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مقدمه
مجموع ـهی حاضــر ،دربرگیرنــدهی ســوژههایی اســت کــه
بــرای تولیــد محتــوای پاویونهــا درنظــر گرفته شــده اســت.
ایــن ســوژهها هــر کــدام مصداقــی از مفاهیــم «برکــت» و
«کرامــت» هســتند کــه در ارتبــاط بــا عناصــر هویتــی مشــهد
و زندگــی مــردم ،تعریــف شــدهاند.
ســعی شــده اســت ،ســوژههای پیشــنهادی طیــف متنوعــی
از ســایق و عالیــق هنرمنــدان را دربرگیــرد تــا آثــار جشــنواره
نیــز دامنـهای گســترده از مخاطبــان را فراهم ســازد.
...
هنرمنــدان میتواننــد بــا انتخابــی آزاد میــان ســوژههای
موجــود و اماکنــی کــه در پیوســت شــماره دو فراخــوان
معرفیشــده ،آثــار خــود را در مهلــت مقــرر ،براســاس اســناد
تعریفشــده در فراخــوان ،در پایــگاه جشــنواره ثبــت کننــد.
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اول :نــماز بــــاران
زمیــن تشــنه و مدتــی بــاران نیامــده بــود .اطرافیــان مأمــون ایــن خشکســالی را بــه ورود امــام نســبت داده بودنــد
و مأمــون در اندیشـهای تاریــک ،امــام رضــا(ع) را مرکــز نــگاه مــردم ســاخت و گفــت ایــن مــردم از شــما تقاضــای دعــای
بــاران دارنــد .چــه اینکــه ،اگــر بــاران میباریــد درایــت او را در ولیعهــدی امــام نشــان م ـیداد و اگــر نمیباریــد ضعــف
و حــذف امــام را آســان میســاخت.
امــام امــا دوشــنبه روزی را تعییــن کردنــد و همــراه مــردم بــه صحــرا رفتنــد .امــام(ع) بعــد از حمــد خداونــد بــرای بــاران
دعــا فرمــود .آن روز ابرهــا میآمدنــد و مــردم شــادی میکردنــد؛ امــا امــام میفرمودنــد ایــن ابــر در اینجــا نخواهــد
باریــد و ابــر بعــد و ابــر بعــد و ده ابــر گذشــتند تــا امــام درآمــدن ابــر یازدهــم فرمودنــد بــه خانههایتــان برویــد کــه ایــن
ابــر شــما را تــا شــهر مشــایعت میکنــد و بعــد میبــارد و چنیــن شــد؛ بــاران و فراوانــی و سرســبزی ....

دوم :نــــوروز
رســم خــوب رو همــه دوســت دارن .قدیمــی هــم نمیشــه .از رونــق هــم نمیافتــه .همــه دوســت دارن یــه موقعــی
خونهتکونــی کنــن ،یــه موقعــی لبــاس نــو بپوشــن ،یــه موقعــی اســتراحت کنــن ،یــا بــه یــه بهان ـهای دالشــونو از کینــه
خالــی کنــن؛ بــا یــه بهانــهای مهمونــی بگیــرن ،مهمونــی بــرن و چــه موقعــی بهتــر از اول بهــار.
نــوروز رســم قشــنگیه ،تــازه خیلــی چیــزای قشــنگترم داشــته کــه حاالهــا بــه یــه دلیلهایــی کمرنگتــر شــده مثــا ً
لباسهــا و ظرفهــای قدیمــی رو میذاشــتن دم در تــا نیازمنــدا ببــرن؛ یــا ظرفهــای مســی رو م ـیدادن ســفید کنــن
کــه نو َنــوار بشــه؛ یــا در ِ ظرفهــای حبوبــات رو بــاز میذاشــتن کــه بــاد نــوروزی ،برکــت تــوش بریــزه؛ یــا ســماور رو تــوی
ســال تحویــل روشــن میذاشــتن کــه قلقــل کنــه و زندگــی بیــاره؛ آجیــل آمــاده میکــردن؛ آش رشــته درســت میکــردن

کــه بگــن رشــته کار دســتمونه؛ نارنــج ســر کــوزه میذاشــتن کــه آبــش خوشــبو بشــه؛ باباهــا بــه اهــل خونــه یــه لقمــه
نــون پنیــر مــیدادن کــه نــان آور خونــه هســتن .امــا یــه چیزایــی هــم از قدیــم هنــوز هســت کــه خیلیهــا رعایــت
میکنــن مثــا ًحافظخونــی میکنــن؛ ســر ســفره بــرای هــم دعــا میکنــن؛ جلــوس میــزارن و بــه دیــدن هــم مــیرن؛
دســته جمعــی بــازی میکنــن.
روایتهــای محکمــی هــم داریــم کــه خیلــی اتفاقهــای قشــنگتر تــوی نــوروز افتــاده؛ امــام صــادق(ع) بــه کعبــه
قســم میخــورن کــه :اولیــن روزی کــه آفتــاب طلــوع کــرد نــوروز بــود و اولیــن روزی کــه بادهــای آبســتنکننده گیاهــان
وزیــد ،نــوروز بــود و روزی کــه کشــتی نــوح بــر کــوه آرام گرفــت نــوروز بــود و روزی کــه اولیــن وحــی بــر پیامبــر نــازل شــد،
نــوروز بــود؛ روز شکســتن بتهــا توســط ابراهیــم خلیــل؛ روز غدیرخــم؛ روز خالفــت دوبــاره حضــرت علــی و انشــاءهللا
روز صبــح ظهــور حجــت مــا صاحــب الزمان(عــج).
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سوم :ضـــامن آهـو
در ادبیــات فارســی ،آهــو عــاوه بــر معنــی رایــج ،بــه معنــی گنــاه نیــز آمــده اســت؛ طوریکــه نظامــی در داســتان لیلــی
و مجنــون میگویــد« :آهو ُکشــی ،آهویــی بــزرگ اســت» و کشــتن آهــو را «آهــو» و گناهــی بــزرگ میدانــد.
موالیــی کــه در خراســان میزبــان آهوهــای رمیــده اســت را قرنهاســت کــه همــگان بــه «ضامــن آهــو» میشناســند و
ایــن چــه پشــتوانهی عظیــم و چــه ایهــام زیبــا و آگاهان ـهای دارد؛ مگــر نــه ایــن اســت کــه آهــو هرچــه بزرگتــر باشــد،
هرچــه بیشــتر در دام گرفتــار شــده باشــد ،هرچــه دردمندتــر باشــد ،بیشــتر توجــه ضامــن را جلــب میکنــد.
آهوهــای گرفتــار ،آهوهــای بــزرگ ،آهوهــای زخمــی ،آهوهــای ناامیــد .چش ـمهای مهربانــی هســت کــه همــه آهوهــا
را ضمانــت میکنــد.

چهارم :ادب و حماسه
عــدهای نــام خراســان را بــا شــعر و عــدهای بــا حماســه قریــن میبیننــد و بــر ایــن باورنــد کــه مــردم خراســان یــا بایــد
از شــعر بهــرهای داشــته باشــند و یــا از حماســه و دلیــری نشــانی .اســتاد گلشــن آزادی در مقدم ـهی کتــاب «صــد ســال
شــعر خراســان» بــا صراحــت اعــام میکنــد کــه ظهــور شــعر فارســی از خراســان بــوده اســت .اولیــن ســبک شــعر فارســی
خراســانی اســت و رودکــی پــدر شــعر فارســی نیــز خراســانی اســت .جالبتــر ایــن که گســترهی شــعر فارســی در قــرن چهارم
و پنجــم ،بیشــتر حوالــی مشــرق ایــران بــوده اســت و شــاعران و نویســندگان پارسـیگوی خراســانی چــه بســیارند :اســتاد
ابــو منصــور محمــد بــن احمــد از بــزرگان شــعر ســامانی و دومین شــاعری کــه شــاهنامه را بــه نظــم در آورد ،دقیقی طوســی
کــه هــزار بیــت شــاهنامه فردوســی از اوســت ،حکیــم ابوالقاســم فردوســی توســی کــه در ادب و حماســه زبــان فارســی را
مدیــون ســی ســال تــاش خویــش کــرد ،ناصــر خســرو قبادیانــی بلخــی معــروف بــه حجــت خراســان ،امــام محمــد غزالی،
امــام احمــد غزالــی ،ابوالفضــل بیهقــی ،حکیــم عمــر بــن ابراهیــم خیــام نیشــابوری ،ابوســعید ابوالخیر ،عطــار نیشــابوری و
بســیاری دیگــر از گذشــتگان و شــاعران معاصــر کــه خراســان را بــه عنــوان مهــد ادب و عرفــان و حماســه معرفــی میکننــد.
تاریــخ ایــن چنــد ده ـهی اخیــر نیــز بــه حماس ـههای خراســان قدیــم پهلــو میزنــد ،دلیریهــای بزرگمردانــی کــه
در کســوت ســربازان وطــن ،پــای بــه عرصــه دفــاع مقــدس گذاشــتند و حماســههایی بزرگتــر از آنچــه در قرنهــای
پیــش اتفــاق افتــاده بــود رقــم زدنــد 18 .هــزار شــهید و قریــب  48هــزار جانبــاز و  4هــزار آزاده ،اســوههایی هســتند کــه
خراســان بــزرگ امــروز و خراســان بزرگتــر دیــروز بــه آنهــا میبالــد و ســخنان بچــه رزمنــدهی شــیرمردی را بــه خاطــر
م ـیآورد کــه در شــلمچه ایــن شــعر فردوســی را زمزمــه میکــرد:
که گفـتت بـرو دست رستم ببـَـند؟

نبــندد مرا دست ،چـرخ بـلند

که گر چرخ گوید مرا کاین نیــوش

به گــُرز گرانش بمالم دو گوش
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پنجم :سنگ هــَرکاره
مردمــان تــوس از کوهــی ســنگی ،دیــگ و دیگچــه میســاختند و میفروختنــد .قــدوم مبــارک امــام کــه بــه ســناباد
رســید بــه همــان کــوه تکیــه دادنــد و رو بــه آســمان فرمودنــد خداونــدا از ایــن کــوه بــه مــردم ســود برســان و در
زندگیشــان برکــت قــرار بــده .ســپس دســتور دادنــد از ایــن بــه بعــد غــذای مــن را فقــط در همیــن ظرفهــا بپزیــد.
حــاال سالهاســت کــه «ســنگهای هــرکاره» ،نــرم و مقــاوم در برابــر آتــش ،یــادگاری از مشــهد ،بــرای پختــن آرام
غذاهایــی بــا طعــم طبیعــت هســتند.

ششم :مسجد گوهرشـاد
بنــای باصفــای مســجد گوهرشــاد ،توســط گوهرشــاد خانــم ،همســر تیمــور گورکانــی ،در ســمت قبلــه حــرم مطهــر،
بــا معمــاری باشــکوه چهــار ایوانــی و ســهمی مجــزا از موقوفــات ســاخته شــد .در زمــان ســاخت مســجد ،قوانیــن جالــب
توجهــی وجــود داشــته اســت؛ از جملــه اینکــه کارگرهــا بــا وضــو باشــند؛ کســی چهارپایــان را در حیــن کار شــاق نزنــد؛
در طــول مســیر بــرای چهارپایــان بار ِکــش آب و علــف مناســب قــرار داده شــود تــا حیــوان بــا لــذت مســیر را طــی کنــد
و بــه حقــوق و دســتمزد کارگــران بیــش از معمــول رســیدگی شــود .ایــن امــور بــا پیگیــری خــود گوهرشــاد خانــم انجــام
میشــده و شــاید بــه همیــن دالیــل انســانی ،یکــی از ماندگارتریــن بناهــای ایرانــی اســت کــه قریــب  ۶۰۰ســال قدمــت
دارد.

هفتم :نــقارهخــانه
خورشــید اذن میگیــرد از امــام تــا پهن ـهی خراســان را روشــن کنــد .صبــح اول وقــت هنــوز بیســت دقیقــه تــا طلــوع
ســروری امــام رضــا(ع)
ضمــن اعــامِ روزی دیگــر ،در
آفتــاب بــرای روشنشــدن هــوا مانــده اســت کــه نقارهچیــان در
ِ
َ
بــر خراســان ،خوابمانــدگان را هشــدار میدهنــد کــه برخیزیــد و دوگانــهای بگذاریــد کــه یگانــهی ایــن ملــک امــام

رضاســت و بــا ابــزار نقــاره میخواننــد «ســلطان دنیــا و عقبــی امــام رضــا» و بــر همیــن آهنــگ بــر طبــل و دهــل
میکوبنــد و بعــد بــه آهنــگ «غریــب رضــا ،موســی الرضــا» ادامــه میدهنــد تــا فــراز ســوم کــه بعــد از ذکــر غربــت امــام
رضـا(ع) بــه آهنــگ نقــاره یــادآور میشــوند کــه دوران دوران امــام رضاسـت« :ای دادرس درمانــدگان»؛ و بــر ایــن مــژده
بــه شــادمانی ضــرب را تندتــر و شــادمانهتر میکوبنــد کــه گویــا تذکــری نیــز هســت بــرای عنقریــب قضاشــدن نمــاز.
صــدای نقــاره کــه تمــام میشــود معنــای دیگــری اســت از آفتــاب خراســان؛ یعنــی آفتابــی کــه از گنبــد آقــا بــر سراســر
بروبنــد و از
ایــران طلــوع میکنــد و حــاال وقــت آن اســت کــه جاروکشــان دردهــا و قصههــای شــب پیــش مــردم را
َ

صحنهــا بیــرون بریزنــد تــا رنــگ طالیــی گنبــد در چشــمهای مــردم بــدود.
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هشتم :سقاخانه ،آب ،زندگی
بایــد تشــنگی امانــت را بریــده باشــد .بایــد تــف عطــش را مــدام در تهمانــدهی گلویــت مزهمــزه کــرده باشــی .بایــد
بغــض راه گلویــت را بســته باشــد .بایــد دلــت پــر بکشــد کــه حرفــت را بزنــی؛ کــه آبــی بــر آتــش درونــت بپاشــی .آنوقــت
بلنــد شــوی و راه بیفتــی و خــودت را بــه صحــن ســقاخانه برســانی و نگاهــت را بــه پنجــره فــوالد گــره بزنــی؛ یکییکــی
حرفهایــت را از ســینه بیــرون بکشــی و بــر ســنگ فــرش صحــن بریــزی و بــا قطرههــای اشــک آنهــا را امضــا کنــی؛
بعــد خــم شــوی و کاســهی دســتهای خالیــت را بــه آب روشــن ســقاخانه برســانی و آنقــدر بنوشــی کــه آب در تمــام
تــن جــاری شــود و یکییکــی چشــمههای امیــدت را ســیراب کنــد و خنــکای آبَ ،تــف درونــت را بنشــاند .حــاال اولیــن
نورهــای خورشــید صبــح کــه بــر گنبــد طالیــی کوچــک ســقاخانه تابیــده بــه تــو نشــان میدهــد کــه هیــچ آبــی در هیــچ
کجــای دنیــا حتــی چشــمههای زالل کویرهــای دور ،اینگونــه آتــش کســی را فروننشــانده و دل کســی را جــا نــداده
اســت؛ هیــچ آبــی ...

نهم :خوشخــُلقی
خیلیهــا منتظرنــد از جایــی شــروع کننــد .خیلیهــا منتظــر شــنبه نشســتند .خیلیهــا هــم هیــچ وقــت شــروع
نمیکننــد امــا همــه اینهــا میدوننــد کــه کار بــا قــدم اول شــروع میشــه و قــدم اول رضایــت مــا از خودمونــه؛ قــدم
اول بایــد از داخــل خودمــون شــروع بشــه ،نشــانهی اون ،لبخنــد رضایتیــه کــه داریــم.
حــاال فــرض کنیــم هرکــی رو تــوی خیابــون دیدیــم و لبخنــد بــه لــب داشــت قــدم اول رو برداشــته ،هرکــی ســرحال
بــود قــدم دوم رو برداشــته .حتم ـا ً شــما هــم موافقیــد کــه آدمهــای ســرحال و بانشــاط ،گرمــی محفــل بقیهانــد .اونــا

روحیهشــون تــو کارا بیشــتر از بقیــه اســت و موفقترنــد؛ پــس قــدم ســوم رو هــم برداشــتهاند.

خوشرویــی ،خوشگویــی و خوشخویــی رمــز زندگــی دلپذیــر هســت .البتــه کــه ایــن همـهی ماجــرا نیســت ولــی یــک
شــروع طوفانیــه .چقــدر کار انجــام نشــده روی زمیــن مونــده .بهانــه بــرای لبخنــد اول خیلــی زیــاده؛ ایــن همــه کار ....

دهم :عکس زیــارتی
همـهی مشــهد یــک طــرف و عکــس زیارتــی یــک طــرف .خیلــی بایــد باحــال باشــی کــه وقتــی برگشــتی ،مــردم مشــتی
خطابــت کننــد .خیلــی بایــد اهــل دل باشــی کــه دلــت را تــو عکسهــای گنبــد و بــارگاه کــف دســتت بگیــری و داســتان
پناهــت بــه آســتان حضــرت ســلطان را تــو یــک قــاب زیبــا ،یــادگاری کنــی.
قدیمهــا مشتیشــدن کــه ســاده نبــود؛ اونهــم بــا عکــس زیارتــی ،بــا گنبــد و گلدســتهای کــه روی پــرده پشــت ســر
نزدیــک نزدیــک ،چــه حالیداشــتند اون روزهــا عکاسخونههــا.
بــود.
ِ
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اگرچــه هنــوز هــم مــردم بــا همــون ذوق و شــوق بــا حــرم و گلدســته عکــس مینــدازن .بــا همــون لبخندهایــی کــه
دلبستگیشــون رو بــه آقــا نشــون مــیده .هنــوزم از در کــه تــو میــان تــا کمــر خــم میشــن.
امروزیا هم همون کمحوصلهترهای دیروزیان ...

یازدهم :مادر
بابــا مثــل کــوه بــود ولــی مــادر مثــل دریاســت؛ مــوج میزنــه و ایــن طــرف اون طــرف مـیره؛ همــه رو تــو دل خــودش
جــا داده؛ غصــه همــه تــو دلشــه ولــی خــم بــه ابــرو نمیــاره؛ داشــتم همیــن جــوری نــگاش میکــردم؛ بــا اون پاهــای
دردناکــش همچیــن فلفــل نمکــی اینطــرف و اونطــرف مــیره کــه انــگار نــه انــگار خیلــی وقتــه مادربــزرگ شــده
همینطــور هــم ِهــی بریــده بریــده حــرف میزنــه :زن داداشــت میگفــت مــادر جــان خیلــی وقتــه قرمــه ســبزیهاتونو
نخــوردم .راســت میگفــت ســبزی قورمــه نداشــتم .پســر خواهــرت هــم ســفارش مــرغ ربــی داده .پدرســوخته میدونــه
حرفشــو رد نمیکنــم ولــی اینقــدر دم عیــدی بــه ســرم ریــز بــه بــرم ریــز شــده کــه نگــو؛ دیشــب تــا آخــر شــب صنــدوق
خونــه رو بــه هــم ریختــه بــودم لباسهــای قدیمــی رو گذاشــتم دم در؛ نــو بــود گفتــم شــاید بــه درد یــه بیچــارهای بخــوره
شــب عیــدی...
همینطــور دســتش بــه کمــرش بــود راه میرفــت و نفــس نفــس م ـیزد :تــو چــرا چاییــت رو نمیخــوری؟ بچههــای
تــو مظلومتــرن مــادر؛ بگــو چــی دوســت دارن براشــون درســت کنــم .ســمنو رو کــه میدونــم حمیــد دوســت داره؛ بابــات
رفتــه پــول نــو بگیــره اســکناسها ریــز بــوده؛ گفتــم حــاج آقــا بــد میشــه؛ گفــت مهــم نیســت خانــوم؛ نمــی دونــم چــی
بگــم حــاال ســال تحویــل ســاعت چنــد هســت؟

دوازدهم :پـــدر
میگفــت :بابــا! بــه ایــن فیلمهــای خارجــی نــگاه نکــن کــه بــه اســم حقــوق شــهروندی بابایــی رو کــه دعواشــون کــرده
بیرونــش میکنــن .بابــا حرمــت داره .بابــا قضی ـهاش بــا دوســتات فــرق میکنــه .بابــا ســتون خونــه اســت .بابــا یــک
کوهــه .بابــا خــون تــو رگهاتــه .همیــن جــوری نیســت کــه دو تــا تـَـشـَــر زد شــکایت کنــی .بایــد بــری دنبــال حکمتــش؛
تشــرزدن بابــا حســاب داره .وقتــی یکــی تــو رو میزنــه چهــار تــا بــه خــودش زده .دردش میــاد.
میگفــت مادرهــا خیلــی بایــد حواسشــون باشــه بابــا تــو چشــم بچههــا کوچیــک نشــه .راســت میگفــت بابــا؛ وقتــی
دســتهای زحمتکشــش رو نــگاه میکــردی حرفهایــش رو بــاور میکــردی.
غــرورش اجــازه نم ـیداد حتــی روی تخــت بیمارســتان دســتش رو ببوســی؛ دوســت نداشــت وقتــی کــه عاشــقانه بــه
همســرش نــگاه میکنــه کســی ببینــش؛ خیلــی غیــرت داشــت ،خیلــی مــرد بــود ،دمــش گــرم ....
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سیزدهم :جاروکـشی حــرم مطهر
اگرچــه «جاروبکــش آســتانه» عنوانــی اســت کــه خیلــی از اهــل معرفــت بــرای ابــراز ارادت و خضــوع خــود بــه امــام
رضــا(ع) برمیگزیننــد؛ امــا جاروکشــی حــرم رضــوی ،خــود حکایــت و رســمی زیبــا دارد کــه روزانــه در دو نوبــت اجــرا
میشــود .در نوبــت صبــح دربانــان در صحــن ســقاخانه بــا جارویــی در دســت میایســتند و مــداح بــا ذکــر اهلبیــت(ع)
شــروع میکنــد و بعــد دلهــا را تــا پشــت پنجــره فــوالد بــه عــرض ارادت میکشــاند؛ بعــد خادمهــا بــا ذکــر:
به عشق تو یاهو میزنم

حرمت جارو میزنم
ُ

تو مــهر و مــهتاب مــنی

آقــا تــو اربــاب منی

آقا فدات شم ،آقا فدات شم
آقا فدات شم ،آقا فدات شم

بــه ســمت صحــن آزادی کــه پایینپــای حضــرت اســت میرونــد و آنجــا عــرض ارادتــی میکننــد و دوبــاره برمیگردنــد.
عصــر همیــن مراســم بــه ســمت باالســر حضــرت یعنــی صحــن جمهــوری اســامی انجــام میشــود .مراســمی کــه مــردم
بغضهــا و ناراحتیهایشــان را همــراه بــا جــاروی خادمهــا بیــرون میریزنــد و دلشــان را صفــا میدهنــد و دخیــل
پنجــره فــوالد میشــوند.

چهاردهم :ســیاوش
گویــا روزی پهلوانــان ایــران بــه رســم شــکار در مــرز ایــران ،زنــی را مییابنــد از ســرزمین تــوران کــه درمانــده بــوده اســت
و او را بــه شــاه ایــران هدیــه میکننــد و شــاه از او صاحــب فرزنــدی میشــود کــه ســیاوش مینامنــد و کاووس شــاه
ایــران ســیاوش را بــه رســتم میســپارد تــا در سیســتان بزرگــش کنــد و آییــن پهلوانــی و جوانمــردی را بــه او بیامــوزد و
ســیاوش بــه کمــال کــه میرســد ،طالــب دیــدار شــاه میشــود و بــه نــزد او میآیــد؛ امــا ســودابه ،نامــادری ســیاوش
بــه او چشــم مــیدوزد و دسیســه میچینــد و ســیاوش بــرای اثبــات بیگناهــی ناچــار میشــود از آتشــی بــزرگ عبــور
کنــد کــه ناپــاکان را میســوزاند و او بــه ســامت از آن میگــذرد؛ امــا بــرای فــرار از ایــن دسیس ـهها بــه جنــگ بــا تــوران
مـیرود و شــاه تــوران کــه خــواب دیــده اســت بــه دســت او کشــته میشــود ،از در دوســتی در میآیــد؛ صلــح میکنــد و او
را بــا احتــرام بــه کشــورش دعــوت میکنــد و ســیاوش کــه خاطــرهای خــوب از ایــران نــدارد بــه تــوران مـیرود و همســری
دختــر وزیــر و ســپس دختــر پادشــاه را میپذیــرد امــا اینجــا نیــز بــه ســبب احتــرام و بزرگــی کــه دارد مــورد لطــف و
حســادت قــرار میگیــرد و بــاز دچــار مکــری دیگــر میشــود و بــه نیرنــگ بــرادر افراســیاب بــه قتــل میرســد.
رســتم بــه خونخواهــی ســیاوش ،ســودابه مادرخوانــده بــدکار را بــا خنجــر بــه دو نیــم میکنــد و بــه تــوران میتــازد
پهلوانانشــان را میکشــد امــا پادشــاه میگریــزد.
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پانزدهم :مشهد؛ شهر جهانی سنگهای قیمتی
در راســتای آییننامــه شــهرهای صنایــع دســتی ()world craft city؛ مشــهد بــه عنــوان شــهرجهانی گوهرســنگها
معرفــی شــده اســت .عــاوه بــر تنــوع بســیار گوهرســنگها در معــادن اطــراف مشــهد ،ســنگ فیــروزه و فیروزهتراشــی
شــهرتی جهانــی دارد.
رگههــای فیــروزه در ســطحی بــا عمــق کمتــر از  20متــر تشــکیل میشــود .ایــن ســنگ در محیطهــای بایــر ،خشــک و
عمدت ـ ْا در رســوبهای مــس (مناطقــی کــه میــزان مــس موجــود در آن بــاال باشــد) ،یافــت میشــود .گوهرســنگی کــه
طــی فرآینــد دگرگونــی گرمایــی از عمــق زمیــن و بــا فشــار از البــه الی شکســتها و منافــذ بیــرون آمــده و بــه ســطح
میرســد ،بــا محلولهــای ســطحی م ـسدار ترکیــب شــده و پــس از طــی مراحــل الزم فیــروزه را تشــکیل میدهــد .بــا
ورود دیگــر کانیهــا بــه ســاختار مولکولــی فیــروزه در هنــگام فرآینــد تشــکیل آن ،گوناگونــی رنــگ در ایــن ســنگ پدیــدار
میشــود .عناصــری چــون آهــن ،کلســیم ،منیزیــم ،منگنــز ،ســیلیکون و روی بــا ملحقشــدن بــه ســاختار مولکولــی آن
بــر روی رنــگ و ســختی اثــر گذاشــته و رنــگ فیــروزه را از آبــی آســمانی تیــره تــا ســبز تیــره و بــا طیفهــای بســیار مختلفــی
از ایــن دو رنــگ تغییــر میدهنــد .هــر چــه مــس موجــود در فیــروزه بیشــتر باشــد ،رنــگ آن آبیتــر و وجــود آهــن ،کانــی
ســبزتری را تشــکیل میدهــد .البتــه فیــروزه خــاص مناطقــی بــا ســنگهای آذریــن نبــوده و در نقــاط دیگــر نیــز یافــت
شــده اســت.
فیــروزه دارای خــواص درمانــی بــرای بیماریهــای جســمی و روحــی اســت و یکــی از محبوبتریــن ســنگهای تزئینــی
نیــز بــه حســاب میآیــد .ســنگ فیــروزه بــا ایجــاد صداقــت و عشــق در انســانها بــه حکومــت عقــل کمــک میکنــد و
همیــن عوامــل باعــث شــده اســت کــه از ایــن ســنگ بــه عنــوان ســنگ صلــح و خــوش یمنــی یــاد شــود.

شانزدهم :طبیعت و محیط زیست
دیــن اســام ،دیــن پاکــی و ســامتی اســت و دســتورات فراوانــی بــرای نگهــداری طبیعــت و حفــظ محیــط زیســت دارد.
در قــرآن کریــم آمــده اســت کــه« :ماييــم كــه هــر چيــزى را بــه انــدازه آفريدهايــم» و ایــن ســخن حکایــت از نظــم حاکــم بــر
جهــان و طبیعــت دارد و از آن ایــن نتیجــه بــه دســت میآیــد کــه نابســامانیهای موجــود در طبیعــت و آلودگیهــای
زیســتی ،ناشــی از بهــرهوری نادرســت از طبیعــت و منابــع آن اســت .همچنیــن در قــرآن کریــم آمــده اســت کــه« :از حــد
مگذريــد كــه خــدا از حــد گذرنــدگان را دوســت نم ـىدارد» و بــر ایــن اســاس کســانی کــه رفتــار ناشایســت بــا محیــط
زیســت دارنــد از رحمــت خداونــد محــروم خواهنــد بــود.
بــه طــور کلــی در دیــن اســام حفاظــت از محیــط زیســت کــه نســل امــروز و نســلهای بعــدی بایــد در آن حیــات
اجتماعــی رو بــه رشــدی داشــته باشــند ،یــک وظیفــه دینــی تلقــی میشــود .پیامبــر اســام (ص) در مــورد نقــش فضــای
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ســبز در محیــط زیســت میفرماینــد« :ســه چیــز اســت کــه پای ـه روشــنی دیدهانــد :نــگاه بــه ســبزه و بــه آب روان و بــه
روی نیکــو»

هفدهم :کاسب با انصاف
خــدا امــوات شــما رو بیامــرزه .پــدرم خــدا بیامــرز میگفــت :صبحهاراســته کاس ـبها ،تاریــک روشــن هــوا ،یکــی یکــی
کثیفــی روزی
در مغــازه هــا بــاز مــی شــد و میگفتنــد روزی رو صبــح قســمت میکنــن .بعــد آب جــارو میکردنــد کــه
ِ
رو کــم میکنــه؛ تــار عنکبــوت روزی رو کــم میکنــه و صبــح بــوی اســفند راســته کاســبها رو پــر میکــرد .مــردم هــم
ســرحالتر از حاالهــا بودنــد از همــون اول صبحــی رونــق بــود تــو بــازار.
خــدا بیامــرزه امــوات شــما رو .بابــام میگفــت :کاســبهای خــوش اخــاق کار و بارشــون بهتــر بــود .کاســبهای
شــوخطبع کار و بارشــون بهتــر بــود .حــاال بعضیهــا هــم بــودن اخمــو و بیانصــاف بــودن؛ ولــی خوبــی عمــر دراز اینــه
کــه بعدهــا دیــدم آخــر ،زندگیشــون بــه کجــا کشــید .خــوب نبــود .بابــا! خــوب نبــود.

هجدهم :فرستادگان رضا(ع)
وقتــی شــیپور جنــگ بــه صــدا درآمــد ،اهالــی اخــاص و عمــل ،جانشــان را در دســت گرفتنــد و بــرای دفــاع از اعتقادات
و وطــن پــا بــه میــدان گذاشــتند .مــردم مشــهد هــم نقــش چشــمگیری در دفــاع از ایــران اســامی داشــتند و در ایــن
مســیر پیونــدی معنــوی بــا حضــرت رضــا(ع).
از همــان روزهــای ابتدایــی جنــگ تحمیلــی ،حــرم مطهــر رضــوی بــرای رزمنــدگان خراســانی نقطه ثقــل بــود .رزمندگان
خطــه ی خورشــید بــا حضــور در بــارگاه نورانــی امــام رضــا(ع) از ایشــان اذن جهــاد میگرفتنــد و در خیــل عظیــم لشــگر
«فرســتادگان رضــا» رهســپار جبهههــا میشــدند .جایــی کــه آخــر داســتان هــم بــه همانجــا ختــم مــی شــدو پیکرهــای
مطهــر شــهدا ،در آخریــن زیــارت خــود ،بــه طــواف مضجــع شــریف امــام رئــوف نائــل میشــد.
حــرم مطهــر رضــوی داســتانهای فراوانــی دارد ،امــا حتمــا ً قصههــای فرســتادگان رضــا(ع)؛ از برجســتهترین

آنهاســت.
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