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مردم پیش از یگان حفاظت رسیدند و بخشی از محوطه را حفاری کردند -عکس :مهر

زهرا کشوری

دهکده ســـلجوقی فهرج را طوفـــان چند هفته گذشـــته عیان کرد
اما اگر عکسهای آن به رســـانهها نمیرســـید شـــاید حاال حاالها
شـــهرهای دیگر از جمله مرکزیها متوجه نمیشـــدند که طوفان
ریگان چـــه چیـــزی را پیش پای مردم آن گذاشـــته اســـت .شـــاید
هم دچار سرنوشـــت منطقه کشـــف شـــده بین فهـــرج و ریگان در
اســـفندماه گذشـــته میشـــد .آن منطقه به خوش شانسی منطقه
نگیـــن کویر نبـــود که پیـــش از آنکه مـــردم منطقه خبردارشـــوند
عکسهـــای آن به خبرگزاری برســـد .بنابراین مـــردم بیل وکلنگ
برداشـــتند و به جان منطقـــهای که به گفته کارشناســـان متعلق به
«هخامنشی  -اشکانی» است افتادند و اشیای آن را بردند .آنطور
که «روحی» معاون میراث فرهنگی ،صنایع دســـتی وگردشگری
به «ایران» میگوید تعیین جایزه از طـــرف فرماندار فهرج باعث
شد تا  80شیء آن به میراث فرهنگی بازگردد.

بیرون آمـــده را متعلق به هخامنشـــی
–اشـــکانی یعنـــی 2500تـــا 2200ســـال
پیـــش میدانســـت امـــا آنطـــور کـــه
«حمیـــده چوبک» رئیس پژوهشـــکده
باســـتان شناســـی کشـــور بـــه «ایـــران»
میگوید این سایت براساس اطالعات
اولیـــه کارشناســـان میـــراث فرهنگـــی
کرمـــان متعلق بـــه دوره میانی اســـام
یعنـــی ســـلجوقی اســـت .بـــه احتمال
بســـیار باســـتان شناســـان این بارهم با
یـــک محوطـــه  800ســـاله مثـــل شـــهر
دقیانوس(جیرفـــت قدیـــم) رو بـــه رو
هســـتند .ســـفالهای قالب و مهره زده
دوره ســـلجوقی هـــم به گفتـــه چوبک
شـــاهدی برایـــن مدعـــا هســـتند .البته
چوبـــک از منطقـــه ظاهر شـــده به یک
«آبـــادی دوره اســـامی» تعبیر میکند
تـــا شـــهر .بـــه گفتـــه او از ایـــن آبادیها
در منطقـــه کرمـــان بســـیار زیاد اســـت.
او میگویـــد« :در حـــال برنامهریـــزی و
پیشبینی بودجه اضطراری هســـتند تا
براســـاس اطالعـــات و داده برای آینده
این ســـایت برنامهریزی کنند ».کرمانی
هـــم از انجام اقدامـــات الزم برای ثبت
ملـــی محوطـــه تازه کشـــف شـــده خبر
میدهند.
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کمک یگان حفاظـــت بیایند ».او تأکید
میکنـــد اگـــر کمـــک نیـــروی انتظامی،
مردم معتمد و فرمانـــداری نبود یگان
حفاظت هرگز نمیتوانست از حفاظت
این ســـایت موفق بیـــرون بیاید .تعداد
یگان حفاظـــت فهرج در حـــال حاضر
 2نفر اســـت که معلوم نیست امکانات
آنها در چه حدی اســـت؟ اما مسئوالن
اســـتانی کرمان و شـــهری فهـــرج تأکید
میکند در حد موتـــور ،در اختیار دارند!
به گفته روحی اداره کل میراث فرهنگی
به دنبال آن اســـت کـــه میزان حفاظت
از آن را باال ببرد و مستندســـازی و ثبت
محوطههـــای تاریخـــی منطقـــه را هم
دنبال کند .او درباره این دیدگاه که مردم
فهرج دوست دارند بدون حضور نیروی
انتظامـــی از دهکـــده تاریخی حفاظت
کننـــد هـــم میگویـــد« :خوشـــبختانه
مناطقـــی چـــون فهـــرج ،ریـــگان ،بم و
جیرفت هنـــوز آن بافـــت اجتماعی که
به صورت عشیرهای و طایفهای زندگی
میکننـــد را دارنـــد .خیلـــی از بـــزرگان
طوایف عضو انجمنهای ما هستند و در
حفظ ارزشهای تاریخی کوشا هستند».
معتمـــدان محلی و فرمانـــداری فهرج
توگوهـــای پیشـــین بـــا «ایران»
در گف 

طوفان فهرج یک سایت  800ساله را پیش پای همگان گذاشت!

برد با کیست؛ میراث فرهنگی یا حفاران؟

ëëخاکبرداریتاریخ
عکسهـــای خبرگزاری مهـــر بود که
توجهها را به فهـــرج و ریگان جلب کرد
تا بســـیاری هشـــدار بدهند کـــه جیرفت
و کنارصنـــدل دیگـــری در راه هســـت.
اشیای  5هزارساله کنار صندل جیرفت
در دهه  60توســـط مـــردم محلی غارت
شـــد .عکسها و بخشهایی که طوفان
پرده از آنها برداشـــته بود نشان میداد
کـــه مخاطب بـــا تاریخی شـــگرف رو به
روهســـت .آنطور که «اللـــه خواجویی»
عـــکاس کرمانـــی خبرگـــزاری مهـــر به
«ایـــران» میگویـــد در حال عکاســـی از
طوفان شـــن ریگان و فهرج بود که یکی
از دوســـتانش آدرس این سایت را به او
میدهد .بـــه گفته خواجویی گودالهای
تـــازه نشـــان میدهد پیـــش از آنکه پای
نیروی انتظامی به منطقه برسد ،مردم
مثل همیشه کار خود را کردهاند .به گفته
او محوطه بزرگتـــر از آن بود که او بتواند
از تمام آن عکاسی کند و وسعت سایت
تاریخی تا خانه روســـتاییان میرســـید.
تخمینهای اولیه وســـعت این ســـایت
تاریخـــی را 5هزارمتر اعـــام میکند اما
فرمانـــداری فهـــرج احتمال مـــی دهد
که وسعت بیشـــتر از این عدد باشد .در
عکسهایی که عـــکاس مهر گرفته هم
عکس بیلهای باقی مانده از حفاریها
دیده میشود .اومی گوید« :حتی بدون

بیل هم میتوان آنجا حفاری کرد ،چون
شـــن است و به راحتی میتوان با دست
شـــن را کنـــار زد ».خواجویـــی میگوید:
«وقتی درسایت تاریخی قدم میزدی،
ممکن بود همان لحظه پا روی اسکلت
یا یک اثر بگـــذاری ».او خودش صدای
شکســـتن اســـتخوانهای  800ســـاله را
زیر پایش شـــنیده اســـت .اما هوا از نگاه
مســـئوالن کرمانـــی و فهرجیهـــا خوب
است .آنها به «ایران» میگویند« :همه
چیز آرام است ».با این وجود ناآرامیها
در البـــه الی حـــرف هایـــش بـــه یکباره
بیرون میزند« .خالقی» فرماندار فهرج
در میـــان حرف هایـــش میگوید مردم
همـــان ابتـــدای امـــر به منطقـــه حمله
میکننـــد واگـــر نیـــروی انتظامـــی نبود
معلوم نبود برسر اشـــیاء چه میآمد!؟
یکی از معتمدین محل هم در پاسخ به
توگوی
این سؤال که آیا مردم بعد از گف 
معتمدین محل آثار برده شـــده را پس
آوردهاند ،میگوید« :کســـی که شـــیء را
میبرد دیگر برنمیگرداند ».اما بعد از
ایـــن حرف هایش تأکید میکند که آنان
که شیء بردهاند ،فهرجی نیستند.
ëëما نیروی انتظامی را نمیخواهیم
چنـ ــد روز بعـ ــد از رو نمایی طوفان
از تاریخـ ــی مدفـ ــون ،به نظر میرسـ ــد
که شـ ــرایط آرامتر شـ ــده است .جاللی
توگو
یکی از معمتدین محـ ــل در گف 

ëëتخمینهای اولیه وســـعت این ســـایت تاریخـــی را 5هزارمتر
اعالم میکنـــد اما فرمانداری فهرج احتمال می دهد که وســـعت
بیشتر از این عدد باشد

نیم نگاه

ëëوقتی درســـایت تاریخی قدم میزدی ،ممکن بود همان لحظه
پا روی اسکلت یا یک اثر بگذاری.
ëëاگر نیروی انتظامی نبود معلوم نبود برسر اشیاء چه میآمد!؟
ëëسایت  5هزار ســـاله جیرفت را هم یک سیالب بیرون انداخت
تا مـــردم بـــه گورســـتان آن(مطوط آبـــاد) حملـــه ببرنـــد و آن را
غارت کنند

با «ایران» میگوید« :مردم نگین کویر
از منطقه(سـ ــایت تاریخـ ــی) حفاظت
میکننـ ــد و نیـ ــاز به نیـ ــروی انتظامی و
ایـ ــن چیزهـ ــا ندارند ».او دربـ ــاره اینکه
چرا نیازی به حضـ ــور نیروی انتظامی
ندارنـ ــد ،توضیحـ ــی نمیدهـ ــد ومـ ــی
گوید« :مردم مظلوم شـ ــیعه و سـ ــنی
اینجـ ــا از تاریـ ــخ حفاظـ ــت میکنند».
بارها تأکید میکند که نیازی به نیروی
انتظامی ندارند« :مـ ــردم اینجا اجازه
حفـ ــاری نمیدهنـ ــد ».او در پاسـ ــخ به
اینکـ ــه اگر شـ ــبی نصف شـ ــبی کسـ ــی
بـ ــه منطقه دسـ ــتبرد بزند ،چه کسـ ــی
مسـ ــئول اسـ ــت هم میگوید« :مردم

اینجا عشایر هسـ ــتند ،چون دامدارند
شـ ــب و روز در بیابـ ــان تـ ــردد میکنند.
بنابرایـ ــن اجـ ــازه نمیدهند که کسـ ــی
بـ ــه منطقه نزدیـ ــک شـ ــود ».او درباره
حفاری مـ ــردم منطقه هـ ــم میگوید:
«ازمـ ــردم منطقـ ــه نبودنـ ــد از جاهای
دیگـ ــر آمده بوده و فـ ــرار کردند .مردم
اینجا فرهنـ ــگ باالیی دارند وبه نیروی
انتظامـ ــی نیازی ندارنـ ــد ».فرمانداری
فهرج برخالف گفتوگویهای پیشین
با «ایـ ــران» ،ایـ ــن بار به تلفـ ــن همراه
خود جـ ــواب نمیدهد .بعد از یکی دو
روز هم مسـ ــئول دفتـ ــرش میگوید که
جلسه دارد .بعد از آن هم شمارهاش

بیپاسـ ــخ میمانـ ــد اما اقدامـ ــات او و
پشتکارش برای حفاظت از سایت تازه
پیدا شده همه را راضی کرده است .به
گفته یکـ ــی از محلیها او قـ ــول داده تا
کمبود هزینه حفاریها را جبران کند.
ëëآیانیازاعتباریمانعحفاظتمیشود؟
در روز نخســـتی که خبر به رســـانهها
رســـید اداره کل میراث فرهنگی کرمان
به وضـــوح نشـــان داد که عالقـــهای به
نشـــر خبر آن ندارد .درمیان حرفهای
مســـئوالن و کارکنـــان آن کمبـــود اعتبار
بـــرای کاوشها و حفاظت مســـأله بود!
آنها به گفته خودشـــان نمیخواســـتند
هزینـــه و اعتبـــاری کـــه دارنـــد را خـــرج

فهرج کنند اما «روحی» معاون میراث
فرهنگـــی اداره کل میـــراث فرهنگـــی،
صنایع دســـتی وگردشگری اســـتان در
توگو بـــا روزنامه ایران این مســـأله
گف 
را رد میکنـــد اما کمبـــود اعتبار با توجه
به تعـــداد زیاد محوطههـــای تاریخی و
باســـتانی اســـتان را رد نمیکند .کرمان
پهناورتریـــن اســـتان کشـــور یکـــی از
نهای کشوراست
باســـتانیترین اســـتا 
که باســـتان شناســـان از آن به بهشـــت
«باستان شناسی» یاد میکنند.
ëëسربرآوردندهکدهایسلجوقی
پیش از آنکه پای باســـتان شناســـان
به فهرج برســـد گمانـــه زنیها محوطه

ëëتکرار تاریخ غارت
وقتـــی عکسهـــا در شـــبکههای
اجتماعـــی وخبرگزاریهـــا دســـت بـــه
دســـت شـــد بســـیاری گفتنـــد دوبـــاره
غارت جیرفـــت اتفاق افتاد .ســـایت 5
هزار ســـاله جیرفت را هم یک ســـیالب
بیرون انداخـــت تا مردم به گورســـتان
آن(مطـــوط آباد) حمله ببرنـــد و آن را
غـــارت کنند .بـــه گفته «یوســـف مجید
زاده» سرپرست ایرانی باستان شناسی
جیرفت(کنارصنـــدل)  2هـــزار گـــور را
شکافتند تا دهها شـــیء سنگ صابونی
را از قبرســـتان بیرون بکشند .به گفته او
تنها در یک گور 30شیء سنگ صابونی
وجود داشـــت .اشیای ســـنگ صابونی
آنقـــدر زیاد بودند که مـــردم توجهی به
اشیای سفالی نداشتند .آنها برای اینکه
مطمئن شوند در گورستان شیئی وجود
دارد اول بـــا ســـیخ یـــا یک فلـــز تیز گور
را بازرســـی و بعـــد آن را بـــاز میکردند.
تکرار این عمل باعث شـــد تا بسیاری از
اشیای سفالی بشکند .کافی است سری
به پایگاه میراث فرهنگی جیرفت بزنید
تا سفالهای بند زده این مسأله را برای
شما مشخص کند.
«روحـــی» معاون میـــراث فرهنگی
کرمـــان دربـــاره حفاظـــت منطقه هم
میگوید« :ما با فرمانداری ،حوزه نیروی
توگو کردیم تا به
انتظامی و بســـیج گف 

خواستار ایجاد یک موزه در فهرج برای
نگهداری ونمایش آثار کشـــف شده در
منطقه خود شـــدند .روحی هم اعتقاد
دارد که این مســـأله به جذب گردشـــگر
منجر میشـــوند .معتمدین محل هم
سربســـته راه نجات محوطه تازه کشف
شـــده را در ایجاد اشـــتغال و مشـــارکت
مالی برای اهالی میدانند که وضعیت
اقتصادی مطلوبی ندارند.
ëëحفاران غیر مجاز قزوینی در فهرج
محوطه  2500ســـالهای که سیل در
اســـفندماه گذشـــته بین فهرج و ریگان
پیش پـــای مردم گذاشـــت بـــه خوش
شانســـی محوطه اســـامی –سلجوقی
نگیـــن کویـــر نبود.پیـــش از آنکـــه پـــای
خبرنگار یا عکاسی به آنجا برسد مردم
خبر را به کانالهـــای تلگرامی دادند تا
حتی پای حفـــاران از قزوین هم به مرز
میـــان این دو شـــهر باز شـــود .برخی از
کارشناسان و اهالی فهرج یکی از دالیل
بیعالقگـــی میـــراث فرهنگی اســـتان
برای رســـیدن خبر به رسانهها را حضور
حفـــاران از مناطـــق دیگـــر میداننـــد.
بـــا توجه بـــه کمبـــود اعتبـــار در کرمان
این ســـؤال پیش میآید که آیـــا بعد از
خوابیدن تب اخباری کـــه از مرز فهرج
ریگان مخابره میشود ،سازمان میراث
فرهنگی منطقه تاریخـــی نگین کویر را
رها میکند؟

موزه بزرگ زاهدان با داشتههایی بسیار مهم و طراحی پر سؤال!

به تماشای چشم مصنوعی  5هزار ساله
هستی بختیاری

عکسها :فاطیما کریمی

موزه منطقـــه بزرگ زاهدان هنگام ورود
بـــا مجســـمه «رســـتم و زال» تماشـــاگر
را غافلگیـــر میکنـــد .مـــوزهای کـــه بـــه
گفته «صفـــورا کالنتری» مســـئول موزه
منطقـــهای جنوب کشـــور رســـتم در آن
تیـــر و کمان را غالف کـــرده و قلمی از پر
سیمرغ به دست دارد .سیمرغ رستم در
زاهدان پوشـــش مدرنی دارد آنطور که
کالنتری میگوید« :این مجسمه برگرفته
از مجسمه فردوسی در میدان فردوسی
تهران است».
ëëتاریخ از جنوب شرقی
مـــوزه بزرگ زاهـــدان با داشـــتههای
میراثی آن از سه استان کرمان ،خراسان
جنوبی و سیستان و بلوچستان حرفهای
زیادی برای گفتن دارد .اما صدای آن از
پشت طراحی بد ویترینها و ساخت غیر
اصولی بنا به گوش مخاطب نمیرسد و
گردشـــگر را خیلی زود بـــه بیرون از موزه
هدایـــت میکند .معماری بیربط بنا به
یک موزه بیش از هرچیزی خبرنگارانی
را که از تهران به سیســـتان و بلوچســـتان
آمدهاند شگفت زده میکند.
نخســـتین موزه منطقـــهای در جنوب
شـــرق کشـــور بـــه نـــام مـــوزه منطقهای
«زاهـــدان» ســـال  90افتتـــاح میشـــود.
طراحـــی و معمـــاری آن بیشـــتر به یک
حمام عمومی شـــبیه اســـت تا یک موزه
مـــدرن که میخواهد  5هزار ســـال تاریخ

را از کرمان و سیســـتان و بلوچستان که به
بهشت باستان شناســـی ایران معروفند
پیش روی بازدیدکننده بگذارد .آثار موزه
بیشتر متعلق به سیســـتان و بلوچستان
و کرمـــان اســـت تـــا خراســـان جنوبی .به
گفتـــه کالنتری خراســـان جنوبیها کمتر
بـــه مشـــارکت در مـــوزه عالقـــه نشـــان
دادنـــد ،بنابرایـــن آثار کمـــی در این موزه
متعلق به خراســـان جنوبی وجـــود دارد.
مســـیر شـــیبدار موزه برخالف فلســـفه
طراحی آن ،اجازه اینکه گردشـــگر بتواند
براحتی آثار را ببینـــد نمیدهد .بنابراین
راهرو و مســـیر موزه محلی برای بحث و
توگویخبرنگاراندربارهمیزانهزینه
گف 
ســـاخت مـــوزه و چگونگی آن میشـــود.
در دو طرف مســـیر که شیب دارد اشیا در
ویترینها گذاشته شده ،اما ساخت آن به
صورتی اســـت که باید قید یک طرف آن
را زد .به گفته کالنتری معماری این موزه
برگرفته از قلعه باستانی سب شهرستان
سوران بلوچستان است.
گنجینه موزه اما تماشـــاگر را دســـت
پر برمی گرداند .از شـــهر ســـوخته تا کوه
خواجـــه .از دهانه غالمان تا اســـپیدژ .از
جیرفـــت در کرمـــان تا جنوب خراســـان
آثار باســـتانی-تاریخی در این موزه برای
تماشـــا وجود دارد .ســـفالینهها ،اشیای
فلزی ،گلی ،سنگی ،شیشهای ،تابلوهای
نفیس و کتب خطـــی حرفهای زیادی
برای گفتن دارند.

ادبیات شـــفاهی مشـــاهیر ،فرهنگ
وآداب و رســـوم ،خـــوراک و صنایـــع
دســـتی و هـــم در بخش مردم شناســـی
شـــنیدنیهای زیـــادی از سیســـتان و
بلوچســـتانیها ،کرمانـــی و خراســـان
جنوبیهـــا دارد .بخش جذابـــی هم در
قســـمت همکف بـــرای کـــودکان دارد،
تاکســـیدرمیهایی از گونههای حیوانی و
گیاهـــی منطقه در کنـــار آکواریوم بزرگی
(آبزیـــان آب شـــور اســـتان) .این بخش،
جـــزو بخشهـــای جـــذاب مـــوزه برای
کودکان و نوجوانان اســـت .البته مســـیر

و رمپی کـــه بازدیدکننـــدگان را به طبقه
همکـــف راهنمایی میکند برای کودکان
خیلی امن نیســـت .بین مســـیر بازدید و
ویترینهای موزه یک فاصله وجود دارد
کـــه میتواند برای کـــودکان خطرآفرین
باشد .مسیر هم بســـیار باریک است که
در صورت حضور همزمان تعداد زیادی
از مخاطبان میتواند دچار مشکل شود.
مـــوزه بـــزرگ زاهـــدان  5هزار کتـــاب با
موضوع میراث فرهنگی ،صنایع دستی
و گردشگری دارد .واحد اسناد و مدارک
آن هـــم در برگیرنـــده آرشـــیو کاملـــی از

عکس ،اســـاید ،فیلـــم و اقالم فرهنگی
مربوط به منطقه است.
ëëچشم موزه بزرگ زاهدان
یکی از مهمترین یافتههای باســـتان
شناســـی شهرســـوخته دراین موزه قرار
دارد .بـــه گفتـــه «ســـجاد منصـــوری»
سرپرســـت کاوشهای بینالمللی شهر
سوخته ،برای کاوش شـــهر سوخته 200
ســـال نیاز اســـت اما کاوشهای  40ساله
هم دادههای زیادی را پیش روی انسان
معاصر گذاشته است.
چشـــم مصنوعی که متعلق به زنی

است یکی از مهمترین یافته این سایت
است که در موزه بزرگ زاهدان نگهداری
میشـــود .این چشـــم توســـط باســـتان
شناسان ایرانی-ایتالیایی کشف شد.
به گفته کالنتری مســـئول مـــوزه این
چشـــم مربوط به جسد زن مدفون شده
در گورســـتان شهرســـوخته از جنس قیر
طبیعی است که با نوعی چربی جانوری
مخلوط شده .روی این چشم مصنوعی
ریزترین مویرگهای داخل کره چشـــم
توسط مفتولهای طالیی به قطر کمتر از
نیم میلیمتر طراحی شده است.

البته این چشـــم مصنوعی در مخزن
آثـــار نگهـــداری میشـــود و تنهـــا بـــرای
نمایشـــگاههای موقـــت ممکـــن اســـت
از مخـــزن بیـــرون بیاورنـــد .آنطـــور که
کالنتری مســـئول مـــوزه میگویـــد :این
اثر به دلیل شـــرایط ســـخت نگهداری و
حساس بودن ،باید در دمای مخصوص
نگهداری شـــود بنابراین امکان نمایش
دائمی آن در ویترین نیست.
یکـــی دیگـــر از مهمتریـــن یافتههای
شهر سوخته نخســـتین جراحی مغز در
ایران در  5هزار ســـال پیش اســـت که به
گفتـــه کالنتـــری در موزه تاریخ پزشـــکی
نگهداری میشود .این جراحی روی سر
یک دختر 13ســـاله انجام گرفته اســـت.
به گفته کالنتـــری در موزه بزرگ زاهدان
تنهـــا مـــوالژ ایـــن جراحـــی بـــه نمایش
گذاشـــته میشـــود .نخســـتین انیمیشن
جهان نیز از مهمترین دادههای باستان
شناسی جنوب شـــرق ایران در سیستان
و بلوچســـتان اســـت کـــه در مـــوزه ملی
در تهـــران نگهداری میشـــود .کالنتری
میگوید« :زمانی که این اثر کشف شده،
زاهدان موزهای نداشت به همین دلیل
آن را بـــه موزه ملی ایران منتقل کردند و
از همان موقع در آنجا نگهداری شد».
به گفته او  10تدفین در شـــهر سوخته
شناســـایی شـــده که یک تدفیـــن آن در
پیش چشم بازدیدکنندگان موزه بزرگ
زاهـــدان قرار گرفته اســـت .البته چراغی

به گفته «سجاد
منصوری» سرپرست
کاوشهای
بینالمللی شهر
سوخته ،برای کاوش
شهر سوخته  200سال
نیاز است 10 .تدفین
در شهر سوخته
شناسایی شده که یک
تدفین آن در پیش
چشم بازدیدکنندگان
موزه بزرگ زاهدان
قرار گرفته است
که مدام باالی سر اســـکلت  5هزارساله
خامـــوش و روشـــن میشـــود ،از چشـــم
خبرنگارانـــی که اســـفندماه گذشـــته به
سیســـتان و بلوچســـتان رفتهانـــد ،دور
نماند .اسکلت بدون حفاظ و ویترین در
معرض تماشا قرار گرفته است.
کالنتـــری در پاســـخ بـــه نگرانـــی
خبرنـــگاران میگویـــد« :مـــا روی ایـــن
اســـکلت را بـــا مـــوادی پوشـــاندهایم که
مشـــکلی برای آن به وجـــود نیاید .حتی
با وجـــود چراغی که مدام باالی ســـر آن
روشن و خاموش میشود».

