی، روانشناسی  طنز، نمایشنامه، مقاله(، 
گیرد.  بازهم کتاب داستان کودک ونوجوان درصدر  و موفقیت در رده های بعدی قرار می 
پرفروش ها قرار دارند و داستان خارجی هم مثل همیشه در اولویت خرید قرار گرفته است. 
گفته آرمان  نکته مهم در مورد کتاب های تاریخی پیش از اسالم است که موردتوجه است. به 
کتاب های  کتاب فروشی های تهران مشغول است، تقریبا عالقه به  که در یکی از  افضلی 
تاریخی بیشتر شده و خیلی ها به دنبال این مدل کتاب ها هستند. البته او یک نکته دیگر را 
گوید: »خریدهای دانشجویان هم در این زمینه مؤثر بوده  در این موضوع مهم می داند و می 
است. چون برگزاری این نمایشگاه هم زمان با وضعیت آموزش از راه دور دانشگاه ها بوده 
است، بسیاری از دانشجویان و اساتید ازجمله مهم ترین خریداران نمایشگاه بودند و همین 
باعث شده کتاب های دانشگاهی با موضوعات مختلف درصدر پرفروش ها قرار بگیرند.« 
در همین رده، پرفروش ها براساس مبلغ کمی متفاوت می شود و داستان خارجی درصدر 
کودک ونوجوان و  کتاب های مدیریت و اقتصاد بازرگانی، داستان  گیرد و بعد هم  قرار می 

گیرند. کتاب های کمک درسی و دانشگاهی در رده های بعدی قرار می 
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در مراتب علمی حضرت آیت اهلل سیدجواد 
که ایشان از  خامنه ای)ره( همین بس 
سه مرجع عظیم الشأن در نجف اشرف یعنی 
حضرات آیات عظام، میرزا محمدحسین نائینی، 
سیدابوالحسن اصفهانی، شیخ محمدحسین 
غروی اصفهانی )مشهور به کمپانی( اجازات 

اجتهادی خود را دریافت کرد.
به گزارش ایسنا، مرتضی نجفی قدسی از فعاالن 
فرهنگی و رسانه ای کشور در یادداشتی به مناسبت 
سالگرد رحلت آیت اهلل سید جواد خامنه ای، پدر 

گرامی رهبر معظم انقالب آورده است:
بسم اهلل الرحمن الرحیم

که به  حدود چهل سال پیش در یکی از سفرها 
مشهد مقدس مشرف شده بودم، توفیقی یار شد تا 
خدمت یکی از عالمان مهذب و باتقوا شرفیاب شوم. 
این عالم پرهیزکار حضرت آیت اهلل حاج سیدجواد 
خامنه ای والد بزرگوار رهبر معظم انقالب اسالمی 
حضرت آیت اهلل خامنه ای )مدظله العالی( بود. 
خانه ای که این روحانی وارسته در آن می زیست 
منزلی بسیار ساده و قدیمی و با امکانات محدودی 
بود که در وهله اول بسیار متعجب شدم ایشان 
که فرزندان نامداری دارد و حداقل یکی از  با این 
آن ها رئیس جمهور کشور است و دیگران نیز هر 
کدام دارای مقامات و مراتبی هستند، مع ذلک در 
چنین خانه ای محقر و ساده و در یک اتاق کوچک 
شاید 9 متری در کنار انبوهی از کتاب های بسیار 
کند و عجیب تر آنکه این پیرمرد  قدیمی زندگی می 
و پیرزن سالخورده خدمتکاری نداشتند و در عین 
حال با میهمان اینقدر گشاده رو بودند و من خود 
که چرا مزاحمت برای آنها ایجاد  شرمنده شدم 
که عیال ایشان سینی  کرده ام، مخصوصًا وقتی 
گرفته و با زحمت از پله های  چایی را در دست 
طبقه پائین به باال می آمد تا از میهمان پذیرایی 
کند. به هر حال صفا و ساده زیستی آنها بسیار مرا 
تحت تأثیر قرار داد، البته قباًل از مراتب تقدس و 
تقوی و پرهیزکاری حضرت آیت اهلل حاج سیدجواد 
خامنه ای)رض( شنیده بودم، ولی مشاهده 
که در عین توانایی،  وضع و حال زندگی ایشان 
کرده  ساده زیستی و ذی طلبگی را پیشه خود 
بودند، بسیار درس آموز بود. در این دیدار ایشان 
توصیه فرمودند که هر وقت برای زیارت حضرت 
امام علی بن موسی الرضا)ع( به مشهد مشرف 
می شوید، سعی کنید از زیارت جامعه کبیره غافل 
نشوید و این را هم مطمئن باشید که حضرت به 
عموم زائرین نظر لطف دارند و زائری نیست که از 

زیارت مشهد مقدس بی بهره برگردد.
در مراتب علمی حضرت آیت اهلل سیدجواد 

خامنه ای)ره( همین بس که ایشان از سه مرجع 
عظیم الشأن در نجف اشرف یعنی حضرات آیات 
عظام: میرزا محمدحسین نائینی، سیدابوالحسن 
اصفهانی، شیخ محمدحسین غروی اصفهانی 
کمپانی( اجازات اجتهادی خود را  )مشهور به 
کرد. ایشان پس از مراجعت از نجف  دریافت 
کنند و در مسجد  در مشهد مقدس اقامت می 
گوهرشاد و مسجد صدیقی یا مسجد  جامع 
ترک ها در بازار فرش فروشها در نزدیکی حرم 
کردند و از آنجا که  مطهر اقامه نماز جماعت می 
در زهد و قداست برای عموم متدینین شناخته 
شده بودند بسیاری از مقدسین مشهد در نماز 

جماعت ایشان حاضر می شدند.

 دلیل عمامه سفید بر سر داشتن در منزل
یکی از مراتب قداست ایشان رعایت بسیاری از 
مستحبات بود که به عنوان نمونه وقتی در نماز 
جماعت ایشان شرکت کردم با عمامه مشکی و 
نماد سیادت بودند ولی در منزل با عمامه سفید 
کتابخانه شان نشسته بودند و چون  در اتاق 
کردم از ایشان پرسیدم، حضرت  بسیار تعجب 
آقا شما که سید هستید چرا عمامه سفید بر سر 
گذاشته اید که ایشان پاسخ دادند: »استحباب در 
این است که انسان همیشه یک دستار سفیدی 
بر سر داشته باشد و من چون سید هستم هرگاه 
بیرون و مسجد می روم با عمامه مشکی می روم 
ولی به محض اینکه به خانه می آیم عمامه ام را 
گذارم«  کنم و عمامه سفید را بر سر می  عوض می 
این ماجرا نمونه ای از رعایت مستحبات توسط 
این عالم مهذب بود و از مراتب زهد و قناعت 

که مطلب  ایشان هم حرف های زیادی هست 
کشد. دیدار حضرت آیت اهلل حاج  به درازا می 
سیدجواد خامنه ای)ره( که براستی تجسم تقوا 
و فضیلت بود، برایم بسیار مغتنم و روحبخش 
بود، دوست داشتم همچنان در محضر ایشان 
بنشینم و جمال ایشان را زیارت کنم، ولی با نزدیک 
شدن اذان ظهر و آماده شدن ایشان برای تجدید 
وضو و نماز از خدمت ایشان مرخص شدم، ولی با 
خاطره ای دلنشین و شاید نورانیت سفر ما در آن 

سال، همین فیض مالقات ایشان بود.

 خاطره ای ماندگار از رهبر معظم انقالب 
اسالمی حضرت آیت اهلل خامنه ای 

اینجا مناسب می دانم به انگیزه فرا رسیدن 
پانزدهم تیرماه ، سی و پنجمین سالروز درگذشت 
حضرت آیت اهلل حاج سیدجواد خامنه ای)رض( و 
گرامیداشت این عالم فرزانه به خاطره زیبایی از زبان 
رهبر معظم انقالب اشاره داشته باشیم که روزی در 
ضمن درس اخالق در جمع پاسداران در اهمیت 

احسان به والدین چنین بیان فرمودند:
گر در زندگی خود در هر زمینه ای توفیقاتی  »بنده ا
کنم، به نظر می رسد  داشته ام، وقتی محاسبه می 
که این توفیقات باید از یک کاری که من برای یکی 

از والدینم کرده ام، باشد.
مرحوم پدرم در سنین پیری تقریبًا بیست و 
چند سال قبل از فوتش، که مرد 70 ساله ای بود 
که چشم انسان را نابینا  به بیماری آب چشم 

کند، دچار شد. می 
بنده آن وقت در قم بودم. تدریجًا در نامه هایی 
که ایشان برای ما می نوشت، این روشن شد که 
ایشان چشمش درست نمی بیند من به مشهد 
آمدم و دیدم که چشم ایشان محتاج دکتر است. 
مدتی ایشان را به دکتر بردم و بعد برای تحصیل به 

کن قم بودم. قم برگشتم، چون من از قبل سا
باز ایام تعطیل شد و من مجددًا به مشهد رفتم 
کردم و دوباره برای  کمی به ایشان رسیدگی  و 
تحصیالت به قم برگشتم اما معالجه پیشرفتی 
کرد. در سال 1343 بود که من ناچار شدم  نمی 
ایشان را به تهران بیاورم. چون معالجات در مشهد 
جواب نمی داد، امیدوار بودم که دکترهای تهران، 

چشم ایشان را خوب خواهند کرد.

کردیم ما را مأیوس  که مراجعه  به چند دکتر 
کردند، گفتند: هر دو چشم ایشان معیوب شده 
و قابل معالجه و اصالح نیست. البته بعد از 
دو،  سه سال یک چشم ایشان معالجه شد و تا 
آخر عم هم چشمشان می دید، اما در آن زمان 
گرفتیم و  مطلقًا نمی دید و باید دستشان را می 
راه می بردیم. لذا برای من غصه درست شده بود. 
کردم و به قم می آمدم، ایشان  گر پدر را رها می  ا
گوشه ای در خانه بنشیند و قادر به  مجبور بود 
مطالعه و معاشرت و هیچ کاری نبود، و این برای 

من خیلی سخت بود. ایشان با من هم یک انس 
به خصوصی داشت. با برادرهای دیگر این قدر 
انس نداشت. با من دکتر می رفت و برایش آسان 

نبود که با دیگران به دکتر برود.
کتاب  بنده وقتی نزد ایشان بودم برایشان 
کردیم و از  می خواندم و با هم بحث علمی می 
این رو با من مأنوس بود. برادرهای دیگر این 
فرصت را نداشته و یا نمی شد. به هر حال من 
گر ایشان را در مشهد تنها رها  احساس کردم که ا
کنم و خودم برگردم و به قم بروم. ایشان به یک 
موجود معطل و از کارافتاده تبدیل می شود و این 
مسأله برای ایشان بسیار سخت بود. برای من هم 
گر می خواستم  گوار بود. از طرف دیگر ا خیلی نا

ایشان را همراهی کنم و از قم دست بردارم،  این 
هم برای من غیرقابل تحمل بود. زیرا با قم انس 
گرفته بودم تا آخر عمر در  گرفته بودم و تصمیم 
ج نشوم. اساتیدی که من  قم بمانم و از قم خار
در آن زمان داشتم، به خصوص بعضی از آنها، 
گر  گفتند ا که من از قم نروم. می  اصرار داشتند 
تو در قم بمانی ممکن است که برای آینده مفید 
که در  باشی؛ خود من هم خیلی دلبسته بودم 
قم بمانم، بر سر یک دوراهی گیر کرده بودم. این 
مسأله در اوقاتی بود که ما برای معالجه ایشان 

به تهران آمده بودیم. روزهای سختی را من در 
حال تردید گذراندم.

یک روز دیگر خیلی ناراحت بودم و شدیدًا در 
حال تردید و نگرانی و اضطراب به سر می بردم. 
که ایشان را  البته تصمیم من بیشتر بر این بود 
به مشهد ببرم و در آنجا بگذارم و به قم برگردم. 
گوار بود، به سراغ  اما چون برایم خیلی سخت و نا
یکی از دوستانم که در همین چهارراه حسن آباد 
تهران منزلی داشت رفتم، مرد اهل معنا و آدم 

بامعرفتی بود.

م  د کر تلفن   ، ه شد تنگ  لم  د خیلی  م  ید  د
و گفتم: شما وقت دارید که من پیش شما بیایم؟

گفت: بله،  عصر تابستانی بود که من به منزل ایشان 
رفتم و قضیه را گفتم. گفتم که من خیلی دلم گرفته 
و ناراحتم و علت ناراحتی من هم همین است وا 
ز طرفی نمی توانم پدرم را با این چشم نابینا تنها 
گر بنا  بگذارم، برایم سخت است. از طرفی هم ا
باشد پدرم را همراهی کنم من دنیا و آخرتم را در 
گر اهل دنیا هم باشم دنیای من در  قم می بینم و ا
گر اهل آخرت هم باشم، آخرت من در  قم است،  ا
قم است، دنیا و آخرت من در قم است. من باید 
از دنیا و آخرتم بگذرم که با پدرم بروم و در مشهد 
بمانم. تأمل مختصری کرد و گفت: شما بیا یک 
کاری بکن و برای خدا از قم دست بکش و برو در 
مشهد بمان، خدا دنیا و آخرت تو را می تواند از 
قم به مشهد منتقل کند. من تأملی کردم و دیدم 
عجب حرفی است. انسان می تواند با خدا معامله 
کردم دنیا و آخرت من در قم  کند! من تصور می 
گر در قم می ماندم، هم به شهر قم عالقه  است: ا
داشتم، هم به حوزه قم عالقه داشتم و هم به آن 
حجره ای که در قم داشتم، عالقه داشتم. اصاًل 
کندم؛ و تصورم این بود که دنیا و  از قم دل نمی 
آخرت من در قم است. دیدم این حرف خوبی 
است و برای خاطر خدا، پدر را به مشهد می بردم 
گر اراده  و پهلویش می مانم. خدای متعال هم ا
کرد می تواند دنیا و آخرت من را از قم به مشهد 
گهان از  بیاورد. تصمیم را گرفتم. دلم باز شد و نا
این رو به آن رو شدم؛ یعنی کاماًل راحت شدم، و 
همان لحظه تصمیم را گرفتم و با حال بشاش و 

آسودگی به منزل آمدم.
والدین من که دیده بودند که من چند روزی است 
ناراحتم، تعجب کردند، که من بشاشم، گفتم: 
بله؛ من تصمیم را گرفتم که به مشهد بیایم. آنها 
هم اول باورشان نمی شد، از بس این تصمیم را امر 
بعیدی می دانستند که من از قم دست بکشم.
که به مشهد رفتم و خدای متعال توفیقات  خالصه آن 
زیادی به ما داد.به هر حال به دنبال کار و وظیفه خود 
گر بنده در زندگی توفیقی داشتم، اعتقادم  رفتم، ا
این است که ناشی از همان بّری است که نسبت به 
پدر، بلکه به پدر و مادرم انجام داده ام. این قضیه 
که مسأله  که شما توجه بکنید  گفتم برای این  را 

چقدر در پیشگاه پروردگار مهم است.«
***

الزم به ذکر است که رهبری معظم پس از مراجعت 
از قم به مشهد، ضمن رسیدگی و خدمتگزاری به 
پدر و مادر، به فعالیت علمی خود هم به شدت 
ادامه دادند و از محضر بزرگانی چون حضرات 
آیات: سیدمحمدهادی میالنی، شیخ مجتبی 
قزوینی و شیخ هاشم قزوینی و دیگر بزرگان 
کسب فیض کردند و به مراتب واالی اجتهاد نیز 
دست یافتند و همزمان به فعالیت های انقالبی 
ح آنها فرصت  و مبارزاتی هم می پرداختند که شر

گانه ای می طلبد. جدا
والسالم علی عباداهلل الصالحین
مرتضی نجفی قدسی

یادی از آیت هللا سیدجواد خامنه ای)ره(، پدر گرامی رهبر معظم انقالب 

آیت هللا العضمی خویی و پدر بزرگوارشان و آیت هللا سید جواد خامنه ای
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