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ای دوست
ای جاودانه مرد
ای ماندنی ترین

یادت همیشه سبز
نامت همیشه در دل شیداییان بلند

ای آیه های نور
در جاری کالم تو پیدا

اینک خدای را
لختی درنگ کن

با ما بگو
در ما بخوان

وقتی که نیستی
ما در کدام شعله بسوزیم

ما در کدام شعله به آتش کشیم دل
در شعله های یاد تو؟ 

یا در نگاه خستۀ دیروزت؟ 
ما در کدام شعله بسوزیم؟ 

ای داغ صد حدیث به دل برده در سکوت 
با ما بگو

شرح بلند آن غم پنهان خویش را
بر تو چه رفت

ای مرد
ای بهترین کالم

ای شعر ناب قرن
تو در کالم نیز نمی گنجی

یا آنکه شعر من
این کودک ضعیف دبستانی خیال

یارای آنکه یاد تو را باز
در خویش پرورد

هرگز نداشته است
من در کدام واژه تو را میهمان کنم؟

من در کدام واژه بجویم نشان تو؟
من در کدام آینه

تصویر منعکس شده ات را
پیدا کنم؟    

شاید در قطره های اشک یتیمی 
          از یک شهید

شاید     

امیر فخر موسوی               به جای سرمقاله

وقتی که نیستی
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روزی ک��ه حیم- اعصاب نورد س��نگ بن��ای کلوپ اعصاب ن��وردی خود را در 
زیرزمین خانۀ پدری اش گذاش��ت، هیچگاه تصور نمی کرد که موج اعصاب نوردی 
هم��ه ج��ا را فرا بگی��رد و در همۀ مقاطع اجتماع��ی نفوذ کند و ملّت، خواس��ته و 

ناخواسته در این رود عظیم غلت بزنند. 

از اعضای کل��وپ اعصاب  یک��ی 
نوردی که از فاش ش��دن نامش به 
شدت دلخور می شود، با ارسال یک 
ایمیل محت��رم، حیم- اعصاب نورد 
را در جریان یک حادثۀ بی نظیر در 
صنع��ت حمل و نقل هوایی کش��ور 
ق��رار داد! مطالعۀ ای��ن خبر ما را با 
نوعی اعصاب نوردی آش��نا می کند 
که به آن اعصاب نوردی خروس��ی 
می گوین��د. این حادث��ۀ بی نظیر در 
یکی از فرودگاههای خوشگل کشور 

اعصاب نوردی

اعصاب نوردی خروسی

که نخواست نامش فاش شود اتفاق افتاده 
است. توضیح اینکه مردم ما مجبورند از 
این فرودگاه تردد کنند و به این طرف و 
آن طرف بپرند، حتی اگر سالن تشریفات 
گمرکی و سیس��تم تهویۀ س��الن انتظار و 
سیس��تم حفظ حرارت سطح باند فرود و 
برج مراقبت و حتی هواپیما نداشته باشد 
چون مسؤوالن امر کلّی روی بیابان زدایی 
بیابانه��ای اطراف آن و ب��اال رفتن نرخ 
زمینه��ای بای��ر این مرز و بوم حس��اب 

کرده اند. 

خروسهای بال تکلیف

حیم- اعصاب نورد

با اجازۀ ایسنا

تصویرگر: مجید صالحی
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از آنجای��ی ک��ه ب��رادران افغانی ما 
کلّی در س��اخت و س��از و کنده کاری 
ای��ن مملکت س��هیم بوده اند و خدمت 
کرده اند، یک پزشک ایرانی هم تصمیم 
می گیرد به خروسهای افغانی و مرغهای 
افغانی یک خدمت اساسی کند. او 50 
عدد خ��روس الری جنگنده را با نیت 
تکثیر و اصالح نژاد خروس��های افغانی 
ب��ه افغانس��تان ص��ادر ک��رد ولی در 
افغانس��تان متوجه شد که این خروسها 
کالًاّ سرباز فراری هستند و مجوز ورود 
به افغانس��تان را ندارند. البته بعضی ها 
هم گفته اند که خروسها ویزا نداشته اند. 
به هر حال پس از یک ماه س��رگردانی 
خروسها در فرودگاه کابل، آقای دکتر 
خیلی خیلی ت��الش و دوندگی می کند 

آق��ای دکت��ر قص��ۀ م��ا 
زندگی اش را تعطیل می کند 
و روزی ص��د ه��زار 
تومان هزینه می کند 
ک��ه ب��رای آن زبان 
بس��ته ها آب و دان��ه ب��ه 
ف��رودگاه بب��رد. البت��ه کارمندان 
فرودگاه هم خوش��حال می شوند 
چون یک چّک��ه آب هم در روز 

گیر آنها می آمد. 

ای��ن تراژدی از اینجا آغاز نمی ش��ود 
بلکه اآلن یک س��اعت اس��ت که دارم 
جزئیاتش را برای ش��ما شرح می دهم. 
به هر حال خروس��های حیوونکی یکی 
یکی و تک تکی جان خود را در سوانح 
مختلف از دس��ت دادند. یکی را گربه 
جوی��د، یکی رفت زیر چ��رخ هواپیما و 
چندتایش��ان هم پس از پیچیدن دود و 
بوی جوجه کباب در محوطۀ فرودگاه، 

ناپدید شدند! 

تا موفق می ش��ود خروس��ها را به وطن 
عزیزشان ایران برگرداند ولی از آنجایی 
که این بخت برگشته ها مجوز ورود به 
ایران را هم نداشتند )چون مجوز ورود 
ب��ه کابل را نداش��تند و در نتیجه آنها 
هم خودش��ان را مس��ؤول نمی دانستند 
که ب��رای خروس��های دیپورت ش��ده 
مجوز صادر کنند(، خروس��ها در همان 
فرودگاه��ی ک��ه ذکر خی��رش رفت، 

بازداشت می شوند. 

پزشک خدمتکار

مس��ؤوالن فرودگاه با تصور اینکه این 
س��وله های خالی از س��کنه و امکانات 
چه قدر می تواند ش��بیه یک مرغداری 
خیلی خیلی بزرگ باشد، خروسها را در 
سالنهای آنجا رها می کنند، بلکه  با نگاه 
کردن مداوم ب��ه هواپیماها یاد بگیرند 
پرواز کنن��د و به یک پرن��دۀ جنگنده 

تبدیل شوند! 

آغاز تراژدیشغل جدید دکتر
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پزش��ک محت��رم که سرنوش��ت غم 
انگی��ز خروس��های خ��ود را می دی��د، 
ناگهان جوگیر ش��د و روزی از روزها، 
خروس��های خ��ودش را دزدید تا همه 
بتوانند از نفسهای راحتی که می کشند، 
کیف کنند. چون خروسها جنگی بودند، 
دم به دقیقه ب��ه همدیگر می پریدند و 
ایجاد اغتشاش و بی نظمی می کردند و 
حراست فرودگاه باید کار و زندگی اش 
را رها می کرد و برای جدا کردن آنها از 
یکدیگر، عازم منطقۀ درگیری می ش��د. 
در ضم��ن با وجود خروس��ها، خواب از 

از این ماجرا چند درس می  گیریم؛ 
اوالً که اعصاب نوردی به عنوان یک 
ورزش همگانی فقط در کش��ور ما رایج 
اس��ت و ما باید آن را ه��ر چه زودتر 
به کش��ورهای همسایه نیز صادر کنیم. 
البته قب��ل از ص��دور، مجوزهای الزم 
تهیه شود تا سرنوشت آن مثل خروسها 
نش��ود چون ظاهراً اعصاب نوردی در 
ممالک دیگر جدی گرفته نمی شود. اگر 

چشم مأموران و کارمندان آن فرودگاه 
رفت��ه بود و حت��ی نمی توانس��تند یک 

چرت بعد از نهار بزنند! 
عاقب��ِت دزدی که ام��وال خودش را 
دزدید چنین شد که در حال حاضر هر 
کس از این ماجرا باخبر شده برخودش 
وظیفه دی��ده که بدود و از دکتر بخت 
 برگش��ته شکایت کند. جالب این است 
که ش��اکیان، هم��ان افرادی هس��تند 
ک��ه باید این مس��ئله را ح��ّل و فصل 
می کردند و این همه قش��قرق، حاصل 

بی توجهی خود آنهاست! 

پزشک متواری قاچاقچی! 

نتیجه گیری

افغانیها یک نوک سوزن روحیۀ اعصاب 
نوردی داش��تند، خروسها نمی توانستند 
بی دردس��ر به مدت یک ماه در کشور 
افغانستان و در فرودگاه کابل به راحتی 
زندگ��ی کنند و به محض رس��یدن به 
ایران این همه بدبختی گریبانش��ان را 

بگیرد. 
دومًا اگ��ر افغانها یک سرس��وزن به 
اعصاب ن��وردی فکر می کردند همانجا 

سر ضرب خروس��ها را زمین می زدند 
و س��ر می بریدند و یک بزم ملی به راه 
می انداختن��د و با جوجه کبابهای الری 
حال��ی می بردن��د و به ریش پزش��ک 

خیرخواه می خندیدند. 
اگر هم پزش��ک خیرخ��واه اعتراض 
می ک��رد، می گفتن��د م��ا خروس��ها را 
انگشت نگاری کردیم، دیدیم نفری یک 
انگش��ت کم دارند. بعد فهمیدیم یک 
ریگی به کفشش��ان است و برای همین 

همگی را اعدام کردیم، بعد خوردیم! 
به ه��ر حال پزش��ک محت��رم خیلی 
شانس آورده است که اعصاب نوردی 

فقط در اینجا رایج است! 
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به تعدادی نیروی کار ماهر به ش��رط نداشتن قیافه های 
تابلو جهت پخش یک س��ری اقالم و اجناس کاماًل مجاز 

نیازمندیم. 

ارادتمند: فری درستکار

فاضل ترکمن طنز

نیازمندی ها و آگهی ها 

دیگر نگران هواپیماهای قراضه و سیستم ضایع مسافرتهای 
هوایی نباش��ید ما ب��ا انگولک ژنتیکی برخ��ی االغها، االغهای 
پرن��دۀ کاماًل ایمن و ضمان��ت دار پ��رورش داده ایم. کاهش 
چش��مگیر آمار س��وانح هوایی برگ زرینی به کارنامۀ افتخار 

االغ های ویژۀ ما افزوده است! 
مؤسسۀ هوایی االغیانا

تورو خدا کمک! 
در عس��ر رایانه و غرن 31 م��ا نیاضمند پیش رفت 
ضبان فارصی و طرور کردن لقات بی گانه هس��تیم. به 
همین مناس��بت از اساطید ضبان و ادبی ات فارصی به 
خصوس اصاطیدی که همیش��ه نمره دیکطه شان باالی 

17 بوده است دعوت به همکاری مصتمر میشود. 

 اهالی فرحیخطه فارصی را تاس به داریم
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عیب زدایی سخت افزاری

نی
ایا

ت پ
سم

ق

كامپیوتر روشن می شود و متناوباً  
بوق می زند، باال نمی آید

کامپیوتر را خاموش کنید و ببینید 
آیا حافظۀ RAM ش��ما به درستی 
نصب شده اس��ت یا خیر. اگر الزم 
اس��ت آن را بیرون آورید و دوباره 

جا بزنید. 

اگ��ر سیس��تم ب��اال می آی��د ولی 
را مش��اهده می کنی��د،  مش��كالتی 
در این ج��ا دو مش��كل عمده ذکر 

می شود: 
كامپیوتر ش��ما در هن��گام نصب 
سیس��تم عامل بارها از حركت باز 

می ایستد 
 CPU عل��ت آن می تواند گرمای
باشد، بخصوص CPU های شرکت 
AMD ی��ا CPU ه��ای قدیمی ت��ر 
ش��رکت INTEL. چ��ك کنید آیا 
ف��ن CPU به خوبی عمل می کند و 
چك کنید آیا هیت س��ینك )قطعۀ 
آلومینیومی ک��ه روی CPU نصب 
ش��ده و معموالً رنگ نقره ای یا سیاه 
دارد( به خوبی نصب شده است و با 
س��طح CPU کاماًل موازی است یا 
خیر. مطمئن ش��وید از هیت سینكی 
استفاده می کنید که ساخت شرکت 

سازندۀ CPU رایانه است. 
مشكالتی در سیستم عامل همراه 
با صفحات آبی كه ظاهر می ش��ود 

دارید
خطاهایی که در هنگام کپی کردن 
فایله��ای Setup )فایل های نصبی(

بوجود می آیند بخصوص در ویندوز 
2000 و XP، به احتمال زیاد نشانۀ 
 RAM وج��ود مش��كل در حافظۀ
شماست. این امكان هم وجود دارد 
که مش��كل از هارد دیس��ك ش��ما 
باش��د. اگر خطاها همراه با صفحات 
 Page Fault آبی است که در آنها
دیده می شود، یقینًا مشكل از حافظۀ 

RAM شماست. 

مهندس سروش مسعودی

دیجیت رایانّیه

در ادامۀ عیب یابیهای هفتۀ گذشته به بیان دیگر مشكالتی 
که ممكن است رایانۀتان با آن روبرو شود، می پردازیم: 

سیستم روش��ن می شود، یكسری 
بوقهای سریع می زند، باال نمی آید

ببینی��د آی��ا کارت گرافی��ك ب��ه 
درستی روی اسالت AGP نشسته 
اس��ت یا خی��ر. اگر مق��دار کمی از 
کارت گرافی��ك خارج از اس��الت 

AGP باشد، سیستم باال نمی آید. 
چند مش��كل دیگر هم وجود دارد 
که به وس��یلۀ این بوقها شناس��ایی 
می شود اما دو مورد باال معمول ترین 

موارد است. 
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  اگر دوس��ت دارید پسورد )رمز عبور( ایمیل و آیدی خود را در سایت 
یاه��و ع��وض کنید، باید بدانید که این کار به چند طریق انجام می ش��ود. 
از آنجا که کاربران یاهو مس��نجر بس��یار زیاد هستند، این بار قصد داریم 
ترفندی را به ش��ما معرفی کنیم که با اس��تفاده از آن می توانید پس��ورد 

یاهوی خود را از طریق یاهو مسنجر تعویض کنید. 
1. با ID و پسورد خودتان به یاهو مسنجر وارد شوید. 

قس������م���ت  وارد   Messenger م�����ن���������وی  از   .2
Messenger Yahoo! Account Info شوید. 

3. در صفحۀ باز شده باید مجدداً پسورد خود را وارد کنید. 
 Change Password 4. در صفحۀ باز ش��ده روی عبارت آب��ی رنگ

کلیک کنید. 
5. حال پسورد قدیمی و سپس پسورد جدید خود را وارد کنید. 

6. در پایان برای ثبت اطالعات بر روی Save کلیک کنید. 
از این پس باید برای ورود به ID و ایمیل خود از پسورد جدید استفاده 

کنید. 

Messenger تغییر پسورد از طریق
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نویسنده: محسن وطنی
تصویرگر: زهراسادات موسوی

ای کاش مادرم... 

10

داستان

آدم تا وقتی بّچه است همینطور دلش 
می خواهد بزرگ و بزرگتر شود. آدم تا 
وقتی بّچه است خیال می کند همینطور 
که بزرگ می ش��ود چیزهای بیش��تری 
را به دس��ت می آورد اّما یک دفعه که 
حسابی بزرِگ بزرگ شد، می فهمد که 
هر چه بزرگتر ش��ده اس��ت چیزهای 
اس��ت؛  داده  دس��ت  از  را  بیش��تری 
چیزهایی که دیگر هیچ وقت دوباره به 
زندگ��ی آدم برنمی گردند و هیچ چیز 
دیگ��ری در این دنیای به ظاهر بزرگ 
پیدا نمی شود که جای خالی آن را برای 

آدم پر کند. 
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هم باالخره بزرگ می ش��وم و چیزهای 
زیادی را به دس��ت م��ی آورم. آن روز 
بزرگترین چیزی که در زندگی ام داشتم 
آرزوهایم ب��ود؛ آرزوهایی که آن روزها 
اص��ًا فکر نمی کردم ک��ه اینقدر پوچ و 
ب��ی ارزش باش��د؛ مثل پولدار ش��دن یا 
رئیس شدن یا حتی از ناظم مدرسه هم 
قوی تر ش��دن یا یک چیزهای بیخودی 

مثل همین چیزهایی که گفتم. 

یادش آمد ک��ه آن روز مادر یتیمچه 
گذاش��ته بود روی چ��راغ عاء الدین و 
کمی هم شلغم پخته بود. آن روزها زیاد 
از شلغم خوشش نمی آمد یا حداقل مثل 
این روزها که حوصله اش نمی کشد برای 
خودش ش��لغم بپزد کشته و مردۀ بوی 
شلغم نبود اّما بخار شلغم که توی اطاق 
می پیچید حس می کرد که افراد خانواده 
به هم نزدیک تر ش��ده اند. مادر، روزها 
بیش��تر پای دارقالی می نشست و کمتر 

فرصت داشت با مصطفی بازی کند. 
مادر را به یاد آورد که آن روز مدام با 
عصبانّیت فریاد می کشید که: »مصطفی، 
ذلیل مرده! پاشو برو نون بگیر! االن نون 
تموم میشه.« و به یادآورد که گفته بود: 
»مامان! تو رو خدا ب��ذار کارتون ببینم. 
تموم که شد میرم می گیرم. مگه روزی 
2 س��اعت بیشتر کارتون میده؟« و پدر 
را به یاد آورد که بی سر و صدا رفته بود 
نان گرفته بود، آورده بود، گذاش��ته بود 
توی سفره و از بوی تازۀ نان دم غروب 

این چند جمله را پدر، س��الها پیش با 
دس��ت خّط خودش روی ورقۀ دوم یکی 

از کتابهای مصطفی نوشته بود. 
یادش آمد برعکس همیش��ه که پدر، 
مصطفی را به کتابفروشی می برد و او را 
آزاد می گذاشت تا هر کتابی که خودش 
دوس��ت دارد انتخاب کند، یک بعد از 
ظهر سرد زمس��تانی که پدر از سر کار 
به خانه برگشت کنار چراغ عاء الدین 
نشست، دستهایش را به هم مالید و این 
کتاب را از جیب بزرگ ُکت سبز رنگ 
کهنه اش بیرون آورد و به مصطفی داد. 

ی��ادم آم��د که ت��ا کت��اب را گرفتم، 
دست خّط بابا را شناختم. همیشه عادت 
داش��ت با خودکار مشکی بنویسد. خط 
بسیار قشنگی هم داشت. بابا کارگر بود 
و فکر می کنم انگش��تهایش برای نوشتن 
کم��ی زمخت بودند اّم��ا خیلی نازک و 
ظریف می نوش��ت. دس��ت خّطش یک 

جورهایی شبیه دلش بود. 
ی��ادم آمد آن روز ک��ه کاس دوم یا 
س��وم ابتدایی بودم، زیاد درست معنی 
جمله های بابا را نفهمیدم. یادم آمد آن 
روز به جز همین کتاب داستانی که بابا 
برایم خریده بود و چند تا اس��باب بازی 
پاس��تیکی که نه راه می رفتند و نه آواز 
می خواندند، چیز دیگری نداش��تم که از 
دس��ت دادنش مرا نگران کند و یا مرا 
از بزرگ ش��دن بترس��اند. آن روز تنها 
چیزی که به فکرم رسید این بود که من 
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ک��م نداش��ت. زیبایی چه��ره اش توی 
قلبش ریخته بود و شانه هایش به نظر 
می رسید که می تواند سنگینی تمام دنیا 

را تحّمل کند.
کتاب را از توی قفسه درآورد و یک 
ب��ار دیگر دس��تخط پدر را ن��گاه کرد. 
ای��ن کتاب را خیلی خوب نگاه داش��ته 
بود؛ ش��اید تنها به این خاطر که معنی 

جمله های پدر را بفهمد.
کتاب را بست و داخل قفسه گذاشت. 
با خودش عهد ک��رد که کتاب را تا 8 
س��الگی ایلیا نگه دارد هرچند مطمئن 
بود که ایلیا هم خیلی دیر متوّجه معنی 

 اسم این کتاب می شود.

پدر ک��ه می ش��وی نمی توان��ی همۀ 
حواست را به برنامۀ کودک جمع کنی. 
باید حواس��ت به اجاره خانه و قس��ط 
بانک و حقوق ماهیانه و هزار چیز دیگر 

باشد که کم نیاوری.
یادم آم��د که بابا کمت��ر دربارۀ این 

چیزها جلوی ما صحبت می کرد. گاهی 
خیلی کوت��اه یک چیزهای��ی به مامان 
می گفت و ما بعضی وقتها می دیدیم که 
یواشکی یک قطره اشک از چشم مامان 
سر می خورد و تاالپی روی موزاییکهای 

حیاط پخش می شود.
ایلیا دستانش را دور گردن طّیبه گره 
کرده و روی شانه هایش خوابیده است. 
گریه که می کند مدام می گوید: ماما... 

ماما... ماما...
نمی توانم تشخیص بدهم که ایلیا معنی 
کلمۀ مام��ان را می فهمد یا همینطوری 

دارد از خودش صدا درمی آورد.
دلم عجیب برای مامان تنگ می شود 
و کودکیهایم را ش��فاف تر از همیشه به 

یاد می آورم.
طّیبه تمام حواسش به ایلیاست. تمام 
دنیا به اندازۀ ش��انه های مادرم س��رم 
را نگه نمی دارد. ش��انه هایم می لرزد و 

کسی نیست که آرامم کند.
ای کاش مادرم زنده بود...

فهمیده بود که شّر نان گرفتن از سرش 
کم شده است. 

ی��ادم آمد ک��ه مامان وقتی با ش��انۀ 
آهن��ی اش به گره ه��ای فش��ردۀ قالی 
می کوبی��د ب��ا ضرباهن��گ هر ش��انه 
ش��عر می خواند و ش��عرها چه به جانم 
می نشست. گاهی وقتها من هم با همان 
ضرباهنگ ش��عر می خواندم. شعرهایم 
ریتم داش��ت ولی معنی نداش��ت. آن 
روزها ریتم خیلی برای��م مهم بود ولی 
معن��ی خیل��ی چیزه��ا را نمی فهمیدم. 
معن��ی اجاره خانه، معنی قس��ط بانک، 
معنی حق��وق ماهیانۀ بابا یا حّتی معنی 
اس��م کتابی که بابا برای��م خریده بود: 
»باغهای روس��ری مادرم«؛ اسم کتاب 
همین بود. بله، دقیقًا توی خاطرم مانده 
اس��ت. آن روزها معنی باغ روس��ری 
را نمی دانس��تم و مامان که از بس در 

کنارم بود، نمی دیدمش. 
همینط��وری  دنی��ا  می ک��ردم  فک��ر 
خوشبوس��ت. بزرگتر که شدم فهمیدم 
دنیا هیچ رنگ و بویی ندارد و آن عطر 

بهشتی، بوی روسری مادرم بود. 

ی��ادش آم��د ک��ه همس��رش تا 48 
س��اعت آینده برایش یک پسر به دنیا 
می آورد. به یاد آورد که طّیبه نام ایلیا 
را برای پس��رش انتخاب کرده بود و او 
با اینکه این اسم را ترجیح نمی داد تنها 
به این خاطر که اسم دیگری به ذهنش 

نمی رسید مخالفتی نکرده بود.
ب��ه صورت پ��ف آلود طّیب��ه نگاهی 
انداخت. خیلی عوض ش��ده بود. انگار 
دیگ��ر هیچ چی��زی برای مادر ش��دن 
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آن سفر کرده...
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افشین عالء

من به دیدن تو آمدم
پس چرا نمی شوی بلند؟ 

دستهای مهربان تو
پس چرا تکان نمی خورند؟ 

این جنازۀ تو نیست، نیست
من کفن سرم نمی شود

واقعًا اگر تو رفته ای
من که باورم نمی شود

الاقل بگو، بگو، بگو
یک کالم تازه زیر لب
آه، شب شده، بلند شو
دیر می شود نماز شب

خواب خوش ببینی ای پدر
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بازهمتوحرفمیزنی
بازهمتومیشویبلند

یامناشتباهکردهام
اینسروصدابرایچیست؟یابهمندروغگفتهاند

هیس!بّچههایواشتر
اوفقطبهخوابرفتهاست
خوابخوشببینیایپدر!
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م��ی آیم و همه چیز را برایت تعریف می کنم. قول می دهم 
بیایم و رنگ قرمز و سیاه هم بیاورم با قلم مو. خیلی وقت است 
که پر رنگ نکرده ام تاریخ شهادتت را. حاال دیگر چه فایده؟ 
به چه امیدی؟ زندگی خودم را می گویم. فاطمه هم همین را 
می گف��ت. همان وقتی که خبر رحلت را ش��نید. نمی دانی چه 
غوغایی بود. از ش��بش تا صبح بیدار نشستیم. من روی تخت 
توی حیاط و فاطمه توی اتاق. زهرا هم اول قرآن می خواند با 
مادرش. خواند و خواند تا روی پای فاطمه خوابید. وقتی گفتند 
دعا کنید، ش��وکه ش��دیم. من رفتم وضو بگیرم و طول دادم 
آنقدر که فاطمه قشنگ گریه کند کنار تلویزیون. می دانستم 
که دوست ندارد گریه اش را کسی ببیند. تو که خودت بهتر 
از من خواهرت را می شناس��ی. چند دفعه ای جماران را نشان 
داد. کوچه های تنگش پر ش��ده بود از آدمهایی که گوش��ه و 
کنارش نشسته بودند و ناله می کردند. یادش بخیر! با فاطمه 
رفت��ه بودیم مالقات. آن روز هم غلغل��ه بود کوچه هایش از 
ش��ادی. بعد از نماز صبح بود که چادرش را پوشید و رفت. 
رادیو را که روش��ن کردم روبرویم ایس��تاده بود. انا هلل و انا 
الیه راجعون را که ش��نید نشس��ت، تا ش��د کنار شمعدانیها. 
چادرش را روی صورتش کشید و انگار زهرایمان مرده، ناله 
می زد. ش��انه هایش می لرزید. می آیم و برایت می گویم. االن 
هم آنجا نشس��ته. خواهرت را می گویم. روی خاکها نشس��ته 
و ش��انه هایش می لرزد. درس��ت مث��ل آن روزی که پیراهن 
خون��ی را تنم دی��د. اعالمیه هایی ک��ه از پیراهنت درآورده 
بودم، کف اتاق ریختم. با چش��مهای از حدقه درآمده نگاهم 
می ک��رد. گریه کردم، زدم خودم را. صدای مرگ بر ش��اه و 

و آن آخرین نگاه... 

نویسنده: فاطمه انصاری
تصویرگر: عاطفه شفیعی راد
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رگبار را که ش��نیدم، بیشتر زدم. زدم 
توی صورتم. نشس��ت روبرویم. زدم و 
گفت��م رضا. فری��اد زدم رضا. متعجب 
نگاهم می کرد. گفتم برادرت. به سختی 
بلن��د ش��د و رف��ت توی حی��اط، توی 
مطب��خ. آنقدر آرام ک��ه صوت خرت 
خ��رت دمپایی اش را هم نمی ش��نیدم. 
می دانس��تم می رود گری��ه کند. خلوتی 
را پی��دا می ک��رد و اش��ک می ریخت. 
برعکس همیشه که لباسهای خاکی  ام را 
سریع می شست. دو سه روزی پیراهنم 
را ت��وی گنجه قایم ک��رده بود. من هم 
چی��زی را بهش نمی گفتم. می دانس��تم 
یواش��کی درش م��ی آورد و با لکه های 
خون��ت درد دل می کند. حالش خوب 
نبود. آمدم دیدم کنار حوض نشس��ته. 
رفته بودم پول تیرهایی که بهش شلیک 
ک��رده بودند بدهم و جن��ازه را تحویل 
بگیرم. از بهش��ت زهرا که آمدم دیدم 
نشسته کنار حوض بی صدا با آن شکم 
برآمده اش، به لباس��های توی تش��ت 
چنگ می زن��د. لکه های خون را گرفته 
بود توی مش��تش و محک��م می مالید. 
از توی آب ح��وض که نگاهش کردم 
صورتش را نمی ش��د دید. دایم موج بر 
می داشت. اش��کش که می ریخت توی 

آب، صورتش چین می خورد. 
ای کاش ب��ودی و می دیدی جمعیت 
را. عین همان روزهای انقالب بود. بلکه 
بیشتر، خیلی بیشتر. تو دوازده بهمن هم 
نبودی که ببینی چ��ه قیامتی بود، االن 
هم چه بلوایی اس��ت. البت��ه می گویند 
ش��هدا زنده اند. البد ت��و هم می بینی از 
آن ب��اال. حتمًا! البته ک��ه این روزها از 
آن ایام س��خت تر اس��ت و دردناکتر. 

ش��وق  روزها  آن 
آمدن بود و شوق 
ای��ن  و  دیدن��ش 
روزها غم رفتن و 
دوری اش. خ��وب 
نیس��تی  ش��د که 
ببین��ی  و  کن��ارم 
می کند  دیوانه ات 
باش��د  قرار  وقتی 
به آن  نگاه کن��ی 
شیشه ای  صندوق 
ک��ه امامت خیلی 
آنج��ا  در  آرام 
و  ب��ود  خوابی��ده 
ت��و دیگ��ر حت��ی 
آرام��ش او را هم 
فقط  که  نمی بینی. 

می شد پارچۀ س��فید دورش را دید با 
آن عمام��ۀ س��یاه که نش��ان از فرزند 
زهرا داش��ت. روزی که آمدیم اینجا با 
خواهرت، همین جا بود. نکن فاطمه، ولم 
کن بگذار تمام خاکها را بر سرم بریزم. 
آمدیم اینج��ا، اینجا پر ب��ود از دلهای 
آدمهای بی دل و بیقرار که از بی خبری 
آمدن و نیامدنش، از اضطراب و دلهرۀ 
دیدن رویش، دل نگران بودند و ش��عار 
می دادند و ام��روز دلواپس ندیدن آن 
روی آفتاب گون��ش هس��تند. آنها آن 
روز ندیده بودند و عاش��قانه منتظرش 
بودند، امروز پس از یازده سال زندگی 
در کنارش می خواهند بدرقه اش کنند. 
باش��د فاطمه جان، قس��م نده تو را به 
جان زاهرایمان، باش��د دیگر نمی ریزم 
خاکه��ا را، بگ��ذار دنیا خ��راب کند و 
ویران کند تمام امیدهایت را. باید چه 

کن��م مرد، تو می دان��ی و می فهمی چه 
می گویم. وقتی ش��نیدم خبر رفتنش را، 
مثل دیوانه ها زدیم به راه. من و فاطمه. 
زهرا گری��ه می کرد و بی تابی که بیاید، 
گفتم نه. نمی خواستم شکستن مادرش 
را ببیند. بردمش پیش مادرت. گفته ام 
برایت بارها که بعد از شهادت مرتضی 
زمین گیر ش��د. جمعیت از جلوی مصال 
موج می زد. چادر فاطمه را گرفته بودم 
تا اگر از حال رفت، زیر دست و پا نیفتد. 
جمعیت بود که می دوید و بر س��رش 
می زد. بی اختیار ش��دم. چادر فاطمه را 
می کشیدم و می دویدم و فریاد می زدم. 
خاکها را مش��ت می کردم و روی سرم 
می ریخت��م. عین صحرای کربال ش��ده 
بود، لحظۀ ش��هادت حسین. می گویند 
پر از غبار ش��ده بود ام��ا آن غبار کجا 
و این خاکهای پاشیده به آسمان کجا؟ 

و آن آخرین نگاه... 
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آن را دشمن بلند کرده بود وقتی اسبها 
را از روی بدنهای مطهر دواندند و این 
را یاران روح خ��دا از غم این مصیبت 
ب��زرگ. به هوش آم��دم. دیدم فاطمه 
باالی س��رم نشس��ته و آب به صورتم 
می پاشد. بلند شدم. نمی دانم کفشهایم 
را کجا کنده بودم. ش��اید از خانه اصاًل 
نپوشیده بودم. جمعیت از هر گوشه ای 
متالطم می شد و بر سر می کوبید. روح 
منی خمینِی دوازده بهمن تبدیل ش��ده 
بود به خمینِی بت شکن پیش خداست 

امروز. 

همی��ن چش��مها گریان بودن��د وقتی 
هواپیمای امام نشس��ت. م��ردم گریه 
می کردند و می خندیدند. دس��ت تکان 
کاش  را  ش��هدا  م��ادران  می دادن��د. 
ب��ودی و می دی��دی که چگون��ه از ته 
دل ش��اد بودن��د و چه خوب ش��د که 
امروز نیس��تی که ببینی همان چشمها 
گریانن��د وقتی ام��ام را اینطور خوابیده 
اینجا می بینند. خوب ش��د که نیس��تی 
ت��ا ببینی یا ش��اید می بین��ی که چطور 
دس��ت تکان می دهند برای پیکری که 
دیگر نخواهن��د دید تا روز قیامت. چه 
کنی��م با این مادران ش��هدا که اینطور 
از ت��ه دل ضج��ه می زنند؟ دو ش��ب 
آنجا بودی��م. همه. همۀ ایران. جمعیت 
س��اعت به ساعت بیش��تر می شد. دو 
شب ماندیم و نمی دانی چه شبهایی بر 
ما گذش��ت. مردم تمام مدت بر سر و 
سینه می کوبیدند. شب که شد، شمعها 
را روشن کردند. شام غریبان امام بود. 
هم ق��رآن می خواندند و هم دعا. زنان 
هم پر چادرش��ان را روی صورتش��ان 
کش��یده بودن��د و اش��ک می ریختند و 
امام، آرام خوابیده بود. چش��مها مدام 
نگ��ران نگاه��ش می کرد. ان��گار همه 
منتظر بودند پیرشان بلند شود، دستش 
را بلند کند و از آن باال نوازششان کند. 
امان از صبر این بچه های ش��هدا. باید 
اینجا ب��ودی و می دیدی چطور در پناه 
مادرشان نشسته بودند غریب و اشک 
می ریختند. از فاطم��ه که هیچ نپرس. 
نپرس که چرا خواهرت اینقدر شکسته 
شده. همین دو سه شب پیر شد. پیر و 
شکسته. حتی پیرتر از آن وقتی که خبر 
برادرتان مرتضی را آوردند. س��الهای 

آخر جنگ بود که خبر آوردند از خط 
مقدم آمده. گفتند بیایید. با هم رفتیم. 
من و فاطم��ه. روی مین رفته بود و از 
کمر نصف شده بود. باید شناسایی اش 
می کردی��م. تو حتمًا دی��دی اش. یقین 
دارم که خ��ودت به اس��تقبالش رفته 
بودی. گفت��م من می روم، تو نیا. فاطمه 
فق��ط نگاهم ک��رد و رفت ت��وی چادر 
ش��هدا. وقت��ی بی��رون آم��د، کمرش 
خم ب��ود. یاد »ما رأی��ت اال جمیال«ی 
زینب افت��ادم. دو ب��رادر داده بود اما 
صبر زینبی داش��ت. نمی دانم چرا این 
چند ش��به اینقدر بی طاقت شده. مدام 
گوش��ه ای پیدا می کن��د و ناله می زند. 
ه��ر چه می گویم نکن فاطمه، با خودت 
اینط��ور نکن، هیچ نمی گوید و صورتش 
را بیش��تر در پناه چادر می کش��د. وای 
رض��ا! ای وای ک��ه کاش من هم مرده 
ب��ودم. کاش همان روز که ت��و را تیر 
زدند، مرا هم می کشتند. کاش می مردم 
و بر امام خود نماز مّیت نمی خواندم. تو 
چه می فهم��ی مرد؟ تو چه می دانی که 
بر ما چه گذش��ت ک��ه البته تو بهتر از 
هر کس می دانی و می دیدی و می بینی 
ک��ه میلیونها نفر ایس��تاده بودند و در 
برابرش��ان تابوت آش��نایی بود. تابوت 
امامشان که در پرچم کشورش پیچیده 
شده بود. اگر بدانی مردم چه می کردند 
وقتی پیکرش را از آن صندوق شیشه ای 
درآوردند. دیگر می دانستند که امیدی 
برای دیدن پیکرش ه��م ندارند. چند 
نفر بیهوش ش��دند و نمی دان��م، اصاًل 
نفهمیدم چه ش��د. ناگهان فاطمه رفت. 
من که بر سرم می زدم، او هم بر سرش 
می زد و می رفت. اختیارش را از دست 



11 خرداد  ماه  191387آن سفر کرده...
171 آن سفر کرده...

داده بود. رفت و من دیگر نمی دیدمش. 
توی جمعیت همه چادر مشکی پوشیده 
و قام��ت خمیده بودند. مردم آنقدر بر 
سر و روی خود می زدند که زمین مصال 
به لرزه افتاده بود. قبل از نماز دیدمش. 
چادرش خاکی بود و قامتش شکس��ته. 
وقتی تکبیر نماز گفته ش��د، آیات نماز 
در ص��دای نال��ه و گری��ۀ میلیونها نفر 
پیچید. هم��ه گریه می کردند. انگار که 
صحرای محشر بود. طنین صدای امام 
توی گوش��م پیچیده بود. دیوانه ش��ده 
بودم انگار. باور می کنی؟ می خواس��تم 
بدوم، فری��اد بزنم. به خودم که آمدم، 
دیدم فاطمه دس��تم را گرفته. همه به 
دنب��ال جنازه می دویدند. تابوت امام را 
که در ماش��ین گذاشتند، دلها به تپش 
افتاد. همه با پای پیاده به دنبال ماشین 

به راه افتادند. من و فاطمه هم. 
هواپیمای امام که نشس��ت، مردم از 
خوش��حالی فریاد می زدن��د. امام را که 
در باالی پلکان دیدم، از ش��ادی گریه 
می کردم و دست تکان می دادم. فاطمه 
هم همین طور. پر چادرش را به دندان 
گرفته ب��ود و با هیجان دس��ته گل را 
تکان می داد. مردم از ش��ور و اشتیاقی 
که داش��تند نمی دانس��تند چ��ه کنند. 
توی جمعیت ش��یرینی و ش��کالت بود 
که پخش می کردند. ش��عار می دادند و 
هجوم می بردند به س��مت ماشین امام. 
ماش��ین تکان نمی خورد. چ��ه هیجانی 
بود. چند س��اعتی توی راه بودیم تا به 
بهشت زهرا رسیدیم. امام توی ماشین 
پش��ت در بهش��ت زهرا ب��ود. آنقدر 
ازدحام جمعیت زیاد بود که نمی ش��د 
حرک��ت کرد. جایگاه امام در بهش��ت 

زهرا آم��اده بود و م��ردم همه منتظر 
بودن��د. لحظه ش��ماری می کردند. همه 
بودند، هم��ه. جایت خیل��ی خالی بود. 
آقای بهش��تی، مطهری، مفتح و... همه 

و همه بودند. 
فاطم��ه، بگذار گریه کن��م. دارم خفه 
می ش��وم. رضا جان! تو کجایی تا ببینی 
االن هم همین طور ماشین حامل تابوت 
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ام��ام نمی توان��د تکان بخ��ورد؟ مردم 
رهایش نمی کنند. پش��ت در بهش��ت 
زه��را ایس��تاده و م��ردم نمی گذارن��د 
داخل ش��ود. اگر بیای��د، امیدها دیگر 
قط��ع می ش��ود. همه به س��ر می زنند. 
نگرانن��د. امامش��ان را کج��ا می برند؟ 
ح��اال وقتی نگاه می کنی، ج��ای جایگاه 
امام، قبری کنده ش��ده به وس��عت آن 
بیک��ران. چه کنم رض��ا، طاقت ندارم. 
هر چه نگاه می کنم، خبری از بهش��تی 
و مطهری و مفتح نیست. همه شهیدند. 
چ��ه بگوی��م از آن روز؟ دوازده بهمن 
را می گویم. بهم��ن 57. هلیکوپتری بر 
فراز بهش��ت زهرا به پرواز در آمد. به 
پایین و پایین نزدیکتر می ش��د. به قبور 
شهدا و جمعیت میلیونی. قلبم از سینه 
داش��ت بیرون می آمد. فاطمه دستم را 
از هیجان فشار می داد. هلیکوپتر پایین 
آمد و باالخره نشست. انتظار، مردم را 
بی اختی��ار کرده بود. انتظامات دس��تها 
را در هم حلقه کرده بود. همه س��رود 

پیروزی می خواندند و در دلشان نگران 
بودند نکند بالیی بر سر مرشد پیرشان 
بیای��د. هم��ه زیر ل��ب ق��رآن زمزمه 
می کردند. در هلیکوپتر باز ش��د. قامت 
امام با صالبت پیدا ش��د. جمعیت مثل 
م��وج در حرکت ب��ود. روحانیون، امام 
را در حلقه ای گرفت��ه بودند و از میان 
مردم می بردند. وقتی چهرۀ نورانی امام 
در باالی س��کو پدیدار شد، صدای اهلل 
اکبر مردم، تمام بهشت زهرا را پر کرد. 
حتمًا روح تو ش��اهد آن صحنه ها بود. 
ام��ام، آرام روی صندلی جا گرفت. آن 
زمان صدای هلیکوپت��ر دل انگیزترین 
صدایی بود که فض��ا را پر کرده بود و 
امروز، بدترین صدایی که می شد شنید. 
دِر آن باز شد. انتظامات دستها را رها 
کردند و پیش��اپیش مردم می دویدند. 
به ج��ای قام��ت رعنای ام��ام، تابوت 
چوبی بیرون آمد. ای وای! ای خاک بر 
سرمان شد! در چشم به هم زدنی، پیکر 
امام روی دس��تهای ملتهب و بی اختیار 

مردم می گشت و باال و پایین می رفت. 
گوهری بود در می��ان دریایی متالطم. 
دستها رهایش نمی کردند. کفنش پاره 
پاره ش��ده بود. فاطمه چندین بار زمین 
خ��ورد. بلن��دش که ک��ردم، دوباره بر 
س��رش کوبید. جمعیت بر سرزنان باال 
و پایین می رفت. پیکر امام روی دستان 
مردم چون مس��یح بود، زیبا و نورانی. 
رضا! ببینش ت��و را به خدا، ببین چقدر 
جوان ش��ده آن پی��ر جمارانت. تو بگو، 
حیف نیس��ت این چه��رۀ نورانی را به 
خاک بسپاریم؟ وای خدای من که چه 
امتحان س��ختی است. گرد و غبار تمام 
فض��ا را پر کرده ب��ود. ای کاش تو هم 
کنارمان بودی و البته که چه خوب شد 
نیستی که از روی این کرۀ خاکی ببینی 
آن قام��ت بلند چگونه روی دس��تهای 
مردم به هر س��و می رفت. حتمًا از آن 
باال دیدن لطف دیگری دارد. چه کنند 
ای��ن مردم ک��ه نمی خواهند امامش��ان 
را ب��ه خاک بس��پارند؟ از این به بعد، 
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جماران به دیدن چه کسی بروند؟ چه 
کنند این مادران شهدا که فرزندانشان 
را در چهرۀ آرام و صبور او می دیدند؟ 
کودکان ش��هدا دس��ت نوازش��ش را 
جایگزی��ن دس��ت پ��در می دانس��تند. 
همس��ران شهید آرام می ش��دند وقتی 
چهرۀ پر صالبت او را می دیدند و شاید 
خوش��حال که مردانش��ان به »هل من 
ناصٍر ینصرنی« او پاس��خ مثبت دادند. 
پدران ش��هدا صب��وری را در چهرۀ او 
می دیدند و می دانستند درد آشناست 
که او نی��ز مصطفی داده بود. آره رضا، 
ما اینج��ا منتظریم و تو ب��ر فراز ابرها 

حتم��ًا. پیکر ام��ام را برده اند دوباره 
کف��ن کنند. خوش��ا به ح��ال آنانکه 
برای تبّرک، کفنش را لمس کردند. 
فاطمه هم آنجاست. دیدمش خاکی 
و خسته روی زمین نشسته. نمی دانم 
زیارت عاشورا است اینقدر می خواند 
یا ادعی��ه ای دیگر. فق��ط می خواند و 

گریه می کند. 
ص��دای هلیکوپتر می آی��د. دوباره 
حلق��ۀ انتظام��ات جمع ش��د. مردم 

بیشتر به سر می کوبند. 
ای وای م��ادرم. ای وای فاطمه. 
ای خدا به کجا پناه ببرم؟ هلیکوپتر 
پایین می آید رضا، خیلی پایین. گرد 
و خ��اک الی پّره ه��ای هلیکوپت��ر 
می چرخ��د، مردم ه��م دور گودال. 
دستهای صف جلو در هم گره شد. 
پیکر امام پایین آورده شد. می بینی 

رضا؟ می بین��ی امامت را؟ ببین 
قامت��ش را که نگاه��ش را دیگر 

نمی ش��ود دید. آن چشمان نافذ، 
آن ابروه��ای مش��کی و آن لبهای 

ناط��ق. نمی ش��ود دیگر ش��نید طنین 
صدایش را که آرام بود و شمرده. 

ب��رو فاطمه، برو تو را به روح مرتضی 
و رض��ا ب��رو. ت��و را به ج��ان زهرایم. 
نمی خواهم دفن شدن امیدت را ببینی. 
تو ک��ه طاقت نداری ب��رو، برو من به 
جای��ت وداع می کن��م. می بینی رضا؟ 
امام را دارند میان خاکها قرار می دهند. 
چ��ه کس��ی او را در قب��ر می گی��رد و 
تحویل ج��دش می دهد؟ من که دیگر 
نمی توانس��تم ببینم. کاش صدای تو را 

می شنیدم. بگو چه کسی برایش تلقین 
می خوان��د؟ البد ش��ما ه��م آن باال به 
استقبالش آمده اید. بگو آهسته بخوانند 
ک��ه اماممان خواب اس��ت. آهس��ته و 
آرام، آرمیده با قلب��ی آرام و ضمیری 

امیدوار. 
می آی��م ب��ه زودی. می آیم دیدنت. 
می آورم رنگ س��یاه و قرمزم را با قلم 
مو. باید که پر رنگ کنم تاریخ شهادتت 

را. 
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آن روز در بهشت زهرا
آن روز در بهش��ت زهرا بودم. یک نفر عکس��ی از امام به من 
داد. عک��س را به خان��ه آوردم. دختر کوچکم آن عکس را از من 
گرف��ت. صورت امام را بوس��ید و آن وقت با ص��دای بلند گریه 
کرد. من هم دخترم را بغل کردم و گریه کردم. آن شب دخترم 
عک��س امام را بغل کرد و خوابید. او قبل از خواب می گفت: »من 
آقا را دوست دارم. می خواهم به مشهد بروم، پیش امام خمینی.« 
دخترم خیال می کرد که امام را به مشهد برده اند. آن روز بهشت 
زهرا واقعًا مثل مش��هد بود. مردم، امامشان را زیارت می کردند و 

گریه می کردند. 
جعفر ابراهیمی )شاهد(

آن روزهای سخت
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منبادلمگریهمیکنم

چن��د س��اعت از آن حادثۀ بزرگ گذش��ته ب��ود. ما هنوز 
نمی دانس��تیم چه کار باید بکنیم و یا به کجا برویم. به رادیو 
گوش می دادیم. رادیو لحظ��ه به لحظه خبر تازه ای را پخش 
می کرد. بعد، از رادیو صدای گریۀ مردم را ش��نیدیم. ما هم 

گریه می کردیم. 
پسرم ش��هاب جلو آمد و به صورتم نگاه کرد. مادرش هم 
گریه می کرد. ش��هاب به من گفت: »باب��ا، چرا من نمی توانم 
گریه کنم؟ توی مدرس��ه همه گری��ه می کردند. آقای مدیر 
گریه می کرد، آقای ناظم گریه می کرد، آقای معلم هم گریه 
می کرد. همه گریه می کردند اما من نمی توانس��تم گریه کنم. 
من فقط توی دل��م گریه می کنم. من با دلم گریه می کنم، نه 

با چشمم.«
سر شهاب را به سینه چسباندم. پیراهنم خیس شد. شهاب 

هم گریه می کرد، هم با چشمهایش و هم با دلش. 
حسین فتاحی

یک بار امام را از نزدیک دیده بودم. 
آن روز ه��م ب��ه مصلی رفتم ت��ا برای آخرین ب��ار امام را 

ببینم. 
پ��درم همراهم بود. او پیر اس��ت و نمی تواند تند راه برود. 
آهسته آهس��ته رفتیم. به تابوت شیش��ه ای رسیدیم. تابوت 
خیلی باال بود. بدن امام را با پارچۀ سفیدی پوشانده بودند. 

صورت امام دیده نمی ش��د. غمم دو برابر ش��د. گوش��ه ای 
ایستادم و به تابوت شیش��ه ای نگاه کردم. دلم مثل کبوتری 
ش��د، پرواز کرد به باالی سر امام رسید، چهرۀ نورانی اش را 
دید، با او حرفها زد و از او حرفها شنید. آن وقت آرام گرفت. 

فقط چشمم گریه می کرد تا دلم را راضی کند. 
مصطفی رحماندوست

تابوتشیشهای
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حامد قاموس مقدم

روزی ک��ه او رفت، دلم نمی خواس��ت 
بمانم. دوس��ت داش��تم پ��رواز کنم یا 
چش��مانم را ببن��دم و وقتی برخاس��تم 
بفهمم همۀ آنچه که رخ داده، کابوسی 

شبانه بوده است. 
آن شب که چشم بر هم گذاشتم، شب 
شیشه ای او در تنگ بلورش که بی تاب 
پرکش��یدن بود، پلکهای گر گرفته ام را 
خوابی در ربود. خواب��ی بیدار که همه 
چیزش واقعی ت��ر از واقعیت بود. عطر 
ت��ن او در خانه ام که پیچی��د، گویی از 

مرگ هزاران س��اله، اس��تخوانهایم به 
رستاخیز رسیدند. گویی هراسی پنهان 
از س��الهایی ک��ه به گمان��م خیلی دور 
بود، این��ک مرا در آغوش می کش��ید 
و می فشرد. چش��مم به دنبالش دوید. 
س��بکتر از آن ب��ودم که ب��ر پای خود 
راه ب��روم. دل��م مرا به این س��و و آن 
س��و می کشاند. پلّه ها را به سرعت طی 
کردم؛ نرم وس��بک چون تکه ابری رها 
در نسیم دریا. عطر او مرا جذب کرد. 

باال رفتم، باال، باال... 
لبخن��ِد چه��ره اش در دل��م ش��عله ای 

عطش
انداخ��ت؛ س��وختنی مطل��وب که پس 
از آن قلب��م را ب��ه طپش��ی بی س��ابقه 
واداش��ت. قلبم بر سینه می کوبید و من 
رها همچون قاصدکی سبک در پی اش 
ب��ودم. او ب��ه پایین نگاه ک��رد، من نیز 
رّد نگاهش را گرفت��م. آن پایین تنگی 
بلورین بود؛ تنگ آبی که اقیانوس��ی بر 
گردش می چرخید تا عطش تن خود را 
فرو نش��اند. موجها بر تنگ می کوبید تا 
شاید آن بارفِتَن اهورایی، دِل ُگر گرفتۀ 
بی تاب��ش را آرام کند. محو آن س��یل 
تش��نگی بودم که گرمای حضورش را 
دیگر حس نک��ردم؛ جذبۀ قدرتمندش 
محو ش��د و مرا همچ��ون صاعقه ای بر 
زمین کوفت، ب��ر بالین تنهایی ام. وقتی 
که چشم گش��ودم، من بودم و تنهایی. 
م��ن ماندم و درد س��نگین بی او بودن. 
من ماندم و سیل تشنه ای که عطشش 

طعمی دیگر داشت. 
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 بهاي اشتراك تا پايان سال1387: هر شماره 3000 ريال
مبلغ اشتراك را به حساب شماره 5252 بانك صادرات ميدان انقالب كد 76

به نام موسسه تنظيم و نشر آثار امام (ره) واريزكنيد
(قابل پرداخت در كليه شعب بانك صادرات در سراسر كشور) 

فرم اشتراك را همراه با رسيد بانكي به نشاني
تهران،خيابان انقالب، چهار راه حافظ، پالك962 امور مشتركان مجله دوست ارسال فرماييد.

قابل توجه  متقاضيان خارج از كشور
بهاي يك شماره هفتگي دوست  

خاور ميانه(كشور هاي همجوار) 10000ريال
اروپا، افريقا،ژاپن11000ريال

امريكا،كانادا،استراليا12500 ريال
بستگان هر يك از افراد ساكن در خارج از كشور كه در ايران سكونت دارند،مي توانندمبلغ فوق را به 

حساب اعالم شده واريز وسپس نشاني فرد خارج از كشور را به امور مشتركان مجله دوست ارسال كنند.

مشتركين محترم استان اصفهان مي توانند مبلغ اشتراك خود را به شماره حساب 0101187501004 قابل پرداخت در كليه شعب بانك 
ملي در ايران واريز كنند.

آدرس:اصفهان-خيابان شيخ بهايي-مقابل بيمارستان مهرگان-نمايندگي چاپ و نشر عروج-تلفن:03112364577 
واحد اشتراك مجله دوست نوجوانان

 

نام
نام خانوادگي

 تاريخ تولد
تحصيالت

 نشاني
كد پستي

تلفن
شروع اشتراك از شماره                   تا شماره

امضاء

فرم اشتراك مجله د وست نوجوانان براي جهان و حومه! 

ری
خت

ن ا
امی

بنی
ل: 

دو
 ج

اح
طر

افقی
1- فلزی سفید و گران قیمت- یدک کشیدن

2- از وسایل صید- دستوری- واحد سطح
3- فصلی با طراوت- خداحافظی

4- عدد ماه- نوزاد به زبان کودکانه- گیاه دارویی
5- سازمان فضانوردی آمریکا- از وسایل نقلیۀ باربر

6- تکیه کردن- در یمن بود ولی پیش پیامبر بود
7- از شیرۀ گندم تهیه می شود- جهان
8- رخ- از لوازم التحریر- فرزندزاده

9- پروتئین گیاهی- از شهرهای استان زنجان
10- سازمان جاسوسی آمریکا- شکوه- واحد پول ژاپن

11- هزار میلیارد- توانا و از صفات خداوند

عمودی
1- یار مت- نوعی ماهی- هماهنگ خارجی

2- از حبوبات- نوعی سیر
3- وسیلۀ کار نجار- از دیدنیهاست- نهنگ

4- علم تشریح بدن
5- مساعدت- دوا

6- اثر خیسی- صحرایی در آمریکا
7- خیال- پنبه زن

8- خورندۀ پارچه- لولۀ تنفسی- پیش از رعد می آید
9- از احجام هندسی

10- فاصلۀ بین آرنج و مچ- سیاهرگ
11- از اقوام ایرانی- همسایۀ شمالی ایران- ماده نیست
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سرگرمی
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چاپارخونۀ پانادون

َسن یاز بیز چاپ اِلَریخ

گلهای بابا سالم! 
سن یاز بیز چاپ اِلَریخ یعنی شما بنویسید ما چاپ می کنیم. این دو 
صفحه متعلّق به نوشته های زیبای شماست، به شرط اینکه قول بدهید 
که برای آن پیرمرد جلف اعصاب نورد نامه ننویس��ید و صفحۀ 4 را 

نخوانید! 
و اّما نوش��ته های قش��نگی ک��ه با نام��ه و ایمیل برای باب��ا پانادون 

فرستاده اید: 

نیکا آباد 8 ساله 
ی��ک روز تولد عل��ی کوچولو بود. 
علی کوچولو تمام هم کالسیهایش را 
دع��وت کرده بود. مادر علی کوچولو 
برای تولد او س��نگ تمام گذاش��ته 
بود. ش��یرینی و شکالت خریده بود، 
ت��ازه کیک خیل��ی خیلی ب��زرگ و 
خوشمزه ای هم خریده بود، بادکنک 
و بادب��ادک هم خریده ب��ود. حیف 
که دوس��تهای علی کوچولو بّچه های 
اس��راف کاری بودند. وقتی که بّچه ها 
ب��ه تولد علی کوچول��و آمدند، از هر 
چیز یک گاز زدند و اسراف کردند. 
مادر علی کوچولو به بّچه ها گفت که 
اسراف خوب نیست. حاال خوراکیها 
تمام ش��ده. بّچه ها! نتیجه می گیریم 

که اسراف کار خوبی نیست. 

غزل حسینی 11 ساله
م��ن آه��و را دوس��ت دارم چ��ون 
چش��مهایش پر از مهر و محبت است. 
من مادرم را دوست دارم چون بهترین 
تکیه گاه من است. من نسیم را دوست 
دارم چون آرامش دارد و همیشه آرام 
اس��ت. من کسی را که از من مواظبت 
می کند، دوست دارم. شما چه چیزی را 

دوست دارید؟ 
آیا تا به حال کس��ی از ش��ما پرسیده 
اس��ت ک��ه چ��ه چیزهایی را دوس��ت 

دارید؟ 
آیا تا به حال کس��ی از ش��ما پرسیده 

است که از چه چیزهایی می ترسید؟ 
اگر شما از تاریکی و تنهایی می ترسید، 
بدانی��د که علت خاّصی ندارد. پس در 
پی یافتن ترسهای بی دلیل خود باشید. 
خدا نگهدار
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محدثه مدرسی

دنیای پر ماجرای ستاره
ستاره دوست خیالی من است. من در 
مورد او کتاب می نویسم. من تا به حال 
کتابها و داستانهای زیادی نوشته ام ولی 
تا کنون هیچ کدام چاپ نشده اند، مانند 
داس��تان عجیب و ترس��ناک »شوالیۀ 
جوان«. حاال هم این کتاب را می نویسم 
و می خواهم حتمًا چاپش کنم. برایم دعا 

کنید. 

محمد آذربایجانی 12 ساله
شیر مغرور

یکی بود یکی نبود، غیر خدا هیچ کس 
نبود. یک شیری بود که خیلی قوی بود 
و خودش را سرور همۀ جانوران جنگل 
می دانس��ت. یک روز ک��ه فیل را دید، 
گفت می آی��ی با یکدیگر بجنگیم؟ فیل 
گفت: م��ن جانم را فدای دعوا و جنگ 
نمی کن��م. تو آنقدر مغرور هس��تی که 

دوست داری با همه بجنگی. 
روز بع��د وقتی که ل��ک لک به برکه 
رس��ید، ش��یر گفت تو حق ن��داری  از 
برکۀ م��ن آب بخوری. این برکه برای 
من اس��ت. لک ل��ک گفت: ت��و خیلی 

خودخواه هستی. 
روز بعد، همۀ جان��وران جنگل با هم 
قرار گذاشتند که نقش��ه ای برای شیر 
مغرور بکش��ند. همه قب��ول کردند. در 
ش��ب آن روز، همۀ جان��وران یک جا 
نشس��ته بودند تا ش��یر بیاید. آخر سر 
آمد. همۀ جان��وران گفتند اگر همۀ ما 
که از تو ش��اکی هس��تیم با تو بجنگیم، 
تو خواهی مرد. از آن پس دیگر ش��یر 
خودش را س��لطان و س��رور جانوران 
نمی دانس��ت و در جنگل دیگر با کسی 

جنگ و دعوا نداشت. 

زهرا یزدیان 9 ساله

خبرنگار: چرا قبل از فوتبال به حمام 
می روی؟ 

فوتبالیس��ت: ب��رای اینک��ه گل تمیز 
بزنم. 

***
مادر: بیا اسفناج بخور. 

پس��ر: آب خوردم، می ترس��م زنگ 
بزنم. 

***
پدر: حاال که رفوزه ش��دی به کسی 

نگو. 
پسر: چشم. به همه سفارش کردم به 

کسی نگویند. 
***

معلم: آخرین دندانی که در می آوری 
چیست؟ 

دانش آموز: دندان مصنوعی. 

نقاشیها را امیر ذبیحی برای ما 
ارسال کرده اند.
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پرفسور بالتازار

در خانۀ ایرانیها از قدیم االیّام همیشه 
حداقل یک باغچه وجود داش��ته است 
که از دیدن آن ل��ذت می بردند. آنها 
این باغچه را تّکه ای از بهشت می دانند 
ک��ه به صورت یک اش��انتیون یا هدیۀ 
تبلیغات��ی در اختیار آنه��ا قرار گرفته 

اس��ت تا با نگاه کردن به آن تش��ویق 
بش��وند که کارهای خوب خوب بکنند 

و بتوانند به بهشت بروند. 
این باغچه ها گاهی در وس��ط حیاط و 
درون کوچ��ه یا در گلدانهای کوچک و 
گلخانه هاس��ت. گاهی هم درست وسط 
اتاق نش��یمن افتاده اس��ت و من و شما 
بی توج��ه ب��ه آن روی آن راه می رویم 
و می خوابیم و می نش��ینیم و سریالهای 

آدم فضایی تماشا می کنیم. 
باغ خانه های ما همان فرش است که 
گلها و بلبلها و گاهی گاو و گوسفند ها و 
خالصه کلّی جک و جانور خوش��گل را 
ب��ا گره های نخ به ف��رش قفل و زنجیر 
کرده  اس��ت تا ما با دی��دن آن به یاد 

چیزهای خوب بیفتیم. 

باغ گل ایرانی

وقت��ی که آدمها در غ��ار زندگی می کردند، 
پوس��ت حیوان��ات را درس��ته می کندن��د و 
زیرش��ان می انداختند تا قلوه سنگها در تنشان 

فرو نرود. 
خیلی گذشت تا چادرنشینها تصمیم گرفتند 
ک��ف خاکی چادرهایش��ان را ب��ا یک چیزی 
بپوش��انند که تا صبح سرفه نکنند و خاک در 

حلقشان فرو نرود. 

زیر انداز اساطیری

آنها از همان جنس چادرهای خود، زیراندازهایی 
درس��ت کردند و روی آن خوابیدن��د. به تدریج 
نقشهایی از زندگی روزمرۀ آنها وارد زیراندازها شد 

و آنها را به شکل جاجیمهای امروزی درآورد. 
مصریه��ا، چینیه��ا، ایرانیها و خیلیه��ای دیگر به 
صورت جداگانه برای خودش��ان فرشهایی اختراع 
کردن��د و هر ک��دام از آنها خی��ال می کردند که 

خودشان مخترع این نوع زیرانداز هستند. 

لیال بیگلری
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ف��رش به عنوان یک تحفۀ ایرانی که به ش��کل یک باغ پر گل به جهانیان 
عرضه ش��ده، امروزه در بسیاری از منازل مردم جهان پهن شده است. حتی 
موکته��ا و دیگر زیراندازهای گ��ره دار نیز با تکنیک بافت فرش ایرانی بافته 
شده اند. شاید تصور بر این باشد که حضور فرشهای ماشینی موجب تضعیف 
فرش��های دستبافت ایرانی می ش��ود اما تأثیر حّسی و هنری فرش دستبافت، 

به شدت متفاوت است. 

فرشهای گره دار

ب��ا اینکه مخترع اصلی زیلوها و جاجیمها معلوم نیس��ت ولی به طور 
حت��م و یقین، مخترع فرش��های گره دار، ایرانی��ان بوده اند. البته اگر ما 
خودس��رانه این حرف را می زدیم هیچکس باور نمی کرد ولی در حال 
حاضر، خود خارجیها به این حرف رس��یده اند و با اکراه اقرار کرده اند 
که قدیمی ترین فرش پیدا ش��ده ب��ر روی زمین، مربوط به قرن پنجم 

پیش از میالد بوده است. 

در س��ال 1328 هج��ری شمس��ی 
که مص��ادف با 1949 می��الدی بود، 
باستان شناس��ی روس��ی به نام سرگئی 
رودنک��و ب��ه ط��ور کام��اًل تصادفی از 
درون گ��وری  ی��خ زده در کوهه��ای 
آلتانی در دومین مرحله از کاوش��های 
باستان شناس��ی خود تکه فرشی را پیدا 
کرد ک��ه روی تاب��وت  یک پادش��اه 
که جس��دش مومیایی ش��ده بود، قرار 
داش��ت. نتایج آزمایشها نشان داد این 
گوره��ا به ق��رن 4 و 5 پیش از میالد 

تعلق دارد. 
بعضیها می خواس��تند ثابت کنند که 
ف��رش پازیری��ک ایرانی نیس��ت ولی 
رودنک��و پایش را در یک کفش کرد و 

اثبات کرد که این فرش ایرانی اس��ت. 
او با توجه به نش��انه ها و طرحهایی که 
در ف��رش پازیریک بود، ادعای خود را 

اثبات کرد. 
در طرح پازیریک، نقش��ی از صفهای 
منظم م��ردان و چارپایان ب��ود که به 
فاصله ه��ای منظم دنب��ال هم حرکت 
می کردند. این طرح مش��ابه رسمهای 
تزیینی هخامنش��ی و آش��وری اس��ت. 
ش��یوۀ گره زدن دم اسبها و کاکل آنها 

نیز از رسمهای ایرانیان بود. 
ای��ن نوع نقش��ها در نقش��های تخت 
جمش��ید هم وج��ود داش��ت. خالصه 
رودنکو ب��ه هزار و یک دلی��ل، ایرانی 

بودن پازیریک را اثبات کرد. 

پازیریک

شاید معروف ترین فرش جهان، فرش 
اردبیل باش��د که در م��وزۀ ویکتوریا و 
آلب��رت در ش��هر لن��دن نگاه��داری 

می شود. 

مس��احت 4347 مت��ر مربعی فرش 
عجایب توسط حدود 1/7 میلیارد گره 
ایجاد ش��ده اس��ت. جهت بافت فرش، 
شرکت فرش ایران 600 کارگر شامل 
500 بافنده را برای مدت س��ه سال به 
کار گم��ارد. این ف��رش در حال حاضر 
بزرگ ترین  اصل��ی  زینت بخش صحن 
مسجد جهان در شهر مسقط، پایتخت 

عمان است. 

باغ ایرانی

فرشهای رکورد دار



30 11 خرداد  ماه  1387
171

سبز اولیا
سرخ اشقیا

بی مناس��ب نیست که با ش��نیدن نام تعزیه، 
بی اختیار به یاد وقایع کربال و عزاداری س��االر 
شهیدان می افتیم چون »شبیه گردانی« یا »شبیه 
خوانی« یا همان »تعزیه« نمایش��ی بوده اس��ت 
که در اص��ل بر پایۀ روایات مربوط به زندگی 
و مصائ��ب خان��دان پیامبر اس��الم و خصوصًا 
واقعۀ عاش��ورا، به وجود آمده است ولی بعد از 
گس��ترش این گونۀ نمایشی داستانهای دیگری 
از جمله قصۀ س��یاوش نی��ز در این قالب قرار 

گرفت و اجرا شد.

تماشاخانه

موضوعهای اصلی

معم��والً موضوعهایی که در تعزیه ها اجرا می ش��د در چند 
دستۀ کلّی قابل طبقه بندی است؛

1- ف��رود آمدن جبرئیل برای آگاه کردن پیامبر از این که 
نوه هایش امام حس��ن و امام حس��ین علیهماالسالم به دست 
دش��منان دین به شهادت می رس��ند یا شیوه های به شهادت 
رس��یدن حضرت پیامبر صلّی اهلل علیه وآل��ه، حضرت فاطمه 
س��الم اهلل علیها، حض��رت علی و امام حس��ن و امام حس��ین 

علیهم السالم.
2- ماجرای واقعۀ کربال از ابتدای دعوت کوفیان و حرکت 

کاروان امام حس��ین به س��مت کوفه و  گرفتار شدن آنها در 
کربال تا وقایع شهادت یاران امام و خاکسپاری بدنهای بدون 

سر آنها توسط افراد قبیلۀ بنی اسد.
3- وقایع بارگاه یزید و ایمان آوردن ایلچی فرنگی به اسالم 
با دیدن س��رهای بریده بر س��ر نیزه ها و ش��هادت او پس از 

دفاع از کاروان اسیران.
4- قیام مختار و انتقام جویی او.

5- وقایع مربوط به حضرت زینب سالم اهلل علیها و بیماری 
امام زین العابدین علیه السالم.

حامد قاموس مقدم
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رشد تعزیه

از دوره صفوی��ه به بعد ش��کل تعزیه هرچه 
بیش��تر نمایش��ی ش��د و به دلی��ل حمایتهای 
دولتی و مردمی، قدرت بیش��تری پیدا کرد  و 
جایگاهه��ای ثابت دولت��ی و موقت مردمی به 
عنوان تکی��ه در دوران زندی��ه و قاجار برای 

تعزیه ساخته شد.
جایگاههای دولتی که به ش��کل تماش��اخانه 
س��اخته ش��ده بود از غرفه ه��ای مختلف در 
اطراف ساخته می شد که شکل ساختمانی آن 
از زورخانه ها الهام گرفته ش��ده بود. با این تفاوت 
که به جای گود زورخانه، س��ّکویی گرد در وس��ط 
ساخته می شد که به عنوان صحنۀ نمایش کاربرد 
داش��ت. در س��ر کوی و برزن ها هم مردم با بر پا 
کردن چادر، تماشاخانه هایی موقتی به نام حسینیه 
ی��ا تکیه می س��اختند که بعد از ای��ام محرم جمع 

می شد.
دوران طالیی تعزیه در دورۀ ناصرالدین شاه بود 
که در هم��ان دوران 
بزرگ��ی  تکیه ه��ای 
تکیه دولت  همچ��ون 
س��اخته ش��د. تکی��ه 
دولت در جنوب کاخ 
گلستان بود که امروز 
میدان  س��بزه  به  اگر 
ب��ازار ته��ران بروید، 
ملی  بانک  می توانی��د 
ش��عبۀ بازار را ببینید 
که به جای تکیه دولت 

سبز شده است.
در دوران ناصرالدین 
شاه در دهۀ اول محرم 
بیش از سیصد مجلس 

تعزیه برگزار می شد.

شروع تعزیه

تاریخ دقیق ش��روع تعزیه معلوم نیس��ت ولی این مس��ئله 
روشن است که تعزیه از عزاداری های نمادینی که در سوگ 

امام حسین انجام می شد شکل گرفت.
دس��ته های س��ینه زنی و زنجیرزن��ی در دورۀ صفویه و بعد 
از رس��می ش��دن مذهب ش��یعه در ایران این اجازه را پیدا 
کردند که آزادانه در ش��هرهای مختلف به حرکت دربیایند 

و ع��زاداری کنن��د. در این میان 
افرادی ب��ا خواندن اش��عاری به 
عن��وان نوحه، حکایت و داس��تان 
روز عاش��ورا را برای مردم بازگو 
می کردند. این دس��ته ها کم کم به 
صورت متمرکز به انجام این کار 

پرداختند.
در این میان اجرای نوحۀ مربوط 
به هر یک از شخصیتها به فردی 
جداگانه س��پرده ش��د و ش��کل 
نمایشی آن جدیّت بیشتری پیدا 

کرد.
نق��ش زن��ان و دخت��ران نیز به 
پس��ران نوج��وان و جوانان��ی که 
صدای��ی نازک داش��تند س��پرده 

می شد.
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ورزشی

آق��ای پروی��ن، ای��ن روزها چ��ه کار 
می کنید؟ 

همراه تیم هس��تم. مگ��ر کار دیگری 
غیر از فوتبال دارم؟ )می خندد(. 

اگ��ر هم همراه تیم نباش��م با نوه هایم 
هستم. 

دوس��ت دارید اص��اً درب��ارۀ فوتبال 
حرف نزنیم؟ 

مگر می ش��ود علی پروی��ن از فوتبال 
حرف نزند؟ 

بله، مثاً از دوران کودکی تان بگویید. 
البته به غیر از فوتبال بازی کردن! 

 )س��کوت می کند( دورۀ ما مثل االن 
نبود. بچه های امروز همه چیز دارند و 
پدرها و مادرها هم در تالش هس��تند 
که آنها روز به روز موفق تر شوند ولی 
بچه ها خیلی راضی و خوش��حال به نظر 
نمی رس��ند. ما با یک توپ پالس��تیکی 
ب��ازی می کردی��م و چقدر خوش��حال 

بودیم. 
* فکر می کنید علتش چیست؟ 

زمانه عوض شده. تکنولوژی پیشرفت 
می کند و بچه ها دوست دارند که عقب 

نیفتند. 

علی پروین:
من و جدایی از پرسپولیس؟! 

نشس��تن رو به روی »علی پروین« و همکالم ش��دن با وی به نظر کمی س��خت می آید اما او به راحتی 
انتقادها را می پذیرد، از تعریف و تمجیدها زیاد ابراز شادی و خوشحالی نمی کند، وقتی تیمش می بازد مثل 
گذش��ته »از کوره در نمی رود« و ش��اید به قول دوس��تانش خیلی عوض شده باشد. ولی آیا می توان با وی 

مصاحبه کرد و از فوتبال نپرسید؟ آن هم کسی که هر روز زندگی اش به فوتبال منگنه شده است.

اگر به روزگار گذش��ته برگردید چه 
کار می کنید؟ 

بی��ش از پیش قدر پ��در و مادرم را 
می دانم. من همیش��ه تا زمانی که زنده 
بودند، احترامشان را داشتم. هر حرفی 
که می زدند، می گفتم: چش��م. اما االن 
که آنها مرحوم شده اند، خیلی افسوس 
می خورم. همیشه به همه توصیه می کنم 
که قدر پدر و مادرش��ان را بدانند و به 
آنها احترام بگذارند. این توصیۀ قرآن 
مجید و حضرت رس��ول صلّی اهلل علیه 
و آله اس��ت و ما ه��م وظیفه داریم که 

دستوراتشان را اجرا کنیم. 

افسون حضرتی
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سر گذاشتیم، خاطرات زیادی دارم. از 
این باشگاه به فوتبال ملی رسیدم. جام 
جهان��ی و المپیک رفتم. هر چه دارم از 

پرسپولیس است. 
سقف آرزوهای شما کجاست؟ 

س��امتی برای همۀ م��ردم و عاقبت 
ب��ه خیری ب��رای خ��ودم را از خداوند 

می خواهم. 
فک��ر می کنی��د تی��م مل��ی می تواند 

چهارمین جام جهانی را ببیند؟ 
فوتب��ال م��ا قابلیتهای زی��ادی دارد. 
اگر برنامه ریزی درس��ت باشد، حرف 
اول را در آس��یا می زنیم. به نظرم علی 
دایی هم به دلیل نظمی که همیشه در 
کارهایش داشته می تواند برای تیم ملی 
مثمر ثمر باش��د. فقط باید از حاشیه ها 
دوری کند چ��ون در غیر این صورت 
تمام تمرکز و حواسش متوجه فرعیات 

می شود. 

شهرت، علی پروین را اذیت می کند؟ 
گاهی اوق��ات خیلی. آرزو می کنم که 
»پش��ت و رو« شوم. چون مردم بعضی 
وقتها خواس��ته هایی دارند که نمی توانم 
برایش��ان انجام دهم و همین موضوع، 
مرا ش��رمنده و ناراح��ت می کند. ولی 
همه می دانند اگر زمانی کاری از دستم 

ساخته باشد، دریغ نمی کنم. 

در ح��ال حاضر اکثر هواداران ش��ما 
را گروه س��نی نوجوان و جوان تشکیل 

می دهد. آنها چه خواسته هایی دارند؟ 
بیش��ترین خواس��تۀ این گروه س��نی 
گرفت��ن عکس و امضاس��ت. خب من 
هم دوستشان دارم و به درخواستشان 

پاسخ مثبت می دهم. 

نصیحتشان هم می کنید؟ 
صد در صد. می گویم نماز س��ر وقت 
بخوانی��د، روزه بگیری��د، خوب درس 
بخوانی��د و احت��رام پ��در و مادرتان را 

حفظ کنید. 
چه تعریفی از قهرمانی دارید؟ 

قهرمانیه��ای زی��ادی در طول دوران 
زندگی ورزش��ی ام دیده ام. از هر نوعی 
که فکر کنید، با پرسپولیس و تیم ملی. 
ولی هی��چ کدام باقی نماندند. آنچه که 
باقی می مان��د، نام نیکو و خاطرۀ خوب 
اس��ت. به نظ��رم ای��ن قهرمانیها زیاد 
ارزش��ی ندارد که به خاطرشان جنگ 

و جدل به راه بیفتد. 
چه قدر در روز مطالعه می کنید؟ 

روزنامه های ورزش��ی را می خوانم اما 
مطالعۀ دیگری ن��دارم. وقت نمی کنم. 
آنق��در گرفتار فوتبال ش��ده ام که حتی 
با این س��ن و سال هم باید دنبال توپ 

بدوم. 
اینکه بد نیست. 

من هم نگفتم بد است. فقط وقت گیر 
است. 

به پرسپولیس بر می گردید؟ 
مگر من از پرس��پولیس جدا ش��دم؟ 
من و پرسپولیس هیچ وقت از هم جدا 
نمی شویم. مطمئن باش��ید. من سالیان 
س��ال با این تیم بودم، چ��ه مربی، چه 
بس��یاری پش��ت  قهرمانیهای  بازیکن. 
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جان صد مرغ گرفتار
فدای دهنت       

شعر
هوشنگ ابتهاج

باغبان! مژدۀ گل می شنوم از چمنت
قاصدی کو که سالمی برساند ز منت؟ 

وقت آن است که با نغمۀ مرغان سحر
پر و بالی بگشایی به هوای وطنت

خون دل خوردن و دلتنگ نشستن تا چند؟ 
دیگر ای غنچه برون آر سر از پیرهنت

آبت از چشمۀ دل داده ام، ای باغ امید
که به صد عشوه بخندند گل و یاسمنت

بوی پیراهن یوسف ز صبا می شنوم
مژده ای دل که گلستان شده بیت الحزنت

بر لبت مژدۀ آزادی ما می گذرد
جاِن صد مرغ گرفتار فدای دهنت

دوستان بر سر پیماِن درستند، بیا
که نگون باد سر دشمن پیمان شکنت

خود به زخم تبر خلق درآمد از پای
آن که می خواست کزین خاک کند ریشه کنت

بشنو از سبزه که در گوش گل تازه چه گفت: 
با بهار آمدی، ای به ز بهار آمدنت

بنشین در غزِل سایه که چون آیت عشق
از سر صدق بخوانند به هر انجمنت
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آن سفر کرده
               که صد قافله دل همره اوست...
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