در آستان دوست

شنیدهاید که آسایش بزرگان چیست:
برای خاطر بیچارگان نیاسودن
بکاخ دهر که آالیش است بنیادش
مقیم گشتن و دامان خود نیالودن
همی ز عادت و کردار زشت کم کردن
هماره بر صفت و خوی نیک افزودن
پروین اعتصامی

گذر و نظر

ِ
اندرونی
حیات شهر در
ِ
قلب شهروندان
ِ

عماد وکیلی  -روزنامه نگار

در مورد شهر و عالقه ی مردمان به آن و امید
به یافتن آرامش در دل شهر سخن بسیار به میان
آمده است .در مورد شهر سخن به دو گونه گفتهاند:
يك دسته بر آن بودهاند تا شهر را ،زیستبوم خود
و همنوعان خود را ،ببینند ،بشناسند و فهم کنند .بر
آن بودهاند تا قوانین جاری و ساری در حیات شهر را
دریابند و اگر منطقی هست آن را کشف کنند .بر آن
بودهاند تا فهم خود را در قالب نظریه ،مکتب یا هر
چیز دیگر بیان کند؛ تا شهر را رام کنند ،موم کنند،
در دست گیرند .تا با بیان و نظاممند و تئوریزهکردن
منطق حیات شهر ،جهان غیرقابل پیشبینی را
پیشبینیپذیر نمایند و از محکو ِم شهر بودن به
حاکم آن بودن ترفیع مقام یابند .چرا؟ چون اینان
ِ
اهل زندهگی بودهاند و میخواستهاند شرایط بهتری
برای زندهگی خود فراهم آورند .شهر هست .پس چه
بهتر که بشناسیمش تا بتوانیم هدایتش کنیم ،در
راستاي بهتر زیستن در آن .اينان دلبستهی شهر
الزام ًا نیستند .اما راه گریزی از آن نیز سراغ ندارند.
چیزی است که هست .پس چه بهتر که بهتر باشد.
دستهي دومي که دربارهی شهر سخن گفتهاند
شناخت «شهری
ـ و بسیار هم گفتهاند ـ ،اما س ِر
ِ
که هست» را نداشتهاند و بیشتر سودای شناساندن
«شهری که باید باشد» در سر پروراندهاند .اینان را
چندان دل خوشي از شهر ـ در معنایی که ذکرش
رفت ـ نیست .سی ِر حیاتِ شهر در نظر اینان سیر
مطلوبی نیست .بیشتر رو به انحطاط دارد تا تعالی.
به زوال میل میکند تا به شکوه .مردمان شهر هم
آنچه باید نیستند .سفلهطبعاند و علقهشان تباهی
است .پس يگانهراهی که میماند کنارهگرفتن است
از معرض امواجی که تو را خواهند برد؛ و قرارگرفتن
بر ساحل آرامشی بیهای و هوی خلق و ساختن
شهری مطلوب در عالم خیال و نظر ،وقتی نمیتوان
عالم واقع جست ،و دلبستن به
نشانی از آن در ِ
آن و مسحور و مسرورشدن از ذکر خصایص و
زیباییهاش.
هرکه هرچه در مورد شهر گفته است ،از دیرزمان تا
حال ،اگر نه ساکن ،الاقل همسایهی مجاور یکی از
این دو منظر بوده است .جماعت قایالن به هر يك
از این دو منظر ،کوشیدهاند با نگارش رسالهها و کتب
بسیار و سخنرانی و فعالیت و عدم فعالیت ،در تحکیم
و تثبیت و ترویج رویکرد خود بکوشند و بر ِع ّده و
ُع ّدهی همراهان خود بیفزایند .این روزها که بازار
انتخاب شهردارها داغ است بیش از پیش ضرورت
دارد تا منتخبین مردم در شوراها برای تزریق امید
در دل جامعه شهردارهایی را برگزینند تا ما را طرز
داشتن آن بیشتر
تفکر اول نسبت به شهر و دوست
ِ
نزدیک نمایند.

یکی از جنبههای زندگی امروزی قضاوت کردن دیگران
است .هر یک از افراد جامعه براساس ویژگیهای ظاهری یا
عملکرد یک شخص درباره آن پیشداوری کرده و به تجزیه
و تحلیل وی میپردازند .فارغ از اینکه از المان شخصیتی
فرد آگاه نیستند و نمیتوانند خود را جای او بگذارند .گاهی
این پیشداوری و قضاوتهای نادرست تا جایی پیش
میرود که باعث نادیده گرفتن حقیقت و محکوم شدن
فرد به گناه ناکرده میشود .انیمیشن کوتاه Dodoba
موضوع و شرایط مشابهی را به تصویر میکشد.
انیمیشن کوتاه دودوبا در شهری به همین نام روایت
میشود که ساکنان آن را قورباغهها تشکیل میدهند.
در یکی از شبها ،قورباغهای به نام گارو مورد حمله قرار
گرفته و کشته میشود .ساکنان که خود را به محل حادثه
رساندهاند ،با قورباغه قرمز رنگی که باالی سر بدن بیجان
گارو ایستاده ،روبهرو میشوند .همان شب دادگاه قورباغه
قرمز برگزار میشود و علیرغم ادعای او مبنی بر بیگناهی،
حکم مرگ او صادر میشود .اما قورباغه قرمز در آخرین
لحظات رازی را بر مال میکند که روند داستان را کامال
تغییر میدهد...
کارگردان انیمیشن کوتاه  Dodobaدر دانشگاه
 Calartsتحصیل کرده است.
انیمیشن کوتاه  Dodobaبه عنوان پروژه فارغالتحصیلی
یون هوی لی از مؤسسه هنرهای کالیفرنیا ساخته شده
است .از بین فارغالتحصیالن این موسسه که والت دیزنی
از موسسان آن است ،میتوان به تیم برتون (کارگردان

فرهنگ ایرانی پر است از جشنها و آئینهایی که به مناسبتهای
گوناگون و در فصلهای مختلف سال برگزار میشده است  ،آنچه
که در اغلب این جشنها به چشم میخورد نوعی شادی درونی و
نشاط گروهی است که با ذات ایرانیان قرین گشته و باعث شده
است که حتی آئینهای سوگواری نیز از شور و نشاط خالی نباشند.
یکی از این آئینها که البته امروزه به بوته فراموشی سپرده شده
است جشن تیرگان میباشد که ایرانیان باستان آنرا در روز سیزدهم
تیر برگزار میکردند .در واقع جشن فرخنده تيرگان آغاز آن از روز
تير از ماه تير میباشد و به مدت  ۹روز ادامه دارد.
جشن تيرگان به همراه نوروز و مهرگان و سده از جمله مهمترين
جشنهای ايرانيان است که در گذشته برای ايرانيان اهميت وافری
داشت و اين جشن را با شکوه و زيبا برگزار میکردند در مورد
فلسفه جشن تيرگان دو روايت جالب است روايت اول مربوط
به قهرمان ملی ايرانيان آرش است که تقريبا همه ما با آن آشنا
هستيم :
روایت تاریخی درباره برگزاری جشن تیرگان :
ميان ايران و توران سالها جنگ و ستيز بود در نبرد ميان
افراسياب و منوچهر شاه ايران ،سپاه ايران شکست سختی
میخورد اين واقعه در روز اول تير اتفاق میافتد و در گذشته اين
روز برای ايرانيان عزای ملی بود و جالب است بدانيد هنوزم ديدار
از خانوادههای عزادار در اين روز ميان زرتشتيان رايج است .سپاه
ايران در مازندران به تنگنا میافتد سرانجام دو سوی نبرد به سازش
در آمدند و برای آنکه مرز دو کشور مشخص شود و ستيز از ميان
بر خيزد ،پذيرفتند از مازندران تيری به جانب خاور پرتاب کنند هر
جا تير فرو آمد همان جا مرز دو کشور باشد و هيچ يک از دو کشور
از آن فراتر نروند تا در اين گفتگو بودند فرشته زمين اسفنديارمذ
پديدار شد و فرمان داد تير و کمان آوردند .آرش در ميان ايرانيان
بزرگترين کماندار بود و به نيروی بی مانندش تير را دورتر از همه
پرتاب میکرد .فرشته زمين به آرش گفت تا کمان بردارد و تيری
به جانب خاور پرتاب کند.آرش دانست که پهنای کشور ايران به
نيروی بازو و پرش تير او بسته است و بايد توش و توان خود را در
اين را بگذارد .آرش خود را آماده کرد برهنه شد و بدن خود را به
شاه و سپاهيان نمود و گفت ببينيد من تندرستم و گژی در وجودم
نيست ولی میدانم چون تير را از کمان رها کنم همه نيرويم با تير
از بدن بيرون خواهد آمد .آن گاه آرش تير و کمان را برداشت و بر
بلندای کوه دماوند بر آمد و به نيروی خداداد تير را رها کرد و خود
بی جان بر زمين افتاد(درود بر روان پاکش) .هرمز خدای بزرگ به
فرشته باد فرمان داد تا تير را نگهبان باشد و از آسيب نگه دارد.
تير از بامداد تا نيمروز در آسمان میرفت و از کوه و در و دشت
میگذشت تا در کنار رود جيحون بر تنه درخت گردويی که بزرگتر
از آن در گيتی نبود ؛نشست .آن جا را مرز ايران و توران جای دادند
و هر سال به ياد آن جشن گرفتند .جشن تيرگان در ميان ايرانيان
از اين زمان پديدآمد.
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انیمیشنی برای قضاوت نکردن

انیمیشن  ،)Corpse Brideهنری سیلیک (کارگردان
انیمیشن  )Coralineو جان لستر (کارگردان دو
انیمیشن اول مجموعه  )Toy Storyاشاره کرد.
فعالیتهای هنری یون هوی لی که تماما در بخشهای
جلوههای ویژه هستند ،به قبل از سال  ۲۰۱۵و ساخت
انیمیشن کوتاه دودوبا برمیگردد .وی در فیلمهای Alvin
and the Chipmunks: Chipwrecked
 ،Mr. Popper›s Penguinsو X-Men:
 First Classدر تیم جلوههای ویژه حضور داشته
است .یون هوی لی از تمام درسهایی که از فیلمهای
مذکور آموخته ،در ساخت انیمیشن خود استفاده کرده و
اثری در خور توجه را پدید آورده است.
در انیمیشن کوتاه  Dodobaتمام ویژگیهایی که از
یک اثر عالی انتظار داریم ،قابل مشاهده است .طراحی
انیمیشن به صورت دو بعدی انجام شده و در اوج سادگی
بسیار زیبا است .محیطهای انیمیشن براساس سبک
معمول آسیای شرقی طراحی شدهاند و یادآور معماری
این منطقه در سالهای گذشته هستند .روایت بخش
اعظم انیمیشن در شب باعث شده که سازندگان بتوانند
محیطها را تا حد امکان خلوت نگه دارند و روی داستان و
شخصیتها تمرکز داشته باشند .شخصیتهای پرتعداد اثر
دارای ویژگیهای خاص خود بوده و شکل ظاهری متفاوتی
دارند.
به دلیل تعدد شخصیتها عمال حدس زدن شخصیت منفی
انیمیشن غیرممکن شده و تمامی شخصیتها پتانسیل

تبدیل شدن به آنتاگونیست را دارند .همچنین به دلیل وجود
این عنصر ،ویژگیهای متفاوت قورباغه قرمز ،همانطور که
سه قورباغه هیئت منصفه به زبان میآورند ،بیش از پیش
به چشم میآید.
انیمیشن کوتاه دودوبا برای روایت داستان از دیالوگ و
تکنیکهایی نظیر فلشبک استفاده میکند
از حیث کارگردانی انیمیشن کوتاه دودوبا ،از شیوههای
مرسوم در فیلمهای سینمایی و انیمیشنهای بلند
بهره میبرد .این انیمیشن با حادثه آغاز میشود،
ضربأهنگ تندش را حفظ میکند و نهایتا مخاطب
را غافلگیر میکند .شخصیتپردازی در فعل و انفعاالت
و تعامل بین شخصیتها شکل میگیرد و رفته رفته
آگاهی بیننده نسبت به جهان در حال مشاهده بیشتر
میشود.
در این جهان گویا ظاهربینی رونق داشته و حقیقت در
قعر جدول اهمیت قرار دارد .تدوین بینقص و استفاده از
تکنیکهایی نظیر فلشبک باعث شده است که انیمیشن
خستهکننده نبوده و لذت تماشای اثر روند رو به سقوط
نداشته باشد .دیالوگ ،در کنار رخدادها ،اصلیترین محرک
داستانی است و بسیاری از حفرههای داستانی از طریق آن
پر میشوند .هر پنج صداپیشه انیمیشن کوتاه Dodoba
وظیفه خود را به نحو احسن انجام دادهاند .بدون شک
برترین صداپیشه اثر را باید تاتسویا میاموتو دانست که
به عنوان چهار شخصیت از جمله قورباغه قرمز و قاضی
صداپیشگی کرده است .در ساخت موسیقی انیمیشن از دو

ادب کهن

بد و بدتر!

ساز ژاپنی تایکو و کوتو استفاده شده است که حس و حال
فیلمهای کالسیک شرقی را تداعی میکند.
یون هوی لی در اولین تجربه کارگردانیاش تالش کرده
تا المانهای خیالی ،تاریخی و اجتماعی را با درآمیخته
و در قالب یک داستان جنایی ،تواناییهای خود را به
نمایش بگذارد که باید گفت در این امر نیز موفق عمل
کرده است .نقد قضاوت براساس ظاهر و عدم توجه به
حقیقت و الیههای زیرین یک اتفاق ،تم اصلی انیمیشن
کوتاه  Dodobaاست که در قالب شخصیتهای
نمادین با رفتارهایی نهچندان بیشباهت به انسانها روایت
میشود .بدون شک پس از تماشای اثر تعدادی از
قضاوتهای اشتباهتان را به یاد خواهید آورد .انیمیشن
کوتاه اودوبا پس از تیتراژ پایانی همچنان ادامه دارد و
پیشدرآمد اثر به نمایش در میآید.

جواهرسازی با خط و طرح ایرانی

جواهرات و زیورآالت که استفاده از آنها قدمتی بهاندازهی عمر بشر دارد،
در بسیاری از مواقع تنها جنبه تزیینی نداشته و انتقالدهند ه فرهنگ و سنت
هر جامعه است .با توجه به این نکته جایگاه منابع الهام هنرمندان در این
صنایع اهمیتی دوچندان پیدا میکند .روی آوردن استادان و هنرجویان رشته
جواهرسازی به خط و نقش ایرانی در سالهای اخیر تحسینبرانگیز است .با
فراگیر شدن امکان آموختن تکنیکهای ساخت در این رشته ،دیگر مهارت در
ساخت حرف اول را نمیزند و طراحی نقش مهمتری پیداکرده است .با وجود
اینکه هنرمندان زیادی از فرمهای ایرانی استفاده میکنند و رقابتی تنگاتنگ
به وجود آمده است؛ ولی محصول نهایی هیچکدام شبیه دیگری نیست و
جایگاه نوآوریها و خالقیتهای فکر جوان بهخوبی در این طرحها هویدا

بوده و موجب خلق آثاری بدیع طی چندساله اخیر شده است.
مجموعه خانم تکتم فاضل و آقای بهرام دشتی با نام باغ ایرانی جزء
مجموعههایی است که با ترکیب متفاوتِ خط زیبای فارسی ،نقوش سنتی
ایرانی و هنر مدرن ،موفق به خلق آثاری زیبا شدهاند که مورد توجه هنرمندان
بزرگ قرار گرفته است.
نکته ویژه جواهرات این گروه ،سادگی قاب در کنار شلوغی طرح است.
ترکیب تصویر و خط در این محصوالت در کنار ابعاد متفاوت کار و استفاده از
سنگهای تزیینی منطبق با طرح ،باعث به وجود آمدن آثاری شاخص شده
است .آثاری که با کیفیت باالی ساخت ،توانستهاند بهخوبی زیبایی و جذابیت
هنر ایرانی را نشان دهند.

اخبار و شایعات نقل و انتقاالت ایران

منفعتطلبی در فدراسیون غولها!!!

شاهین نصیرینیا میگوید :مسابقات آمریکا بیخ گوش ایران
است ،خدا کند اتفاقات خوبی بیفتد.
مرتضی رضایی :شاهین نصیرینیا معموال انتقادهای به جایی
میکند .انتقادهایی که همیشه هم با واکنش فدراسیون وزنه
برداری روبرو شده است.او در ینگه دنیا دارد در کادر فنی تیم
ملی آمریکا شاگردانش را برای مسابقات جهانی آماده میکند
و در ایران هنوز جنگ بر سر قدرت است و قهرمانان ملی ما
هنوز تکلیف شان روشن نیست .با نصیری نیا تماس گرفتیم تا
او درباره وضعیت خودش ،تیم ملی آمریکا ،تیم ملی ایران و

اتفاقاتی که اخیرا در فدراسیون افتاده حرف بزند .شاهین ابتدا
درباره خودش گفت«:در حال حاضر در تیم ملی آمریکا مشغول
مربیگری هستم .داریم خودمان را برای مسابقات جهانی آماده
میکنیم و تمریناتمان به خوبی در حال انجام است .خدا را شکر.
تمرینات مان ادامه دارد.روی نقاط ضعف و قوت بچهها کار کرده
ایم و امیدواریم شرایط تا دو ماه آینده بهتر از این هم شود».
از نصیری نیا درباره پیشبینیاش از مسابقات آمریکا سوال
کردیم که او این واکنش را نشان داد« :مسابقات جهانی چند ماه
دیگر آغاز میشود و تیم ملی ایران تازه سرمربی اش انتخاب
شده است.با این شرایط کار سختی پیش روی ایران است.
من دوست ندارم زیاد در این مورد حرف بزنم.مسابقات آمریکا
نزدیک است امیدوارم اتفاقهای خوبی برای ایران بیفتد ».دارنده
مدال جهانی وزنه برداری اشارهای هم به انتخابات فدراسیون

جهانی و شرطبندی فدراسیون ایران روی اسب بازنده میکند
و میگوید« :آیان سالهای زیادی است که در پست دبیرکلی
و ریاست فدراسیون جهانی حضور دارد و به همین دلیل اکثر
کشورهای جهان را با خود همراه دارد .من در این انتخابات،
سیاست و راهبرد فدراسیون وزنه برداری ایران را بسیار ناشیانه
دیدم».
شورای فنی باید از افراد فنی تشکیل شود .این جور افراد
در این شورا بسیار کم هستند .آنهایی هم که هستند فقط
اوامر رئیس را اجرا میکنند .متأسفانه شورای فنی به حربهای
تبدیلشده برای رئیس فدراسیون که هرچه میگوید آنها
تأیید کنند .شما تناقضات را ببینید .یک روز سجاد انوشیروانی
میگوید با هماهنگی و تأیید مرادی استعفا داده و روز دیگر
مرادی وقتی تحت فشار قرار میگیرد میگوید انوشیروانی باید

بماند و با قدرت کار کند .وقتی سجاد انوشیروانی با فدراسیون
هیچ قراردادی ندارد چطور انتظار میرود که او بیاید و کار کند؟
اما حرفهای پایانی قهرمان وزنه برداری ایران و جهان.
آنجا که او به سایر تغییرات در فدراسیون وزنه برداری اشاره
میکند و میگوید«:هرکسی که با مرادی کار کند و بعد از مدتی
به مقاصد او پی ببرد ،دیگر کار کردن با او سخت است و به
همین دلیل این تغییرات ادامه دارد زیرا هیچ کس حاضر نیست
زیر بار حرف زور این فدراسیون برود .علی مرادی شعارهای
بسیاری داد و مسائل زیادی را علیه حسین رضازاده مطرح کرد
که یکی از آنها مسئله ورزشکار ساالری بود .در پایان باید
بگویم وزنهبرداری ایران با این مدیریت پیشرفت نمیکند .مگر
اینکه خانواده وزنه بردای شخصی را بر سر کار بیاورند که دلش
برای این رشته بسوزد.

درگذشت گزارشگر جاودانه

سه مدال رنگارنگ سوغاتی
فرنگی کاران از صربستان

تیم ملی کشتی فرنگی جوانان کشورمان در
رقابتهای بین المللی صربستان به یک مدال
طال ،یک نقره و یک برنز دست یافت .به گزارش
«مستقل» و به نقل از روابط عمومی فدراسیون کشتی،
رقابتهای بین المللی کشتی فرنگی بزرگساالن جام
لوبومیر ایوانوویچ از روزهای  10و  11تیرماه در کشور
صربستان برگزار میشود .در پایان این مسابقات تیم
ایران که با پنج کشتی گیر جوان به مصاف حریفان
بزرگساالن خود رفته بود ،به یک مدال طال توسط
کرامت عبدولی در وزن  66کیلوگرم ،یک نقره توسط
محمد شربی نیازی در وزن  75کیلوگرم و یک مدال
برنز توسط امین میرزازاده در وزن  130کیلوگرم دست
یافت.نتایج کشتی گیران کشورمان در روز دوم این
مسابقات به شرح زیر است:
در وزن  66کیلوگرم ،کرامت عبدولی در دور اول با
نتیجه  8بر صفر مقابل کشتی گیری از کشور مولداوی
به پیروزی رسید ،وی در دور بعد نیز حریفی از رومانی
را با نتیجه  10بر  8مغلوب کرد و راهی دیدار نیمه
نهایی شد .عبدولی در این دیدار با نتیجه  3بر یک
کشتی گیر صربستانی را از پیش رو برداشت و راهی
دیدار فینال شد .وی در دیدار فینال نیز با نتیجه  4بر
یک از سد حریف مجارستانی گذشت و صاحب مدال
طال شد .امین کاویانی نژاد دیگر کشتی گیر کشورمان
در وزن  66کیلوگرم ،در دور اول مقابل کشتی گیر
مجارستانی باخت و از دور رقابتها کنار رفت .در وزن
 75کیلوگرم محمد شربی نیازی در دور نخست کشتی
گیری از کشور روسیه را با نتیجه  8بر صفر شکست
داد وی در دور بعد با نتیجه  5بر  4نماینده مولداوی
را مغلوب کرد و به دیدار فینال راه یافت .شربی نیازی
در این دیدار مقابل حریف صربستانی مغلوب شد و به
مدال نقره رسید.
در وزن  98کیلوگرم امیرمحمد نوروزی پس از
استراحت در دور اول در دور دوم مقابل نماینده کشور
آمریکا شکست خورد و از دور رقابتها کنار رفت .در
روز نخست این رقابتها نیز در وزن  130کیلوگرم
امین میرزازاده صاحب مدال برنز شده بود.

حمیدرضا صدر

وداع با عطااهلل بهمنش :آن خرد ،آن تلخی

در زمان کمی پس از انقالب برای
دیدارش به ضلع شرقی جاده قدیم شمیران
باالتر از میرداماد در آن نان فانتزی فروشی
میشتافتیم .وقتی که پنجاه و پنج ساله بود.
وقتی ناگهان حذف شده بود .میخواستیم به
بهانه ای پیاله ای از دریا بنوشیم و او حوصله
حرف زدن نداشت .پشت آن دستگاه با همان
عزت نفس پاسخ میداد ،ولی نگاه و کالمش
به سردی میزدند و تمایلی به دورده کردن
گذشته نداشت.
ما با صدای او جان گرفته بودیم .با صدای
او بزرگ شده بودیم .به خاطر او پای رادیو
چهار زانو نشسته و گزارشهایش را «واو»
به «واو» گوش داده بودیم .اولین شخصیت
رادیویی مان بود ،اولین شخصیت رسانه ای
مان .مرد توانای رادیو .استاد بی چون و چرای
میکروفون .موسس مکتب خانه گزارشگری
ورزش .ولی بزرگتر از آنی بود که میدیدیم،
خیلی بزرگتر.

تیم ملی والیبال جوانان ایران در آخرین
دیدار خود در رقابتهای قهرمانی جهان برابر
چین به پیروزی رسید و عنوان پنجمی جهان
را به خود اختصاص داد .به گزارش «مستقل»
و به نقل از سایت فدراسیون والیبال ،تیم
ملی والیبال جوانان ایران در دهمین روز
رقابتهای قهرمانی جهان از ساعت  16یک
بار دیگر برابر چین قرار گرفت و با نتیجه 3
بر صفر و با امتیازهای  25بر  25 ، 19بر
 25 ،20بر  21برابر حریف خود پیروز شد.
به این ترتیب تیم ملی والیبال جوانان ایران
با قبول تنها دو شکست آن هم با نتیجه 3
بر  2برابر لهستان و کوبا در جایگاه پنجم قرار
گرفت و نکته مهمتر اینکه لهستان و کوبا هم
فینالیست شدند.
این دو تیم پیش از این هم در مرحله دوم
رقابتهای برابر هم قرار گرفته بودند که
نتیجه آن مسابقه  3بر  2به سود جوانان
ایران شد.

از پله پلههای ورزش را باال آمده و آن
را گره زده بود با تاریخ و فرهنگ .پسر به
دنیا آمده در کرمانشاه  1302شیفته ورزش
بود و سرانجام در سالهای دبیرستان طی
یک مسابقه صحرانوردی استعدادش را عیان
ساخت .آن سالها معلمان ورزش ،چشم و
چراغ مدارس بودند .مربی او هم علی دادائی
بود .دبیر ورزشی در کرمانشاه که همیشه خود
را وامدار او خواند .به تهران آمد ،ولی پایتخت
جوری که تصور میکرد نبود .میخواست در
دو و میدانی پرواز کند و میدید پرهایش را
میبندند .بعدها در نقد احمد ایزدپناه  -از
بنیان گذاران ورزش دو و میدانی در ایران
نوشت «  ...نه خودش به کار مثبت عالقه
داشت و نه این که اطالعات وسیعی داشت
که در اختیار ورزشکاران دو و میدانی
بگذارد» .با این وصف سه سال پیاپی قهرمان
هزار و پانصد متر تهران شد .در شهریور
 1324قهرمان مسابقه «مرد امروز» شد.
دوید و دوید به قول خودش یک مشت مدال
آهنی جمع کرد و یک جام مسی .با افتادگی

میگفت دویدن هزار و پانصد متر در چهار
دقیقه و بیست و نه ثانیه که هنری نداشت.
از همان دوران در رادیو آغاز به کار کرد
و پشت میکروفون رفت .با کالم او شیفته
فوتبال شدیم .با صدای او رقابتهای کشتی
را دنبال کردیم .با توصیفات او صحنهها را
تصور کردیم .حرکات و ضربههای بازیکنان
را در کلمات او مجسم کردیم .با توصیفات
و تشبیهاتش .با جملههای سنجیده اش .با
صدای پرطنین و خشدارش .با کالم گرم و
نفوذ کننده اش.
سیالب کلماتش آهنگین بودند ،همین طور
باال و پایین رفتن صدایش .با او هیجان زده
شدیم و مفهوم انتظار و تعلیق را فهمیدیم.
ناظر نکته بینی بود که از نمای دوری همه
چیز را میدید و در نمای نزدیک سایه
روشنها را برای مان توصیف میکرد .طی
همه سالهای آخر خانه نشینی  -سالهایی
به وسعت چند دهه  -هر بار فرصت دیدارش
مهیا شد ترجیح داد از فرزندانش حرف بزند،
از سامن و بهنام و الدن که میان فرزندانش

این نامها در یادم مانده ،از امیدهای
زندگیاش.
نمیخواست او را به گذشته برگردانیم و
ما نمیتوانستیم او را به گذشته برنگردانیم.
میخواهم تصور کنم هنوز کنار زمین
امجدیه پشت میکروفون ایستاده .ایستاده و
توصیف میکند و تشبیه .با همان صدای گرم
خش دارش ...ولی رفته و ما را تنها گذاشته.
عطا بهمنش متولد  1302در کرمانشاه در
تاریخ تیرماه  1396از تهران وداع کرده و
رفته .رفته و نشانی از تابستان برجای نمانده.
تخلیص شده

سروهای جوان ایران در رده پنجم جهان

بهروز عطایی برای شروع این بازی از
ترکیب جواد کریمی ،رسول آقچه لی،
امیرحسین اسفندیار ،اسماعیل مسافر ،طیب
عینی ،علی اصغر مجرد و اسماعیل طالبی
استفاده کرد.
** ست اول
شروع بازی با برتری ایران همراه بود.
سرویسهای هدفدار دقیق و در ادامه دفاع
روی تور خوب از جوانان ایران نتیجه بازی را
 6بر  3کرد تا جنین ،سرمربی چین درخواست
وقت استراحت کند .برتری ایران ادامه پیدا
کرد تا در امتیاز  8بر  4تیمها به وقت استراحت
فنی اول رفتند .با وجود اینکه چینیها چند بار
تالش کردند اختالف را کم کنند ،اما چندان
موفق نبودند تا اینکه در امتیاز  16بر  12به
سود ایران تیمها به وقت استراحت فنی دوم
رفتند .تیم ایران در ست اول کام ً
ال بر توپ
و میدان مسلط بود و توانست این ست را با
نتیجه  25بر  19به سود خود تمام کند.

مرگ نزد شاعران از بینوایی بهتر است
وضع ما از مردم اتیوپیایی بهتر است
فقر و زن هردو بال هستند در خانه ولی
بین این هردو بالها زن ،خدایی بهتر است
بچه آوردن هم آری پول میخواهد داداش
زیر این درمان نازایی بزایی بهتر است
نوشدارویی و بعد از مرگ سهراب آمدی
مرغ بخت من ،تو اینطوری نیایی بهتر است
مخیر میشویم
«دائم ًا» بین بد و بدتر ّ
جبر از این اختیارات کذایی بهتر است
فکر کردن بین این مردم خودش دیوانگی است
الجرم افکار مالیخولیایی بهتر است
مقربتر شود
هر که مشکل دارتر باشد ّ
گاو پیشانی سفید از سرحنایی بهتر است
واژهها امروز ابعاد جدیدی یافتند
گر به جای رشوه گفتی پول چایی بهتر است
بانکداری گرچه اسالمی است در ایران ولی
کاربرد واژه بانک ربایی بهتر است
مدیران نترس!
وقت جنگیدن به درگاه
ِ
از میان جمله واجبها ،کفایی بهتر است
شاعر خنگ مزخرف گو برو تقلید کن
شعر دزدی گاهی از مهمل سرایی بهتر است!
شعر تو گر بهتر از شعر جناب حافظ است
شعر ایرج میرزا هم از سنایی بهتر است
مادرم پرسید شعر از بهر تو نان میشود؟
گفتمش :خوب شعر گفتن از گدایی بهتر است!
عباس احمدی

کوتاه ورزشی

شاهین نصیرینیا :حاشیه ،خود علی مرادی است

برگی ازتاریخ

 13تیر مصادف با جشن تیرگان

صاحب امتیاز و مدیر مسئول :فریبا عباسی
سـردبیر :علی نظری
معاون اجرایی :امیررضا نظری
دبیر سرویس سیاسی :امیر مقدور مشهود
دبیر سرویس فرهنگوهنر :الهام رئیسی
دبیر سرویس اجتماعی  :شهال منصوریه
دبیر سرویس گوناگون :آرش وکیلی
دبیر سرویس اقتصادی :سعید قلیچی
دبیر سرویس بینالملل :نفیسه اهللدادی
گرافیک و صفحه آرایی :حمید کریمی-عاطفه مجیدی
ویراستار :پریا فردوس

www.mostaghelnewspaper.ir

** ست دوم
در ست دوم هم برتری نسبی با تیم ایران
بود و در امتیاز  8بر  5به سود شاگردان
عطایی تیمها به وقت استراحت فنی اول
رفتند .دفاعهای روی تور خوب از ملی پوشان
ایران و توپ گیری در عقب زمین موجب
شد تا نتیجه به  12بر  8به سود ایران تغییر
کند تا بازهم سرمربی چین وقفه ای در بازی
ایجاد کرده و درخواست وقت استراحت کند.
در امتیاز  16بر  10به سود ایران تیمها به
وقت استراحت فنی دوم رفتند .در امتیاز  22بر
 15که جواد کریمی پشت خط سرویس قرار
داشت و یک امتیاز مستقیم از چین گرفت.
بازهم سرمربی چین ،قهرمان آسیا درخواست
وقت استراحت کرد .زمانی که چینیها
اختالف را کم کردند و نتیجه بازی  24بر
 20به سود ایران بود ،عطایی درخواست وقت
استراحت کرد .این ست در نهایت با نتیجه 25
بر  20به سود ایران تمام شد.

** ست سوم
ترکیب اولیه تیم ایران تغییری نکرد و
بازهم برتری با ایران بود .در امتیاز  8بر 7
به سود ایران تیمها به وقت استراحت فنی
اول رفتند .ایران تیم برتر این میدان بود و
قهرمان آسیا تقریب ًا حرفی برای گفتن نداشت.
در امتیاز  21بر  18به سود ایران بازهم
سرمربی چین درخواست وقت استراحت فنی
کرد .پوریا یلی هم جایگزین رسول آقچه لی
شده بود و شاهسوند هم به جای اسفندیار به
زمین آمد .این ست با نتیجه  25بر  21به سود
ایران تمام شد .ست سوم هم با برتری ایران
خاتمه پیدا کرد تا شاگردان بهروز عطایی در
جایگاه پنجم رقابتهای قهرمانی جوانان
جهان قرار بگیرند .نوزدهمین دوره مسابقات
والیبال قهرمانی جوانان زیر  21سال جهان
با حضور  16تیم برتر از دوم تا یازدهم تیرماه
به میزبانی جمهوری چک و در شهرهای
«چسکه بوجویتسه» و «برنو» برگزار میشود.

* اخبار و شایعات نقل و انتقاالتی تا روز دوشنبه،
دوازدهم تیرماه:
* موسی کولیبالی مد نظر فوالد خوزستان قرار دارد
ولی مشخص نیست مسؤوالن این باشگاه که مخالف
جذب بازیکن خارجی هستند او را به خدمت بگیرند
یا خیر.
* پرسپولیس یک میلیون یورو برای جدایی طارمی
میخواهد و هیچ تخفیفی هم به تیمهای خواهان او
نمیدهد(.گل)
شایعه :رامین رضاییان به اروپا نرود ،آخرین بازیکن
لیست بزرگساالن استقالل است(.استقالل جوان)
* با اعالم باشگاه استقالل پرونده حضور رامین
رضاییان در این تیم بسته و احتمال آبی پوش شدن
این بازیکن زیر یک درصد اعالم شد؛ مسئله جدایی
طارمی از پرسپولیس هنوز حل نشده و این مهاجم
به دنبال دریافت رضایتنامه است تا لژیونر شود که
مشروح این نقل و انتقاالت به همراه تمام اخبار رسمی
و شایعات روز «یکشنبه ،یازدهم تیرماه» در زیر آمده
است:
* رضا کرمالچعب بهعنوان بازیکن قرضی به مدت
یک فصل راهی استقالل خوزستان شد.
* برانکو میگوید در صورت رفتن طارمی ،منشا
جایگزین مناسبی برای او خواهد بود.
* مس کرمان مهرداد بایرامی را از صبای قم به
خدمت گرفت.
* تیموریان دو پیشنهاد لیگ برتری دارد و در حال
بررسی آنها است.
* مازیار زارع و نریمانجهان جزو بازیکنان مد نظر
علی کریمی برای نفت هستند.
* عبداللهی شایعه خروج امید ابراهیمی از لیست
استقالل را رد کرد.
* قرارداد یک ساله میک مک درمورت ،مربی
ایرلندی استقالل ثبت شد.
* سامان نریمانجهان برای دریافت رضایتنامه به
باشگاه پرسپولیس رفت تا با مسؤوالن آن صحبتی
داشته باشد.
* امید عالیشاه میگوید بازیکن تراکتورسازی است
و نمیداند در آینده چه اتفاقی برای او رخ میدهد.
*طارمی عالوه بر دیگر پیشنهادات ،حاال آ .اک .آتن
را خواهان خود میبیند.
* قرارداد گادوین منشا با پرسپولیس در هیأت فوتبال
استان تهران ثبت شد.
* ارسالن مطهری به باشگاه نفت رفته ولی شرط او
برای تمدید قرارداد دریافت تمام مطالبات گذشتهاش
است(.میزان)
* فعالیت سایپا در نقل و انتقاالت ادامه دارد و علی
دایی به دنبال جذب یک مدافع میانی ،وینگر و مهاجم
است.
* شایعه :باشگاه پیکان به دنبال خروج نام مگویان از
فهرست استقالل است تا او را به خدمت بگیرد(.تسنیم)
* المرخیه قطر سعد ناطق عراقی که مد نظر
پرسپولیس هم بوده را جذب نمیکند تا تکلیف این
مدافع برای فصل آینده نامشخص باشد.
* تکلیف طارمی با پرسپولیس امروز مشخص
میشود(.ایران ورزشی)
* رضاییان در آزمایش پزشکی اوستنده بلژیک
شرکت میکند(ایران ورزشی)
شایعه :امکان دارد امید ابراهیمی به دلیل
جراحیای که انجام داده از فهرست استقالل خارج
شود و نیمفصل به لیست این تیم برگردد(.ایران
ورزشی)
شایعه :رامین رضاییان با دو میلیارد و  500میلیون
تومان روز بیستم تیرماه با استقالل قرارداد خواهد
بست(.همشهری ورزشی)
شایعه :باشگاه پرسپولیس به طارمی اولتیماتوم داده
تا در صورت عدم حضور در تمرینات جریمه میشود.
(گل)

