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گرینویچ

راز جاودانگی ماهی ژله ای
 

بشر از زمانی که با مرگ درگير بوده، درگير ایده حيات 
ابدى هم بوده و با هر جهش علمی، بســيار اميدوار 
شده  که باالخره اکسير ناميرایی هم یافت شود. قبال 
کيمياگران مأمور به این کار بودند، اما حاال بسيارى 
می گویند این دانشمندان هستند که می توانند طول 
عمر را بيشتر کنند. در یک مورد خاص، دانشمندان 
در اسپانيا،  به یک ماهی ژله اى برخورده اند که ایده 
حيات ابدى را عمال براى خودش پياده می کند. این 
ماهی ژله اى، این قابليت استثنایی را دارد که وقتی 
به انتهاى زندگی اش نزدیک می شود، دوباره به بخش 
آغازین زندگی خود باز گردد و به صورت الرو در  آید. 
دانشــمندان، آن بخش از دى ان اى این ماهی را که 
باعث این برگشــت به مراحل اوليه حيات می شود، 
شناسایی کرده اند و می خواهند تحقيقات روى آن 

را گسترش دهند. 

به سبک گاندی 

قهرمان پرچم شناسی جهان
 

خيلی از ما وقتی بچه تر بودیم، از سوى خانواده و بزرگترها 
تحت فشار قرار می گرفتيم که پایتخت و پرچم کشورها را 
بدانيم. اینکه چرا این مســئله مهم بود را هرگز نفهميدیم، 
اما فکر نکنيد ما تنهایيم. پرچم شناسی به صورت مشخص 
در دنيا اهميت زیــادى دارد و احتماال تعجب خواهيد کرد 
اگر بدانيد رکورد جهانی هم دارد. رکورددار پرچم شناسی 
دنيا، یک نوجوان لبنانی است که در عرض 4دقيقه، تمامی 
پرچم هاى کشــورهاى دنيا را به درســتی نام برده است. 
حسن داوى 16ساله، موفق شــد با ثبت این زمان، رکورد 
پيشين دنيا را 6ثانيه بهبود ببخشد که قبل تر در سال2021 
ميالدى، توسط یک نوجوان بحرینی ثبت شده بود. داوى 
گفته است که تمام تابستان2021 را تمرین کرده تا موفق 
شــود این رکورد را ثبت کند. او گفته وقتی پســر بحرینی 
رکورد دنيا را 18ثانيه بهبود بخشــيد، پاک نااميد شــده و 
تمرین را مدتی تعطيل کرده بود، اما دوباره شــروع کرد و 
بعد از 1000بار تالش تمرینی، موفق شده است نام خود را 
در کتاب رکوردهاى جهانی گينس ثبت کند. او می خواهد 

دوباره براى شکستن این رکورد تالش کند.

2روز حبس در بالن فراری 
 

رسانه ها در چين، از نجات مردى گفته اند که مجبور شده، 
 2روز کامل را در آسمان،  در یک بالن فرارى سرگردان باشد. 
ماجرا از این قرار است که این مرد و همسرش، براى چيدن 
ميوه هاى درخت کاج، از یک بالن کوچک هيدروژنی استفاده 
می کردند تا به باالى درخت دسترســی داشته باشند. ميوه 
درخت کاج، بخش مهمی از یک غذاى سنتی در شمال شرق 
چين اســت. هنگام کار، یکباره طنابی که بالن را مهار کرده 
بود، رها شد، این بالن باال و پایين شد و زن موفق شد از آن 
روى درخت بپرد. اما همسر او در بالن ماند و بالن فرارى، در 
2روز او را یک سفرى 320کيلومترى برد. مقامات، بالفاصله 
جســت و جو براى یافتن این بالن را آغاز کردند و 24ساعت 
بعد، موفق شــدند از طریق تلفن همراه بــا این مرد تماس 
بگيرند و به او دســتورات الزم براى خالی کردن گاز بالن و 
پایين آوردن آن را بدهند. این فرایند هم 24ســاعت طول 
کشيد و در نهایت، این مرد، زنده و ســالم در استانی دیگر 

به زمين آمد.

 باشگاه
نویسندگان

شنبه

اجازه دارم قانع نشوم؟

  مرد گفت وگو برای تقرب

در روزهــا و هفته هاى گذشــته 
اتفاقاتی در مدیریت فوتبال ایران 
رخ داده که قانع شدن درباره آنها سخت است؛ اما متأسفانه 
یک جریان ترجيح می دهد هرطور دوست دارد عمل کند و 

بعد هم به بهانه منافع ملی، جلوى انتقادها را بگيرد.
من نه به عنوان کسی که از کودکی فوتبال را دنبال می کند 
بلکه به عنوان یک عضو از جامعه ایران و کســی که ماليات 
می دهد و ســهمی از پول نفت دارد محق هستم نسبت به 
تصميماتی که براى کشــور هزینه دارد، حساس باشم و از 
مدیران ارشد بخواهم پاسخ هاى قانع کننده درباره عملکرد 

خود ارائه دهند.
انتخابات پرحاشيه فدراسيون فوتبال که با ابهام هاى زیادى 
انجام شد، یکی از این رخدادهاســت که گرچه تالش شده 
پاسخ هایی درباره آن ارائه شود؛ اما نتوانسته است بسيارى از 
شهروندان را قانع کند. این ماجرا 2 جنبه حقوقی و مدیریتی 
دارد. اظهارنظر درباره بخش حقوق در صالحيت متخصصان 
فن است؛ اما درباره مدیریت می توان پرسيد چطور کسی که 
با یک تصميم و انعقاد یک قرارداد اشتباه، ميلياردها تومان به 
کشور ضرر زد، باز هم در همان جایگاه قرار می گيرد؟ امروز 
می دانيم قراردادى که با ســرمربی اســبق تيم ملی فوتبال 
ایران بسته شده بود بســيار گران تر از حد معمول بود و آن 
مربی پس از کسب نتایج فاجعه بار و اخراج از تيم ملی ایران، 
قراردادهایی به مراتب ارزان تر با تيم هاى کوچک تر بست. این 
حتی جدا از مشکالتی است که بر ســر انتقال دستمزد او و 

جریمه پس از آن ایجاد شد.
در ادامه ماجرا، انتخاب مربی اى که از همان ابتدا بســيارى 
عنوان می کردند در حد و اندازه هاى ســرمربيگرى تيم ملی 
فوتبال ایران نيست، حاشيه هاى فراوانی ایجاد کرد؛ اما پس 
از آنکه او توانست تيم ملی را با کمترین دردسر به جام جهانی 
برساند، ناگهان دوباره حاشيه ها آغاز شــدند و در نهایت او 
اخراج شد و به جایش کســی برکرسی نشست که نتوانسته 
است تيم ملی مصر را به جام جهانی برساند. این عجيب نيست 
که ما مربی اى را که توانسته است به جام جهانی برود چند ماه 
مانده به این رقابت ها برکنار می کنيم و سپس مربی اى را که 
به جام جهانی نرفته برمی گزینيم؟ آن هم کســی که بارها و 
بارها از رفتار زشتش با مدیران، رسانه ها و بازیکنان شکایت 
داشــته ایم و می دانيم خود را نه طرف قرارداد با فدراسيون 

فوتبال ایران که مالک ما می داند؟
شاید بد نباشد روانشناســان اجتماعی در این باره اظهارنظر 
کنند که چه می شود عده اى اینقدر عالقه دارند مورد توهين 
و تحقير قرار گيرند و کســی را دوباره بر ســر کار آورند که 
افتخاراتش در حد صعود به جام جهانی است. کارى که مربيان 
داخلی و خارجی دیگر بدون توهين و تحقير انجام داده اند و 

اتفاقا بابت همين دستاوردها اخراج شده اند.
بدتر از همه این تصميمات، این اســت که مدیران ورزشی 
تالش دارند منتقدان را به بهانه »شــرایط حساس کنونی« 
و »دفاع از تيم ملی« و ...، ســاکت کنند. می گویند کســی 
چيزى نگوید، چون تيم ملی در آســتانه جام جهانی نياز به 
انسجام دارد و همه باید از این تيم حمایت کنيم. البد بعد هم 
مردم باید مانند 4ســال پيش، بابت باخت در جام جهانی به 
خيابان ها بيایند و خوشحالی کنند و سرمربی اى که دستاورد 

درخشانی نداشته به عنوان قهرمان ملی، معرفی شود.
من از تيم ملی کشور - در هر رشته ورزشی - حمایت می کنم 
و از عمق جان خواســتار پيروزى این تيم در تمام مسابقات 
هســتم؛ اما همچنان حق خود می دانم از ایــن رخدادها و 
توجيحاتی که درباره آن عنوان می شود، قانع نشوم. آیا اجازه 

چنين کارى را دارم؟

از جوانــی اش اهــل تقریب بود و 
ســخت مخالف و معارض تفریق. 
اصال راه فالح و صالح را در نزدیکی فرق و مذاهب اسالمی و 
حتی ادیان ابراهيمی می دید. آن زمان که مانند امروز، اهل 
فکر از ضرورت گفت وگو نمی گفتند، او هم بشير بود و هم نذیر 

و به اهميت گفت وگوى بين االدیانی توجه می داد.
»سيدمحمود حســينی عالیی طالقانی« که امروز 43سال از 
وفاتش گذشت، اگرچه مبارزى سخت و ستبر بود، اما چون 
تحبيب قلوب را پيش چشم قرار داده بود، یکی از سردمداران 
تقریب مذاهب اســالمی بود و از آغازگران نهضت نواندیشی 
دینی در ایران؛ آن هم در روزگارى کــه مانند امروز تحول و 

تقرب سکه رایج نبود.
با همين تأمــالت و تعقالت، براى نيل بــه اتحاد دول و ملل 
اسالمی و رهایی از زنجيرهاى ســخت و ستبر عقب ماندگی 
که ناشی از دهه ها اســتعمار و استثمار بود، در دهه 30، پاى 
ثابت اجتماعات علماى مســلمان در کشورهاى اسالمی شد 
و حضورى بی همتا داشــت. در همایش شعوب المســلمين 
در کراچی در ســال1331، کنگره دارالتقریب اســالمی در 
قاهره در سال1338 و کنفرانس اســالمی با عنوان »ُمؤتمر 
إســالمی« در بيت المقدس در ســال هاى 1338 و 1340 
شرکت کرد که در پاکســتان، نماینده آیت اهلل کاشانی و در 
مصر، نماینده آیت اهلل العظمی  بروجردى بود و دیدار مهمی 
هم با شيخ محمود َشلتوت، شيخ االزهر مصر داشت. همچنين 
در این اثنا، 2ماه را هم در کشــورهاى عراق، سوریه، لبنان و 
عربستان گذراند و ضمن دیدار با رهبران دینی این کشورها، 
ســخنرانی هایی نيز ایراد کرد. آیت اهلل به یکی از چهره هاى 
درخشــان این گردهمایی ها تبدیل شــد و کوشيد افزون بر 
نزدیکــی دینی و مذهبی، »اجتماع مســلمانان و تشــکيل 
کنگره ها و انجمن هــاى اســالمی« را »از تکاليف و وظایف 
دینی« مســلمانان بداند و بر مسئله فلســطين تأکيد مؤکد 
و مدام و مداوم، بــا یادآورى رنج این ملــت، از انفعال اعراب 

انتقاد کند.

تقويم / شهادتعدد خبر

دژ تسخیرناپذیر پنجشیر 

احمد شاه مســعود با دســت خالی مبارزه را 
آغاز کرد. شــجاع ترين مردمان زادگاهش بود 
و با شوروی و ارتش ســرخ و بعدها با طالبان 
می جنگید. يک هیبت خاص و منحصر به فرد 
داشــت و کاله معروف »پاکول« و لباس سنتی 
آمر صاحب )لقب احمدشاه مسعود( هم يکی 
از عناصر ثابت عکس ها و فیلم هايی بود که از 
او می ديديم. شايد يک جورهايی بشود گفت 
نخستین هسته نیروهای منظم چريکی محلی 
را احمدشاه مسعود در افغانستان به راه انداخت؛ 

در دره پنجشیر.
او بارها از همه حمله ها و خیانت ها جان به در برد 
و با هوش کم نظیرش دره پنجشیر افغانستان را 
به کابوسی برای مهاجمان ارتش سرخ تبديل 
کرد. وی ارتش افغانستان را ســر و سامان و 
ماجرای مقاومت را تا شکست کامل 8تهاجم 
بعدی ارتش سرخ و خروج آخرين سرباز شوروی 
از خاك افغانســتان ادامه داد و تبديل به دژ 
تسخیرناپذير پنجشیر )لقبی که افغان ها برای 
احمدشاه مسعود برگزيده بودند( شد. مرگ آمر 
صاحب هم يک جورهايی تاريخ ساز محسوب 
می شود. دقیقا 2روز قبل از 11سپتامبر معروف، 
احمدشاه مسعود 48ســاله حین مصاحبه با 
2خبرنگار نما )تروريست هايی که با لباس مبدل 
خبرنگاری مثال رفته بودند بــرای مصاحبه( 
شهید می شود تا اسطوره بی شکست افغان ها 
با همه لقب هــا و خاطره هايش برود توی قلب 
مردم افغانســتان؛ آن قدر که حاال و با گذشت 
سال ها از اين واقعه، هنوز هم می شود روی نفوذ 
اسم او حساب کرد. بعدها دولت افغانستان در 
دوره رياست جمهوری حامد کرزای، به او لقب 
»قهرمان ملی« داد. در افغانســتان، روز ترور 
شدن او، 9سپتامبر، به عنوان يک روز ملی به نام 
روز مسعود، نامگذاری شده است. دوستداران 
مســعود نیز به وی لقب »آمر صاحب شهید« 

به معنای »فرمانده شهید ما« داده اند.

حافظ

 گداخت جان که شود کاِر دل تمام و نشد
بسوختیم در اين آرزوِی خام و نشد

در هند، وقتی سياســتمداران به فکر تغيير و تحول 
می افتند، ســراغ یک حربه قدیمــی می روند و براى 
همراه کردن مردم با خود، روش طاقت فرسا و سخت 
راهپيمایی هاى بسيار بلند را در پيش می گيرند. این 
کارى اســت که راهول گاندى، رهبــر یکی از احزاب 
بزرگ هند، پيش  رو گرفته و می خواهد با تمســک به 
روش سياستمداران بزرگ پيشين هند، 3570کيلومتر 
پياده روى کنــد. او راهپيمایــی دور و دراز خود را از 
چهارشنبه گذشته شروع کرده و حاال حاالها به مقصد 
نخواهد رسيد. گاندى که رهبر حزب کنگره هند است، 
در این ســفر، همراه با 100عضو دیگر حزب، در 12 
ایالت از شمال تا جنوب هند، با مردم رو در رو صحبت 
خواهد کرد. سفر او، از ســوى حزب به صورت زنده در 
سایت حزب پخش می شــود و این گروه، شب ها در 
اقامتگاه هاى موقت، استراحت خواهند کرد. هدف این 
راهپيمایی، آنطور که از اسمش برمی آید - راهپيمایی 
هند متحد - نزدیک کردن مردم هند به اصولی است 
که از نظر کنگره، اصول بنيادى هند به شمار می روند. 

بهاراتيا جاناتا، حزب حاکم هند و نخست وزیر این کشور 
نارندرا مودى، افکارى افراطی و راست گرایانه دارند و 
معتقد بر برترى هندوها بر مسلمانان و دیگر اقليت هاى 
هند هستند. حزب کنگره، معتقد اســت این رفتار، 
برخالف روح و متن قانون اساسی هند است که حقوق 
اقليت را تضمين می کند و رویکــردى آزادیخواهانه 
دارد. این حزب، از ســال2014 که مــودى به قدرت 
رسيده، یک ســقوط آزاد را تجربه می کند و انتخابات 
پشت انتخابات، مغلوب حزب حاکم شده است. حربه 
راهپيمایی هاى بلند و رو در رویی بدون واسطه با مردم 
از سوى رهبران سياســی هند، در تاریخ معاصر این 
کشور پدیده اى رایج بوده است. در سال1983، چاندرا 
شخار، به عنوان رهبر حزب مخالف وقت، 4هزار کيلومتر 
پياده روى کرد، اما در نهایت توفيقی نداشت و این حزب 
کنگره بود که در انتخابات سال بعد از آن بردى تاریخی 

کسب کرد و ایندیرا گاندى، مادربزرگ راهول گاندى 
به نخست وزیرى رسيد.

در همين ســال ها، یک سياســتمدار از همين حزب 
بهاراتيا جاناتا یک راهپيمایــی 10هزار کيلومترى را 
شــروع کرد که البته ناکام ماند؛ چون در یک ایالت، 

به خاطر برخی اتهام ها دستگير شد.
با این حال، معروف ترین راهپيمایی مشــابه در تاریخ 
معاصر هند، »راهپيمایی نمک« مهاتما گاندى، پدر 
هند نوین اســت که در دهه 30ميالدى انجام شــد. 
گاندى، براى نشــان دادن مخالفت خود با اســتعمار 
هند، درحالی که 61سال داشــت 3800کيلومتر را با 
پاى پياده راه رفت و نقشی بزرگ در اتحاد و آگاهسازى 
مردم در راه مبارزه با استعمار انگليس داشت. از آن به 
بعد بود که راهپيمایی ها به ابزارى براى رســيدن به 

اهداف سياسی در هند تبدیل شدند.

شهریور هرقدر هم که گرم و 
تب دار باشد از کوچ تابستان 
نشــان دارد. روزها هی کوتاه می شــوند و گنجشک ها کنار 
گوش برگ ها بــه روایت دلتنگی هاى پایيز می نشــينند. ما 
شــاید حواس مان نباشــد اما تابســتان در کوى و برزن راه 
می رود، کم کم رخت و لباسش را برمی چيند و بقچه رفتنش 
را می بندد و این، حکایت همه شهریورهایی  است که به چشم 
دیده ایم. اما با همه این احوال شــهریور، بستن چمدان هاى 
دیگرى هم هست. همه چمدان هایی که از گوشه و کنار بيرون 
کشيده می شوند تا دختران و پسرانی رخت و لباس برچينند 
و راهی دیارى دیگر شوند. آنها رفتن شان آکنده از شور و اندوه 
توامان است؛ شورى شکوهمند به سبزى سربرآوردن جوانه ها 
بر شــاخ و بال درخت ها و اندوهی مه آلود که در خانه ها جان 
می گيرد؛ خانه هایی که هم روشــن هستند از به بار نشستن 

تالش ها و هم غمگين هستند از طنين ترانه دورى.
اصال خبر دارید عقربه هاى ســاعت به وقت شــهریور، ابتدا 
کند می چرخند و بعد از یک زمانی به بعد تندتند می دوند؟ 
خيلی ها هی نگاه می کنند به تقویم و روزها را می شــمارند؛ 
روزهایی که دیــر می گذرند. اما ســرانجام زمــان موعود 
فرامی رسد و معلوم می شود چند ســال از عمر جوانانی که 
مشتاق تحصيل در دانشگاه هســتند، کجا سپرى می شود. 
و بدین ترتيب چراغی روشن می شود؛ چراغی که زور نورش 
به همه شواهد غم انگيز بيکارى تحصيل کرده ها نمی رسد اما 
فروغش دلنشين است؛ فروغی که خيلی زود در خانه هاى آنها 
که قرار است براى تحصيل راهی شهرى دیگر شوند با طلوع 
داستان دلتنگی در هم می آميزد. شهریور، ماه فرزندانی ا ست 
که قدم در مسيرى پرفراز و نشيب می گذارند. شهریور، ماه 
پدران و مادرانی ا ست که فرزندان را مهياى رفتن می سازند؛ 
پدرانی که لب هاشان خموش اســت و چشم هاشان نگران و 
مادرانی کــه از راه و چاه حرف می زننــد و غبار از چمدان ها 

می  روبند.

دغدغه

مریم ساحلی

چمدان های شهریور 

میثم قاسمی
روزنامه نگار

حمیدرضا محمدی
روزنامه نگار

جواد نصرتینگاه
روزنامه نگار
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ما داریم می آیيم

پیروزه روحانیون

قطعا  کــودکان و حتــی نوجوانان با 
بحران ها و مخاطرات، مواجهه متفاوتی 
نسبت به ما بزرگترها دارند. آنها براساس دنياى ذهنی شان 
همه  چيز را می بينند و درک می کنند و تغييرات محيطی و 
بحران ها می توانند تأثير متفاوتــی روى کودکان و نوجوانان 
بگذارند. جشنواره فرهنگی هنرى فرفره با محوریت موضوعی 
»کودکان و نوجوانان و مقابله با مخاطــرات و بحران ها« که 
امســال دومين دوره آن برگزار می شود، قرار است بخشی از 
تصورات قشر کودک و نوجوان را به تصویر بکشد. این جشنواره 
که با همراهی باشــگاه مدیریت ارتباطات یونسکوى ایران و 
رادیو بحران برگزار می شــود، آموزش، لزوم توجه و آگاهی 
بخشی نسبت به موضوعات روز جامعه، سبک زندگی و تأثير 
آن بر کودکان و نوجوان را مــورد هدف قرار داده و در دومين 

دوره، محوریت موضوعی خــود را به ترویج و آموزش مفهوم 
آمادگی در مخاطرات و بحران اختصاص داده است.

قرار اســت کودکان و نوجوانان در زمينــه موضوعاتی مانند 
آمادگی در برابر بالیاى طبيعی: ســيل، زلزلــه و...، آمادگی 
در بحران و بالیاى انســان ســاخت مثل تصادفات، جنگ و 
فروریختن ساختمان ها و...، آمادگی در بحران هاى سالمتی 
مثل همه گيرى کووید- 19)کرونا(، آبله، وبــا، آنفلوآنزا... و 
آمادگی در بحران تغييرات اقليمی مثل خشکسالی، پدیده 
گردوغبار، گرمایش زمين، کم آبی و... نقاشی بکشند و به این 
جشنواره ارسال کنند. شــرکت در این رویداد هم براى افراد 
زیر 18 سال آزاد است و محدودیتی در تکنيک هاى نقاشی 
)مدادرنگی، آبرنگ، رنگ روغن، پاســتل و...( وجود ندارد و 
هر نفر می تواند حداکثر تا 3اثر نقاشی ارسال کند. بعد از آن 
آثار ارسالی براساس رده بندى سنی و سبک اثر توسط هيأت 
داوران تفکيک و مورد بررسی قرار می گيرد و به برگزیدگان 

جوایزى اهدا خواهد شد. 

نقاشی با فرفره ها
فاطمه عباسي

اولین و آخرين باری کــه در پیاده روی 
اربعین شرکت کردم، هوا خیلی سرد بود. 
کوله را بســته و بلیت را گرفته بودم که 
جواب آزمايش آمد. به همسرم نشان اش 
دادم و ديگر به هیچ کس چیزی نگفتم. 
خیلی ذوق داشتم برای شروع سفری که 
بسیار از آن شنیده بودم. من با تعدادی 
از بچه های مستندساز و نويسنده همراه 
بودم و همســرم با گروهــی از زائران 

اروپايی.
سفر ســختی بود برای من که در پر قو 
بزرگ شده بودم و حاال بايد در موکب ها 
می خوابیدم و تمــام لباس هايی را که در 
کوله ام جا داده بودم شب ها می پوشیدم 
تا ساعتی بخوابم. بیشــتر خوراکی ها و 
غذاها را دوست نداشتم و بیشتر اوقات 
با خوراکی های کیفم سیر می شدم. البته 
عاشق صبحانه های بی نظیر و خوشمزه 
عراقی ها بودم و دلی از عزا درمی آوردم. 
هر جا با شــلوغی و ازدحام حرم روبه رو 
می شــدم ترس برم می داشــت که کار 
درستی کردم با اين شرايط به اين سفر 
آمدم؟ يک بار که در نجف بین زائران رسما 
داشتم له می شدم و نفسم بنده آمده بود، 
ياد روضه شب قدر آخر حاج آقا مجتبی 
تهرانی)ره( افتــادم... از حضرت زهرا 
برايمان خوانده بود... »انا حامل«... در دلم 
فرياد زدم: »علی جان! انا حامل، خودت 
مراقب بچه ام باش«. آرام و مطمئن شدم.

 ايمان داشتم خودشان مراقب امانت 
کوچولوی من هستند.

آن ســال اربعیــن، ســخت ترين و 
شگفت انگیزترين سفر عمرم را تجربه 
کردم. هر روز صبح که با طلوع خورشید 
پا به جاده نجف به کربال می گذاشتم با 
عجیب ترين و باشکوه ترين تصوير تمام 
دنیا روبه رو می شدم. جمعیتی عظیم و 
نامتناهی که به سوی هدفی مشترك 
گام برمی داشــتند  و خدمتگزارانی 
که برای خدمت کردن به زائران منت 
می پذيرفتنــد و التماس می کردند به 
خانه ها و چادرهايشان برويم و مهمان 
سفره هايشان شــويم. يادم می آيد 
دوربینی را که تازه خريده بودم برای 
ثبت لحظه لحظه اين ســفر همراهم 
آورده بودم و پلیرم را پر از مداحی کرده 
بودم تا در مسیر حال و هوای حسینی 
پیدا کنم. از هیچ کدام استفاده نکردم. 
دلم نمی آمد تصاويــر عجیب و تازه 
مســیر را در کادر عکس محدود کنم. 
و البته نوای بکــر و فوق العاده جاری 
در مســیر، از هر نوحه و موسیقی ای 

بی نیازم می کرد.
آن سفر با تمام خاطرات و دوستی ها و 
فراز و فرودهايش تمام شد و حسرت 
تکرارش تا امروز بر دلم مانده اســت. 
هر ســال نزديک اربعین دوســتانم 
يکی يکی از رفتن خبر می دهند و من 
فقط می گويم... تو می روی به سالمت 

/ سالم من برسانی... .


