قرار ،پیش پایآقا...

بهانه همــه پذیرفتنــی اســت؛ بیخانمانی،
خســتگی ،نذر ،تجدیدقوا بــرای ادامه زیارتی
دلچســب ،بیپولــی بــرای اقامــت در هتل
و مســافرخانه ،بیکسی در مشــهد و . ...مگر
فرقی هم میکنــد؟ همین که از راه برســی،
بهانه بودنت هم جور شده اســت .در این سرا،
هم جای دعا و نیایش است ،هم اشک و بندگی
و هم اســتراحت و خواب .در این بارگاه وقتی
پشــت پنجره فوالد بغض حاجتت به اشــک
نشست ،درددلهایت را که با ضامن مهربانیها
پشــت ضریح دلها گفتی ،وقتی بیقراریات
به گنبد طالیــی حرمش گره خورد و دســت
بر سینه ،دلشکســتگیات مرهم یافت ،شاید
بهقدر اندکی آرامــش ،نیاز به قــراری دوباره
داشته باشــی .به قدر قرار دوباره هم که شده،
دل به این سرا بسپار .برای این حضور ،منصب و
شوکتی الزم نیست؛ صاحب این خانه برای این
دغدغهات هم دغدغهمند است.

برای استراحت که برای کنجکاوی آمده است.
او که جوانی بیستساله و ساکن مشهد است،
میگوید :شــنیده بودم جایی برای خواب در
این رواق درنظر گرفتهاند؛ این بود که از ســر
کنجکاوی به اینجا آمدم.
او که مهیای رفتن و خروج از رواق است ،ادامه
میدهد :اینکه زائران ساعاتی اینجا استراحت
کنند و بعد به زیارتشــان برسند یا راهی منزل
شوند ،تجربه جالبی اســت .مهم این است که
بعداز زیارت ،خستگی بیدارخوابی از تن بیرون
میرود و همین مســئله میتواند توانی دوباره
برای ادامه زیارت برای زائران باشند.

یک شب درکنار زائرانی که شبها را در حرم میخوابند

zz

تجدید قوا برای ادامه زیارت

zz

شبها بیرون نمیمانم

دوسالی اســت که زائران و مجاوران
میتوانند شــبها در رواق شــیخ
حرعاملی و رواق شیخ طوسی حرم
امامرضــا(ع) بخوابند .هر شــب از
ساعت 22به بعد ،جلو در ورودی این
رواقهــا نردههای ســفید را ردیف
میکننــد ،بانــوان به رواق شــیخ
حرعاملی و مردان به رواق شیخ طوسی برای
مهدی عسکری

zz

خبری از ممانعت نیست

لهجه سیســتانیاش خیلی آشــکار اســت.
همانطورکه دراز کشیده و چشم به سقف دارد،
میگوید :کلیه همسرم عفونت کرده .دکترهای
زاهدان هــم خیلی قابل نیســتند .از همانجا
گفتند برو مشــهد .همســرم در بیمارســتان
بستری است .نمیدانم خوب میشود یا نه.

zz

برای اقامه نماز صبح

عکس:احمد حسنی| شهرآرا

پیراهن و شــلوار مشــکیاش با لباس ورزشی
کهنهای که به تن دارد ،خیلی همخوانی ندارد.
صورت اســتخوانیاش به پنجاهوپنجســالهها
میزند .خطوط روی پیشــانی ،چشمها و بین
ابروهایش عمیقتر از آن اســت که کار امسال
و سال گذشته باشــد .تیرگی و کبودی پوست
صورتش نشان سالها همنشــینی با دود و دم
دارد .خودش اما از پاکی ششماههاش میگوید
و مشــخصات ســجلیاش که تنها 44بهار را
پشت سر گذاشته است؛ واقعیتی که بهسختی
میتوان قبولش کرد .بعداز چندســال اعتیاد
مداوم و برباددادن سرمایه پدری که طردشدن
از خانــواده را برایــش بهدنبال داشــت ،حاال
برخالف 22بار سابقه قبلی ترک اعتیاد که عمر
بلندترینش به یک ماه هم نمیرسید ،ششماه
پایداریِ این پاکی ،شایســته تمجید است .به
قول خودش «حیف که این بار هم خانواده فکر
میکنند دوباره سراغ مواد میروم و برای همین
به خانه راهم ندادند!» حرف که میزند سرش را
پایین میاندازد .نمیدانم از شرم بیان گذشته
است یا تالش میکند متوجه چند دندان سیاه و
نا ُفرم باقیمانده توی دهانش نشوم.
رسول که حاال هفتهای یکیدو بار شبها برای
خواب به رواق شــیخ طوسی میآید ،میگوید:
نمیدانم اسمش توفیق است یا از سر بیکسی
و بیخانمانی به اینجا پناه میآورم .شبهایی
که میآیم ،مشــخص نیســت .وقتهایی که
«اوســتا» اجازه بدهد داخل تعمیرگاه بخوابم،
همانجا میمانم .گاهی هم حــال و احوالش
خوش نیست و من هم میگویم به خانه عمویم
میروم اما میآیم اینجا .خجالت میکشم بگویم
خانوادهام جای خواب هم به من نمیدهند .وارد
که میشوم ،پتو میگیرم و همینجا میخوابم.
رسول از همراهی خدام هم به نیکی یاد میکند
و میگوید :چندهفتهای هست که میآیم .اذیتی
ندارند ،با احترام هم برخورد میکنند .شب اول
برای آمدن تردید داشتم .فکر میکردم بهدلیل
ظاهری که دارم ،حتما راهــم نمیدهند ،اما با
برخورد خوبی که داشتند دلم به آمدن گرم شد.

به آرامی سخن میگوید تا آنها که در خواباند
بیدار نشوند یا تذکری از کسی نگیرد .میگوید:
سه شب است که اینجا میآیم و صبح هم نماز
صبح میخوانم و دوباره به بیمارستان میروم.
اگر بفهمند هر شــب میآیم ،شاید دیگر راهم
ندهند.خیالــش را از آمدن راحــت میکنم و
میگویم :تا آنجا که مــن میدانم محدودیتی
برای دفعات حضور نیســت؛ خیالت راحت؛ باز
هم بیایی ،خبری از ممانعت نیست.
لبخند نصفه و نیمهای میزنــد .آرامش که به
چهرهاش مینشــیند ،میگویــد :هزینه عمل
همسرم را هم نداشــتم؛ مددکاری بیمارستان
با همراهی چند نفــر از خیرانش هزینه عمل را
قبول کردند .همین غصه جای خوابم مانده بود

خواب و استراحت راه مییابند.اغلب آنها که
به رواق شیخ طوسی یا رواق شیخ حر عاملی
میآیند ،به اوج خســتگی رســیدهاند .این را
میشــود از فاصله کوتاه دریافت پتو ،یافتن
جای خواب و گرمشدن پلکهایشان متوجه
شــد .این فاصله هم خیلی زود طی میشود؛
همین کــه بیایی و بگویی برای اســتراحت و
خواب آمدهام ،کافی است؛ سریع پتویی تمیز
که شما گفتی و این هم حل شد.
اشکی را که ناخواسته و آرام روی صورتش ُسر
میخورد با دستپاچگی میگیرد .بیخداحافظی
از مــن رو برمیگرداند .انــگار غیرتش اجازه
نمیدهد اشکش را ببینم .من هم برای گفتوگو
میهمانان امشب ،جای خوابم را
با یکی دیگر از
ِ
عوض میکنم.
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قرار عاشقی!

40شب
به حاجتش رســیده و حاال قرار است
ِ
حرم را به صبح برساند40 .شب پشت سر هم. ...
هر شب ،کارش که تمام میشود ،به حرم میآید.
عاشق دارالزهد است و زیارت جامع کبیره اولین
ثمره حضورش .یک هفتهای میشود که وقتی

به دستت میدهند و گوشــهای مییابی و در
حریم بــارگاه رضوی ،ســاعاتی میگذرد و با
تجدید قوایی تازه ،راهی میشوی.
آنگونهکه پیشتر ،سیدخلیل منبتی ،معاون
اماکن متبرکه آستان اعالم کرده بود ،در زمان
حضور زائــران در اماکن تعیینشــده ،بخش
انتظامات حرم مطهر رضوی برای رســیدگی
به امور در این دو رواق حضور داشــته اســت
خــواب پلکهایش را ســنگین میکند ،برای
بیتوتهای چندساعته ،پلههای رواق شیخ طوسی
را یکییکی طی میکند.
علت چلهاش را با اصرار میپرسم و همانطورکه
چشــم به ســقف دوخته و دســتش را روی
پیشانیاش گذاشته لبخندی میزند و بهآرامی
میگوید :عاشــقی! از امامرضا(ع) خواستم اگر
اســبابش را جور کند40 ،شب در حرمش چله
بگیرم .جور شد و حاال میخواهم به وعدهام عمل
کنم .میگویم :چرا چلهات را سادهتر برنداشتی؟
و میگوید :درمقابل سختی جوابگرفتن از پدر
همسرم ارزشش را دارد .به لطف امامرضا(ع) به
خیلی چیزهایی که خواستهام رسیدهام .سختی
بیدارخوابی این ایام هم به شیرینی قول و قراری

و بهمنظــور امنیت بیشــتر زائــران در زمان
اســتراحت نیز نیروهای بخــش آگاهی حرم
مطهر در این مکانها حضور دارند .این دو رواق
درمجموع با فضای حدود 7هزار مترمربع ،از
زائران و مجاوران میزبانی میکند .منبتی این
را هم اعالم کرده بود که هر شــب 2500نفر
از زائــران در مکانهای درنظرگرفتهشــده
استراحت میکنند.
که با امامرضا(ع) دارم ،میارزد .هروقت هم که
خستگیام زیاد شود ،چندساعتی میآیم و اینجا
استراحت میکنم .معموال تا بعداز اذان صبح در
حرم میمانم.
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از سر کنجکاوی

برای گفتوگوی بعــدی ،دوباره جایم را عوض
میکنم .حاالخواب بهسراغ خودم آمده است و
میان نزاع من برای بیداری و فشار خواب برای
بســتن پلکهایم ،باالخــره پلکهایم مغلوب
میشود.
حــدود نیمســاعتی از خوابم گذشــته که با
جایگزینی یکی از زائران درکنارم ،بیدار میشوم.
نفر بعدی مشهدی است و به گفته خودش ،نه

بیرون از رواق ،اینبار بهســراغ مرد مسنی که
روی پله برقی ،مشــغول خروج از رواق شــیخ
طوسی اســت میروم .درحالیکه بعداز بیرون
آمدن از فضای گرم رواق ،در سرمای صبحگاهی
کمی خــودش را جمعوجور کــرده ،میگوید:
تصمیم داشــتم برای اقامه نمــاز صبح به حرم
بیایم .مقداری دعا و زیارتنامه خواندم اما بعداز
گذشت ســاعاتی ،احســاس ضعف و خستگی
کردم .اطالع داشتم در رواق شیخ طوسی ،امکان
استراحت شبانه مهیا هست؛ این بود که آمدم و
قدری استراحت کردم.
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گزارش شهر

ساعت کمی از  3صبح گذشته است .درحالیکه
از پلههای منتهی به رواق باال میرود ،همراهش
میشوم و از علت حضورش سؤال میکنم« .دو
سه ساعت استراحت و ادامه زیارت و بعد هم به
منزل میروم ».آقای موسایی که از قم به مشهد
آمده و فاصله حرم تا هتل محل اقامتش پیاده
کمتر از  5دقیقه راه اســت ،ترجیح میدهد در
شــبهای محدودی که در مشهد حضور دارد،
یکیدو شــب را تا نماز صبح در حرم بماند .او
میگوید :گوشــه یکی از صحنها نشسته بودم
و چرتم گرفته بود .یکی از خادمها آرام صدایم
کرد و نشانی اینجا را داد و گفت میتوانم برای
اســتراحت و خواب به اینجا بیایم .دو ساعتی
استراحت کردم و حاال دوباره میخواهم به رواق
امامخمینی(ره) بروم.
او ادامه میدهد :همهچیــز خوب بود ،اما اگر از
تهویه قویتری اســتفاده میکردند ،همهچیز
بهتر میبود .متوجه هستید که چه میگویم. ...

روزنــــامــــه
شــــهرامــــید
وزنــــدگــــی
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با احترام به من جا و پتو دادند

بیرون از بسط شیخ طوسی ،وارد صحن جامع
رضوی میشــود .بهآرامی پشــت سرش قدم
برمیدارم .راضی به گفتوگو نمیشود .اصرار که
میکنم ،میگوید :دو روز قبل از گرگان آمدیم.
برای شــفای دخترم آمدهایــم .پولی هم برای
اجاره مسافرخانه نداشتیم .از شانس ما پیرزن
و پیرمردی که در نزدیکی حرم خانه دارند ،به
همسر و دختر معلولم جا دادند ،اما شرط کردند
که من شبها برای خودم جایی پیدا کنم .من
هم دو شــب قبل به حرم آمــدم .مدتی نماز و
زیارتنامه خواندم .وقتی هم خسته شده بودم،
یکی از فرشها را دو ِر خودم لوله کردم اما هنوز
چشمانم گرم نشده بود که یکی از خدام بهآرامی
صدایم کرد؛ بعداز چند سؤال و جواب که از کجا
آمدهای و چرا اینجا خوابیــدهای ،راهنماییام
کرد و آمدم در این رواق استراحت کردم.
او میگوید :دیشــب هم آمدم .با احترام به من
پتو دادند و اینجا اســتراحت کردم .حاال هم با
همسرم در صحن جامع رضوی هستیم که کمی
دعا بخوانیم تا اذان صبح.

دریچه

اینجا به پناه آمدهام

سعیده آل ابراهیم

اینجا صحبت ممنوع ،اما خوابیدن آزاد
است .هرکس وارد میشــود از همان
ورودی میتواند یکی از پتوهای تاشده
را بردارد و یک گوشــه بــرای خواب
انتخــاب کند .بیشــتریها چــادر را
برداشــتهاند و روســریها را آزادتــر
بستهاند ،بهخاطر اینکه در اینجا ورود
آقایان ممنوع است .یکی به کنج دیوار تکیه داده
و پایش را دراز کرده ،دیگری خوابیده و پتو را تا
روی چشمها باال کشــیده ،چندنفری با صدای
آرام مشــغول صحبت و تعدادی هم مشــغول
عبادت هستند.
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هیچ جایی جز حرم برای ماندن ندارم

ساعتی در جمع بانوان زائر در رواق شیخ حر عاملی
پتو به دســت وارد رواق میشــوند و اطراف را
برانداز میکنند تا جای خواب خود را انتخاب
کننــد .همینطورکــه در رواق راه مــیروم،
چشــمهایم میچرخد تا کســی بیدار باشد و
بتوانم با او مصاحبه کنم ،امــا خیلیها آنقدر
خسته هستند که نایِ بیدار ماندن نداشتهاند
گیج خواب هستند.کنار دیوار ،خانمی پتو را
و ِ
تا گردن باال کشیده و چشمهایش قرمز است.
از تربت حیدریــه برای درمان چشــمهایش
در بیمارســتان خاتماالنبیاء(ص) آمده است.
میگوید :جای دیگری نداشتم بروم .باید چند
شبی برای درمان چشمهایم ،در مشهد بمانم و
به همین خاطر شبها در حرم میخوابم.
او بیشتر از اینکه دغدغه بازیافتن سالمتیاش
را داشــته باشــد ،نگران هزینههایی است که
با جیبــش همخوانی نــدارد .از گوشــهوکنار
هزینههایش تا توانســته زده؛ پول ندادن برای
جای خواب و اســتراحت هم یکــی از همین
صرفهجوییها بوده است .میگوید :امام رضا(ع)
حاجت کســی را که اجازه خوابیدن در حرم را
داد ،بدهد .با این تصمیــم امثال من هم جای
خواب دارند و هم آرامش.

کنا ِر دیوار و ستونهای رواق ،کیف و چادر خود
را زیر سر گذاشته و خوابیدهاند .از نوع پوشش و
لهجههایی که دارند میتوان فهمید بیشتر این
افراد ،مسافر هســتند؛ البته تعدادی هم در این
بین از مشهدیهایی هستند که بهدالیل مختلف
شب را در حرم امامرضا(ع) سپری میکنند .اما
نقطه اشــتراک همه آنها این است که به اینجا
پناه آوردهاند.معصومه کنا ِر ســتون ایستاده و
گوشیاش را به شارژر وصل میکند .میپرسم:
مسافری؟ میگوید :تقریبا .کمی طول میکِشد
یخ حرفزدنش آب شود و داستان زندگیاش
تا ِ
را پشت ســر هم تعریف کند .میگوید :من دو
بار ازدواج کردم و هر دو ناموفق بود .با داشــتن
یک دختر و یک پسر از همسر دومم جدا شدم،
چون به من خیانت کرد .حاال شوهرم ،پسرم را
با خودش برده اســت و نمیدانم کجا هستند.
دخترم هم ازدواج کرده و س ِر خانه و زندگیاش
است .اما من هیچ جایی برای ماندن ندارم.

بدون مــدرک هم اجــازه خــواب در حرم را

ســاعت از  23گذشته اســت و هنوز تعدادی

چند سالی اســت که از همســر دومش جدا
شــده اســت .بعد از آن و تا چند وقت پیش،

zz

پناه بیماران

zz

میدهند

سنش ،ســن مادربزرگهاســت ،اما تابهحال
ازدواج نکــرده و با مادرش زندگــی میکرده
است و بعداز فوت او ،تنهاتر از قبل شده است.
میگوید :من سرپرست ندارم؛ خودم مر ِد خودم
هســتم .بعضی وقتها که به زیارت میآیم و
دیر میشــود ،دیگر اتوبوس نیست که به خانه
برگردم .با ماشــین شــخصی هم میترسم به
خانه برگردم؛ یعنی پول هم ندارم که بخواهم
10هزار تومان به تاکسی بدهم .این مواقع برای
خواب به این رواق میآیم؛ صبح هم ســاعت6
صبح برمیگردم.
او ادامه میدهد :دو ســالی هست که میدانم
شــبها میتوان در حرم خوابیــد .اوایل فکر
میکردم باید کارت ملی داشته باشیم ،اما یک
بار آمدم و متوجه شدم مدرک نمیخواهند.

zz

زنان تنها ،شب را میتوانند اینجا بمانند
ِ

پرســتا ِر شــبانهروزی یک پیرزن میشود تا
توان
اینکه کمردرد امانش را میبــرد و دیگر ِ
کارکردن نداشته اســت .ناچار میشود کار را
رها کند و مدتی مهمانخانه دخترششــود،
اما به قول خودش آدم نمیتوانــد خانه داماد
بماند .سهماهی هم شبها در یک بیمارستان
میخوابیده اســت تا اینکه ازطریق دوربینها
متوجه میشوند و او را بیرون میکنند .معصومه

ادامه میدهد :انگار از همهجــا بد میآورم .از
زمستان پارسال در حرم میخوابم .اینجا ،تنها
جایی بود که میتوانستم به آن پناه بیاورم.
خانم دیگری کنــار دیوار نشســته و پایش را
دراز کرده اســت .داخل کیفش دنبال چیزی
میگردد .چین و چروک روی پوستش به قدری
زیاد است که انگار آنها را روی صورتش نقاشی
کردهاند .هیچ دندانــی در دهان ندارد .راضیه،

فاطمه انگشــتهایش را در هــم قفل کرده و
برعکس روی پیشــانی قرار داده است .امروز
بههمراه همکارش از باخرز به مشهد آمدهاند،
چون روز بعد کالس ضمن خدمت دارند.
فاطمه میگوید :باید صبــح زود برای کالس
برویم .اگر بخواهیــم خانه اقــوام بمانیم هم
خانهشان بدمســیر اســت ،هم آنها زابهراه
میشــوند .اگر در بیمارســتان بمانیم باید در
اقامتگاه همراهان بیمــار بخوابیم که آنجا هم
وضعیت بهداشتی درستی ندارد.

او ادامه میدهد :ترجیح میدهیم در حرم بخوابیم،
چون معنویت فضا هم بیشتر است .ضمن اینکه
من جرئت نمیکنم تنها در یک مسافرخانه اتاق
بگیرم؛ چون اگر کلید زاپاس داشته باشند و داخل
بیایند چــه؟ اینجا برای زنانی که تنها هســتند،
خیلی خوب است؛ شب را میتوانند با خیال راحت
اســتراحت کنند .فقط بدی اینجا این اســت که
صبح زود بیدارت میکنند؛ چه هوا سرد باشد چه
گرم باید بیرون بروی.
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نذر داشتم شب تا صبح در حرم بمانم

با پســر و دختر کوچکش به حرم آمده اســت.
میگوید :بیشتر کســانی که اینجا میخوابند،
مسافر هستند ،اما من مسافر نیستم .نذر داشتم
یک شب تا صبح در حرم بمانم؛ به همیندلیل
امشب که شوهرم شیفت شب بود ،با بچههایم
به حرم آمدیم .البته تازگیها متوجه شدم که در
حرم جایی هست که بتوان در آن استراحت کرد.
معصومه رضاپور رو به قبله نشســته ،عینک به
چشــمهایش زده و قــرآن را نزدیک صورتش
گرفته اســت .میگوید :از لرســتان به اینجا
آمدم تا حاجــت بگیرم ،چون دختــرم بیمار
اســت .شــنیدم امکانش هســت که در حرم
اســتراحت کنیم ،بــه همین خاطر امشــب
اینجا ماندم.
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زمان امتحانات شب را در حرم میخوابیم

دو نفری به در چوبی رواق تکیه دادهاند و جزو ه
و کتاب جلو آنها پهن است .پتو را روی زانوها
کشــیدهاند و سخت مشــغول درس خواندن
هســتند .زهره میگوید :ما از یــزد آمدهایم.
دانشــجوی دکتری ریاضی در مشهد هستیم.
زمانیکه کالس داریم ،به خوابگاه میرویم ،اما
موقع امتحانات که قرار است یکروزه برگردیم،
شب را در حرم میخوابیم.
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