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زادگاه جمع و جور دکتر علی شریعتی
در دل کویر خراسان دیدن دارد

ستارهی
مز ینان
آبانبار ،چش�مه ،قبرستان دیرین،
تکیهی عزای حس�ینی و حس�ینیه از
دیدنیه�ای دیگ�ر مزینان اس�ت؛
دهستانی با نزدیک صد و پنجاه شهید
واالمق�ام دوران دفاع مقدس .یکی
از عکسهای این صفحه ،مجس�مهی
بزرگ و واقعا زیبای دکتر ش�ریعتی
را نش�ان میدهد در ح�ال نگارش
«کویر» .آن دو تای دیگر هم دو نمای
دیگر از مزینان عزیزند

حق :با ماشین خودم هر وقت مشهد بروم ،حتما توقفی در
مزینان خواهم کرد که هفتاد کیلومتر قبل از سبزوار است
و هفت کیلومتر پایینتر از داورزن .از بس به زادگاه معلم
شهید رفتهام که در مزینان چند تایی دوست دارم؛ از جمله
علیاصغر مزینانی زارعی که بسیاری از کویریات ماندگار
ش��ریعتی را به ش��کل اعجابآوری حفظ است .افسوس
میخورم بابت تخریب خانهی پدری دکتر در دهس��تان
چهارهزارس��الهی مزینان که گویا در نهایت بدسلیقگی و
تنها به علت عریضتر ک��ردن کوچهای اتفاق افتاده .لیکن
بسیار شادم که هم در ورودی مزینان و هم در خود مزینان
و هم در میان اهالی مؤمن ،انقالبی و شهیدپرور مزینان و

هم البته در میدان منتهی به کاروانس��رای شاهعباسی و
بسیار دیدنی و دلربای مزینان ،نام و یاد و خاطره و تجسم
و نقش و نگار زندهیاد دکتر علی ش��ریعتی ساری و جاری
اس��ت .توصیه میکنم بروید و حتما مزینان را ببینید .در
قدمت دینی این کوی��ر آباد ،همین بس ک��ه روزگاری نه
چندان ماضی حوزهی علمیه هم داشته که البته هنوز هم
آثاری از ساختمان کهنش باقی است .فیالحال اما مسجد
جامع و کتابخان ه به حیات خود ادامه میدهند که بالشک
برای اصحاب سیر و سفر بس��ی جای دیدن دارد .آبانبار،
چشمه ،قبرستان دیرین ،تکیهی عزای حسینی و حسینیه
از دیدنیهای دیگر مزینان اس��ت؛ دهس��تانی با نزدیک

صد و پنجاه ش��هید واالمقام دوران دف��اع مقدس .یکی از
عکسهای این صفحه ،مجس��مهی ب��زرگ و واقعا زیبای
دکتر شریعتی را نش��ان میدهد در حال نگارش «کویر».
آن دو تای دیگر هم دو نمای دیگر از مزینان عزیزند .خوب
اس��ت بدانید مزینان اصلی در حوالی قلعهی تصویر افقی
بوده اما به علت سیلی مهیب در حدود دویست سال پیش،
به محل فعلی که مقداری باالتر اس��ت نقل مکان میکند.
قطع به یقین اگر حقیر ج��ای تصمیمگیرندگان خطهی
س��بزوار بودم ،دس��ت مختصری روی این کاروانسرای
تاریخ��ی میکش��یدم؛ منباب ج��ذب مس��افر بیشتر و
اینکه حتی عالوه ب��ر بازدید ،به اس��تراحتگاهی کامال

دنج برای زوار ام��ام مهربانیها تبدیل ش��ود .الغرض! اگر
مطهری و جالل و ش��ریعتی و حتی خمین��ی و خامنهای
مظلوماند ،یکی هم برای این است که من و توی ایرانی ،قدر
«فریمان» و «اورازان» و «مزینان» و «خمین» و «خامنه»
را نمیدانیم و سرمایهی مملکت را در دبی و آنتالیا و تایلند
و چه و چه ،میزنیم به شاخ گاو...
س�ئوالی و عرضم تمام :کدام ش��ما تا به ح��ال به این
صرافت افتادهاید که بروید و اقال برای یک بار هم که شده
#خامنه را از نزدیک ببینید؟
جوابی و عرضم تمامتر :من و ش��ما فق��ط در عالم ادعا
#ایران را دوست داریم!
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