زیارتخانوادگی

پرسش و پاسخ
آستان قدس رضوی با هدف خدمت به
زائران و مجاوران حریم رضوی خدمات
بسیاری را ارائه میکند که گاهی از آن
بیخبریم و گاهی در مورد آن سؤاالتی داریم.
در اینجا قصد داریم تعدادی از سؤاالت
پرسیده شده را پاسخ دهیم ،اما اگر سؤال
مورد نظر شما در این میان نبود میتوانید با
ارسالآنبهسامانهپیامکینشریه«حرم»
به شماره 300008008پاسخ آن را در همین
ستوندریافتکنید.

لغو سخنرانیساالنهرهبر انقالب
در حرم مطهر صحت دارد؟
در خبرها گفته و شنیده میشود که امسال رهبر معظم انقالب
در حــرم مطهــر امــام رضا«علیهالســام» ســخنرانی ســاالنه
ندارنــد .آیــا ایــن خبــر را تأییــد میکنیــد؟
 :متأســفانه امســال بــه دلیــل رعایــت مصوبــات
ســتاد ملــی مبــارزه بــا کرونــا ،اجتماعــات بــزرگ لغــو شــده اســت
نطــور کــه نمازهــای جمعــه مرا کــز اســتان و بســیاری از
و هما 
تهــای دینــی و مذهبــی و تفریحــی تــا اطالع ثانــوی متوقف
فعالی 
شــده اســت ،رهبــر معظــم انقــاب اســامی هــم کــه تأ کیــد
همیشــگی بــر رعایــت قوانیــن حکومــت اســامی دارنــد ،در عمل
بــه ایــن مصوبــه هــم برنامــه ســخنرانی ســاالنه خودشــان را در
رواق امــام خمینــی لغــو کردهانــد و هم بر اســاس خبرها ،برخالف
ســنت همیشــگی در نــوروز امســال بــه مشــهد مقــدس ســفر
نخواهنــد کــرد.
ذ کــر ایــن نکتــه نیز ضــروری اســت که بر اســاس مصوبات کمیته
مزبور و تأیید مســئوالن محلی و آســتان قدس رضوی ،ممکن
تهــای بیشــتری هــم در تشــرف بــه حــرم مطهــر
اســت محدودی 
اعمــال شــود از جملــه برنامــه تحویــل ســال برخــاف ســالهای
پیــش در بــارگاه نورانــی امــام هشتم«علیهالســام» بــه صــورت
حضور مردمی برگزار نخواهد شــد .البته تمهیداتی فراهم شــده
اســت کــه ایــن برنامــه بهصورت تلویزیونی و نیــز از طریق فضای
مجــازی و بــا حضــور کمتریــن افــراد ممکن تهیــه و پخش شــود.
بــه امیــد رعایــت عمومــی دســتورالعملهای بهداشــتی و
اجتماعــی و بــا آرزوی دعــای فراگیــر امــت مســلمان و شــیفته اهــل
بیت«علیهمالســام» و ریش ـهکنی هرچــه ســریعتر ایــن بــا و
بیماری و با آرزوی غفران و رحمت همه درگذشتگان هفتههای
اخیــر و شــفای عاجــل و کامــل همــه بیمــاران و مبتالیــان.

معجزهچهرنگیاست؟
[وحدانهآخوندشریف]
وقتــی دنیــا هــم بــازارش کســاد اســت و بــا کاســه خالـیاش کــه معیــارش بیحســاب کتــاب
اســت ،بــه دنبالمــان مـیدود تــا هــر آنچــه را هــم کــه از روز ازل داریــم از مــا بگیــرد و بــرود و مــن
بــا کاســه تهــی از امیــد بــه او نیشــخند میزنــم و میگویــم بیــا و ایــن کاســه خالــی مــرا بــا خــود ببــر ،چیــزی در
ّ
در گــوش دنیــا مـیزدی و بــه او کاســه ناامیــدیات را نشــان
دلــم میگویــد تــو فراموشــکار هســتی و ال محکــم ِ
نمـیدادی ،تــو بــه یــاد نــداری کــه خداونــد امیــد را مثــال خوشـههای انگــور از آســمان آبـیاش آویختــه و کافــی
اســت دســت دراز کنــی تــا طعــم شــیرینش را بچشــی و کاسـهات را پرکنــی از صــدای خنــده امیــد و زندگــی.

بیمنتمیدهد

علیرضــا صفایــی  48ســال دارد و بــرای انجــام یــک کار پزشــکی از فریمــان بــه مشــهد آمــده اســت .وی در
همــان ابتــدا کــه مــا از او میپرســم از خاطرههــای خوبتــان در حــرم مطهــر بگوییــد چشــمانش پراشــک
میشــود و بغضــش بــه او اجــازه نمیدهــد صحبــت کنــد .کمــی تأمــل میکنــم تــا ایــن حــال و هــوای
بینظیــرش را نــگاه کنــم تــا اندکــی از ماللتهــای ایــن روزهایــم بــا دیــدن ایــن زائــران عاشــق کاســته شــود.
در لحظــات کوتاهــی کــه او اشــک میریــزد مــن بــا خــودم آدمهــای زیــادی را کــه تابهحــال بــا آنهــا بــه
گفتوگــو نشســتهام مــرور میکنــم و در همــه آنهــا یــک حــس مشــابه میبینــم و آن چیــزی جــز مطمئــن
بــودن بــه رأفــت امــام رضــا«ع» نیســت.
کمــی بعــد بــا صدایــی لــرزان میگویــد :چندســال پیــش بــرای انجــام کاری راهی مشــهد شــده بودیــم .باران
میآمــد ،انــگار آســمان ســوراخ شــده بــود و تمــام آبهــای آســمان قــرار بــود از ســقف مشــهد بــه زمیــن برســد.
دلــم خیلــی شکســته بــود ،نــه جایــی بــرای مانــدن داشــتیم و نــه آنقدرهــا پولــدار بودیــم کــه بخواهیــم
اتاقــی را در مســافرخانهای کرایــه کنیــم .خســته از کارهــای صبــح تــا دم غــروب ،روانــه حــرم شــدیم و وقتی
بــه حــرم آقــا رســیدیم حتــی جانــی بــرای دعــا کــردن و درخواســت و عــرض حاجــت از او نداشــتم .دلــم یــک
خــواب طوالنــی میخواســت و یــک غــذای گــرم .وارد حــرم شــدم و بــه او ســام کــردم و گفتــم :آقاجــان!
خســتهام؛ نــه نــای نمــاز اضافــه خوانــدن بــرای ملتمســانی کــه ســفارش کردهانــد دارم و نــه حتــی نــای
یشــدند و از ســرما میلرزیــدم .بــه نیم ـهراه نرســیده،
یخــود بســته م 
زیــارت خوانــدن .چشــمانم بهخود 
یــک خانــم بــه مــا ســه ژتــون غــذا داد و حتــی نایســتاد تــا از او تشــکر کنیــم ،ژتونهــا را ســریع در جیــب
کاپشــن خــود گذاشــتم تــا خیــس نشــوند و بــه ســمت مهمانســرا بــه راه افتادیــم .جــای شــما خالــی کــه غــذا
آن شــب پلومــرغ بــود و هنــوز طعــم لذیــذش را بــه یــاد دارم .بــه ســمت ضریــح بــه راه افتادیــم و در دل
یکــردم کــه
میگفتــم دمــت گــرم آقــا کــه بــه فکــر شکمگرســنه مــا بــودی و هنــوز در ذهنــم بــا خــودم فکــر م 
بــه پررویــی زده و بــرای مــکان اســتراحت هــم از او درخواســت کنــم کــه چشــمم بــه یکــی از اقواممــان افتــاد
و بــا او احوالپرســی کردیــم و چــون خیلــی وقــت بــود کــه یکدیگــر را ندیــده بودیــم صحبتهــای مــا بــه
درازا کشــید و بعــد او اصــرار کــه بــه منزلشــان برویــم و شــب را در آنجــا اســتراحت کنیــم .شــوکه شــده بــودم و
ً
نمیدانســتم واقعــا چطــور از آقــا تشــکر کنــم.
این اتفاق چه تأثیری در زندگی شما داشته است؟
بــه اعتقــاد مــن حوادثــی کــه بــرای آدم رخ میدهــد از پیــش تعیینشــده هســتند و همــه آنهــا درنهایــت بــرای
بــه کمــال رســیدن انســان در زندگــی اتفــاق میافتنــد ،در حقیقــت از آن ماجــرا بــه بعــد ،هی ـچگاه در زندگــی از
همنوعانــم چیــزی طلــب نکــردهام و اعتقــادم بــر ایــن اســت کــه اگــر خــدا بخواهــد و انســان ائمــه را شــفیع خــود
یشــود کــه
قــرار دهــد ،غیرممکنهــا هــم شــدنی اســت و اگــر او نخواهــد زمیــن را هــم کــه بــه آســمان بــدوزی ،نم 
نمیشــود.
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