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چهره های علمی ،فرهنگی و هنری از تجربه سفر به مشهد و زیارت امام رضا(ع) میگویند

مشهدبا زیارتگرهخوردهاست
عبدالهی – نام مشهد که بر زبانت می آید ،دلت به آسمان پر می کشد و زائر حرم آقا می شود .قطعه ای از بهشت در خراسان است که
همیشه ملجا و پناه دلدادگان و عاشقان بوده و آرامش و قرار را در آن جست وجو کرده اند .همه مردم ایران عزیز باور دارند که امام
مهربانی ها ،میزبانی است مهربان برای آن ها که زائر او می شوند و از هر کجای این کره خاکی به زیارت می آیند .این عشق و دلدادگی
زائران به مشــهد و حرم آقا ،بیشــتر جلوه می کند وقتی از زبان چهره ها و شــخصیت های مختلف فرهنگی و هنری بر زبان می آید؛
چهره هایی که برای مردم قابل احترام اند و گاه الگو و سرمشق زندگی دیگران نیز می شوند .آن ها نیز که همچون همه ایرانیان ،این
شهر را ملجا و پناه خویش می دانند و گاه زائر آقا می شوند تا هوای دلشان در هوای حرم ایشان تازه شود .در طول این سال ها هر گاه
با این چهره هابه گفت وگو نشستیم و از آن ها درباره حال و هوای مشهد و زیارت پرســیدیم ،منقلب شدند و از تجربه هایی گفتند
که برایشان لذت بخش و ماندگار بوده است .مرور گفت وگوهای ما و دیگر رسانه های مشهد با این چهره ها بازگو کننده این حس و
حال خوب است.
حسین الهی قمشه ای
باب نعمت به واسطه امام رضا(ع) در این سرزمین گشوده شده است
مرحوم والدینم ،حظ عشق به خدا و انس با ائمه هدی(ع) را به من آموختند .مأنوس شدن
با خدا و ائمه هدی(ع) زندگی را سرشار از آرامشی می کند که هرگز غبار اندوه و ناراحتی
بر آن نمینشیند .من همه ائمه هدی(ع) را دوست دارم ،اما امام رضا(ع) را طور دیگری.
شاید دلیل آن هم برمیگردد به این که ایشان ولینعمت ما در ایران اسالمی هستند و
خدا به واسطه وجود ذیجود ایشان ،باب نعمت را بر ما در این سرزمین گشوده است .به
یاد داشته باشیم دوست داشتن و انس با امام رضا(ع) به زندگی ما رنگ دیگری میدهد.
مهران مدیری

بهشتیترین نقطه ایران

مریال زارعی

از امام رضا(ع) مدد می خواهم

خدایمهربان،ماایرانیهاراخیلیدوستداشتهکهبارگاهمنور امامرضا(ع) درسرزمینما
واقعشدهاست.یادشبهخیربرایتصویربرداریفیلم"شیار"143درمراحلآمادگیبودم
کهتصمیمگرفتمبهپابوسامامهشتم(ع)بیایموبرایاینکارازایشانیاریبخواهم،چون
کاریویژهبرایشهداومادراندلشکستهآنهابود.دراینسفرکوتاهدوروزه،تماملحظاتم
درحرمآقاگذشت.درتماملحظاتزندگیامبهامامهشتم(ع)متوسلمیشوموازایشان
مددمیخواهمومیدانمایناماممهربانهمیشهمارادوستدارندوبهیادمانهستند.
علیرضا خمسه

لبخندی که در حرم بر لب نشست

آرامشراتنهامتعلقبهبهشتیتریننقطهایرانعزیز،یعنیحرمامامرضا(ع)میدانم.یکی
ازشوقهایکودکیامدرهنگامزیارت،دیدنکبوترهایحرمبود.گوشهایمینشستموبا
چشمهایمپروازآنهارادنبالمیکردم.همیشهفکرمیکردمکهاینکبوترهاچهرازیباامام
هشتم(ع)دارند،هنوزهماینحسوحالرادارمواعتقادمبرایناستکهآنهامتفاوتتراز
همهزائرانحرمهستند،آنهادلشانرابرایآقاباختهاند.

شایدخیلیهاخندیدنرابلدنیستندامامنخیلیخوبمیخندم،حتیدراوجناراحتی.
یکی از زیــارت هایم مربوط به زمانی بود کــه نزدیک به یک ماه از فوت پدرم میگذشــت و
راهی مشهد شــدم تا در کنار امام رضا(ع) آرامش روحی بگیــرم .در اوج خلوتم ،صدای
مهربانزائریراشنیدمکهمیگفت:اینخمسهاستکههمیشهمیخندد .درآنلحظات
باچشمگریانبهرویآنزائرخندیدمچونمیدانمشادکردنمردمعینثواباستوامام
رضا(ع) همیشه بر خوشرویی و خنده بر لب داشتن تاکید داشت.

حشمت مهاجرانی ،سرمربی اسبق تیم ملی ایران

محمد گلریز

هروقتفرصتدستمیدهدوبهمشهدسفرمیکنم،خاطراتشیریندوستانوکوچهپس
کوچههایمحلهمانبرایمزندهمیشود.هروقتمسابقهبزرگیداشتم،بهمشهدوپابوسیامام
رضا(ع)میشتافتم،زیارتیمیکردموبااستمدادازحضرتشبرمیگشتم.حتیاگرفرصت
اندک همبود،خودمراشبانهبهمشهدمیرساندمچونازبرکتاینسفرآگاهبودم.باورکنید
هرآنچهمیخواستم،آقاعنایتمیکردند،هیچوقتناامیدمنکردندودستخالیبرنگشتم.

نشــاط معنوی که در هر بار تشرف به مشهد احســاس می کنم ،توصیف شدنی نیست .در هر
زیارت،اتفاقاتجذابیهمبرایمپیشمیآیدکههمهازکراماتحضرتاست.خاطرمهستیک
بار یکیاززائرانسراغمآمدوبعدازاحوالپرسیگرمگفتکهچندسالیاستدرمشهداستو
درهربارزیارت،چونکارهایمرادوستداشتهودارد،بهنیابتمدورکعتنمازمیخواند.این
حرفشحالمرادگرگونکردوخداراشکرکردمکهچنینمردممهربانیداریم.

امام رضا(ع) هیچ موقع ناامیدم نکردند

نشاط معنوی مشهد توصیف شدنی نیست

پروفسور سمیعی ،جراح مغز و اعصاب

وقتی اسم امام رضا(ع) میآید ،همه ما محو میشویم

موقعیکهمنگفتمفقطحاضرممرکزعلوممغزواعصابتهرانرادریکبنیادبسازم،افرادی
کهقبولکردندبنیادرابسازند،خیلیهایشانخراسانیبودندوخراسانیهابهحق،یکعِ رق
و تعصب خاصی به امــام رضا(ع) دارند .برای همین گفتند چون ما متوســلین امام رضا(ع)
هستیم،اسمبنیادرامیگذاریممتوسلینامامرضا(ع)واینطوربودکهاسمبنیاددرستشد.
خیلیهاتصورمیکردنداسماینبنیادبایدبهنامبندهباشداماخبوقتیاسمامامرضا(ع)
میآید،همهمامحومیشویمومیرویمطبقاتزیرین.

مژده لواسانی
دلخوری هایم را به مشهد می آورم و جان سبک می کنم
منباامامرضا(ع)طیاینسالهایکارتباطدلیدارم،واقع ًادرمعنایرفیق؛یعنیامامرضا(ع)
بهمعنایواقعیکلمهکهدرزبانعربیبهآنرفیقمیگوییموازرفقومرافقتومداراودوستی
میآید،برایمنرفیقاست.یعنیهرجایدنیاکهباشماگربرایمگرفتاریوکاریپیشبیاید،
تنهاچیزیکهمیدانمآرامممیکندایناستکهبلیتمشهدبگیرموخودمرابهحرمبرسانم.
گاهیاوقاتمنهمهدلگیریخودماززندگیام،کارموشرایطموهمهدلخوریهایمراازآدمها
جمعمیکنموبهمشهدمیآورمودلوجانسبکمیکنموبرمیگردم.

سید کاظم احمدزاده ،مجری تلویزیون

هر چه دارم از در خانه ایشان دارم

هرزمانکهدلمبرایحرموامامرضا(ع)تنگمیشودبههمراههمسرمبهسمتحرممیایستیم
وباهمزیارتنامهمیخوانیم.چشمانمانرامیبندیموحرموصحنهایآنجلویچشمانمان
میآید .احساس میکنیم در فضای ملکوتی و معنوی حرم هســتیم .پدر و مادر من مشهدی
هستند،حتیمندوسالو 10ماهمشهدزندگیوهمینجاازدواجکردم.دختراولمهممشهد
بهدنیاآمدهاست.همهچیزمنوقفآقاست.منهرچهدارمازدرخانهایشاندارم.

شهرام شکیبا،شاعر و طنز پرداز

بیژن امکانیان،بازیگر سینما و تلویزیون

مغناطیس عظیمی در خطه خراســان وجود دارد که مشــهد را بــرای دلدادگان اهل
بیت(ع) عزیزترین و مقدس ترین ســرزمین ها می کند .من همان حسی که از زیارت
مکه معظمه و مدینه منوره و همین طور عتبات عالیات داشتم ،از تشرف به حرم حضرت
رضا(ع) دارم ،اما به موجب همسایگی با این امام همام ،ما ایرانیان احساس می کنیم
که نسبت خویشاوندی بیشتری با حضرتش داریم.

حرماما مرضا(ع)برایمنپرازخاطراتاست؛روزهاییکهتازهبازیگرىرادرتئاتروفیلمهاى
کوتاهدرمشهدشروعکردهبودم،حرمبرایمامانندیکپناهگاهبودکهباگروهمانپسازتمرین
یشدیمکهبرایهرفعالیتىآمادهبودیم.
بهآنجامیرفتیم.زیارتکهمیکردیمچنانپرانرژیم 
هنوزهموقتیبهکارهایمذهبیدعوتمیشومبااشتیاقمیپذیرموحضورمدرسریالوالیت
عشقهمازآنحضورهابودکهمطمئنامبدوناذنحضرتممکننبود.

مغناطیس عظیم خراسان

پناهگاهی در مشهد

عادل بزدوده ،نویسنده و کارگردان نمایش های عروسکی

محمدرضا حیاتی،گوینده خبر

ازهمانایامطفولیتباآقاامامرضا(ع)ارتباطقلبیدارمودوستدارمهرچندوقتیکبار
ایشانگوشمرابگیرندومنرابهسمتخودشانبکشانند؛حرموبارگاهیکهازآنجا ،نور
و رحمت و مهربانی به سراسر عالم منتشر می شود ،چرا که حضرتش تنها به ما و شما تعلق
ندارند،ایشاننگینعالموجودهستند.باهربارتشرفبهمرقدمنوررضویدرآنهواقدم
میزنموازحالمعنویجاریدرآنفضایمقدسبهرههامیگیرم.

یادآورینامحضرتبهماآرامشمیدهدویادمانمیآیداگرغمداریماماممهربانیچونثامن
الحجج(ع)درجوارماهستند.همیشهبهایننکتهفکرمیکنمکهاگراینهمهلطفومحبتامام
هشتم(ع) نبود ،حاال کجای این زندگی ایستاده بودم؟ میدانم که اگر راهی را بدون یاد خدا و
ائمههدی(ع)شروعکنیم،سرانجامینامبارکخواهدداشتوبرایاین درزندگیاحساس
آرامشمیکنیمکهدلمانبعدازخدابهاماممهربانیهاحضرترضا(ع)قرصومحکماست.

زهره حمیدی،بازیگر سینما و تلویزیون

جهانگیر کوثری ،کارگردان

حال و هوای حرم و بارگاه ،همه اش آرامش اســت .یک انرژی مثبــت که قلب آدم را
سبک می کند .مردم با خلوص نیت وارد این مکان زیارتی میشوند ،به همین دلیل
این جا موجی عرفانی دارد .برای من این مکان ،حکم «قرار و آرامش» را دارد.

من یکی از شیفتگان مشهد هستم ،به این شهر و فضای معنوی آن عالقه زیادی داشته و
مردمش را خیلی دوست دارم .شهر مشهد به دلیل آن که یکی از قطبهای بزرگ زیارتی
اســت ،مورد توجه زائران کشــورهای دیگر قرار میگیرد و این خود میتواند برای شــهر
مشهد هم درآمدزایی داشته و نیز پایگاهی برای مسلمانان جهان باشد.

دلمان به امام مهربانی ها قرص است

هر بار که می آیم ...

از شیفتگان مشهدم

قرار و آرامش مشهد

رضا حسین زاده ،مجری و گوینده خبر
حس و حال دگرگونی

علیرضا افخمی،کارگردان سینما و تلویزیون

بهرنگعلوی،بازیگر

همه در هر شرایطی که زندگی می کنند  ،به حرم امام رضا(ع) می آین د و از ایشان آرامش
د و این زیباترین تصویری اســت که از حرم در ذهنم
د و آرزوی شــفاعت دارن 
می خواهن 
ثبت می شود .همه ما انس ویژه ای با امام هشتم(ع) داریم و شفاعت ایشان آرزوی قلبی
د که مشمول عنایت شان باشیم.
ماست .امی 

همیشهمشهدبرایمجایمتفاوتوعجیبیاست.گوییوجودوبرکتآقاامامرضا(ع)موجب
نگاهویژهخداوندمتعالبهاینسرزمینشدهاست.اعتقادقلبیامایناستکهوجودبارگاه
مطهرحضرترضا(ع)درخاکایران،ضامناتفاقاتخوبیبرایمردماینسرزمیندرطول
اعصارگذشتهواکنوناست.منبهآنحضرتاعتقادوارادتبسیاریدارم.

من فرزنــد امام رضا(ع) هســتم و از کودکی تا االن همیشــه به پابوســی حضرت مشــرف
می شدم اما این چند وقت اخیر به دلیل بیماری و جراحات شیمیایی نتوانستم به مشهد
سفر کنم تا این که فرصت حاصل شد و توانستم به لطف موسسه همدم به زیارت آقا بیایم.
وقتی در حال و هوای ملکوتی حرم حضرت رضا(ع) قرار میگیرم ،دگرگون میشوم.

ناصر آویژه،بازیگر و کارگردان آثار نمایشی کودک و نوجوان

مجید اخشابی

در محضر خود حضرت ،خودم و خانواده ام را وقف و بیمه امام رضا(ع) کرده ام و هر اتفاقی
که بیفتد ،خوش بینم چون می دانم خدا نگهدار همه ماست.او قطعاتی را نیز با محوریت
مشهد و امام رضا(ع) در کارنامه هنری خود دارد ،از آن جمله خواندن این شعر زیبا:
اومدم تا ببینم لحظه عاشق شدنو  /به دلم افتاده بود صدا زدین آقا منو  /دل تنهامو آوردم
با یه دنیا دلخوشی  /کمتر از آهو که نیستم میشه ضامنم بشی

عظمتاینشهرمدیونوجودحضرترضا(ع)استوتوصیفحالآدمهاییکهازدورونزدیک
بهنیترسیدنبهحوائجشانبهاینشهرمیآیند،دردایرهمحدودکلماتنمیگنجد .یکبار
جمعیازخادمانحرمواردکوپهماشدندوفیشغذایمهمانسرایحرمرابهمسافراندادند.
مقصدمنیشابوربود،درخواستکردمفیشروزبعدرابهمنبدهند.خوشحالبودمامافردایش
باتاسفدیدمفیشرادرجیبکتقبلیامجاگذاشتم،انگارقسمتکهنباشدنمیشود....

هر وقت حرف و ســخن از حضرت رضــا(ع) در میان باشــد و از من کاری بخواهند ،با ســر
می آیم تا مجال زیــارت حضرت نصیبم شــود .ارادت به ایــن خانه از ابتــدا در روح و جانم
نهادینه شده است و امیدوارم مهمان خوبی برای آن صاحبخانه باکرامت باشم.

کوروش سلیمانی،بازیگر تئاتر ،سینما و تلویزیون

امیر یل ارجمند ،بازیگر

سید مرتضی فاطمی ،تهیه کننده و مجری برنامه های تلویزیونی

سفرمشهدهمیشهبرایمفوقالعادهبودهوهست.هموارهحضوردرفضایملکوتیاینبارگاه
نورانی،برایمبااحساسآرامشوامنیتهمراهبودهاست.درهربارزیارتبرایعزیزانم،مردم
وسرزمینمدعامیکنمتاتحتتوجهاتآنامامهمامروزهایبهتریپیشروداشتهباشیم.از
طرفیشهرمشهد،شهریدیدنیاستوبعداززیارتحضرترضا(ع)،حتمابهآرامگاهفردوسی
هم سرمیزنموبهاینشاعربزرگایرانیکهزبانفارسیمدیوناوست،ابرازارادتمیکنم.

نمی دانم چطور بگویم ،گوشت و پوستم با حرم امام رضا(ع) عجین شده است .من برکت
و نورانیت این بارگاه را از نزدیک لمس کردهام .با کسانی که از دور ،گاه گاه سری به این
صحن و ســرا می زنند ،خیلی فرق دارم .من خانهزاد این حضرتم .امیریل ارجمند با تک
بیتی بر همه توصیفاتش نقطه پایان می گذارد و می گوید :کاخ همه شاهان جهان را که
بگردی /دربار کسی ،پنجره فوالد ندارد

حرف را می کشــانیم به ســفرش به مشــهد و حــال و هوایی که از این شــهر گرفته اســت؛
می گوید :راســتش را بخواهید مشــهد آمــدن دلیل نمی خواهد ،کســی این جــا میزبان
شماست که باید حضورتان را رخصت دهد .خوشحالم که قسمت شد در جوار حرم رضوی
حاضرشوموبرایروزهایپیشرویمازایشانکمکواستعانتبخواهم.ضمناینکههیچ
جایی به اندازه حرم ایشان به آدم آرامش نمی دهد.

زیباترین تصویر

غالمرضا صنعتگر

وقف امام مهربانی ها

مشهد؛ مقصدی ُپر از آرامش و امنیت

مشهد برایم جای عجیبی است

عظمت مشهد مدیون وجود حضرت رضا(ع) است

من خانه زاد حضرتم

هر وقت حرف از حضرت رضا(ع) باشد ،با سر می آیم

اوست که باید رخصت دهد

