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ربيع الثانى 

با زائران غيرايرانى حضرت
  

 سفر رؤيايى دخترى
از آن سوى آب ها

 
الهام رمضانى

هميشــه وقتى همراه با توريست ها از جلوى پنجره 
فــوالد رد مى شــويم، عالمت تعجــب بزرگى در 
چهره هايشــان نمايان مى شــود. اينكه دليل بودن 
جمعيت فشــرده اى در كنار هم و پشت آن پنجره 
فلزى چيست؟ هميشه هم چقدر برايم سخت است 
كه جان مطلب را برايشان توضيح بدهم. مگر مى شود 
عمق ارادت، عشــق و ايمان اين مردم را با كلمات 
توضيــح داد؟ تازه اگر هم بشــود توضيح داد، فقط 
زمانى ممكن است درك متقابل دست دهد كه فرد، 
خود را جاى زائر درمانده اى بگذارد كه تنها اميدش 

اين درگاه است. 
اما در ميان اين آمد و رفت ها، گاه گاهى كه توريست 
مســلمانى را همراهى مى كنم، به پنجره فوالد كه 
مى رسيم، من مى ايستم و ايشان برايم از جذبه اين 
درگاه اميد مى گويند. جاى راهنما و مســافر عوض 
مى شــود. شــروع مى كنند به واگويه دردهايى كه 
داشته و درمان هايى كه گرفته اند و چنان اين قصه 
رنــج و عالج را با تمام جان بيان مى كنند كه گاهى 
كم مانده طراوت عشق از چشم هايشان بيرون بچكد.

همين چند وقت پيش بود كه پدر ايرانى دخترش 
را از راهى بســيار دور، جايى آن طرف آب ها، آورده 
بود حرم تا شفاخانه اى كه او را از درد نجات داده بود 

را نشانش بدهد.
به خيال اينكه با يك خانواده ايرانى روبه رو هســتم 
شــروع كردم به فارسى صحبت كردن. اما دخترك 
حتى يك كلمه اش را متوجه نمى شد. تعجب كرده 
بود كه چرا با او فارسى حرف مى زنم و من متعجب 
از اينكــه چرا نبايد؟! تا اينكه پــدر توضيح داد كه 
همسرش، مادر همان دختر، اينجايى نيستند و خب 
بچه ها هم كه زبان مــادرى مى آموزند و نه پدرى! 
تازه اينجا بود كه فهميدم پدر چه سفر سختى را با 
دخترش  آغاز كرده سفرى از جنس انفس گرچه در 

ظاهر سير آفاق است. 
پدر، ســال ها پيش دچار بيمارى سختى مى شود، 
از آن نــوع بيمارى ها كه هنوز هيچ دارويى و درمان 
قطعى برايش وجود ندارد... . او در سرزمين غربت به 
ياد غريب الغرباى ســرزمين خراسان مى  افتد و نذر 
مى كند تا وقتى ســالمتى اش را بازيافت، هر سال 
به پابوســى حضرتش بيايد، حال راه هر چه دور و 
آمدن هر چه سخت باشــد. پدر شفا گرفته و حاال 
نوبت اداى نذر اســت و در اين اداى نذر، او دســت 
در دســت دخترش راهى سفر شده است. دخترى 
كه از ســرزمين پدرى اش چيز زيادى نمى داند، اما 
پدر اميدوار است به اينكه ريشه هايش را به دخترش 
نشان دهد، دريچه اى از ايمان و اعتقادات خود را به 
روى دخترك بگشــايد و واژه زيباى توكل را برايش 
معنا كند. اما اولين رويارويى ها براى دخترك چندان 
خوشايند نيست و آنها اولين سفرشان را شايد با دلى 

غمگين به خانه برمى گردند. 
اندكى پس از ســفر اول، دختــرك ناخوش احوال 
مى شــود، گرفتار به بيمارى پدر و پدر كه طبيبش 
را يافته اســت، مى داند بايد كجا برود. دخترك اين 
بار مى آيد تا ريشه هايش را كشف كند، ايمان پدر را 

احساس كند و زيبايى توكل را ببيند.
و پس از آن هر سال همراه پدر مى شود تا سرزمين 
ايماِن پدر را كشــف كند. اين بار امــا رويارويى ها 
شــيرين اند و ديدنى. هر لحظه اى كه در حرم قدم 
مى زديم، احساس مى كردم درهاى قلبش را به سوى 
نور، به سوى درك معناهاى نو گشوده بود و در تالش 
بود تا او هم با همان عشــقى كه پدر مى گفت از «يا 

غريب الغربا» به «يا انيس النفوس» برسد.

 آقاى دكتر! چندمين بار است به زيارت 
حضرت رضا(عليه السالم) مشرف مى شويد؟

دومين مرتبه اســت كه در طول 35 سال گذشته 
اين ســعادت را پيدا مى كنم به زيارت حضرت رضا 
(عليه السالم) مشــرف شوم، البته سعى مى كنم هر 

زمان كه امكانش بود و ايران باشم به زيارت بيايم.

 معموالً زمان هايى كه از مشــهد و حرم 
هستيد  دور  رضا(عليه الســالم)  حضرت 
و دلتان هواى زيــارت مى كند چگونه اين 
دلتنگى را رفع و با حضرت رضا(عليه السالم) 

ارتباط برقرار مى كنيد؟
وجود مقدس حضرت رضا (عليه الســالم) هميشه 
در دل ما هســتند درست مانند خداوند، نبى مكرم 
اسالم و ساير ائمه اطهار(عليهم السالم) كه هميشه 
در قلب ما و نزديك به ما هستند. مهم نيست ما در 
كجاى اين كره خاكى هستيم، مهم اين است كه اين 

بزرگواران در قلب ما هستند.

 تاكنون مشكل يا گرفتارى برايتان پيش 
آمده اســت كه به امام رضا (عليه السالم) 

متوسل شويد؟
بله؛ هر وقت در دســت انداز يا ســربااليى ســخت 
زندگى گرفتار مى شوم هميشه به فكر حضرت رضا 
(عليه الســالم) مى افتم و با عنايت ايشان درها برايم 

باز مى شود.

 حال و هــواى زائران را در حرم اين امام 
مهربان چگونه توصيف مى كنيد؟

يكى از جاذبه هاى زيارت حضرت رضا (عليه السالم) 
برايــم ايمــان و تكيه گاهى اســت كــه محبان و 
ارادتمندان اين امام همام به ايشــان دارند؛ در واقع 
ايشان تكيه گاه روان مردم است. در هر كجاى ايران 
يا هر كجاى دنيا. داشــتن ايمان به خدا و توسل به 
حضرت رضا (عليه السالم) تكيه هايى محكم و قابل 
اطمينان است كه فوق العاده به انسان كمك مى كند 
و به جرئت مى توانم بگويم ايشــان واســطه فيضى 
هستند كه با كمك آن ها گره ها و مشكالت سخت و 

پيچيده باز مى شود.

 گويا شــما در آمريكا يك دوره بيمارى 
داشــته ايد و حدود 6 ماه در كما بوده ايد و 
پزشــكان هم قطع اميد كرده بودند. فكر 
مى كنيد چه اتفاقى افتاد كه دوباره سالمت 

خود را به دست آورديد؟
بدن انسان يك قالب اســت. تا زمانى كه اين قالب 
كارش را انجــام دهد، روح وجــود دارد. وقتى قالب 
نتوانســت كار كند، مى پرد. انا هللا وانا اليه راجعون و 
به جايى مى رود كه به آن تعلق دارد. داشتن ايمان، 
دعاى مردم، خواست مردم، در برگشتن به اين قالب 
نقش اساسى داشت. زمانى كه من در كما بودم روح 
من درســت مثل يك پرنــده آزاد از قفس پريده و 
مى توانســت تصميم بگيرد كه برگردد يا برنگردد و 
حتى چهار نفر از بهترين پزشكان آمريكا از من قطع 
اميد كرده بودند، ولى خواست الهى و دعاى مردم در 
اين تصميم مؤثر بود و من دوباره سالمت خود را به 

دست آوردم.

 در زمان بيمارى توسلى هم به پروردگار و 
ائمه اطهار(عليهم السالم) داشتيد؟

بلــه خيلى زياد، من پيش از اين بيمارى به خداوند 
ايمان داشتم، دارم و خواهم داشت و گمان مى كنم 
قوى تر هم شــده اســت و همين كه اينجا هستم 

تأييدى بر آن ايمان قلبى به خداوند متعال است. 

 شــما خادميــار رضوى هســتيد و 
كارپسنديده و حسنه اى انجام مى دهيد و از 
ايرانيانى كه براى درمان پيش شما مى آيند 
هزينه اى دريافت نمى كنيد، در اين خصوص 

توضيح بفرماييد.
من هميشه خودم را جاى بيمار مى گذارم، هيچ وقت 
پول من را نمى تواند بخرد. زمانى كه احساس مى كنم 
مســير زندگى يك فــرد با اين نــوع درمان عوض 
مى شود، پول و قيمت برايم معنا ندارد. لذتى كه من 
از اين كمك كردن مى برم، از پول خيلى باالتر است.

 بدون شك شــما يكى از مفاخر كشور 
هستيد. چه توصيه اى به جوانان داريد؟

به همه جوانان توصيه مى  كنم در درجه اول خودشان 
را دوســت داشته باشند. در درجه دوم ايمان داشته 
باشند، زيرا ايمان يك تكيه گاه روان است. كسى كه 
تكيه گاه روان نداشته باشد، مانند كسى است كه در 

دنيا گم شده است. 
وقتــى گم شــود، پيامدهــاى روانــى در او زياد و 
پيشــرفتش كم مى شود و آن طور كه بايد و شايد از 

زندگى استفاده نمى كند. 
در عوض كسى كه ايمان دارد، با ايمانش فعاليت مغز 

و سازندگى اش چندين برابر مى شود. 

ايمان پلكان پيشرفت اســت.مغز اگر ايمان داشته 
باشــد، خيلى زيبــا مى تواند پيشــرفت كند. دلم 
مى خواهد روزى باشد كه اگر هر وسيله اى در زندگى 
مورد اســتفاده بشر هست، در به وجود آمدنش يك 
ايرانى نقش داشته باشــد. همه ايرانيان در دل من 
هستند و به همه كسانى كه بتوانند در پيشرفت علم 

و فناورى سرآمد كشور خود باشند عشق مى ورزم.

 رمز موفقيت شما چه بوده است؟
داشتن ايمان مهم ترين پديده اى است كه از انحراف 
وقت پيشگيرى مى كند. ارزش وقت بهتر از طالست. 
اگر كسى بتواند از وقت خود و از هر دقيقه اش در راه 
سازندگى و در راه خود سازى استفاده كند، پيشرفت 

مى كند.

 به نظر شــما كار و فعاليت و تالش در 
موفقيت انسان چقدر تأثيرگذار است؟

در پاسخ به اين پرسش مى گويم ما براى چه به دنيا 
آمده ايم؟ آيا خداوند ما را آفريده كه 60، 70 يا 100 
ســال عمر كنيم و همچنان كــه از خاك به وجود 

آمده ايم دوباره به خاك برگرديم يا نه؟
خداوند ما را آفريده تا زمانى كه روح در بدن ماست، 
از اين جسم خاكى حداكثر استفاده را براى كمك به 
همنوع خود و در راه سازندگى بكنيم، از اين رو وقتى 
انسان از ظرفيت وجودى خويش بهترين بهره را ببرد، 

آن وقت بودنش ارزش دارد. 
همچنان كه شــاهد هستيم وجود مقدس حضرت 
رضا (عليه السالم) نه تنها در طول حيات مباركشان، 
بلكه اكنون هم وجودشــان اثرگذار و مغتنم است و 
هر فردى بويژه جوانان مى توانند با تكيه به ايشان راه 

درست را پيدا كند.

 به عنوان يك پزشك موفق، چه سخنى با 
ساير پزشكان و جامعه پزشكى داريد؟

اول خودشان را دوست داشته باشند. دوم خودشان 
را بسازند. سوم در هر لحظه از زندگى خود، بهترين 
راه براى قضاوت اين است كه خودشان را يك لحظه 
جاى بيمار بگذارند. چه از لحاظ مالى، چه جسمى 

و چه زمانى.
و اين طور تصور كنند كــه اگر من جاى اين بيمار 
بودم، دلم مى خواست چقدر از من پول مى گرفتند، 
دلم مى خواســت چقدر وقت صرف من مى كردند و 
تا زمانى كه كامالً بهبود پيــدا كنند، دوباره به من 

سر نمى زدند.

 اگر گذرى به تاريخ بيندازيم با انســان هاى بزرگى روبه رو مى شويم كه براى هميشه در تاريخ جاودان هستند و نه تنها 
وجودشان، بلكه نام آن ها موجب افتخار است؛ از جمله اين انسان ها پروفسور على اصغر خدادوست است، پزشكى كه يكى 
از افتخارات بزرگ جامعه ايرانى و بزرگ ترين چشم پزشك ايرانى و بهترين جراح قرنيه جهان به شمار مى رود. بسيارى از يافته هاى 
نوين چشم پزشكى دنيا مديون تحقيقات دكتر خدادوست است، تا آنجا كه روش «پيوند قرنيه بر روى مكانيسم دفع پيوند» به 
افتخار ايشان Khodadoust line نامگذارى شده  است. اين استاد دانشگاه هاپكينز آمريكا، پس از زيارت حضرت رضا(عليه السالم) 

و بازديد از مؤسسه درمانى دارالشفاى امام (عليه السالم) نشان «خادميار سالمت رضوى» را دريافت كرد.
در حاشيه تشرف پروفسور خدادوست به حرم مطهر رضوى، دقايقى را با او به گفت وگو نشستيم كه در ادامه مى خوانيد.

پروفسور خدادوست بهترين جراح قرنيه جهان:

  با توسل به امام رضا
گره هاى بزرگ زندگى ام باز شده است


