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مقدمه
مجموعــه ی حاضــر، دربرگیرنــده ی ســوژه هایی اســت کــه 

بــرای تولیــد محتــوای پاویون هــا درنظــر گرفته شــده اســت. 

ــت« و  ــم »برک ــی از مفاهی ــدام مصداق ــر ک ــوژه ها ه ــن س ای

»کرامــت« هســتند کــه در ارتبــاط بــا عناصــر هویتــی مشــهد 

ــده اند. ــف ش ــردم، تعری ــی م و زندگ

ســعی شــده اســت، ســوژه های پیشــنهادی طیــف متنوعــی 

از ســالیق و عالیــق هنرمنــدان را دربرگیــرد تــا آثــار جشــنواره 

نیــز دامنــه ای گســترده از مخاطبــان را فراهم ســازد.

...

ــوژه های  ــان س ــی آزاد می ــا انتخاب ــد ب ــدان می توانن هنرمن

فراخــوان  دو  شــماره  پیوســت  در  کــه  اماکنــی  و  موجــود 

معرفی شــده، آثــار خــود را  در مهلــت مقــرر، براســاس اســناد 

تعریف شــده در فراخــوان، در پایــگاه  جشــنواره ثبــت کننــد.
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اول: نــماز بــــاران
ــد  ــبت داده بودن ــام نس ــه ورود ام ــالی را ب ــن خشکس ــون ای ــان مأم ــود. اطرافی ــده ب ــاران نیام ــی ب ــنه و مدت ــن تش زمی

و مأمــون در اندیشــه ای تاریــک، امــام رضــا)ع( را مرکــز نــگاه مــردم ســاخت و گفــت ایــن مــردم از شــما تقاضــای دعــای 

بــاران دارنــد. چــه این کــه، اگــر بــاران می باریــد درایــت او را در ولیعهــدی امــام نشــان مــی داد و اگــر نمی باریــد ضعــف 

ــاخت. ــان می س ــام را آس ــذف ام و ح

امــام امــا دوشــنبه روزی را تعییــن کردنــد و همــراه مــردم بــه صحــرا رفتنــد. امــام )ع( بعــد از حمــد خداونــد بــرای بــاران 

ــد  ــا نخواه ــر در اینج ــن اب ــد ای ــام می فرمودن ــا ام ــد؛ ام ــادی می کردن ــردم ش ــد و م ــا می آمدن ــود. آن روز ابره ــا فرم دع

باریــد و ابــر بعــد و ابــر بعــد و ده ابــر گذشــتند تــا امــام درآمــدن ابــر یازدهــم فرمودنــد بــه خانه هایتــان برویــد کــه ایــن 

ابــر شــما را تــا شــهر مشــایعت می کنــد و بعــد می بــارد و چنیــن شــد؛ بــاران و فراوانــی و سرســبزی ....

دوم: نــــوروز
ــی  ــه موقع ــت دارن ی ــه دوس ــه. هم ــم نمیافت ــق ه ــه. از رون ــم نمیش ــی ه ــت دارن. قدیم ــه دوس ــوب رو هم ــم خ رس

ــه  ــونو از کین ــه ای دالش ــه بهان ــه ی ــا ب ــن، ی ــتراحت کن ــی اس ــه موقع ــن، ی ــو بپوش ــاس ن ــی لب ــه موقع ــن، ی ــی کن خونه تکون

ــار. ــر از اول به ــی بهت ــه موقع ــرن و چ ــی ب ــرن، مهمون ــی بگی ــه ای مهمون ــه بهان ــا ی ــن؛ ب ــی کن خال

 ً ــال ــده مث ــر ش ــی  کم رنگ ت ــه دلیل های ــه ی ــا ب ــه حااله ــته ک ــنگ ترم داش ــزای قش ــی چی ــازه خیل ــنگیه، ت ــم قش ــوروز رس ن

ــن  ــفید کن ــی دادن س ــی رو م ــای مس ــا ظرف ه ــرن؛ ی ــدا بب ــا نیازمن ــتن دم در ت ــی رو میذاش ــای قدیم ــا و ظرف ه لباس ه

کــه نو َنــوار بشــه؛ یــا درِ ظرف هــای حبوبــات رو بــاز می ذاشــتن کــه بــاد نــوروزی، برکــت تــوش بریــزه؛ یــا ســماور رو تــوی 

ســال تحویــل روشــن می ذاشــتن کــه قلقــل کنــه و زندگــی بیــاره؛ آجیــل آمــاده می کــردن؛ آش رشــته درســت می کــردن 

کــه بگــن رشــته کار دســتمونه؛ نارنــج ســر کــوزه می ذاشــتن کــه آبــش خوشــبو بشــه؛ باباهــا بــه اهــل خونــه یــه لقمــه 

ــت  ــا رعای ــه خیلی ه ــت ک ــوز هس ــم هن ــم از قدی ــی ه ــه چیزای ــا ی ــتن. ام ــه هس ــان آور خون ــه ن ــی دادن ک ــر م ــون پنی ن

ــی رن؛  ــم م ــدن ه ــه دی ــزارن و ب ــوس می ــن؛ جل ــا می کن ــم دع ــرای ه ــفره ب ــر س ــن؛ س ــی می کن ً حافظ خون ــال ــن مث می کن

ــن. ــازی می کن ــی ب ــته جمع دس

ــه  ــه کعب ــادق)ع( ب ــام ص ــاده ؛ ام ــوروز افت ــوی ن ــنگ تر ت ــای قش ــی اتفاق ه ــه خیل ــم ک ــم داری ــی ه ــای محکم روایت ه

قســم می خــورن کــه: اولیــن روزی کــه آفتــاب طلــوع کــرد نــوروز بــود و اولیــن روزی کــه بادهــای آبســتن کننده 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 بت هــا توســط ابراهیــم خلیــل؛ روز غدیر خــم؛ روز خالفــت دوبــاره حضــرت علــی و ان شــاءهللا 

روز صبــح ظهــور حجــت مــا صاحــب الزمان)عــج(.
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سوم: ضـــامن آهـو
در ادبیــات فارســی، آهــو عــالوه بــر معنــی رایــج، بــه معنــی گنــاه نیــز آمــده اســت؛ طوری کــه نظامــی در داســتان لیلــی 

و مجنــون می گویــد: »آهو ُکشــی، آهویــی بــزرگ اســت« و کشــتن آهــو را »آهــو« و گناهــی بــزرگ می دانــد.

موالیــی کــه در خراســان میزبــان آهوهــای رمیــده اســت را قرن هاســت کــه همــگان بــه »ضامــن آهــو« می شناســند و 

ــد،  ــر باش ــه بزرگ ت ــو هر چ ــه آه ــت ک ــن اس ــه ای ــر ن ــه ای دارد؛ مگ ــا و آگاهان ــام زیب ــه ایه ــم و چ ــتوانه ی عظی ــه پش ــن چ ای

ــد. ــب می کن ــن را جل ــه ضام ــتر توج ــد، بیش ــر باش ــه دردمند ت ــد، هرچ ــده باش ــار ش ــتر در دام گرفت ــه بیش هرچ

آهوهــای گرفتــار، آهو هــای بــزرگ، آهوهــای زخمــی، آهوهــای ناامیــد. چشــم های مهربانــی هســت کــه همــه آهو هــا 

ــد. ــت می کن را ضمان

چهارم: ادب و حماسه
عــده ای نــام خراســان را بــا شــعر و عــده ای بــا حماســه قریــن می بیننــد و بــر ایــن باورنــد کــه مــردم خراســان یــا بایــد 

ــال  ــد س ــاب »ص ــه ی کت ــن آزادی در مقدم ــتاد گلش ــانی. اس ــری نش ــه و دلی ــا از حماس ــند و ی ــته باش ــره ای داش ــعر به از ش

شــعر خراســان« بــا صراحــت اعــالم می کنــد کــه ظهــور شــعر فارســی از خراســان بــوده اســت. اولیــن ســبک شــعر فارســی 

خراســانی اســت و رودکــی پــدر شــعر فارســی نیــز خراســانی اســت. جالب تــر ایــن که گســتره ی شــعر فارســی در قــرن چهارم 

و پنجــم، بیشــتر حوالــی مشــرق ایــران بــوده اســت و شــاعران و نویســندگان پارســی گوی 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 

ــی را  ــان فارس ــه زب ــه در ادب و حماس ــی ک ــی توس ــم فردوس ــم ابوالقاس ــت، حکی ــی از اوس ــاهنامه فردوس ــت ش ــزار بی ــه ه ک

مدیــون ســی ســال تــالش خویــش کــرد، ناصــر خســرو قبادیانــی بلخــی معــروف بــه حجــت خراســان، امــام محمــد غزالی، 

امــام احمــد غزالــی، ابوالفضــل بیهقــی، حکیــم عمــر بــن ابراهیــم خیــام نیشــابوری، ابو ســعید ابوالخیر، عطــار نیشــابوری و 

بســیاری دیگــر از گذشــتگان و شــاعران معاصــر کــه خراســان را بــه عنــوان مهــد ادب و عرفــان و حماســه معرفــی می کننــد. 

ــه  ــی ک ــای بزرگ مردان ــد، دلیری ه ــو می زن ــم پهل ــان قدی ــه های خراس ــه حماس ــز ب ــر نی ــه ی اخی ــد ده ــن چن ــخ ای تاری

ــای  ــه در قرن ه ــر از آنچ ــه هایی بزرگ ت ــتند و حماس ــدس گذاش ــاع مق ــه دف ــه عرص ــای ب ــن، پ ــربازان وط ــوت س در کس

پیــش اتفــاق افتــاده بــود رقــم زدنــد. 18 هــزار شــهید و قریــب 48 هــزار جانبــاز و 4 هــزار آزاده، اســوه هایی هســتند کــه 

خراســان بــزرگ امــروز و خراســان بزرگ تــر دیــروز بــه آن هــا می بالــد و ســخنان بچــه رزمنــده ی شــیرمردی را بــه خاطــر 

مــی آورد کــه در شــلمچه ایــن شــعر فردوســی را زمزمــه می کــرد:

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
ــناباد  ــه س ــه ب ــام ک ــارک ام ــدوم مب ــد. ق ــاختند و می فروختن ــه می س ــگ و دیگچ ــنگی، دی ــی س ــوس از کوه ــان ت مردم

ــان و در  ــود برس ــردم س ــه م ــوه ب ــن ک ــدا از ای ــد خداون ــمان فرمودن ــه آس ــد و رو ب ــه دادن ــوه تکی ــان ک ــه هم ــید ب رس

ــد. ــا بپزی ــن ظرف ه ــط در همی ــن را فق ــذای م ــد غ ــه بع ــن ب ــد از ای ــتور دادن ــپس دس ــده. س ــرار ب ــت ق ــان برک زندگی ش

ــن آرام  ــرای پخت ــهد، ب ــادگاری از مش ــش، ی ــر آت ــاوم در براب ــرم و مق ــرکاره«، ن ــنگ های ه ــه »س ــت ک ــاال سال هاس ح

ــتند. ــت هس ــم طبیع ــا طع ــی ب غذاهای

ششم: مسجد گوهرشـاد
ــر،  ــرم مطه ــه ح ــمت قبل ــی، در س ــور گورکان ــر تیم ــم، همس ــاد خان ــط گوهرش ــاد، توس ــجد گوهرش ــای مس ــای باصف بن

بــا معمــاری باشــکوه چهــار ایوانــی و ســهمی مجــزا از موقوفــات ســاخته شــد. در زمــان ســاخت مســجد،  قوانیــن جالــب 

توجهــی وجــود داشــته اســت؛ از جملــه این کــه کارگر هــا بــا وضــو باشــند؛ کســی چهارپایــان را در حیــن کار شــالق نزنــد؛ 

در طــول مســیر بــرای چهارپایــان بارِکــش 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 

می شــده و شــاید بــه همیــن دالیــل انســانی، یکــی از ماندگارتریــن بناهــای ایرانــی اســت کــه قریــب ۶۰۰ ســال قدمــت 

دارد.

هفتم: نــقاره خــانه
ــوع  ــا طل ــه ت ــت دقیق ــوز بیس ــت هن ــح اول وق ــد. صب ــن کن ــان را روش ــه ی خراس ــا پهن ــام ت ــرد از ام ــید اذن می گی خورش

ــا)ع(  ــام رض ــرَوری ام ــر، در س ــالمِ روزی دیگ ــِن اع ــان در ضم ــه نقاره چی ــت ک ــده اس ــوا مان ــدن ه ــرای روشن ش ــاب ب آفت

ــام  ــک ام ــن مل ــه ی ای ــه یگان ــد ک ــه ای بگذاری ــد و دوگان ــه برخیزی ــد ک ــدار می دهن ــدگان را هش ــان، خواب مان ــر خراس ب

ــل  ــل و ده ــر طب ــگ ب ــن آهن ــر همی ــا« و ب ــام رض ــی ام ــا و عقب ــلطان دنی ــد »س ــاره می خوانن ــزار نق ــا اب ــت و ب رضاس

می کوبنــد و بعــد بــه آهنــگ »غریــب رضــا، موســی الرضــا« ادامــه می دهنــد تــا فــراز ســوم کــه بعــد از ذکــر غربــت امــام 

رضــا )ع( بــه آهنــگ نقــاره یــادآور می شــوند کــه دوران دوران امــام رضاســت : »ای داد رس درمانــدگان«؛ و بــر ایــن مــژده 

بــه شــادمانی ضــرب را تند تــر و شــاد مانه تر می کوبنــد کــه گویــا تذکــری نیــز هســت بــرای عن قریــب قضا شــدن نمــاز.

صــدای نقــاره کــه تمــام می شــود معنــای دیگــری اســت از آفتــاب خراســان؛ یعنــی آفتابــی کــه از گنبــد آقــا بــر سراســر 

ــد و از  ــردم را بروَبن ــش م ــب پی ــای ش ــا و قصه ه ــان درده ــه جاروکش ــت ک ــت آن اس ــاال وق ــد و ح ــوع می کن ــران طل ای

ــدود.  ــردم ب ــم های م ــد در چش ــی گنب ــگ طالی ــا رن ــد ت ــرون بریزن ــا بی صحن ه
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هشتم: سقاخانه، آب، زندگی
بایــد تشــنگی امانــت را بریــده باشــد. بایــد تــف عطــش را مــدام در ته مانــده ی گلویــت مزه مــزه کــرده باشــی. بایــد 

بغــض راه گلویــت را بســته باشــد. بایــد دلــت پــر بکشــد کــه حرفــت را بزنــی؛ کــه آبــی بــر آتــش درونــت بپاشــی. آن وقــت 

بلنــد شــوی و راه بیفتــی و  خــودت را بــه صحــن ســقاخانه برســانی و نگاهــت را بــه پنجــره فــوالد گــره بزنــی؛ یکی یکــی 

ــی؛  ــا کن ــا را امض ــک آنه ــای اش ــا قطره ه ــزی و ب ــن بری ــرش صح ــنگ ف ــر س ــی و ب ــرون بکش ــینه بی ــت را از س حرف های

ــام  ــه آب در تم ــی ک ــدر بنوش ــانی و آنق ــقاخانه برس ــن س ــه آب روش ــت را ب ــت های خالی ــه ی دس ــوی و کاس ــم ش ــد خ بع

ــن  ــاال اولی ــاند. ح ــت را بنش ــف درون ــکای آب، َت ــد و خن ــیراب کن ــدت را س ــمه های امی ــی چش ــود و یکی یک ــاری ش ــن ج ت

نورهــای خورشــید صبــح کــه بــر گنبــد طالیــی کوچــک ســقاخانه تابیــده بــه تــو نشــان می دهــد کــه هیــچ آبــی در هیــچ 

ــداده  ــال ن ــی را ج ــانده و دل کس ــی را فروننش ــش کس ــه آت ــای دور، این گون ــمه های زالل کویر ه ــی چش ــا حت ــای دنی کج

اســت؛ هیــچ آبــی ...

نهم: خوش خــُلقی
ــروع  ــت ش ــچ وق ــم هی ــا ه ــتند. خیلی ه ــنبه نشس ــر ش ــا منتظ ــد. خیلی ه ــروع کنن ــی ش ــد از جای ــا منتظرن خیلی ه

ــدم  ــه؛ ق ــا از خودمون ــت م ــدم اول رضای ــه و ق ــروع می ش ــدم اول ش ــا ق ــه کار ب ــد ک ــا می دونن ــه این ه ــا هم ــد ام نمی کنن

ــم. ــه داری ــه ک ــد رضایتی ــانه ی اون، لبخن ــه، نش ــروع بش ــون ش ــل خودم ــد از داخ اول بای

ــرحال  ــی س ــته، هرک ــدم اول رو برداش ــت ق ــب داش ــه ل ــد ب ــم و لبخن ــون دیدی ــوی خیاب ــی رو ت ــم هرک ــرض کنی ــاال ف ح

ــا  ــد. اون ــل بقیه ان ــی محف ــاط، گرم ــرحال و بانش ــای س ــه آدم ه ــد ک ــم موافقی ــما ه ــاً ش ــته. حتم ــدم دوم رو برداش ــود ق ب

ــته اند. ــم برداش ــوم رو ه ــدم س ــس ق ــد؛ پ ــت و موفق ترن ــه اس ــتر از بقی ــو کارا بیش ــون ت روحیه ش

خوش رویــی، خوش گویــی و خوش خویــی رمــز زندگــی دلپذیــر هســت. البتــه کــه ایــن همــه ی 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
همــه ی 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 عکس هــای گنبــد و بــارگاه کــف دســتت بگیــری و داســتان 

پناهــت بــه آســتان حضــرت ســلطان را تــو یــک قــاب زیبــا، یــادگاری کنــی.

ــر  ــت س ــرده پش ــه روی پ ــته ای ک ــد و گلدس ــا گنب ــی، ب ــس زیارت ــا عک ــم ب ــود؛ اون ه ــاده نب ــه س ــدن ک ــا مشتی ش قدیم ه

ــا. ــا عکاس خونه ه ــتند اون روزه ــه حالی داش ــک، چ ــِک نزدی ــود. نزدی ب
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ــه  ــی ک ــون لبخند های ــا هم ــدازن. ب ــس مین ــته عک ــرم و گلدس ــا ح ــوق ب ــون ذوق و ش ــا هم ــردم ب ــم م ــوز ه ــه هن اگرچ

ــن. ــم می ش ــر خ ــا کم ــان ت ــو می ــه ت ــوزم از در ک ــی ده. هن ــون م ــا نش ــه آق ــون رو ب دلبستگی ش

امروزیا هم همون کم حوصله ترهای دیروزیان ...

یازدهم: مادر
بابــا مثــل کــوه بــود ولــی مــادر مثــل دریاســت؛ مــوج می زنــه و ایــن طــرف اون طــرف مــی ره؛ همــه رو تــو دل خــودش 

ــای  ــا اون پاه ــردم؛ ب ــگاش می ک ــوری ن ــن ج ــتم همی ــاره؛ داش ــرو نمی ــه اب ــم ب ــی خ ــه ول ــو دلش ــه ت ــه هم ــا داده؛ غص ج

ــده  ــزرگ ش ــه مادر ب ــی وقت ــگار خیل ــه ان ــگار ن ــه ان ــی ره ک ــرف م ــرف و اون ط ــی این ط ــل نمک ــن فلف ــش همچی دردناک

همین طــور هــم ِهــی بریــده بریــده حــرف می زنــه: زن داداشــت می گفــت مــادر جــان خیلــی وقتــه قرمــه ســبزی هاتونو 

نخــوردم. راســت می گفــت ســبزی قورمــه نداشــتم. پســر خواهــرت هــم ســفارش مــرغ ربــی داده. پدرســوخته می دونــه 

حرفشــو رد نمی کنــم ولــی اینقــدر دم عیــدی بــه ســرم ریــز بــه بــرم ریــز شــده کــه نگــو؛ دیشــب تــا آخــر شــب صنــدوق 

خونــه رو بــه هــم ریختــه بــودم لباس هــای قدیمــی رو گذاشــتم دم در؛ نــو بــود گفتــم شــاید بــه درد یــه بیچــاره ای بخــوره 

شــب عیــدی...

همین طــور دســتش بــه کمــرش بــود راه می رفــت و نفــس نفــس مــی زد: تــو چــرا چاییــت رو نمی خــوری؟ بچه هــای 

تــو مظلوم تــرن مــادر؛ بگــو چــی دوســت دارن براشــون درســت کنــم. ســمنو رو کــه می دونــم حمیــد دوســت داره؛ بابــات 

رفتــه پــول نــو بگیــره اســکناس ها ریــز بــوده؛ گفتــم حــاج آقــا بــد می شــه؛ گفــت مهــم نیســت خانــوم؛ نمــی دونــم چــی 

بگــم حــاال ســال تحویــل ســاعت چنــد هســت؟

دوازدهم: پـــدر
می گفــت: بابــا! بــه ایــن فیلم هــای خارجــی نــگاه نکــن کــه بــه اســم حقــوق شــهروندی بابایــی رو کــه دعواشــون کــرده 

ــک  ــا ی ــت. باب ــه اس ــتون خون ــا س ــه. باب ــرق می کن ــتات ف ــا دوس ــه اش ب ــا قضی ــت داره. باب ــا حرم ــن. باب ــش می کن بیرون

کوهــه. بابــا خــون تــو رگ هاتــه. همیــن جــوری نیســت کــه دو تــا تـَـشـَــر زد شــکایت کنــی. بایــد بــری دنبــال حکمتــش؛ 

تشــرزدن بابــا حســاب داره. وقتــی یکــی تــو رو می زنــه چهــار تــا بــه خــودش زده. دردش میــاد. 

می گفــت مادرهــا خیلــی بایــد حواسشــون باشــه بابــا تــو چشــم بچه هــا کوچیــک نشــه. راســت می گفــت بابــا؛ وقتــی 

ــردی. ــاور می ک ــش رو ب ــردی حرف های ــگاه می ک ــش رو ن ــت های زحمتکش دس

غــرورش اجــازه نمــی داد حتــی روی تخــت بیمارســتان دســتش رو ببوســی؛ دوســت نداشــت وقتــی کــه عاشــقانه بــه 

ــرم .... ــش گ ــود، دم ــرد ب ــی م ــت، خیل ــرت داش ــی غی ــش؛ خیل ــی ببین ــه کس ــگاه می کن ــرش ن همس
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سیزدهم: جاروکـشی حــرم مطهر
اگر چــه »جاروب کــش آســتانه« عنوانــی اســت کــه خیلــی از اهــل معرفــت بــرای ابــراز ارادت و خضــوع خــود بــه امــام 

ــرا  ــت اج ــه در دو نوب ــه روزان ــا دارد ک ــمی زیب ــت و رس ــود حکای ــوی، خ ــرم رض ــی ح ــا جاروکش ــد؛ ام ــا)ع( بر می گزینن رض

می شــود. در نوبــت صبــح دربانــان در صحــن ســقاخانه بــا جارویــی در دســت می ایســتند و مــداح بــا ذکــر اهل بیــت)ع( 

شــروع می کنــد و بعــد دل هــا را تــا پشــت پنجــره فــوالد بــه عــرض ارادت می کشــاند؛ بعــد خادم هــا بــا ذکــر:

به عشق تو یاهو می زنم                    حرمُت جارو می زنم

آقا فدات شم، آقا فدات شم 

تو مــهر و مــهتاب مــنی                   آقــا تــو اربــاب منی

آقا فدات شم، آقا فدات شم 

بــه ســمت صحــن آزادی کــه پایین پــای حضــرت اســت می رونــد و آنجــا عــرض ارادتــی می کننــد و دوبــاره برمی گردنــد. 

عصــر همیــن مراســم بــه ســمت باال ســر حضــرت یعنــی صحــن جمهــوری اســالمی انجــام می شــود. مراســمی کــه مــردم 

ــل  ــد و دخی ــا می دهن ــان را صف ــد و دلش ــرون می ریزن ــا بی ــاروی خادم ه ــا ج ــراه ب ــان را هم ــا و ناراحتی هایش بغض ه

ــوند. ــوالد می ش ــره ف پنج

چهاردهم: ســیاوش
گویــا روزی پهلوانــان ایــران بــه رســم شــکار در مــرز ایــران، زنــی را می یابنــد از ســرزمین تــوران کــه درمانــده بــوده اســت 

ــاه  ــد و کاووس ش ــیاوش می نامن ــه س ــود ک ــدی می ش ــب فرزن ــاه از او صاح ــد و ش ــه می کنن ــران هدی ــاه ای ــه ش و او را ب

ــوزد و  ــه او بیام ــردی را ب ــی و جوانم ــن پهلوان ــد و آیی ــش کن ــتان بزرگ ــا در سیس ــپارد ت ــتم می س ــه رس ــیاوش را ب ــران س ای

ــیاوش  ــادری س ــودابه، نام ــا س ــد؛ ام ــزد او می آی ــه ن ــود و ب ــاه می ش ــدار ش ــب دی ــد، طال ــه می رس ــال ک ــه کم ــیاوش ب س

ــور  ــزرگ عب ــی ب ــود از آتش ــار می ش ــی ناچ ــات بی گناه ــرای اثب ــیاوش ب ــد و س ــه می چین ــی دوزد و دسیس ــم م ــه او چش ب

ــوران  ــا ت ــگ ب ــه جن ــه ها ب ــن دسیس ــرار از ای ــرای ف ــا ب ــذرد؛ ام ــالمت از آن می گ ــه س ــوزاند و او ب ــاکان را می س ــه ناپ ــد ک کن

مــی رود و شــاه تــوران کــه خــواب دیــده اســت بــه دســت او کشــته می شــود، از در دوســتی در می آیــد؛ صلــح می کنــد و او 

را بــا احتــرام بــه کشــورش دعــوت می کنــد و ســیاوش کــه خاطــره ای خــوب از ایــران نــدارد بــه تــوران مــی رود و همســری 

ــف و  ــورد لط ــه دارد م ــی ک ــرام و بزرگ ــبب احت ــه س ــز ب ــا نی ــا اینج ــرد ام ــاه را می پذی ــر پادش ــپس دخت ــر و س ــر وزی دخت

ــد. ــل می رس ــه قت ــیاب ب ــرادر افراس ــگ ب ــه نیرن ــود و ب ــر می ش ــری دیگ ــار مک ــاز دچ ــرد و ب ــرار می گی ــادت ق حس

ــازد  ــوران می ت ــه ت ــد و ب ــم می کن ــه دو نی ــر ب ــا خنج ــدکار را ب ــده ب ــودابه مادر خوان ــیاوش، س ــی س ــه خونخواه ــتم ب رس

پهلوانان شــان را می کشــد امــا پادشــاه می گریــزد.
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پانزدهم: مشهد؛ شهر جهانی سنگ های قیمتی
ــنگ ها  ــهرجهانی گوهرس ــوان ش ــه عن ــهد ب ــتی )world craft city(؛ مش ــع دس ــهرهای صنای ــه ش ــتای آیین نام در راس

معرفــی شــده اســت.  عــالوه بــر تنــوع بســیار گوهرســنگ ها در معــادن اطــراف مشــهد، ســنگ فیــروزه و فیروزه تراشــی 

شــهرتی جهانــی دارد.

ــک و  ــر، خش ــای بای ــنگ در محیط ه ــن س ــود. ای ــکیل می ش ــر تش ــر از 2۰ مت ــق کمت ــا عم ــطحی ب ــروزه در س ــای فی رگه ه

ــه  ــنگی  ک ــود. گوهرس ــت می ش ــد(، یاف ــاال باش ــود در آن ب ــس موج ــزان م ــه می ــی ک ــس )مناطق ــوب های م ــْا در رس عمدت

ــطح  ــه س ــده و ب ــرون آم ــذ بی ــت ها و مناف ــه الی شکس ــار از الب ــا فش ــن و ب ــق زمی ــی از عم ــی گرمای ــد دگرگون ــی فرآین ط

ــا  ــد. ب ــکیل می ده ــروزه را تش ــل الزم فی ــی مراح ــس از ط ــده و پ ــب ش ــس دار ترکی ــطحی م ــای س ــا محلول ه ــد، ب می رس

ورود دیگــر کانی هــا بــه ســاختار مولکولــی فیــروزه در هنــگام فرآینــد تشــکیل آن، گوناگونــی رنــگ در ایــن ســنگ پدیــدار 

ــی آن  ــاختار مولکول ــه س ــدن ب ــا ملحق ش ــیلیکون و روی ب ــز، س ــم، منگن ــیم، منیزی ــن، کلس ــون آه ــری چ ــود. عناص می ش

بــر روی رنــگ و ســختی اثــر گذاشــته و رنــگ فیــروزه را از آبــی آســمانی تیــره تــا ســبز تیــره و بــا طیف هــای بســیار مختلفــی 

از ایــن دو رنــگ تغییــر می دهنــد. هــر چــه مــس موجــود در فیــروزه بیشــتر باشــد، رنــگ آن آبی تــر و وجــود آهــن، کانــی 

ســبز تری را تشــکیل می دهــد. البتــه فیــروزه خــاص مناطقــی بــا ســنگ های آذریــن نبــوده و در نقــاط دیگــر نیــز یافــت 

شــده اســت. 

فیــروزه دارای خــواص درمانــی بــرای بیماری هــای جســمی و روحــی اســت و یکــی از محبوب تریــن ســنگ های تزئینــی 

ــد و  ــک می کن ــل کم ــت عق ــه حکوم ــان ها ب ــق در انس ــت و عش ــاد صداق ــا ایج ــروزه ب ــنگ فی ــد. س ــاب می آی ــه حس ــز ب نی

همیــن عوامــل باعــث شــده اســت کــه از ایــن ســنگ بــه عنــوان ســنگ صلــح و خــوش یمنــی یــاد شــود.

شانزدهم: طبیعت و محیط زیست
دیــن اســالم، دیــن پاکــی و ســالمتی اســت و دســتورات فراوانــی بــرای نگهــداری طبیعــت و حفــظ محیــط زیســت دارد. 

در قــرآن کریــم آمــده اســت کــه: »مايیــم كــه هــر چيــزى را بــه انــدازه آفریده  ايــم« و ایــن ســخن حکایــت از نظــم حاکــم بــر 

ــای  ــت و آلودگی ه ــود در طبیع ــامانی های موج ــه نابس ــد ک ــت می آی ــه دس ــه ب ــن نتیج ــت دارد و از آن ای ــان و طبیع جه

زیســتی، ناشــی از بهــره وری نادرســت از طبیعــت و منابــع آن اســت. همچنیــن در قــرآن کریــم آمــده اســت کــه: »از حــد 

ــط  ــا محی ــت ب ــار ناشایس ــه رفت ــانی ک ــاس کس ــن اس ــر ای ــى دارد« و ب ــت نم ــدگان را دوس ــد گذرن ــدا از ح ــه خ ــد ك مگذری

زیســت دارنــد از رحمــت خداونــد محــروم خواهنــد بــود.

ــات  ــد در آن حی ــدی بای ــل های بع ــروز و نس ــل ام ــه نس ــت ک ــط زیس ــت از محی ــالم حفاظ ــن اس ــی در دی ــور کل ــه ط ب

اجتماعــی رو بــه رشــدی داشــته باشــند، یــک وظیفــه دینــی تلقــی می شــود. پیامبــر اســالم )ص( در مــورد نقــش فضــای 
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ــه  ــه آب روان و ب ــبزه و ب ــه س ــگاه ب ــد: ن ــنی دیده ان ــه  روش ــه پای ــت ک ــز اس ــه چی ــد: »س ــت می فرماین ــط زیس ــبز در محی س

ــو« روی نیک

هفدهم: کاسب با انصاف
خــدا امــوات شــما رو بیامــرزه. پــدرم خــدا بیامــرز می گفــت: صبح هاراســته کاســب ها، تاریــک روشــن هــوا، یکــی یکــی 

ــِی روزی  ــه کثیف ــد ک ــارو می کردن ــد آب ج ــن. بع ــمت می کن ــح قس ــد روزی رو صب ــد و می گفتن ــی ش ــاز م ــا ب ــازه ه در مغ

ــم  ــردم ه ــرد.  م ــر می ک ــب ها رو پ ــته کاس ــفند راس ــوی اس ــح ب ــه و صب ــم می کن ــوت روزی رو ک ــار عنکب ــه؛ ت ــم می کن رو ک

ــازار. ــو ب ــود ت ــق ب ــی رون ــون اول صبح ــد از هم ــا  بودن ــرحال تر از حااله س

ــب های  ــود. کاس ــر ب ــون بهت ــالق کار و بارش ــوش اخ ــب های خ ــت: کاس ــام می گف ــما رو. باب ــوات ش ــرزه ام ــدا بیام خ

شــوخ طبع کار و بارشــون بهتــر بــود. حــاال بعضی هــا هــم بــودن اخمــو و بی انصــاف 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 اخــالص و عمــل، جانشــان را در دســت گرفتنــد و بــرای دفــاع از اعتقادات 

ــن  ــتند و در ای ــالمی داش ــران اس ــاع از ای ــمگیری در دف ــش چش ــم نق ــهد ه ــردم مش ــتند. م ــدان گذاش ــه می ــا ب ــن پ و وط

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 می گرفتنــد و در خیــل عظیــم لشــگر 

»فرســتادگان رضــا« رهســپار جبهه هــا می شــدند. جایــی کــه آخــر داســتان هــم بــه همانجــا ختــم مــی شــدو پیکرهــای 

مطهــر شــهدا، در آخریــن زیــارت خــود، بــه طــواف مضجــع شــریف امــام رئــوف نائــل می شــد.

حــرم مطهــر رضــوی داســتان های فراوانــی دارد، امــا حتمــاً قصه هــای فرســتادگان رضــا)ع(؛ از برجســته ترین 

آنهاســت.


