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فراتر از بودن!
پیشـــکش به شـــهیدانی که هر روزمـــان ،مرهون تابش
پرسخاوت آنان است...
حمیدرضاعسگریمورودی
عکس :فرهنگ نیوز

مرجان قندی

همه ساله آخرین پنجشنبه سال ،کانون
حضور مردم سراســـر ایران در گلزارهای
شهداست .همه از راههای دور و نزدیک
خود را به این مکان میرسانند تا به روح
عزیزان از دست رفته درود بفرستند .در
ایـــن ایام که ســـهدهه از آخرین روزهای
جنگ میگـــذرد وقتـــی به زیـــارت اهل

قبور میروید حتماً مادرانی را میبینید
که چشم به راه هســـتند و با رفتن بر سر
مزار شهدایی که جز گمنام بودن نشانی
ندارنـــد ،خـــود را دلـــداری میدهنـــد .یا
جوانانی که حاال برای خودشان خانم یا
مردی شدهاند و از پدر خاطره و تصویری
جز عکس هایشـــان ندارند .عـــدهای را
میبینیـــد که لحظات پایانی ســـال را در

کنار مزار شـــهدا به یاد آنهایـــی که امروز
گمنام در زیرخروارها خاک خوابیدهاند
ســـپری میکنند ،آنهـــا بـــرای قدردانی
ی که حتی
آمدهانـــد ،قدردانـــی از آنهایـــ 
نخواســـتند نامشـــان بهعنـــوان قهرمان
ملی ثبت شـــود .آمدهاند تا سالشان را
به یاد ایثارگرانی به پایان برسانند که در
لحظه لحظه زندگی و هشت سال دفاع

مقدس بیآنکه به گذر زمان توجه کنند
برای آبـــادی و آرامش ایـــن آب و خاک
جنگیدند.ایـــن روزهـــا دیـــدن حضور پر
رنگ مردم بر ســـر مزار شهدای گمنام،
شـــهدای انقـــاب و جنـــگ و شـــهدای
مدافع حرم دیدنی است .این صحنهها
تســـکینی اســـت برای خانوادههاییکه
عزیـــزان شـــان را بـــرای آرامـــش امروز

مـــردم ،فدا کردهاند .مـــردم ایران قدر و
ارزش ایثارگرانی را که فداکارانه جانشان
را پای اعتالی کشـــور گذاشتند میدانند
و حاضرند بهترین ســـاعات عمرشـــان
را که بهدلیـــل تعطیالت کنـــار خانواده
هســـتند بر ســـر مزار قهرمانانی ســـپری
کنند که آرامش امروزشان را مدیونشان
هستند .در این روزهای شلوغ و پر رفت

و آمـــد با وجود تمام بغض و اشـــکها،
حالمان خوب اســـت .همه چیز رنگ و
بوی دیگری میگیرد و بار دیگر با شهدا
ل جدیـــد با نظر
عهد میبندیم که ســـا 
آنها ســـالی پـــر از اتفاقات خوب باشـــد.
چهنیکو اســـت هدیهای هر چند کوچک
از صدقات ،خیـــرات ،فاتحه ،نمـــاز و...
برایشان هدیه کنیم.

نقش مناسبت های تقویمی در نشر ارزش های دفاع مقدس

سؤالهایی که باید از خود پرسید

تقویمهـــا اعتباریانـــد ولـــی گریـــزی از
آنها نیســـت .تقویمها ریشه در ماهیت
طبیعت دارند .طبیعتی که روز و شـــب
و ماه و فصل را برای بشر عرصه زیستن
قرار داده است .بشر با تقویم و با حساب
و کتـــاب ایـــام بـــرای زیســـتن و تأمل در
توجوی خوب زیستن
زیســـتن و جســـ 
تالش میکند .سال  97از جهت تقویمی
دو اعتبار بـــا خـــود دارد .یکی چهلمین
ســـال انقالب اســـامی اســـت و دیگری
سیامین سال پایان جنگ تحمیلی...
این اعتبارها مثل تابلویی اســـت که
در جـــاده زندگی عالئمـــی را پیش روی
روندگان قرار میدهد تا در آن مســـیری
کـــه در حال طی کردن هســـتند ،با تأمل
و دقت پیش بروند .ســـی ســـال از پایان
جنـــگ تحمیلـــی و بـــر زمین گذاشـــتن
اســـلحهها میگذرد .در این ســـی ســـال
هـــزاران هزار اثـــر هنری و کتـــاب و چه و

چه بـــرای زنده نگه داشـــتن آن هشـــت
سالی که در مقابل دشمن بعثی پایداری
کردیم ،منتشـــر شـــده اســـت .هر ســـال
در مناســـبتهای مختلف ،در ســـالگرد
شـــهادت شـــهیدان ،در ایـــام مختلـــف
بزرگداشـــت ،نکوداشـــت ،جشـــنواره،
نشست ،همایش ها و ...برگزار میشود.
ســـازمانها و بنیادهـــا و مراکز مختلفی
به طـــور مســـتقیم مســـئولیت ترویج و
گســـترش فرهنگ و تاریخ و ارزشهای
دفاع مقدس را بـــر دوش دارند .هزاران
نفر در جـــای جای ایران ،در اســـتانها و
شهرستانها مشـــغولاند و کار و بارشان
گسترش و انتشار فرهنگ دفاع مقدس
اســـت .افـــراد بســـیاری در مســـندهای
مختلفـــی نشســـتهاند تـــا گســـترش و
فراگیری این فرهنـــگ را مدیریت کنند.
بودجهها و امکانات بســـیاری هر ســـال
در نظـــر گرفتـــه میشـــود و صـــرف این

عکس :فرهنگ نیوز

ســـال که به پایان خود نزدیک میشود ذهن
آدمی محاســـبه و یادآوری و حســـاب و کتاب
میکنـــد .چه کردیم در ســـالی که گذشـــت؟
چگونـــه گذشـــت و چگونـــه گذراندیـــم؟
ناخـــودآگاه با خود خلوت میکنیـــم و به یاد
محمود جوانبخت
میآوریـــم .تلخیهـــا و شـــیرینیها را بـــرای
خودمـــان برمیشـــماریم .ســـال  96آخرین
نفسهایـــش را میکشـــد .در خـــود و برای خود از عید ســـال گذشـــته
شـــروع میکنیم و همین طور ماه به ماه و هفته بـــه هفته جلو میآییم
و با یادآوری آنچه گذشـــت ،خوبیها و بدیها ،کاســـتیها و فزونیها،
زشتیها و زیباییها را ردیف میکنیم و...

فرهنگ میشـــود .فرهنگی که حاال پس
از  30ســـال نامش برای همه آشنا است
و کسی درباره آن ابهامی ندارد .هر آنچه
در آن  8ســـال اتفاق افتاد ،از کوچکترین
رویدادها تـــا بزرگترین حادثهها و وقایع،
همه آنانی که در آن  8ســـال سهمی در
جنگ داشـــتند ،هـــر کدام جزئـــی از این
فرهنگ هســـتند و بیشـــک در این سی
ســـال کم در بـــاب این فرهنـــگ گفته و
منتشـــر نشـــده اســـت و مردم از کوچک
و بزرگ با این فرهنگ آشـــنا هســـتند .از
آن شـــنیدهاند و دربـــاره آن خواندهاند و
در پیرامون آن ســـاعتها فیلم و تصویر
و چه و چه تماشـــا کردهانـــد .با این همه
براستی جامعه ما چه نسبتی با فرهنگ
دفـــاع مقدس دارد؟ بعد از ســـی ســـال
کاش مجالی فراهم شـــود تا همه آنانی
که دستی در گســـترش و ترویج فرهنگ
دفاع مقـــدس دارند ،یک بار از خود این
سؤال را بپرســـند .این پرسش با ماهیت
فرهنگ دفاع مقدس نسبت دارد.
ً
اصـــا میتـــوان این گونه پرســـید که
براســـتی چه اصراری اســـت که یاد و نام
شـــهدا را زنده نگـــه داریم؟ آیـــا جز این
است که سیره و سلوک آنان فراگیر شود؟
خب آیا وقت آن نرســـیده است که یک
بار از خودمان بپرســـیم که رفتار و منش
افـــراد این جامعـــه چه قدر شـــبیه رفتار
همانهایی اســـت که منش و روششان
را ترویـــج میکنیـــم؟ بنیـــان و اســـاس
شـــهادت یعنـــی ایثار و شـــهید مصداق

تام و تمام ایثار اســـت .خب براستی چه
قدر ایثار و ازخودگذشـــتگی و خود را کنار
کشیدن به خاطر دیگری و منافع خود را
ندیدن و دیگری را به خود ترجیح دادن
در جامعـــه مـــا رواج دارد؟ از اخالص و
یکرنگـــی و صفای باطنـــی آدمها در آن
ســـالها چقدر در این ســـالها به چشم
میآیـــد؟ نمیخواهم یک ســـره تیره و
تار تصویر کنم ولی بعد از ســـی سال بد
نیســـت که درنگی کنیم .از خود پرسش
کنیم و خـــود را به محاکات دعوت کنیم
توگو بنشـــینیم که چه
و با خود بـــه گف 
کردیم و چه نکردیم؟ چگونه از شهدا و
از جبههها و از ایثارگران گفتیم و نوشتیم
و فیلـــم ســـاختیم کـــه حـــاال جامعه ما
کمترین نســـبت را با فداکاری و اخالص
و یکرنگی و ازخودگذشتگی و بیادعایی
دارد؟ براســـتی ایـــن انبـــوه منیتهـــا و
خودبزرگ بینیها در بین اهل سیاست

چه نسبتی با فرهنگ و ارزشهایی دارد
که در آن ســـالها حکمفرمـــا بود؟ چرا
این فرهنگ تأثیری که باید میگذاشت
نگذاشته که جامعه ما این چنین دچار
معضالتی است که بیشترینش به خاطر
ناالیقهایی است که بر مسند نشستهاند
و هـــر روز خبـــر فســـاد و تباهیشـــان از
جایی به گوش میرســـد .مگر میشـــود
جامعهای اســـاس و بنیادش بـــر ایثار و
فـــداکاری باشـــد و در آن جامعه کســـی
شب گرسنه سر بر بالین بگذارد؟
مگر در این سی سال گذشته این همه
از شهدا و از ایثار و فداکاریشان نگفتیم؟
پس چرا ایثـــار و ازخودگذشـــتگی رنگ
باخته و معنایی ندارد در جامعهای که
فقیر فقیرتر میشود و غنی غنی تر .این
همه فقر عریان حاصل چیست؟ حتماً
حاصـــل بیعدالتی اســـت و جامعهای
دچـــار بیعدالتـــی و ظلم میشـــود که

اهل ایثار و ازخودگذشتگان را به حاشیه
رانده باشند.
 ...و مـــن از خود میپرســـم که نکند
مســـببان و بانیان این انبـــوه تبعیض و
سر ما را به ترویج و گسترش
بیعدالتی ِ
و گفتـــن و شـــنیدن از فرهنـــگ دفـــاع
مقـــدس گـــرم کرده باشـــند وای بســـا و
بودجه و امکاناتی هم بدهند و...
از خود میپرسم نکند این فرهنگی
که بـــه قیمت خون هـــزاران هـــزار آدم
مظلـــوم و باصفـــا و مخلص به دســـت
آمده اســـت ،بازیچه دست عدهای شود
کـــه برای بقـــا و ماندن خود بر مســـند و
مکیدن خون مردمان محـــروم از هیچ
کار و از هیچ ترفندی ابایی ندارند؟ بعد
از ســـی سال از پایان جنگ کاش درنگی
کنیم و مشـــتی از این پرسشها را پیش
روی خود بریزیم و بهدنبال پاسخشـــان
باشیم.

نخستین نوروز کربالی چهاریها در اردوگاه  11تکریت

رحیم قمیشی

حسن لحظه شـــماری میکرد ،مسعود
در پوســـت خودش نمیگنجید ،قاســـم
هر چه داشـــت رو کرده بـــود .چند روزی
میشد هوا عوض شده بود .بچهها هنوز
منتظر بودند ،انتظار رسیدن خبرهایی که
نمیرسیدند!
زخمهـــای بچههـــای مجـــروح هنوز
خوب نشـــده بـــود ،خیلیها بـــه غریبی
و بیپناهـــی خـــو نگرفته بودنـــد ،دیدن
نگهبانهای بعثی هر صبح و شام ،هنوز
کابوس بود و دستورهایی که میدادند و
نمیفهمیدیم اصالً چـــه میخواهند! و
سنگینی غصهای که باالخره چه خواهد
شد؟ یعنی میشـــد بدون رسیدن هیچ
خبری شادی هم کرد؟!
روزها را شمرده بودیم 29 ،28 ،27 .و
حاال شنبه ،روز اول سال  1366شده بود،
نخستین نوروز در اسارت .نمیدانستیم
میشد با هیچ هم جشن گرفت!
نه عیـــدی ای ،نه آجیلی ،نه میوهای،
نه عید دیدنی ،نه خانوادهای ،نه شربتی،
نه ترانهای ،نه صـــدای زنگی ،نه حاجی
فیروزی ،نه دایرهای ،نـــه ماهی قرمزی،

نه سبزهای ،نه سمنویی ،نه سیب قرمزی
و...
ولی عید بود و نوروز!
همیـــن بـــود که حســـن بـــاال و پایین
اعالم حســـن
میپرید و مســـعود منتظر ِ
بود .قاســـم قرار بود حاجی فیروز شود و
شـــیپور و دهل عید را یک نفره بزند ،اگر
عراقی آن نزدیکی نبود!
لحظه تحویل ســـال را با اضافه کردن
دقیق  6ســـاعت به تحویل سال قبل که
ایران بودیم ،حدس زده بودیم .امســـال
میشـــد «هفـــت و ســـی و چنـــد دقیقه
صبح» ،چنـــد ثانیه هم گذاشـــته بودیم
رویش کـــه دقیق جلوه کند! ســـاعت که
نداشـــتیم ،فقـــط میتوانســـتیم حدس
بزنیم االن لحظه تحویل سال است!
چنـــد دقیقـــهای بـــود نگهبـــان از
آسایشگاه ما فاصله گرفته بود .هوا دیگر
کامالً روشـــن شـــده بود و میشد حدس
زد لحظه تحویل ســـال شده! اشارهای به
حسن کافی بود تا همه را غافلگیر کند و...
ناگهان بلنـــد فریاد زد« :توجه ،توجه!
آغاز سال  1366هجری شمسی .سال نو
مبارک»
انگار گلوله توپ شـــلیک شده باشد!
ماشـــاءاهلل ،حـــاج ابراهیم را تـــوی بغل
گرفت ،ســـعید ،مهدی را ،حمید ،جالل
را ،محمود ،حجت را و ...حاال نبوسند کی
ببوسند!
هیچکس منتظر قاسم نبود که با سیاه

کـــردن صورتش ادای حاجی فیروز دایره
زنگی به دست را در بیاورد ،شیپور تحویل
ســـال را هم قاسم با دهن میزد! حاجی
فیروز اسیر شده بود!
«در سایه ایزد تبارک /عید همگی بود
مبارک» ،اشکهای شوق بود که از چشم
بچهها سرازیر میشد...
لباسهـــای پاره و وصلـــه زده ،پاهای
برهنـــه ،صورتهـــای کبـــود ،قامتهای
تکیـــده ،شـــکمهای گرســـنه ،زخمهای
بیپانســـمان ،چشـــمهای گـــود افتاده،
ُلپهـــای آب شـــده ،موهای تراشـــیده،
تنهایـــی و بیخبـــری و مفقـــودی ،همه
یادمان رفته بود ،نوروز شـــده بود ،نوروز.
لحظاتی بعد نوبت مسعود بود که نقش
حیاتی اخبار گوی تلویزیون را بازی کند!
 شـــنوندگان عزیز ،هـــم اینک توجهشـــما را به پیام امام خمینی به مناسبت
آغاز سال نو ،جلب مینمایم؛
امام در پیامشان به مناسبت سال نو
فرمودند امسال ســـال سرنوشت جنگ
است و همه اسرا ...دیگر بغض مسعود
بود و خبری که نمیتوانست ادامه بدهد.
همه ســـاکت شـــده بودند .بـــا اینکه
میدانستندپیامساختگیاست!مسعود
دوباره خودش را به زحمت جمع کرد و
ادامه داد:
 ایشـــان فرمودند همه اســـرا بزودینزد خانواده هایشان...
و بازهم ناتمام ماندن خبر ساختگی

عکس :سعید صادقی

شهریور پنجاه و هشت بود که با جعفر و اکبر به مهاباد
که تازه آزاد شده بود رفتیم .کاخ جوانان مهاباد را مقر
سپاه پاســـداران کرده بودند .کاخ جوانان زمین خیلی
بزرگی با ســـاختمانهایی دراندشـــت و یک کتابخانه
عظیم داشـــت .من که از کودکی عاشـــق و کشته مرده
امیررضا ستوده
کتاب بودم ،گذاشـــتند مســـئول کتابخانه آنجا .شروع
کردم جمع و جور کردن کتابها و دستهبندی آنها .از
تهران عالوه بر محصوالت فرهنگی ،یک دســـتگاه نمایش «اسالید» هم برده
بودیم چون من کار با دستگاه را بلد بودم آن را هم به من سپرده بودند.
صبح بود داشـــتم اســـاید را برای نمایش چهارشـــنبه شـــب آماده میکردم.
موضـــوع اســـاید «نهضت مقاومت فلســـطین» بـــود .موضـــوع داغ و روز آن
روزهـــای اول انقـــاب .در حال راســـت و ریس کردن اســـایدها بـــودم که یک
دفعه صدایی رشـــته افکارم را پاره کرد« :ســـام برادر »...آن روزها همه به هم
«برادر» یا «اخوی» میگفتیم .جواب ســـام پسر جوان را دادم .همسن و سال
خودم بود .لباســـی خاکی بر تن داشـــت و الغر اندام بود با چهرهای گندمگون.
بـــا یک ته لهجـــه ترکی .همـــان ابتـــدای ورود ،خیلی گرم و صمیمی ســـام و
علیک و احوالپرســـی کرد« :اســـماعیل هســـتم .بچه بناب .اعزامـــی از تبریز».
همانطور که داشت خودش را معرفی میکرد ،تعارف کردم تا بنشیند .او هم
نشســـت اما روی زمین .خودم هم روی زمین نشســـته بـــودم و در حال منظم
کردن فریمهای اسالید بودم .پســـرک جوان همان طور که صحبت میکرد از
جیبش یک مشـــت تخمه آفتابگردان درآورد و شـــروع کرد آنها را شکستن .به
من هم تعارف کرد و بعد شـــروع کرد ســـین جیم کردن«:االن شما دارید چه
کار میکنید!» برایش توضیح دادم اما دوباره و سه باره سؤالی دیگر .توی دلم
ب گیری کردیم ها! اما بنده خدا
شروع کردم غرغر که توی این هاگیر واگیر عج 
ولکن معامله نبود« :حاال برادر امیر این فیلم را کی نشان میدهید؟» من هم
روز نمایش را گفتم...
سکوت بود و تاریکی شـــب .آن شب سالن آمفی تئاتر از جمعیت غلغله بود.
معموالً در ســـالنهای نمایش و ســـینما ســـکوت حکمفرماســـت اما آن شب
قضیـــه کمی فرق داشـــت .از برادران ارتشـــی دعوت کرده بودیـــم برای دیدن
برنامـــه بیایند .هم درجه دارها بودند و هم ســـرباز وظیفه ها .همه صندلیها
پر بود...
همان طور که در حال پخش اســـاید مقاومت فلســـطین بودم ســـر و صدایی
نظرم را جلب کرد .آنقدر ســـالن آمفی تئاتر ساکت بود که اگر پشهای در هوا پر
میزد ،صدایش را میشنیدیم .در آن سکوت محض سالن فقط صدای تقتق
شکستن تخمه بود و گهگاهی صحبتهای دونفره .پیش خودم گفتم این بنده
خدا دیگر کیســـت که سالن آمفی تئاتر را با ســـالن سینما اشتباه گرفته است و
پخش اســـاید جدی و خشـــک «نهضت فلســـطین» را با فیلمهای سینمایی
«چیچوفرانکو» و «چارلی چاپلین»!؟ از آنچه میدیدم خشکم زد« :اسماعیل
بود و دوســـتش .بغل هم نشسته بودند در صندلیهای جلو .در حالی که همه
ارتشیها ،ســـاکت و منظم مانند مجسمه نشسته بودند و اسالیدمان را تماشا
میکردند آن دو نفر در حال شکستن تخمه آفتابگردان و صحبت بودند.
اسالید فلسطین به جاهای حساسش رسیده بود که گندکاری من َت َقش در آمد!
با آنکه آن همه وقت گذاشـــته بودم و فریمها را مرتب کرده بودم ،از شـــانس
من بعضی از آنها ســـروته شـــده بود .مثالً وقتی که نوار کاست ضبط صوت که
همزمان با پخش اسالید صدا را پخش کرد ،میگفت« :و این جنایتکار خائن!»
که منظورش «موشه دایان» بود یک دفعه تصویر خانم «گلدان مایر» میآمد.
یـــا وقتی میگفت این مرد مجاهد که منظورش «یاســـر عرفـــات» بود ،تصویر
«جیمـــی کارتر» رئیس جمهوری وقت امریکا میآمـــد .دیگر خنده امان همه
را در ســـالن گرفته بود .آن هم ارتشـــیهایی که معموالً با نظم و نســـقی که در
دوره آموزشی دیدهاند و معموالً مانند آدمهای «عصاقورت» بودند و خشک و
جدی .در آن خنده بازار اما دیدن چهره دو نفر در آن تاریکی خیلی دیدنی بود.
«اسماعیل» و دوستاش .مثل آنکه واقعاً آمده بودند سینماهای اللهزار و در
حال خوردن تخمه و خنده!...
از آن ماجرا چند روز گذشت .در یکی از بعدازظهرهای همان روزها من در حال
چیدن کتابها در البه الی قفسههای کتابخانه بودم .کتابهایی که برخیشان
از دید من جوان یک القبای تند و انقالبی ،طاغوتی بودند و متعلق به سلطنت
پهلـــوی که یکدفعه صدای تیراندازی آمد .صدای شـــلیک خمپاره و نارنجک
تفنگی و کالشـــنیکف .البته این برنامه هر شـــب مهاباد بود .باالخص دور و بر
ساختمان کاخ جوانان .مقر سپاه کمی به هم ریخته بود .صدای فریاد فرمانده
مقر میآمد و آژیر آمبوالنسها .ســـاعتی گذشـــت .من که برای ســـر و سامان
دادن برخـــی از کارها رفته بودم ،دوباره به کتابخانه برگشـــتم .اما در کتابخانه
باز بود و پر از جمعیتی که آنجا جمع شـــده بودند .ســـر و صدای گریه میآمد.
گریههایی که اولش بیصدا بود و هق هق و آهسته اما کمی بعد بلند و تبدیل
به فریاد شد .جمعیت را شـــکافتم 10،20 .نفر هم دایره وار روی زمین نشسته
بودند و گریه میکردند .چشـــمم بـــه برانکارد افتاد .برانکاردی کـــه روی آن را
پتوی ســـربازی خاکستری رنگی پوشـــانده بود .پتو را کنار زدم .وای خدای من!
چه میدیدم .پسرکی جوان با لباسی خاکی رنگ با لبخندی بر چهره خوابیده
بود روی برانکارد...
چهرهاش خون آلود بود و علی الظاهر از پنج ،شش جا تیر خورده بود .بدنش
آبکش شده بود .به چهره جوان خیره شدم .دست و پایم شل شد .بغضی سرد
گلویم را فشرد .اشک در چشم هایم حلقه زد .خودش بود .همان جوانی که آن
روز جمعه صبح وارد «کتابخانه کاخ جوانان» شد و سالم کرد .همان جوانی که
طوری با من سالم و علیک کرد که انگار سال هاست همدیگر را میشناسیم و
با هم رفیقیم .همان جوان آذری زبان که آن چهارشـــنبه شب ،در سالن آمفی
تئاتـــر انگار در ســـالنهای خیابان الله زار تهران نشســـته بـــود و در حال دیدن
فیلمهای طنز «سپهر نیا و گرشـــا و متوسالنی» بود! همان جوان بنابی هفده،
هجده ســـاله که شـــهرش را ترک کرده بود و برای کمـــک به هموطنان کردش
به آنجا آمده بود! «اســـماعیل» بود در هودجی از نور .پیچیده در لباس گلگون
خاکی سپاه.
ســـی و نه ســـال از آن روز و آن شـــب میگذرد اما هنوز که هنوز اســـت ســـام و
احوالپرسی آن جمعه صبح در گوشم طنینانداز است« :برادر! برادر امیر! این
فیلم را کی نشان میدهید؟!»

میثاق با شهدا

عکس :مهر

چهرههایی که از یاد نمیروند

عکس :مهدی شیرازیان

فصلهای تازه  /فراتر از بودن  /آنجا که باور بهار بارور میشود
تجلی دارند!  /در مجالهای سبز  /درختانی ایستادهاند
که در بلندای تنّفس صبح  /قد کشیدهاند!  /این نشانههای ُپر نشان
صمیمیت درخت را  /در خیال کال کویر  /میشکوفانند!
و خاطرههای پرواز  /شب این حوالی را  /چراغان میکند!
هنوز  /مادرهای این سرزمین  /قابهای کهنه را /
روی دلتنگیهای پیوسته  /پهنمیکنند!
و شبهای ُپر راز  /در خواب آب  /جریان دارد!
دیرگاهیست  /یک «اروند» رؤیا  /بر مژههای منتظر جاریست!
و دستهای مضطر  /تمنّای شدن دارد!  /باید برخاست!
و خواستن را  /در مکتب «شهیدان»  /مشق کرد!  /وگرنه
ن و َجستن برنمیخیزد!
از این خواستنها و ُجستنهای حقیر  /خاست 

خاطره
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مسعود و اشک شوق بچه ها! این دفعه
هیچکس نبود که اشک نریزد!
نه که دلمان نگرفته باشد ،نه که باور
نکرده باشـــیم ،نه که به فکر غذا و سفره
عید و هفت ســـین ایران نیفتاده باشیم،
نه که فکر عیدی پدربزرگ و مادر بزرگ و
روبوسی با خواهر و برادر نیفتاده باشیم،
نه که فکر پدر و مادر و تنها ماندن شـــان
نباشیم .عید بود و نوروز و هر خبر خوشی
باور کردنی.
اشـــکهایی بود کـــه از شـــوق ریخته
میشد! نوروز بود و دلهای باز!
نـــوروز بود و بـــاور سرنوشـــت خوب،
نـــوروز بـــود و بیـــدار شـــدن درختها از
خواب ،نوروز بود و رقص پرندهها ،حتی
وقت
پرندههای توی قفـــس! نوروز بود و ِ

گرفتن عیدی از خدا...
ِ
مســـعود ادامـــه نـــداد ،ولـــی وقتـــی
شـــانههایش میلرزید همـــه فهمیدند،
اخبارگـــو نمیتوانـــد ادامه بدهـــد .حاال
دســـتها ،دیگر از گردنها باز نمیشـــد.
حـــس میکردیـــم باز کنـــار ســـفرهایم و
مـــادر هفت ســـین کاملی چیده اســـت،
پدر روبهرویمان نشســـته ،برادر و خواهر
کنارمان .انگار ماهیهای قرمز و ســـفید،
تند و تند ،توی ُتنگ میچرخیدند .انگار
کسی داخل آیینه ،باز میخندید...
انگار ایران بودیم...
****
امسال تحویل سال ،ســـاعت داریم،
لباس هایمان نو ،خانه گرم ،ســـفره هم
هست ،هفت سینمان هم کامل!

نمـــی دانم حســـن بـــاز از تـــه دل و با
خوشحالی فریاد میزند آغاز سال 1397
هجریشمسی؟
دوبـــاره قاســـم میپرد وســـط؟ عید
همگی ُبَود مبارک!
دوبـــاره مســـعود شـــروع میکنـــد به
خواندن خبر ،که بچهها ســـاک هایتان را
ببندیـــد ،بچهها خبرهـــای خوش خیلی
نزدیک اســـت! و دوباره بغض میکند؟!
تا شـــانههای ما هم تکان بخـــورد؟ نه از
غم و اندوه ،نـــه از دلتنگی ،نه از ناباوری،
از شوق ،از امید...
از بس نـــوروز به دلمان میچســـبد
اخبار خوش و از بس نوروز درســـت شده
بـــرای امید و از بس نـــوروز بوی عطر گل
محمدیمیدهد!

