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حامد حجتی

مثــل همــه کبوترهایــی کــه صبــح بــه صبح
آســمان شــهر را بــه ســوی تــو پــرواز
میکننــد ،دلــم میخواهــد از آنســوی
مرزهــا ،از فراســوی کوههــا و دریاهــا،
از انتهــای افــق ،بالهایــم را بگشــایم
و خــودم را در روبــهروی گلدســتههای
زیبــای حــرم تــو ببینــم.
حــرم تــو ابتــدای تمــام دلخوشــیهای مــن
اســت؛ جایــی کــه هیچوقــت حــس غربــت نداشــتم
و نــدارم .امــروز وقتــی از دور بــه خنــکای نســیم حــرم
فکــر میکــردم ،فهمیــدم چــرا اینهمــه گلدســته روی
شــانههای َح َرمــت قــد کشــیدهاند .امــروز فهمیــدم ،کنــار
بابالجــواد ،گلدســتهها ایســتادهاند تــا بــه ســام زائرانــی
جــواب دهنــد کــه ترنــم نامــت را بــه ســینه میکوبنــد.
گلدســتهها تراکــم همیــن ســامهای ســادهاند کــه گل
کردهانــد؛ گل کردهانــد بــه ارتفــاع زمــان.
مشــرق
امــروز بــه ســمت صبــح ســام دادم؛ رو بــه
ِ
طلــوع خورشــیدی کــه از پشــت گنبــد طالیــی تــو ســر
بــر م ـیآورد .مــن بــه تــو ســام میدهــم و میفهمــم
کــه تــو بــه گلدســتههایت جــان دادهای تــا از آنســوی
زمــان ،تــا در دورتریــن نقطــه زمیــن ،هــر کــس دســت به
ســینه بــه ســمت مشــرق ســام میدهــد ،دسـتهایش
ـام
را بــا فیــروزهای گلدســتهها بــه گرمــی بفشــارند .تــو امـ ِ
ســامی .حــرم تــو تنهــا جایــی بــرای تکانــدن غربــت و
دلتنگیهــا نیســت؛ حــرم تــو نقطــه مرکــزی پــرگار عالــم
اســت .هرجــا کــه باشــیم ،آنســوی مرزهــا ،از فراســوی
کوههــا و دریاهــا ،دلمــان میخواهــد صــدای «علیــک
الســام» گلدســتههایت را بشــنویم.
مــن از آندورهــا مهربانــی ایــن گلدســتههای لطیــف
را روی ســرم احســاس میکنــم ،لبخنــد باشــکوه گنبــد
طالیــیات را نبــض میزنــم ،مــن بــا تــو بــه تپــش
میآیــم چونــان کبوتــران ،رواق در رواق ،شبســتان در
شبســتان ،حــاال وقتش رســیده اســت آههــای فروخــورده
ـوم و ببارم...ببارم...ببــارم .دلــم هوای
خــود را بغــض شَ ـ َ
تــو را دارد ،هــوای بــاران را ،هــوای رطوبــت مطلــوب
صحــن گوهرشــاد را ،هــوای رطوبــت سیرابشــدن از
ســقاخانه اســماعیلطال...
مــن ســاعتها از تــو دورم؛ ســاعتهایی کــه تنهــا
میتــوان صــدای آن را در غــم نهفتــه نقارهخانــه فهمیــد.
میدانــم بیــن مــن و تــو هیچوقــت ،زمــان فاصلــه
نینداختــه اســت؛ هیچوقــت مــکان نتوانســته مــرا از تــو
دور کنــد ،جغرافیــا حــرف خنــدهداری بــوده وقتــی پــای تو
در میــان اســت .آری مــن تــو را فرســنگها دورتــر از آنجا
در الب ـهالی جامعــه کبیــره پیــدا میکنــم و تــو بــر ســرم
دســت میکشــی ،و مــن چــون آهویــی خرامانخرامــان
مهربانــی تــو را بــا ابرهــا در آغــوش میکشــم.
هــر وقــت پــای تــو بــه میــان میآیــد از همهچیــز راضــی
میشــوم ،حتــی از دوری تــو! از دلتنگیهایــم راضــی
هســتم؛ دلتنگــی ســوغات زعفرانــی مشــهد اســت...

نخســتین مجتمــع دامپــروری ،اصــاح نــژاد و تولیــد فرآوردههــای ژنتیکــی شــرق کشــور بــا حضــور تولیــت آســتان قــدس رضــوی
در منطقــه کنهبیســت مشــهد افتتــاح شــد .بــا افتتــاح ايــن پــروژه ،مؤسســه دامپــروری صنعتــی آســتان قــدس رضــوی ،بزرگتريــن
توليدكننــده محصــوالت پروتئینــی شــرق كشــور و اوليــن واحــد قطــب اصالح نــژاد دامی شــرق كشــور در دام ســنگين( نژاد هلشــتاين)
میشــود وبــا تكميــل فــاز نهايــی ،بيــش از  ٥٠درصــد نیــاز كشــور بــه واردات شيرخشــك نــوزاد برطــرف خواهــد شــد.
ايجــاد اشــتغال نهايــی  ٤٠٠نفــری مســتقيم و فعلــی ١٣٠نفــری در منطقــه محــروم كنهبيســت ،از مزایــای بهرهبــرداری از این مجتمع
صنعتــی اســت .تولیــت آســتان قــدس رضــوی در مراســم افتتــاح ایــن مجتمــع ،اظهــار داشــت :فعالیتهــای اقتصــادی کــه در مســیر
خودکفایــی کشــور و رفــع مشــکالت مــردم اســت ،صرفـ ًا رفتــاری مــادی نیســت؛ بلکــه بایــد بــه ایــن قبیــل فعالیتهــا با نــگاه معنوی
و دینــی نگریســت .حجتاالسالموالمســلمین احمــد مــروی افــزود :تالشهــای فعــاالن اقتصــادی بــرای رفــع نیازهــای مــردم و
کشــور یــک عبــادت اســت .وی بــا بیــان اینکــه خداونــد نمیپســندد جامعــه اســامی ،مؤمنــان و امــت پیامبــر وابســته و نیازمنــد بــه
کفــار باشــند ،عنــوان کــرد :فعالیتهــای مجموعههــای اقتصــادی کــه عــزت کشــور و جامعــه اســامی را بــه دنبــال دارد ،بــه یــک معنا
عبــادت اســت زیــرا موجــب عــزت ،اســتقالل و ســربلندی مؤمنــان در برابــر کافــران میشــود .از ایـنرو فعــاالن اقتصــادی کشــور بایــد
تالشهــای خــود را بســیار ارزشــمند بداننــد زیــرا امــری معنــوی ،دینــی و تقوایی اســت .مــروی ادامــه داد :فعــاالن اقتصــادی و علمی
کشــور بــه اینکــه تولیــدات امــروز مــا همتــراز بــا تولیــدات کشــورهای پیشــرفته اروپایــی و آمریکایــی اســت نبایــد اکتفــا کننــد ،جوانــان
نخبــه و بااســتعداد ایرانــی میتواننــد بــه قلههــای موفقیــت باالتــری از کشــورها پیشــرفته دنیــا دســت یابنــد.
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در آســتانه ســالروز میــاد امــام هشــتم«ع» ویژهبرنامــه هنــری «حصــن حصیــن» بــا
حضــور 88هنرمنــد برجســته مشــهدی و رعایــت تمهیــدات بهداشــتی در حــرم مطهــر
رضــوی برگــزار شــد .مســئول مکتــب هنــر رضــوان دربــاره ایــن برنامــه کــه بــه همــت
مؤسســه آفرینشهــای هنــری آســتان قــدس رضــوی در رواق دارالوالیــه حــرم مطهــر
برگــزار شــد ،ابــراز کــرد :هنرمندانــی در رشــتههای خوشنویســی ،نگارگــری و تذهیــب
در ایــن برنامــه حضــور داشــتند و آثــاری بــا محوریــت القــاب ،احادیــث و اشــعار مرتبــط با
امــام رضــا«ع» را در مــدت ســه ســاعت خلــق کردنــد .جــواد براتــی ادامــه داد :آثــاری بــا
خطهــای نســتعلیق ،شکســته نســتعلیق ،ثلــث ،نســخ ،کوفــی و دیوانــی در ایــن برنامه
کتابــت شــد .مســئول مکتــب هنــر رضــوان با بیــان اینکــه حــدود 25بانــوی هنرمنــد در
ایــن برنامــه مناســبتی دهــه کرامــت حضــور داشــتند ،گفت :عمــده هنرمنــدان حاضــر از
مدرســان انجمــن خوشنویســان و مکتــب هنــر رضــوان و همچنین هنرمندان ســطوح
فــوق ممتــاز ســاکن مشــهد بودنــد .براتــی از مشــهد به عنــوان یکــی از قطبهــای مهم
خوشنویســی کشــور نــام بــرد .در پایــان برنامــه نیــز آثار خلقشــده جمـعآوری و توســط
خــدام حــرم مطهــر رضــوی بــه زائــران حاضــر در صحنهــا اهــدا شــد .وی افــزود :ایــن
برنامــه هنــری کــه بــا ذکــر صلــوات خاصــه امــام رضــا(ع) آغــاز شــده بــود ،بــا زیــارت
هنرمنــدان از نزدیکتریــن محــل مجــاز بــه مضجــع شــریف ایــن امــام همــام بــه اتمــام
رســید کــه ایــن امــر فضــای روحانــی و ملکوتــی حاکــم بــر اجــرای برنامــه و حــال و هوای
معنــوی هنرمنــدان را دوچنــدان کــرد.

