پرسش و پاسخ

زیارتخانوادگی

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 ارسال آن به سامانه پیامکی
نشریه «حرم» به شماره 300008008
پاسخ آن را در همین ستون دریافت کنید.

چگونه از زائرسرای رضوی
استفاده کنیم؟
چه گروههایی از امکانات زائرشــهر و زائرســرا اســتفاده
میکننــد و زائــران بــارگاه منــور حضرت رضــا«ع» چگونه
میتواننــد از ایــن امکانات بهــره ببرند؟

 :چنــد گــروه از زائــران میتواننــد از امکانــات
زائرســرا و زائرشــهر رضــوی اســتفاده کننــد .گــروه نخســت
زائــران زیارتاولــی و زائرانــی از اقشــار محــروم و نیازمنــد
هســتند کــه بــا مســاعدت معاونــت محرومیتزدایــی
آســتان قــدس رضــوی و پــس از انجــام هماهنگیهــای
الزم از اســتانها و مناطــق مختلــف بــه مشــهد آمــده و ســه
شــبانهروز مهمــان آســتان قــدس رضــوی بــوده و از ایــن
امکانــات اســتفاده میکننــد.
گروه دیگر ،زائرانی هستند که از مجموعه معاونت اماکن
متبرکــه و امــور زائــران بــه ایــن مؤسســه معرفــی میشــوند تا
از امکانــات اســکان موجــود بهرهمنــد شــوند .گــروه بعــدی
کاروانهای زیارتی از اســتانها و شهرســتانهای مختلف
بــوده کــه پــس از هماهنگــی و ثبتنــام و رزرو تاریــخ و زمان
بــرای اســکان در  eghamat.razavi.irبه زائرســرای رضوی
مراجعــه میکنند.
گروهــی دیگــر از زائــران نیــز خانوادههایــی هســتند کــه
تمایــل دارنــد در تشــرف بــه مشــهد مقــدس از ســوئیتها
و اتاقهــای زائرســرای رضــوی بــرای اســکان اســتفاده
کننــد .البتــه بــه غیــر از گــروه اول کــه از طریــق معاونــت
محرومیتزدایــی آســتان قــدس رضــوی معرفی میشــوند
بــرای ســایر گروههــا ،هزینههــای بهینــهای ،مطابــق
ضوابــط و دســتورعملهای موجــود دریافــت میشــود.

عاشقم

جد
بر قهر و بر لطفش به ِ
[وحدانه آخوند شریف ]

از آن شــب بــا مــن ســخن گفــت؛ همــان شــبی کــه تــو را دیــده بــود ،میدرخشــیدی مثــل
لهــای ال لــه و یــا سوســن .از آن
یــک تکــه نــور ،میــان زال لــی آب برک ـهای وســط دشــت گ 
شــب بــا مــن میگفــت کــه تــو را لمــس کــرده هماننــد حســی کــه وقــت بوســیدن چش ـمهای نــوزادی
کــه تــازه خوابــش بــرده و آن بوســه تــو را لبریــز از بــوی خــوش انســانیت میکنــد .از روز و ش ـبهایی
َ
یکــردم؛ امــا عالــم او واقعیــت داشــت،
حــرف م ـیزد کــه مــن فقــط آن را در یــک عالــم خیالــی تصــور م 
یشــود اوهــام و خیــاالت باشــد؟ آنــان چــون تویــی را در دعایشــان دارنــد
فهــای زائــران تــو مگــر م 
حر 
کــه همهچیــز را شــدنی میکنــی .میخواهــم مــن هــم بــه دنبــال آن تکــه از نــور بگــردم امــا در دســتانم جــا
نمیگیــرد ،انــگار چنـگزدن بــه او و غــرق شــدن میــان چشــمانش بــدون وضــو میســر نیســت؛ بایــد قلبــم
را در پیشــگاهش غســل دهــم تــا بتوانــم بــه او برســم.

در خوشی و ناخوشی یادش بودم
ً
حســن حســینپور  67ســاله و اصالتــا زاده یکــی از شهرســتانهای اطــراف مشــهد اســت .سرگذشــت آقــای
حســینپور از زبــان خــودش شــنیدنی اســت .اینکــه ســختیهای زیــادی را پشــت ســر گذاشــته و حــاال هنــوز
هــم بــا وجــود مشــکالت لبخنــد میزنــد و معتقــد اســت کــه بــا آیــه یــأس خوانــدن هیچکــس تــا بــه حــال
ـدر غــم
خوشــبخت نشــده کــه مــن دومیــن نفــر باشــم و یــا درجایــی از صحبتهایــش میگویــد وقتــی در بنـ ِ
لنگــر میانــدازی ،شــادی در جــای دیگــری شــناور اســت.
او از جوانیهایــش صحبــت و اظهــار میکنــد :روزگار هــر انســانی ســرباالیی و ســرازیری دارد ،در عنفــوان

22

شــماره 669

چهارشــنبه  13آذرمــاه 1398

