در آستان دوست

سعدیا! نیست به کاشانه دل غیر تو کس
تا نفس هست ،به یاد تو برآریم نفس
ما به جز حشمت و جاه تو نداریم هوس
ای دم گرم تو آتش زده در ناکس و کس
ملک الشعرای بهار

گذر و نظر

ریشههای تنومند
دیکتاتوری

آرش وکیلی  -روزنامه نگار

مرز و بوم تاریخیمان هزاران سال قدمت دارد
و در تمام این سالها اگر موارد استثناء را جدا کنیم
ساختار قدرت بهگونهای بودهاست که تجمیع اختیار
ثروت و قدرت در دستان یک فرد یا گروه همواره
سبب شکلگیری دیکتاتوری شده است .خودکامگی
و قدرتمداری همیشه با اعمال فشار بر مردم همراه
میشود و فساد ساختارهای سیاسی ،اقتصادی را
میپوساند ...آنگاه یک نفر که معمو ًال از طبقهی
ضعیف بوده و از فرط فقر جانش به لب رسیده قیام
میکرده و اگر خوششانس بود و با همراه کردن
قوموخویش و هموالیتیها مقبولیت عام مییافت به
سمت مرکز حکومت حرکت میکرد و با تمتع از خواب
غفلت حاکمان و عیش و لذت مزدوران ،سلسلهای را
سرنگون میساخت و خودش سرسلسلهی قبیلهای
میشد که از هیچ و پوچ به ناگاه در سرچشمههای
ثروت و قدرت فروافتادهاند .بدین ترتیب وقتی
سالهای نخست عدالتورزی و مردممحوری
میگذشت ،با توجه به نبود نیرویی برای بستن عنان
به قدرت حاکمان ،الجرم جوانمردان سالهای پیش،
رانی همانهایی میافتادند
باز بر همان طریقهی حکم ِ
که بر علیهش قیام کردهبودند .اینچنین است که باز
ظلم و فساد فراگیر میشود تا دوباره کسی پرچمدار
قیامیشود که این چرخ هرزهگرد را بچرخاند و این دور
باطل را ادامه دهد.
کمیبیش از صدسال پیش وقتیکه آقازادههای قجر
برای تحصیل به فرنگ رفتند و زرقوبرق اروپای
پیشرفته مسحورشان ساخت با مظاهر دموکراسی آشنا
شدند و یکی از دالیل پیشرفت و توسعه را در تکثر آرا و
نیز مدیریت و نظارت بر منابع مالی یافتند .چنین بود که
وقتی بازگشتند انقالب مشروطه را علیه پدرانشان به راه
انداختند و رسم ًا نهال دمکراسیخواهی را در این کشور
قرص نمودند و از آنپس مبارزهای صد و اندی ساله
برای رسیدن به دموکراسی در قالب جنبشهای علنی
و غیرعلنی جریان داشته ،ولی هنوز میوهی شیرینش
به بار ننشستهاست.
در اینیک قرن هر دولتی به قدرت رسیده است
مهمترین بحثی که در سطوح حاکمیتی مطرحشده
پروسهی «خودی -غیرخودی» سازی بوده و طرد و
سرکوب اندیشههای مخالف؛ آنکسی که قدرت دارد
عقیده مخالفش را سرکوب میکند و آنکس که قدرت
ندارد عقیده مخالف را تحقیر مینماید که اگر قدرت
داشت میشود حدس زد این تحقیر به همان سرکوب
خواهد انجامید .و این نشاندهندهی حضور روح
دیکتاتورمآبانهی شرقی در تکتک دموکراسیخواهان
مبارز است.
دیکتاتوری در طول قرنهای متمادی در تاریخ
و فرهنگ ما ریشه دوانده و خواهناخواه در تاروپو ِد
جانوجهان ِمان چنان درهمتنیده که برای رهایی از قید
و بندش جهاد اکبر الزم است باید بهعنوان مبارزهای
درونی است در وجود تکتک ما جریان یابد.
برگی ازتاریخ

سالگرد یک زلزلهی تلخ

در ساعت  ۷:۲۸بامداد روز اول تیرماه سال ۱۳۸۱
زمینلرزهای به بزرگای  6/4درجه در مقیاس ریشتر
منطقه غرب شهرستان بوئینزهرا را به لرزه در آورد،
زمانی که بسیاری از مردم هنوز در خانهشان بودند.
این زمینلرزه  ۷ثانیه به طول انجامید و رومرکز آن
روستاهای آبدره و چنگوره که در دره رود خار واقع
شدهاند ،در بخش آوج در غرب شهرستان بوئینزهرا
که در جنوب استان قزوین واقع شده بود .این ناحیه
حاصلخیز کوهستانی در نزدیکی  ۶۰کیلومتری شهر
قزوین قرار داشت .هر دوی این روستاها  ۱۰۰ویران
شدند و بیشترین تلفات انسانی در پیوند با آنها بود .این
منطقه برای تاکستانهای انگور بیدانهاش شناختهشده
که تفرجگاهی برای برخی تهرانیان متمول بوده است.
در این زمینلرزه ،دستکم  ۲۶۱تن کشته  ۱۵۰۰تن
زخمیو  25000نفر بیخانمان شدند .پیشتر ،آمار
مرگومیر  ۵۰۰تن اعالم شده بود .چهبسا از اینرو که
بهاشتباه انگاشته میشد شماری از مصدومین شدید،
جان خویش را ازدستدادهاند ،این آمار پرشمار داده شده
بود .بیشتر تلفات را زنان ،کودکان و سالمندان تشکیل
میدادند ،چون بسیاری از مردان در زمان پیشامد در
تاکستانهای محلی سرگرم کار بودند .بیش از ۲۰
پسلرزه که بزرگای گشتاوریشان تا  ۵۱نیز میرسید،
ثبت گردیدند .دستکم سه مورد از این پسلرزهها
آسیب و تلفات ثانویهای درپی داشتند که مرکز بیشتر
آنها در شعاع  ۲۵کیلومتری از تکان نخست بود.
بر اثر این رخداد حدود  ۵۰۰۰ساختمان آسیب جدی
دیدند .در استان قزوین ۱۲۰ ،ساختمان کام ً
ال ویران
شده و  ۵۰روستا متحمل خسارات سنگین گردیدند.
آسیب سازهای به ساختمانهای روستایی عمدت ًا در
پهنهای در حد فاصل آوج در جنوب ،آبگرم در شرق،
شیرین سو در غرب و ابهر در شمال گسترده شدهبود.
در استان همجوار ،همدان ۴۵ ،روستا آسیب دیدند.
بیشتر ساختمانها در آن دامنه تکاشکوبه و خشتی یا
آجری بودند که کموبیش همگی فروریختند .این نوع
سازههای نامهندسیساز بومیمعمو ًال توانایی تابآوری
نیروهای زمینلرزه را ندارند .گسیختگیهای سازهای
و فروریزشها ،برآمده از جدایی دیوار از دیوار ،نبود
یکپارچگی سازهای ،نبود سیستمهای مقاوم جانبی و
وجود مصالح غیرشکل پذیر در بناها بودند بر اثر این
رخداد ،بخشهایی از گنبد برجهای دو قلوی خراقان
به همراه دیواره بنا که تاریخ ساخت آن به هزار سال
پیش (دوره سلجوقیان) باز میگشت ،درهمکوبیده شده
و تخریب گردیدند
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کشف باالتنه یک کودک هخامنشی در رامهرمز

سرپرست کاوش در محوطه جوبجی رامهرمز ،از کشف
بقایای جمجمه و باال تنه یک کودک با گوشوارهای مفرغی
به گوش و دو ظرف سفالی بر باالی سر به همراه چند ُمهره
عقیق و بدل چینی متعلق به دوره هخامنشی یا عیالم نو از
کاوش در این محوطه خبر داد.
به نقل از روابط عمومیپژوهشگاه میراث فرهنگی و
گردشگری ،آرمان شیشهگر اعالم کرد :کاوش فصل دوم
محوطه جوبَجی -دهیور در بخشی از این محوطه ،در حدود
 ۵۰متری جنوب شرقی آرامگاه عیالمنو انجام شد ،که به
کشف آثاری از دورههای اشکانی ،هخامنشی ،عیالم نو و
عیالم میانی منجرشد.
او با بیان اینکه آرامگاه عیالمنو ،در کاوش فصل نخست
در سال  ۱۳۸۶آشکار شد و متعلق به دو بانو از خاندان شاه
«شوتورنهونته» پسر «این َد َد» از آخرین شاهان دوره عیالم
نو (حدود  ۵۸۵تا ۵۳۹پیش از میالد) بود ،گفت :فصل دوم
کاوش به منظور شناسایی آثار فرهنگی و معماری مرتبط
با این آرامگاه و نیز آثار فرهنگی سایر دورهها انجام و
یافتههایی مانند کشف جمجمه و باال تنه کودک از دوره
هخامنشی یا عیالمنو به دست آمد.
جادهسازیها ،تابوتها و اسکلتهای هخامنشی را منهدم

کردهاند
این عضو هیأتعلمیپژوهشکده باستانشناسی ،اظهار کرد:
در این کاوش نخست دیوارهای سنگ چین منظم که دو
فضای مستطیل شکل کوچک و یک فضای مستطیل بزرگ
با زوایای گرد را تشکیل میدادند و بیشترین بلندای آنها
حدود  ۷۰سانتی متر بود ،به دست آمد .وجود این سازهها و
بقایای دو تنور در دو اندازه با قطر تقریبی حدود  ۶۰و ۵۰
سانتیمتر ،دستاسها و پاشنه در سنگی ،نشان از استقرارهای
کوچرو در این محل است که ممکن است متعلق به دوره
هخامنشی باشند .او با بیان اینکه بخشهایی از این الیه
استقراری با تدفینهای تابوتی دوره اشکانی که دارای
حفاظی سنگ چین بودند ،آشفته شده بود ،بیان کرد :حجم
زیادی از سفالینههای مکشوفه در میان آوار این دو الیه
استقراری ،سفالهای دوره هخامنشی و اشکانی هستند که
دلیل اختالط آنها حفر و ایجاد این گورهای دوره اشکانی در
الیه زیستگاهی هخامنشی بوده است.
این باستانشناس در همین حال ،نمونههایی از سفالینههای
هخامنشی را قابل توجه دانست و افزود :این تدفینها نیز خود
با خاکبرداری ،جادهسازی و عبور ماشینآالتسنگین ،آشفته
و منهدم و از تابوتها قطعات اندکی باقی بود و اسکلتها نیز

کام ً
ال از میان رفته بود.
شیشهگر گفت :در کنار سازههای سنگی ،آثار دیوارهای
خشتی که احتما ًال مربوط به دوره عیالمنو هستند و بخشی
از آنها در بررسی محوطه از پیش شناسایی شده بود مرکب از
خشتهای حدود  ۳۵در  ۳۵سانتیمتر و ضخامت حدود ۱۰
سانتیمتر به دست آمد .او با بیان اینکه آثار سقف مشاهده
نشد و ممکن است در تخریبهای امروزی با ماشینآالت
سنگین از بین رفته باشد ،بیان کرد :در غیر اینصورت فرض
وجود فضایی حیاط مانند پدید میآید و با تکیه بر فرض دوم،
این فضاهای خشتی ،چهاردیواریهایی را تشکیل میدهند
که درازای هر ضلع ممکن است تا نزدیک  ۱۳متر برسد.
این باستانشناس با بیان اینکه بقایای دیوارهای خشتی
کاوش شده در این فصل ،شامل بخشهایی از سه سازه
چهار دیواری به هم پیوسته بود ،افزود :آثار دیوارهای خشتی
در سایر نقاط محوطه پراکنده و شناسایی شده و نقشه آثار
کاوش شده در دست تهیه است.
کاوشهای غیرمجاز بخشی از گورهای اشکانی را نابود کرده
است
شیشهگر با بیان اینکه حفر گورهای دوره اشکانی باعث
تخریب بخشهایی از دیوارهای خشتی نیز شده است ،ادامه

داد :در محدوده کارگاهها ،تعداد زیادی چاله کاوشهای
غیرمجاز و زباله دان نیز باعث تخریب بیشتر این دیوارهای
مملو از خاکستر و سفال ایجاد شده در طول زمان و حتی
برخی مربوط به روزگار کنونی شده است .همچنین
سیالبهای فصلی رودخانه و خاکبرداری مکرر ماشینآالت
سنگین نیز به ویرانی بیشتر این فضای خشتی انجامیده است.
عضو هیأتعلمیپژوهشکده باستانشناسی افزود :بقایای
جمجمه و باالتنه یک کودک که دو ظرف سفالی بر باالی
سر و گوشواری مفرغی به گوش و چند مهره عقیق و بدل
چینی به همراه داشت در کنار یکی از دیوارهای خشتی
مدفون بود که احتما ًال متعلق به دوره هخامنشی یا عیالم
نو بوده و تنها اسکلت قابل شناسایی در این کاوش است.
وی گفت :در فضای باز میان چهاردیواری خشتی میانی،
گمانهای ایجاد شد که حاوی سنگهای نسبت ًا بزرگ
رودخانهای و مملو از سفالینه عیالم میانی بود ،در عمق حدود
 ۲/۵متری از سطح گمانه نیز سازهای پدیدار شد که از نظر
چیدمان شبیه به خشت بود ،اما جنس آن ماسه ای بود و پنج
رج آن مشخص شد .سرپرست هیأت کاوش اعالم کرد :با
پایان زمان مجو ِز کاوش در این محوطه تاریخی کاوش این
الیه فرهنگی به فصل سوم موکول شد.

«شکالتی» به زودی اکران میشود

فیلم سینمایی «شکالتی» ساخته سهیل موفق به
تهیهکنندگی ایرج محمدی پروانه نمایش گرفت.
به گزارش مستقل به نقل از سینماخبر  :فیلم سینمایی
«شکالتی» که به زودی قرار است تیر ماه در بخش مسابقه

سینمای ایران در سیامین جشنواره بینالمللی فیلمهای
کودکان و نوجوانان به نمایش درآید ،موفق به دریافت
پروانه نمایش شد .همچنین سازندگان این اثر در نظر
دارند پس از برگزاری این رویداد« ،شکالتی» را به زودی
اکران عمومیکنند« .شکالتی» که در ژانر کودک و نوجوان
است ،شهریور ماه سال گذشته ( )95در تهران کلید خورد و
اوایل آبان ماه پس از گرفتن سکانسهایی در شمال کشور،
فیلمبرداری این پروژه در کارخانه شکالتسازی به پایان
رسید« .شکالتی» یک اثر متفاوت در این ژانر به شمار
میرود که نگاه تازهای به دنیای کودکان دارد.
در خالصه داستان این فیلم آمده است :همه چیز از یک جعبه

شکالت شروع شد .یعنی من بچه بودم ...بچه هم که باشیم
بازم شکالت عاشقانهترین مزه دنیاست اما...
در «شکالتی» بازیگران با توجه به فضای فیلم ،هر کدام
در نقشهای متفاوتی حضور پیدا کردهاند .در این فیلم شبنم
مقدمی ،ناصرهاشمی ،محمدرضا هدایتی ،ارژنگ امیرفضلی،
علی مسعوی ،فرزین محدث ،پریسا رضایی ،جواد جوینده ،با
هنرمندی شهره لرستانی و داریوش اسدزاده ،بازیگران کودک
:محمدرضا شیرخانلو ،آیلی احمدی ،محمد حسین بلوکات،
سامان میرحسینی ،شهاب شیرمردی و همراز اکبری به ایفای
نقش میپردازند.
عوامل تولید این فیلم عبارتند از:

کارگردان :سهیل موفق ،مدیر فیلمبرداری :کوهیار کالری،
نویسندگان کریم خودسیانی -حمزه صالحی ،بازنویسی
نهایی :سعید جاللی -نسیم عرب امیری ،طراح صحنه
و لباس :محسن غالمی ،طراح گریم :محسن دارسنج،
صدابردار :محمد کیان ارثی ،مدیر تولید :اصالن مرتضایی،
دستیار اول کارگردان :رضا بختیاری نیک ،برنامهریز :مجتبی
خادمزاده ،منشی صحنه :غزل رشیدی ،جلوههای ویژه
کامپیوتر :امیر ولیخانی ،مشاور رسانهای :بیتا موسوی ،عکاس
و فیلمبردار پشت صحنه :آیدین قشالقی ،مدیر تدارکات:
مجتبی زندیه ،مجری طرح  :علی اشکان و تهیهکننده :ایرج
محمدی.

مرکز جدید تیمهای ملی فوتبال ایران که آن را با نام
اختصاری « »PECمینامند ،دیروز افتتاح و اهداف آن
تشریح شد .در مراسمیکه مهدی تاج و کارلوس کیروش
هم در آن حاضر بودند ،تصریح و تاکید شد که هدف از به
راهاندازی این مرکز جامعیت دادن به برنامههای مختلف
پوششدهنده تیمهای ملی و انجام آن زیر یک چتر
واحد است .بر این اساس قرار است نه تنها فعالیتهای
تمامیتیمهای ملی در این مرکز نگاشته و ارزیابی و در
صورت مقبولیت تصویب شود بلکه سرمربی پرتغالی تیم
ملی ایران به عنوان تبلیغکننده بزرگ این مرکز دفتر کاری
در این محل داشته باشد و آنجا با سران هر یک از تیمهای
ملی جلسه بگذارد و گفتوگو کند و خط و خطوط کاری
الزم را به آنها بدهد و یک نقشه راه کلی و فراگیر برای
کل فوتبال ملی ایران ترسیم نماید.
واژگانی که چه تاج و چه کیروش در مراسم دیروز برای
توصیف و عنوانگذاری این مرکز از آن سود جستند «مغز

مسقط؛ شهری برای نا امیدی
پرسپولیس!

علیرغم تالشهای زیاد مسئوالن باشگاه پرسپولیس  ،باز
هم عمان به عنوان کشور ثالث میزبان بازی این تیم مقابل
االهلی عربستان در مرحله یکچهارم نهایی لیگ قهرمانان
آسیا شد .این قطعا خبر خوبی برای هواداران پرسپولیس
نیست .بر کسی پوشیده نیست که عمان و شهرهایش به
هیچ وجه به پرسپولیس احساس میزبانی و بازی در خانه را
نمیدهند اما ظاهرا چارهای نیست و شاگردان برانکو باید
یک بار دیگر در عمان از حریف عربستانی خود میزبانی
کنند .از سال گذشته نمایندگان ایران و عربستان در کشور
ثالث از یکدیگر میزبانی میکنند و انتخاب ایرانیها در تمام
این مدت عمان بوده است .عالوه بر فضای کامال غریب و
ناآشنای عمان و شهر مسقط ،نتایج ایرانیها در این کشور
هم ثابت میکند که عمان اصال جای خوبی برای میزبانی
ایرانیها از نمایندگان عربستان نیست .در این فصل  ۶بازی
بین نمایندگان این دو کشور در عمان برگزار شد و فقط
 ۲بازی با پیروزی نمایندگان کشورمان همراه شد .فقط
استقالل در برابر التعاون عربستان و استقالل خوزستان
برابر الفتح پیروز شدند که البته با توجه به ضعف حریفان
این نتایج قابل پیشبینی بود اما در بازیهای دشوارتر در
عمان هیچ بردی برای ایرانیها به دست نیامد .پرسپولیس
دو بار با الهالل مساوی کرد ،ذوبآهن به االهلی باخت و
استقالل خوزستان هم مغلوب الهالل شد.
درحالی تعدادی از رسانهها برای انتخاب عمان از
پرسپولیس انتقاد میکنند که این تیم تقریبا چارهای غیر از
این برای میزبانی از االهلی در لیگ قهرمانان آسیا نداشته
است .از بین کشورهای همسایه ما تنها عمان ،ازبکستان
و قطر بودند که امکان میزبانی بازیهای لیگ قهرمانان را
به دلیل استانداردسازی داشتند و از این جمع هم ازبکستان
برای پرسپولیس هیچ پوئنی نداشته و میزبانیهای قبلی او
را هم قبول نکرده بود .عربستانیها مثل ایران ،به قطر هم
نمیروند و تنها عمان بود که برای میزبانی از پرسپولیس
باقی میماند.

متفکر تیمهای ملی» بود .کیروش از دو سه سال پیش
روی وجود چنین مرکزی اصرار و تاکید داشت و آن را
رویای واقعی خود توصیف میکرد و حتی وقتی ساختمان
پزشکی ایفمارک در دست زهره هراتیان بود با وی نیز
درگیریهایی پیدا کرد زیرا میخواست خدمات این سازمان
فقط شامل حال تیمهای ملی شود ولی سران ایفمارک
مایل بودند تیمهای باشگاهی نیز از امکانات آنجا بهرهمند
شوند.
کیروش حاال ساختمان دیگری را هم در اختیار دارد که
کارش فراتر از چک کردن قابلیتهای پزشکی و توانایی
جسمانی بازیکنان بوده و گفتوگو و مبادله اطالعات و
تعیین خطمشیهای مشترک و اصولی و پیوند زدن
کارهای تیمهای ملی کشور در ردههای مختلف سنی از
طریق یک زنجیره نامرئی است .زنجیرهای که در آن هر
کس وظایف خود را بشناسد و هیچ یک از تیمهای ملی
به طور انفرادی و مختص به خود اداره نشوند بلکه اجزای

 -8عارف آقاسی -تراکتورسازی تبریز
 -9سینا خادم پور -نفت تهران
 -10سید مجید حسینی -استقالل تهران
 -11علی شهسواری پور -گل گهر سیرجان
 - 12حسین ساکی -صنعت نفت آبادان

ی را فراهم
این حلقههای زنجیروار ،همان وحدت رویه نسب 
میآورد که کیروش برای این تیمها همواره الزامیدانسته
است و اعتقاد دارد مشابه آن سالها است در کشورهای
دیگر صاحب فوتبال به اجرا در میآید .وی به عنوان تذکر
نهایی در مراسم دیروز گفت« :بزرگان خواب نماندهاند تا ما
به راحتی به آنها برسیم و این ما هستیم که باید با کاری
مضاعف به آنها نزدیک شویم .این به واقع مهمتر از روز
صعود اخیر تیم ملی به مرحله نهایی جام جهانی  ۲۰۱۸و
زمان تعیین سرنوشت ما به حساب میآید».
منبع ایران ورزشی

- 13صادق محرمی-پرسپولیس
- 14سید ابوالفضل رزاقپور -ساجی مازندران
 -15علی قلی زاده -سایپا
- 16امید نورافکن  -استقالل تهران
- 17علی طاهران  -تراکتورسازی تبریز
- 18محمد سلطانی مهر -سایپا
 -19نیما مختاری -گسترش فوالد
 - 20میالدسرلک -سپاهان اصفهان
 -21محمد مهدی مهدی خانی -پدیده مشهد
 -22محمد آقاجانپور  -پدیده مشهد
 -23مجتبی نجاریان -فوالد خوزستان
 -24رضا شکاری -روستوف روسیه
 -25مهدی قائدی  -استقالل تهران
 -26امیر روستایی -پیکان تهران

بیانیه وزارت ورزش به مناسبت روز جهانی قدس
وزارت ورزش و جوانان با صدور بیانیهای از
جامعه ورزش دعوت کرد تا در روز قدس همراه
با سایر ملت ایران در راهپیمایی روز جهانی
«قدس» شرکت کنند.
به گزارش «مستقل» ،همزمان با فرا رسیدن
روز جهانی «قدس» وزارت ورزش و جوانان
با صدور بیانیهای از جامعه ورزش دعوت کرد
تا در حمایت از مردم مظلوم فلسطین در این
راهپیمایی شرکت کنند.
متن بیانیه به شرح زیر است:
بسمه تعالی
امام خمینی قدس سره الشریف «اسراییل
یک غده سرطانی است و باید از روی زمین
محو شود».
قدس شریف و فلسطین به عنوان مهمترین

دغدغه جهان اسالم ،همچنان نماد همبستگی
و نقطه ثقل وحدت امت اسالمیدر رویارویی
با رژیم اشغالگر قدس و جلوهای از مقاومت
مسلمانان و مستضعفان جهان با استکبار جهانی
محسوب میشود.
جامعه ورزش کشور؛ مبارزه ،مقاومت و
ایستادگی اسالمی را حق مشروع و قانونی
فلسطینیان در دفاع از آب و خاک خود دانسته
و این را تنها راه پیروزی مردم مظلوم و بیگناه
فلسطین علیه صهیونیست میداند.
میادین ورزشی از عرصههایی هستند که
ورزشکاران با تالش و پشتکار خود ،ارزشهای
خود و ایران اسالمیرا به نمایش میگذارند و
اوج آن هنگامیاست که ورزشکاران قهرمان به
خاطر ارزش فتوت و جوانمردی ،دفاع از مظلوم

برگرفته از کتاب قلقلک
نویسنده :عزیز نسین
برگردان :رضا همراه
یک نفر از پشت سر صدام زد ،صدا خیلی آشنا بود ،ولی هر کاری
کردم صاحب صدا را نشناختم .با هم دست دادیم  ...و احوالپرسی
کردیم و حاال ادامهی گفتگویی که در شماره قبل خواندید
 کار و بارتون چطوره؟ بد نیس ،متوسطه  ...اما وسط ماه گذشته یه معاملهیی کردیمکه واسطه سرمون کاله گذاشت ،امان از دست این واسطهها ،خدا
نکنه آدم به دامشون بیفته  ...حاال بگذریم ...
 قربون .به عقیدهی سر کار که وسط گود هستید ،وضع دنیاآخرش به کجا میرسه؟ ...
 «آخه این که وضع نشد ،باید یک حد وسطی را رعایت کرد ...باید طرفین بشینن ،قشنگ با هم حرفاشونو بزنن یه حد وسطی
را قبول کنن که وضع دنیا یه خورده آروم بشه! اص ً
ال این وضع
کام ً
ال به زیان طبقه متوسطه  ...طبقه باال که راحته ،طبقه پایین
هم که چیزی حالیش نیست ،ولی وای به روزگار طبقه وسطیها
 ...آخه آقای من ،جان من ،عزیز من ،دنیا و مردم که این وسط
اسباب بازی نیستن ،آخه »...
پریدم وسط حرفش ...
 منظور شما ... خیر ،خیر  ...بنده منظوری نداشتم ،نمیخواد وسط دعوا نرختعیین کنید بنده یه آدمیهستم متوسط الحال کاری هم به کار
کسی ندارم ،اما این وسط دلم به حال مردم میسوزد! ...
 خب ،خوشحالم که کار و بارتون خوبه ،ان شاءاهلل بهترممیشه.
 خدا رو شکر که شریکم آدم خوبیه ،نه زیاد پیره نه زیاد جوون،سنش متوسطه ،قدش متوسطه ،وضع و حالش متوسطه ،خالصه
همه چیزش ماشاال خیلی متوسطه ...
 خب با اجازه تون من دیگه باید برم. منم کار دارم ،میخوام برم مغازه گلفروشی ،میخوام چندتایینشاء گل بخرم و بکارم وسط باغچه مون ،راستی ،اینو میخواستم
عرض کنم :یکی از بدبختیهای ما اینست که مملکتمون به
اندازه کافی وسطیت نداره ...
 چی فرمودین؟ عرض کردم ما تا میتونیم باید برای مملکت وسطیت تربیتکنیم  ...اص ً
ال چرا باید دانشگاه کرسی وسطولوژی نداشته
باشه؟!  ...چرا یه عده وسطولوگهای متخصص برای مملکت
وسطولوژیست قابل تربیت نمیکنن؟
گفتم:
 «حق دارید ،کام ًال درسته».
دست همدیگر را فشردیم و جدا شدیم .او از پشت سر مرا
صدا زد .گفتم:
 بله؟ ...داد زد:
 از وسط برو ،از وسط برو  ...جلو بیفتی زیر دست و پا لهمیشی ،عقب بمونی دستت به جایی بند نیس  ...تا میتونی از
وسط برو ،از وسط برو...

اخبار نقل و انتقاالت

پیروانی  ۲۶بازیکن را به اردوی تیم ملی دعوت کرد
حسین پیروانی ،سرمربی تیم فوتبال امید ایران  ۲۶بازیکن را
به نخستین اردوی این تیم دعوت کرد .سایت رسمیفدراسیون
فوتبال :امیر حسین پیروانی ،سرمربی تیم امید ایران ،اسامی26
بازیکن را برای حضور در اردوی آماده سازی این تیم که از ششم
تیر ماه سال جاری و به مدت  4روز برگزار میشود اعالم کرد.
بر این اساس ،فهرست بازیکنان دعوت شده به اردوی تیم امید
ایران به شرح ذیل است:
 -1نیما میرزازاد -ملوان بندرانزلی
 -2شهاب عادلی -نفت تهران
 -3مهدی محمدیان -تراکتورسازی تبریز
- 4مهدی امینی -سپاهان اصفهان
- 5مهران درخشان مهر -ذوب آهن اصفهان
- 6علی شجاعی -سایپا
- 7نیما طاهری -ذوب آهن اصفهان

از وسط برو ()2

کوتاه ورزشی

خانهای که کیروش سنگ بنایش را نهاد

یک زنجیره کلی باشند .دیروز در همین ارتباط اولین جلسه
هماهنگی فنی تیمهای ملی فوتبال با حضور کیروش
در سالن آمفی تئاتر مرکز « »PECبرگزار و از سوی
محمدرضا ساکت مدیر تیمهای ملی ایران تاکید شد که
تشکیل این مرکز و هویت بخشیدن به آن یک اقدام مفید
و تاریخی بوده و ماحصل آن فقط «هم مسیر» شدن هر
چه بیشتر تیمهای ملی و ایجاد یک خط واحد رفتاری و
کدهای عملیاتی مشترک است.
از این طریق تیمهای ملی هر کدام یکدیگر را حمایت
و تغذیه خواهند کرد و زنجیرهای به وجود خواهد آمد که
محصول آن راهیابی پله به پله و بدیهی اعضای هر یک
از تیمهای ملی به رده باالتر به سبب تجربیات کسب
شده در سطوح قبلی است و تیمهای بزرگساالن نقطه
اوج این هرم خواهد بود .آنجا که کیروش وقت و حق
دارد کاشتههای چند ساله مربیان سایر تیمهای ملی را
برداشت و سرند و از آنها در مسابقات تیم خود استفاده کند.

طنز معاصر

و ایستادگی مقابل ظلماز مدال و قهرمانیشان
میگذرند .این اقدام ورزشکار ،حرکتی بینظیر
و ماندگار در انسجام و همگرایی امت اسالمیو
سایر ملتهای آزادیخواه جهان در دفاع از
قدس شریف و آرمانهای به حق ملت مظلوم
فلسطین در مقابل کفر و استکبار جهان است.
جامعه ورزش کشور ،ضمن حمایت و ارج
نهادن به کار ارزشمند این قهرمانان ،ضرورت
رعایت از حقوق قانونی مردم فلسطین را در
اقصی نقاط گیتی به عنوان نمادی از مقابله با
ظلم و اشغالگری و تبعیضنژادی صهیونیستی
تأکید و تثبیت کرده است واین بار نیز همچون
سالهای گذشته با حضور گسترده و پرشور
خود در راهپیمایی روز جهانی قدس همپای
ملت شریف ایران با پرچم حمایت از فلسطین

به نوای فطرت انسانی خویش لبیک گفته و
پاسخی شایسته به فراخوان مقام عظمای
والیت خواهد داد .و من اهلل توفیق!

* اخبار و شایعات نقل و انتقاالتی تا روز چهارشنبه ،سی
و یکم خردادماه:
خبر :نمایندگان باشگاه فنرباغچه امروز در تهران با مسؤوالن
باشگاه پرسپولیس پیرامون انتقال بیرانوند مذاکره میکنند که
ممکن است با پرداخت مبلغ رضایتنامه این جابهجایی انجام
شود.
خبر :سینا عشوری امروز با تراکتورسازی تمدید قرارداد
میکند و برای دستور بازی منتظر جواب فیفا میماند که در
صورت مخالفت در این زمینه او تا نیمفصل بیرون خواهد ماند.
(تسنیم)
خبر :اختالف کامیابینیا با مسئوالن پرسپولیس بر سر تمدید
قرارداد ،آپشنهایی است که برای او در نظر گرفتهاند( .گل)
شایعه :سرتن چوک ،دستیار فصل قبل برانکو از پرسپولیس
رفتنی شده است( .گل)
شایعه :شارلوآ بلژیک به درخواست جذب رضاییان پاسخ
منفی داده است(.ایران ورزشی)
خبر :ممکن است رابسون به دلیل مشکل رضایتنامه از
نیمفصل به استقالل اضافه شود( .استقالل جوان)
شایعه :امید ابراهیمیبه دلیل مصدومیت برای قرارداد
جدیدش  500میلیون تومان به استقالل تخفیف داده است.
(همشهری ورزشی)
خبر :میالد فخرالدینی ،مدافع نفت تهران با عقد قراردادی
یک ساله به گسترش فوالد پیوست.
خبر :گسترش فوالد با قراردادی سه ساله مسیح زاده ،مدافع
اکسین البرز را به خدمت گرفت.
خبر :پژمان منتظری ضمن عذرخواهی به مسئوالن باشگاه
استقالل اعالم کرد قصد بازگشت به فوتبال ایران را ندارد و
میخواهند در لیگ ستارگان قطر بماند( .اختصاصی)
خبر :محمدمهدی مهدیخانی ،مهاجم نیروی زمینی و تیم
ملی جوانان قراردادی سه ساله با پدیده امضاء کرد.
شایعه :پیام صادقیان که فصل گذشته در تیم فوتبال
ماشینسازی حضور داشت ،در آستانه پیوستن به فوالد
خوزستان قرار دارد( .خبر ورزشی)
خبر :پادووانی و رابسون فردا چهارشنبه برای بحث تمدید
قرارداد با استقالل با مسؤوالن این باشگاه نشستی برگزار
میکنند( .تسنیم)
خبر :دانیال اسماعیلیفر میگوید با باشگاه ذوبآهن بر سر
مسائل مالی به توافق نرسیده است( .اختصاصی)
خبر :پدیده امیدوار به عقد قرارداد با قاضی است ولی این
بازیکن مبلغ زیادی را درخواست دارد( .تسنیم)
خبر :پریرا به توافق اولیه با صنعت نفت آبادان رسیده است.
(تسنیم)
خبر :با تمدید قرارداد وریا غفوری ،باید پرونده حضور
رضاییان در استقالل را مختومه دانست.
خبر :با وجود اینکه اخباری مبنی بر جدایی وریا غفوری از
استقالل شنیده میشد اما این مدافع راست قراردادش را به
مدت یک فصل تمدید کرد.
خبر :استقالل به دنبال جذب قطعی رابسون برزیلی است تا
مشکلی در خط دفاعی نداشته باشد.
خبر :رسانههای ترکیهای به طور جدی شایعه حضور بیرانوند
در فنرباغچه را انتشار دادند و عنوان کردند مسئوالن این
باشگاه برای مذاکرات با تیم ایرانی فردا راهی تهران میشوند.
خبر :سایت خبری باشگاه پانیونیوس اعالم کرد این تیم
مهدی طارمیرا به طور جدی زیر نظر دارد تا با او قرارداد ببندد.
خبر :پدیده به دنبال جذب یک مدافع لیگ برتری است.
خبر :مجید جاللی از جدایی قطعی سید مجتبی حسینی از
کادر فنی پیکان خبر داد( .فارس)
فوالد خوزستان هنوز دروازهبان فصل جدیدش را مشخص
نکرده و معلوم نیست پورموسوی در نهایت روی کدام گلر به
جمع بندی نهایی میرسد.

