طــوری انجــام میدهیــم کــه جلــو ه داشــته باشــد و ســعی میکنیــم روشــنایی و زیبایــی را در کارمــان
داشــته باشــیم .مــا چراغانــی دیوارهــای صحنهــای جامــع رضــوی ،آزادی ،انقــاب ،جمهــوری
اســامی ،قــدس ،مســجد گوهرشــاد ،ایوانهــا و بســته ا را داریــم .در مرحلــه دوم ریســهبندی
صحنهــای غدیــر ،کوثــر و همچنیــن تکمیــل شــدن صحــن آزادی ،جمهــوری اســامی و انقــاب
در دســتور کارمــان اســت».
بیش از  40هزار متر ریسهبندی
نصــب ریســه در صحنهــا هــر ســاله بــه شــکل متفاوتی طراحــی و نصب میشــوند و اداره روشــنایی
در پنــج ســال اخیــر تاکنــون  ۵طــرح اجرا کرده اســت .کارشــناس طراحی اداره روشــنایی حرم مطهر
رضــوی بــه طراحــی ریس ـهبندی اشــاره میکنــد و میگویــد« :در حــرم نمیتــوان یــک کار بــا ایــراد
ً
انجــام داد؛ حتمــا بایــد تکمیــل شــده باشــد .در طراحیهایمــان برخــی اوقــات اســترس داریــم کــه
ت حضــرت نباشــد در آن زمــان کوتــاه و بــا تعــداد نفــرات
نکنــد کار ناقــص انجــام شــود .اگــر عنای ـ 
محــدود ،طراحــی و اجــرا بــا ایــن کیفیــت و ســرعت جلــو نمـیرود .با توجه حضرت ،امســال فــاز اول
در صحنهــای آزادی  ۴۵۰۰متــر ،انقــاب  ۴۸۰۰متــر ،جمهــوری اســامی  ،۸۵۰۰قــدس  ۲۲۰۰متر و
مســجد گوهرشــاد  ۲۵۰۰متر اجرا شــده اســت .در مرحله دوم صحنهای آزادی  ۴۰۰۰متر ،انقالب
 4300متــر ،جمهــوری اســامی  ۴۰۰۰متــر ،قــدس  ۱۵۰۰متــر و صحــن مســجد گوهرشــاد  ۴۲۰۰متــر
دیگــر اجــرا خواهــد شــد کــه تکمیــل طــرح اســت و قــرار اســت بــرای میــاد امــام رضــا«ع» در ســال بعــد
بــه اجــرا درآیــد».
ریسهبندی با 8رنگ
ســعی شــده در ریسـهبندی حــرم مطهــر نــوع خطوطــی کــه بــه کار مـیرود ،اســامی باشــد و حــس
خوبــی بــه بیننــده بدهــد .طبــق گفتــۀ آقــای ثابــت ،انتخــاب نــوع رنگهــا بــه گونـهای اســت کــه
حــس آرامــش بــه زائــر بدهــد و بــه گونهای نباشــد کــه روی روان زائر تأثیر منفی بگــذارد .حتی برای
انتخــاب رنگهــا روانشناســی صــورت گرفتــه و اکنــون ریسـهها بــه نیــت امام هشــتم«ع» درهشــت
رنــگ آبــی ،ســبز ،زرد ،نارنجــی ،قرمــز ،بنفــش ،ســفید و چشــمکزن بــه اجــرا درآمــده اســت.
 700نیروی افتخاری
اداره روشــنایی آســتان قــدس رضــوی دو مــاه محــرم و صفــر را چراغانــی نــدارد .بعــد از والدت
امــام موس ـیکاظم«ع» در مــاه ذیالحجــه ایــن چراغانیهــا بــاز میشــود و نصــب سیاهپوش ـیها
در دســتور کار قــرار میگیــرد .در ایــن دومــاه عــزاداری ،تعمیــرات ریســهها انجــام خواهــد شــد.
کارشــناس فنــی اداره روشــنایی حــرم مطهــر رضــوی در اینبــاره میگویــد« :ایــن فراینــد در  ۱۰روز
توســط  ۷۰۰نیــروی افتخــاری انجــام میشــود و بیشــتر امیــد و اتــکای مــا روی همین تعــداد نیروی
افتخــاری اســت».
حمیدرضا آســمانی میافزاید« :همه کارهای ما در ارتفاع و ایوانهاســت و این مســتلزم نیروهایی
اســت کــه بتواننــد بــاالی باالبرهــا در ارتفــاع  ۱۴و  ۱۵متــر کار کننــد تــا بتوانیــم آن روشــنایی را بــه حــد
مطلــوب برســانیم و رضایتمنــدی مــردم را در ایــن زمینــه جلــب کنیــم .در گذشــته تعــداد نیروهــای
رســمی ایــن اداره ،بســیار بیشــتر از االن بــود و هــر روز بــه صــورت تخصصــی فقــط بــا مقولــه لوســتر
درگیــر بودنــد و تنظیــف لوســترها و آینهکاریهــا را بــر عهــده داشــتند».
طر حهای سه بعدی و منشوری
ایــن کارشــناس اداره روشــنایی میگویــد :حــدود  60درصــد طــرح در فــاز اول و  40درصــد در
یشــود و میافزایــد« :طر حهــای ســه
فــاز دوم و بــرای میــاد باســعادت امــام رضــا«ع» اجــرا م 
بعــدی و منشــوری در رنگهــای مختلــف بــه اجــرا درمیآیــد .طرحــی کــه امســال اجــرا شــده
اســت ،بیشــتر تأ کیــد روی هشــتمین امــام و عــدد  ۸بــوده و هــر ســال بــه مقتضای همان ســال،
طر حهایــی اجــرا خواهــد شــد کــه مجــاوران ،ایــن تنــوع را حــس کننــد .پنــج ســال گذشــته
چراغانیهــا فقــط روی دیوارهــای بســتها انجــام میشــد و داخــل صحنهــا ایــن حجــم
ریس ـهبندی را نداشــتیم».
هفتهنامۀفرهنگی،اجتماعیو اطالعرسان ـ ــݡی
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میدانیم عشق ما به اهل بیت
یکطرفهنیست

نــام مشــهد کــه میآیــد دلــت بــه ســمت آســتانش پــر
یشــوی زائــرش ،امــا کافــی اســت
میکشــد و اینگونــه م 
یشــوی
یکبــار بــه حرمــش بیایــی و اینجاســت کــه م 
مریــدش .همــراه بــا کاروانــی  ۹۸۰نفــره از جمهــوری
آذربایجــان ،همســای ۀ شــمالى ایــران ،بــه مشــهد آمــده
اســت .دومیــن کشــور شیعهنشــین بعــد از ایــران کــه از دیــر
بــاز عشــق بــه اهــل بیتــو حضــرت رضا«علیهمالســام» در
ُ
لبــروس حســیناف»
وجودشــان عجیــن شــده اســت« .ا 
از همیــن زائــران اســت ،زائــری کــه بــه دلیــل شــغلش
یشــود .خــودش
ســالی  ۷ ،6مرتبــه بــه زیــارت مشــرف م 
میگویــد :ایــن جاذبــه بــارگاه امــام رضــا«ع» اســت کــه
نمــدت هیـچگاه
هــر بــار مــرا بــه مشــهد میکشــاند و در ای 
ســفرم تکــراری نشــده و هیــچ لذتــی باالتــر از زیــارت نــدارم.
او میافزایــد :شــیعیان آذربایجــان از ارادتمنــدان حضــرت
رضــا«ع» هســتند و بســیاری از آنــان تمــام داشــتههای
خــود را وقــف ایشــان میکننــد چــون معجــزات و کرامــات
و عنایــات بســیاری از حضــرت و خاندانشــان مشــاهده
کردهانــد .امــام رضــا«ع» بــا محبــت ویژهشــان همــه را
جــذب بــارگاه خــود میکننــد و بــر دلهــا اثــر میگذارنــد.
ُ
حســیناف ادامــه میدهــد :بســیاری از مــا عشــق،
دلتنگــی ،ارادت و محبــت را بهانــه میکنیــم و بــه مشــهد
میآییــم تــا زائــرش شــویم و هــر چنــد بــار هــم کــه بــه ایــن
ســفر بیاییــم ســیر نمیشــویم.
او میگویــد :بســیاری از ایــن زائــران بــا توجــه بــه شــرایط
مالــی و محدودیتهایــی کــه دولــت آذربایجــان بــرای
آنهــا ایجــاد کــرده اســت ،مشــکالت را بــه جــان میخرنــد
و بــا عشــق قــدم در ایــن ســفر میگذارنــد و هیچموقــع نیــز
اعتراضــی بــه ســختیهای ســفر نمیکننــد.
ً
ایــن زائــر آذربایجانــی میافزایــد :ســفر مــا صرفــا زیارتــی
اســت و از زمانــی ورود بــه مشــهد تــاش داریــم تــا فقــط بــه
اماکــن زیارتــی مشــرف شــویم و ایــن باعث افتخار ماســت.
وی تأکیــد میکنــد :هرچــه ارتبــاط قلبــى بــا ائمــه
اطهار«علیهمالســام» بیشــتر باشــد ،تبعیــت ،همراهــى و
همدلــى هــم بیشــتر خواهــد شــد و بــدون شــک ایــن رابطــه
یکطرفــه نخواهــد بــود و عنایتهــای آنــان نیــز شــامل
ـد.و اطالعرسانـــــݡی
اجتماعی
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