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همهمــه شــده و هرکســی چیــزی میگویــد .بســاط عروســی صــد درصــد منتفــی اســت .غزالــه و احمــد
حرفهــای بقیــه و حرصوجــوش خوردنهــای آنهــا را نمیشــنوند .فقــط بــه هــم نــگاه میکننــد و
لبخنــد میزننــد .احمــد یکهــو وســط آنهمــه داد و قــال صدایــش را صــاف میکنــد و میگویــد :نــذری
یکــه دسـتهای غزالــه
میدهیــم .همــه بــا تعجــب بــه او نــگاه میکننــد و منتظرنــد ادامــه دهــد .درحال 
را گرفتــه اســت بــا آرامــش میگویــد« :مــن و غزالــه تــو ایــن اوضــاع هاگیــر واگیــر راضــی بــه گرفتــن مراســم
نیســتیم .تاریــخ عروســی همــون مبعــث کــه بــود ســر جــاش میمونــه» ،بازهــم همگــی منتظــر ادامــه
صحبتهــای احمــد هســتند .غزالــه دنبالــه حرفهــای احمــد را میگیــرد« :جــای شــام عروســی نــذری
میدیــم ،یــک دیــگ برنــج میذاریــم و میبریــم»...
ـدأ درب خانــه غزاله
مــا ه عســل غزالــه و احمــد هــم لغــو م 
یشــود و بــه پیشــنهاد غزالــه ما ه عســل آنهــا از مبـ ِ
یشــود.
تــا مقصـ ِـد درب خانــه آقــا بــه فاصلــه ده دقیقــه خالصه م 
ســاعت هشــت شــب اســت و رضا صادقی از پخش ماشــین میخواند« :سوروســات عروســی کل و چاک
و روبوســی» احمــد درحالیکــه آهنــگ را نصفهنیمــه زمزمــه میکنــد تمــام نگاهــش را جمــع میکنــد تــا
بتوانــد یــک دل ســیر غزالــه را نــگاه کنــد امــا کال هســفید روی ســر غزالــه تمــا م صورتش را پوشــانده اســت و
تــا اطــاع ثانــوی دیــدن چهــره عــروس خانــم مقدور نیســت!
حــواس احمــد و غزالــه حســابی پــرت آینــده اســت و پخــش همچنــان همراهــی میکنــد« :دیگهــای
پــر از برنــج رفتــن بهپــای زیــارت ،دعــا و چــاره میکردنــد بیــا بکــن تــو حاجــت» ،عــروس خانــم حجابــش
را سراســیمه کنــار میزنــد و بلنــد میگویــد« :ایوای! زیــر دیــگ برنجــو خامــوش نکــردم» و احمــد تمــام
عاشــقانههایش را در صــدم ثانیــه درون چشـمهای غزالــه میپاشــد ،از ایــن تالقی هردوی آنها بلندبلند
میخندنــد و بــه روبـهرو کــه گلدســتهها خودنمایــی میکند نــگاه میکنند .ســام میدهند و در ســکوت
عمیــق بعــد از آن ،چشمهاشــان بارانــی میشــود .حــاال یــک بــار دیگــر بــه هــم نــگاه میکننــد و ایــن بــار
میخندنــد...

یکــی از مســائل مورد ابتــا در زیارت معصومین
«علیهــم الســام» نمــاز خوانــدن در کنــار ضریح
یــا جلــوی ضریــح مقــدس آنهاســت کــه احکام
خاصــی دارد.
بــه نظــر مراجــع عظــام تقلیــد ،زائــر بايــد رعايــت
ادب را بكنــد و جلوتــر از قبر مطهر پيغمبر اکرم
«صلــى اهّلل عليــه و آلــه» و امــام «عليهالســام»
نمــاز نخوانــد و چنانچــه نمــاز خوانــدن بــه
اینصــورت بىاحترامــى تلقــی شــود ،حــرام
اســت ولــى نمــاز باطــل نيســت.
بــه نظــر برخــی از مراجــع بنــا بــر احتیــاط واجــب
اگــر نمــاز خوانــدن مســاوی قبــر موجــب
بیاحترامــی شــود بایــد تــرک شــود.
الزم بــه ذکــر اســت کــه بــه فتــوای حضــرت
آیــتاهلل مــكارم شــیرازی در صورتــى كــه
نمــاز خوانــدن بــه صــورت مذکــور هتــك و
بىاحترامــى باشــد ،آن نمــاز هــم حــرام اســت و
هــم اشــكال دارد.
البتــه اگــر در نمــاز چيــزى ماننــد ديــوار یــا هــر
گونــه حائلــی بيــن نمازگــزار و قبــر مطهــر باشــد
كــه بىاحترامــى نشــود اشــكال نــدارد ،ولــى
فاصلــه شــدن ضريــح و پارچـهاى كــه روى آن
افتــاده كافــى نيســت.
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