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در آستان دوست
از حافظه ی من و تو کم کم جاماند
یک جای همین مسیر پر خم جاماند
اکنون نوک قله ایم اما افسوس
در اول کوهپایه پرچم جا ماند

گذر و نظر

تصمیم گیری در باشگاه
مشت زنی
عماد وکیلی

همیشه بر این گمان بوده ام که مقوله فرهنگ با
همه پیچیدگیاش ،ام ِر پیشینی است بر اصالح و
تالش برای رسیدن به ساز و کار پیشرفت و توان
مدیریتی .فرهنگ واژه ای است که معتقدم امروز
گذشت سال ها آنقدر سطحی و د ِم دستی
بعد از
ِ
در دهان هایمان چرخیده که دیگر به سادگی
میتوانیم بی تفاوت از کنار آن رد بشویم .همین
انتخابات ،شاه ِد مثال خوبی بود از اینکه کمتر
از فرهنگ و تهدیدات و اعتالی آن صحبت به
کن مدیریتی و امید
میان آمد و واژه های دهان پر ِ
بخش هم کاری برای آن نکرد و ما باید امروز نگاه
نگران به فرهنگ داشته باشیم .فرهنگ عمومی
جامعه شالوده همین خورده فرهنگ ها و رفتارهای
ساده من و توست که در این روزها با توییت کردن
و به اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی و
هشتگ ،از آنچه در خودش به وقوع میپیوندد نیز
غافل شده است و شورای شهر هم به عنوان نماد
برخاسته از فرهنگ شهری وظیفهای هم در توجه
به تثبیت فرهنگ شهروندی دارد.
نادرست گذشته ،این حفرههای
امروز انتخابهای
ِ
پالن
فرهنگی را بهتر به ما نشان می دهد وقتی در ِ
زنی شورای شه ِر تهران که تا
آخر از باشگا ِه مشت ِ
کنون اعضای آن بر چهره شهر ُمشت میزدند حاال
به شعو ِر مردم و آیینه ی فرهنگ ،مشت میکوبند؛
وقتی در جلسه صبح یکشنبه شورای شهر تهران،
وزن شورا بر س ِر انتخابات
دو کشتی گی ِر غی ِر هم ِ
درگیر می شوند و عباس جدیدی مشتی بر صورت
دبیر می کوبد تا او هم پاسخش را با مشتی دیگر
بدهد تنها چیزی که به مسلخ میرود فرهنگ است!
پهلوانی باسمه ای هم حتی
چرا خبری از آن مرام
ِ
دیگر نیست؟ خداحافظ آقای سلفی بگیر! واضح
است شورای شهر جدید هم باید درس بگیرد که
اگرچه بهترین های مسیر اصالح نبودهاند اما باید
به بهترین شکل عمل کنند.
برگی ازتاریخ

روز بزرگداشت «مالصدرا»

روز یکم خرداد روز بزرگداشت صدرالدین محمد
صدرالمتِألّهین و مالصدرا است
شیرازی مشهور به
ُ
که در نهم جمادی االولی سال  980قمری در
شیراز به دنیا آمد .سنگ بنای علمی و اخالقی
مالصدرا در محضر درس شیخ بهایی ،عالم كم
نظیر دوران صفوی بنانهاده شد و تكمیل این بنای
معنوی در محضر دانشمند نامی و استاد بزرگ،
میرداماد ،صورت گرفت .مالصدرا ،درایه ،رجال،
فقه و اصول را از شیخ بهایی؛ فلسفه ،كالم،
عرفان و علوم ذوقی را از میرداماد و علوم طبیعی،
ریاضی ،نجوم و هیئت را از محضر حكیم ابوالقاسم
میرفندرسكی از علمای نامدار زمان فراگرفت .وی
سپس بر مسند تدریس تكیه زد و ضمن آشنایی
با فلسفه اشراق و مكتب َمشّ اء ،به تدوین حكمت
متعالیه پرداخت .مالصدرا با تركیب چهار مكتب
مهم عرفانی ،فلسفی و دینی شامل مشاء ،اشراق،
عرفان محییالدین عربی و آموزههای دینی اسالم،
حكمت متعالیه را بنیان نهاد و تأثیری شگرف و
غیرقابل انكار بر فلسفه اسالمی گذاشت .وی در
این مكتب كوشیده است عرفان و فلسفه دین یا به
سخن دیگر ،تهذیب نفس و برهان عقلی و وحی را
در یك مجموعه هماهنگ ،تركیب و یگانه سازد.
مالصدرا تالش كرد تا در پرتو معرفت عرفانی و
فلسفه عقالنی ،تفسیری دیگرگون از دین دست
دهد .از این حكیم الهی بیش از چهل عنوان كتاب
ترین آنهاست.
به یادگار مانده كه اسفار اربعه مهم ِ
سرانجام این عالم ربانی و فیلسوف اسالمی ،پس
از عمری پربار ،در سال  1050قمری در هفتاد
سالگی در شهر بصره عراق دارفانی را وداع گفت و
در همان شهر به خاك سپرده شد.

روزی که «اِزمیر» یک بندر ایران در
دریای اژه بود

کوروش بزرگ در لشکرکشی سال  545پیش از
میالد ،به عمر دولت لیدی (آناتولیای غربی) پایان
داد و به این ترتیب تمامی آناتولیا (ترکیه امروز) به
تصرف ایران درآمد .شهر بندری ا ِزمیر که ساکنانش
یونانی زبان بودند در ماه می این سال وارد قلمرو
ایران شد .همه این سرزمین تا سال  333پیش از
میالد بخشی از قلمرو ایران را تشکیل می داد و
توسط ساتراپ های ایرانی اداره می شد .اسکندر
مقدونی پس از دو پیروزی نظامی بر ایران در نبرد
گرانیکوس (در  23ماه مي سال  334پيش از ميالد)
و نبرد ایسوس ( 18ماه بعد و در  5نوامبر  333پیش
از میالد) ،این مناطق را متصرف شد.
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میزان تأثیرگذاری شبکههای اجتماعی

راهی برای رسیدن به کاندیدایی باالتر از کف مطالبات

شبکههای اجتماعی قدرت خود را بار دیگر نشان دادند.
هشتگ رای مشروط ذیل توییت های کسانی بود که
میخواستند رنگ بنفش را که داشت کمرنگ می شد مجدد
پررنگ کنند .هر چند کسانی که در توییتر هشتگ رای
مشروط را ترند کردند بخش محدودی از رای دهندگان به
حسن روحانی بودند اما بسیاری از همان  ۲۳میلیون نفر هم
بیش از آنکه به دنبال اثبات روحانی باشند به دنبال نفی یک
جریانی بودند که رئیسی از بخت بدش نماینده آن شده بود.
آن ها به روحانی دادند تا از او بخواهند اقداماتی انجام دهد
که البته بسیار متنوع و بعضا خارج از توان اوست از رفع حصر
موسوی تا ضمانت مجوز کنسرت موسیقی ،از ربنای شجریان
تا رسیدگی به وضع کارگران از خلع وزیر هزار میلیاردی تا

ایستادگی مقابل جریان پایداری از برجام هسته ای تا
آزادیهای سیاسی از گفت و گو تعامل با جهان تا بهبود وجهه
بین المللی ایران و....علیرغم بسیج ارگانهای حاکمیتی در
حمایت از رئیسی ،جامعه مدنی به مدد رسانههای اجتماعی،
دیواری که تحریمیها دور خود کشیده بودند را تخریب کرد
و حتی صدای خود را به دورترین نقاط ایران رساند روحانی
میدانست که بدون حضور فعال مردم در شبکههای اجتماعی
نمیتواند حریف رسانه ملی و هجمههای مخالفین شود از مردم
و به خصوص جوانان دعوت کرد که حضور فعال داشته باشند
اما پایان این دعوت نه  ۲۹اردیبهشت  ۹۶بلکه انتخابات ۱۴۰۰
خواهد بود .امروز آغاز راه است ،همه آن  ۲۳میلیون باید بدانند
که رسالت آنان در یک مرحله حمایت از روحانی در انتخابات

بود اما ادامه این روند با نُت قبلی ،در آینده سمفونی پیروزی
را رقم نمیزند ،رأی مشروط نه فقط یک هشتگ که جنبش
اجتماعی مطالبات ما از روحانی است.
ذرهبین این بار نه در دست رقبا و مخالفین دولت اعتدال
که باید در دست تک تک رای دهندگان به روحانی باشد.
اگر همان جدیت قبل از انتخابات را تا انتخابات  ۱۴۰۰داشته
باشیم و عملکرد دولت را به نقد بکشیم و خواستههای عمومی
خود را بدون تعارف و مصلحت اندیشی بیان کنیم در انتخابات
بعد نه تنها شاهد ظهور یک احمدی نژاد جدید نخواهیم بود
بلکه کاندیدایی خواهیم داشت که بیش از کف مطالبات
اصالحطلبان باشد.
وبالگ الدین

علی کریمی ستاره فوتبال:

آدم مردمی به مصلحت توجه نمیکند

علی کریمی ستاره فوتبال ایران که
سالهای آغازین بازنشستگی از فوتبال را
تجربه میکند همچنان چهرهای قابل اعتنا
و بزرگ در بین اهالی این رشته ورزشی است.
به گزارش مستقل به نقل از «ورزش
سه» ،علی کریمی که در چند هفته گذشته
به واسطه فعالیتهای انتخاباتی مورد توجه
مردم قرار گرفته بود دیروز پیش از ظهر
آرای خود را به صندوق رای انداخت تا در
این مشارکت بزرگ عمومی شریک باشد.
وقتی با او درباره نامزد مورد عالقه و رایاش
صحبت میکنیم ،میگوید :من رایام را در
هفتههای قبل از انتخابات علنی کرده بودم
و خوشحالم که رای من به رای اکثریت
شرکتکنندگان نزدیک بود .ما فکر میکردیم
انتخاب بهتری انجام دادهایم و البته رقابت
هم بسیار سنگین بود و امیدوارم این انرژی

جابر صادقزاده
مدال برنز گرفت
آزادکار سنگین وزن تیم ملی کشتی آزاد
ایران موفق به کسب مدال برنز بازیهای
همبستگی کشورهای اسالمی شد.
به گزارش گروه ورزشی مستقل از مهر،
جابر صادق زاده عصر امروز در دیدار
رده بندی وزن  ۱۲۵کیلوگرم بازیهای
همبستگی کشورهای اسالمی توانست رجا
الکراد از سوریه را با نتیجه  ۱۰بر صفر
شکست دهد و مدال برنز را از آن خود کند.
صادق زاده پیش از این در دور نخست،
مقابل زمان انور از پاکستان با نتیجه ۱۱
بر صفر به پیروزی رسید ودر دور دوم و در
مرحله نیمه نهایی در مقابل جمال الدین
ماگومداف دارنده مدال نقره و برنز جهان از
آذربایجان با نتیجه  ۷بر  ۳شکست خورد و
راهی دیدار رده بندی شد.

حضور سرزده
ماموران وادا در
اردوی تیم ملی
وزنهبرداری
ماموران آژانس بینالمللی مبارزه با دوپینگ
(وادا) به صورت سرزده در محل کمپ تیمهای
ملی وزنهبرداری حاضر شده و از اعضای تیم
نمونهگیری کردند.
به گزارش مستقل و به نقل از فدراسیون
وزنهبرداری ،در فاصله  26روز تا آغاز
رقابتهای وزنهبرداری قهرمانی جوانان
جهان در شهر توکیوی ژاپن ،ماموران آژانس
بینالمللی مبارزه با دوپینگ (وادا) در محل
کمپ تیمهای ملی وزنهبرداری حاضر شدند و
از  10وزنه بردار حاضر در اردو تیم ملی جوانان
نمونهگیری کردند.
مصطفی زارعی و حسین سلطانی (دسته
 69کیلوگرم) ،عباس زندی و حسین غزالیان
(دسته  77کیلوگرم) ،رامین ولیپور و عارف
خاکی (دسته  85کیلوگرم) ،رضا بیرالوند و
رحمان اورامه (دسته  94کیلوگرم) ،علی داودی
و قاسم علی محمدپور (دسته  +105کیلوگرم)
ورزشکارانی بودند که تست دادند.
همچنین پس از بازگشت اعضای تیم ملی
وزنهبرداری بزرگساالن از بازیهای همبستگی
کشورهای اسالمی ،ماموران وادا از مدالآوران
این دوره از مسابقات (سید ایوب موسوی و
محمدرضا براری (مدال طال) مجید عسگری
و همایون تیموری (نشان نقره) و رامین ربیعی
مدال برنز) نیز نمونهگیری کردند.

از حالت رویارویی خارج بشود و نفعش به
کل کشور برسد .کریمی در پاسخ به سوال
بعدی ما درباره اینکه چگونه خود را راضی
به حضور در میدان سیاست کرده میگوید:
ورزشکارها باید نسبت به مردمی که آنها را
به سطح بزرگتری رساندهاند مسئول باشند.
ما فوتبالیستها اگر دلخوش هستیم به اینکه
طرفداران همچنان ما را تشویق میکنند و
این مساله بخش مهمی از هویت ماست،
پس باید در یک چنین روزهایی مسئوالنه
عمل کنیم .متاسفانه بعضی از چهرههایی
که ازشان انتظار بیشتری میرفت این کار را
انجام ندادند .منظور من رای دادن به نامزد
خاصی نیست اما وقتی میبینم بعضیها به
دنبال مصلحتی هستند که در آن فقط نفع
خودشان هست ،تعجب میکنم .بخصوص
که گفتم فوتبال ورزش هواداری است و اگر

شما نسبت به آنهایی که تشویقتان میکنند
و قیمتتان را باال میبرند احساس مسئولیت
نکنید یعنی نسبت به هیچ چیز دیگر مسئول
نیستید .باتوجه به قطعیت ریاست جمهوری
حسن روحانی از کریمی درباره انتقادات
قبلیاش از این دولت میپرسیم.
کاپیتان سابق تیمملی ایران میگوید :من
یک بار زیر یک پست از کندی دولت در
رسیدگی به مشکالت مردم خوزستان انتقاد
کردم ولی در فضای عمومی و در شرایطی
که همه ببینند .فکر هم میکنم اینجور توجه
نشان دادنها وظیفه ماست .البته خدا را شکر
شنیدهام که دولت در خوزستان اقدامات خوبی
کرده و همه چیزی که ما دوست داریم اتفاق
بیفتد همین است .اینکه یک مملکت آبادتر
داشته باشیم که جای زندگی بهتری باشد .از
علی کریمی درباره انتظاراتش از دولت سوال

میکنیم و او اینطور جواب میدهد :دولت
ی که از مردم گرفته باید قویتر و
با رایا 
محکمتر عمل کند .به اعتقاد من مسئولیت
دولت در  4سال دوم حاال بیشتر هم هست
و آقای روحانی باید به وعدههایی که داده تا
حد امکان عمل کند .به هرحال یادمان باشد
میدان انتخابات فقط جلب نظر مردم نیست و
تعهد در پی انتخابات روی دوش برنده قرار
میگیرد.
البته مردم هم باید به دولت کمک کنند.
در عین حال آنهایی که رایشان فرد دیگری
بود هم باید پشت این دولت باشند .چراکه
همانطور که گفتم همه ما برای ایران به
میدان آمده بودیم نه برای شخص یا فرد
خاصی .این آرزوی من و همه ایرانیهاست.
امیدوارم آقای روحانی هم در همین مسیر
قدم بردارد.

سالروز درگذشت منوچهر سالیا

آشنایی با مردی که آبادان را «برزیل» کرد
سی و یکم اردیبهشت سرما داشت ،انگار زمین آبادان یخ
زد وقتیکه آخرین لحظات پدر داشتن فوتبال شهر در حال
سپری شدن بود.
پشت آن پیکان فرسوده که هیچگاه تبدیل به احسن
نشد ،تصاویر زندگیاش از لین دوغه تا آسمان ،شبیه
بهروزهای تماشای فیلمهای روز در رکس از جلوی
چشمانش عبور کرد و ساعت باشگاه جم آبادان دستور
گرفته از قلب منوچهرسالیا و همراه با او ،ایستاد.
پدرش اهل شیراز بود اما انگار او خود رئیسعلی دلواری
شد و این شیر دلوار بودن را شاید ازآنجا به ارث داشت که
مادرش خواهرزاده دلیر تنگستان بود .از همان سال ۱۳۱۷
که در قنداق تنگ پارچهای به آبادان تقدیم شد ،تصمیم
گرفت که پدر باشد؛ پدری که هیچگاه ازدواج نکرد.
 ۱۰ساله بود که «پدر بودن» را شروع کرد بعدازآنکه
پدرش تنها بهاندازه یک دهه از عمرش کنار منوچهر
بود؛ حاال او مانده بود و ایران ،نجف و حیدر (خواهر و
برادرانش) ،کسی چه میداند شاید در همان  ۱۰سالگی بود
که خواست حامی یتیمان بماند؛ حاال آن یتیم میتوانست
«فوتبال آبادان» هم باشد.
دوچرخهسازی «منصور چارلی» یا همان شوشتریزاده،
اولین جایی بود که کودک سبزه گون جنوب در آن بزرگ
شد ،باید حواسش به بچههایی میبود که آنچنان فرصت
نکرده بودند بابا بگویند ،به خاطر همین بود که مدرسه را
تا کالس هشتم بیشتر ادامه نداد و در عوض به بابا بودن
ادامه داد!

عدد سنش به  ۱۶نرسیده بود که شرکت تولید مواد
دریایی «گرم مکنزی» با آن حجم باالی سختی و فشار،
محل کارش شد ،شرکتی که منوچهر را به کویت برد تا در
همان ایام و با بازی در تیم العربی این کشور شاید یکی از
اولین لژیونرهای فوتبال ایران باشد .مادر داشتن را هم زیاد
تجربه نکرد و بعد از فوت والده ،هموغمش را گذاشت برای
سروسامان دادن خانواده.
سالیا و البرز
تیم «البرز» آبادان ،اولین مجموعهای بود که سالیا در
آن پا به توپ شد اما «جم» آن مقصدی بود که بازندگی
منوچهر پیوند خورد؛ تا آخرین روز زندگی.
حس وابستگی به سفیدی پیراهن «شاهین» و جم باعث
شد تا خود  ۳۵سالگی تنها لباس این دو مجموعه که یکی
بودند را بر تن کند و جام امیر نویدی ،آخرین باری بود
که سکو نشینان شاپوری دیدند که منوچهر به دنبال توپ
دوید؛ بعدازآن سالیا تمام زندگیاش را وقف آنهایی کرد
که مظلومانه به دنبال توپ میدویدند.
در همه آن روزهایی که دوید و در تمام سالهایی که

دویدن دید ،یک نفر همیشه در تصمیمات بزرگ منوچهر
نقش داشت و او مرد اخالق فوتبال ایران «پرویز دهداری»
بود .عشق منوچهر به استاد تا آنجا بود که حتی در طول
مکالمات تلفنیش با دهداری ،ایستاده صحبت میکرد،
عشقی که البته دوسویه بود و پرویزخان هم همیشه
بهترینها را برای او میخواست.
روایت است دهداری در ابتدای دهه  ۶۰پیشنهاد هدایت
یکی از تیمهای ملی پایه را به سالیا میدهد ،اما باوجود
«چشم گفتن» سالیا ،دهداری از زنگ صدای منوچهر
میداند که راغب نیست و میگوید به منوچهر بگویید
میدانم به خاطر من پذیرفتی ،راحت باش ،نمیخواهد
بیایی.
آبادان چطور برزیل شد!
در آخرین روزهایی که لیگ فوتبال ایران« ،تخت
جمشید» نام داشت ،به پیشنهاد دهداری بر روی نیمکت
صنعت نفت مینشیند تا ساختار را در مجموعه اصلی
آبادانیهای ایران تغییر بدهد ،از تغییر در رنگ پیراهن تا
تغییر در سن بازیکنانی که قرار بود برای صنعت نفت به
میدان بروند.
صنعت نفت جوان شد و بعد از بازی دادن به عبدالرضا
برزگری یا همان حسون ،استعداد کشف نشده فوتبال ایران
در آن سالها ،شماره  ۱۰آبادان را هم بعد از حسین بهاریان
بر تن علیرضا فیروزی کرد تا با این اعتقاد که بهترین نمره
فوتبال این شهر باید بر تن خوشرنگپوستان سیاه باشد،
بهتساوی کرامت انسانها احترام بگذارد.
و حاال که علی فیروزی «مولر» است ،عزیز دسترس
«سوکراتس» و برزگری سلطان دریبل ایران ،جایز نیست
انگلیس باشیم و آرژانتین؛ زرد بپوشید تا «برزیل» شویم و
سالیا این تصمیم را گرفت و این خواست او باعث شد که تا
همین امروز شعارهای اصلی سکوهای استادیوم آبادان «نه
قرمز ،نه آبی ،فقط زرد طالیی» و «آبادان برزیلته» باشد.
نترسید ،من هستم
جوانها داشتند آرامآرام به بزرگان فوتبال ایران تبدیل
میشدند که صدا آمد؛ صدایش خوشآهنگ نبود؛ نه شبیه
بیدارباش فیدوس بود و نه شکل صدای کفترباغیهای
بوارده .آوار گلوله بود و هوار خمپاره و فوتبال هم شبیه به
ننه قاسم و ابوعبد در آبادان جنگزده شد.
خوف نکرد؛ منوچهری که در  ۱۰سالگی مرد شده بود
از جنگ نمیترسید ،پدر بودن را ادامه دادوفریاد زد که
نمیگذارم بمیرید ،نمیگذارم فراموش شوید .صنعت نفت
را در شیراز زنده کرد .میگفتند بومی نیستید و باید بروید
از انتهای فوتبال استان شروع کنید؛ رفتند ،شروع کردند،
بردند و آنقدر قهرمان شدند که یادشان رفت جنگ است.
به عشق او و به حرمت نام صنعت نفت از تمام ایران،
فوتبالیست آبادانی به شیراز سرازیر شد تا تصمیم منوچهر
بر زمین نماند؛ و او نگذاشت که بمیرند ،نگذاشت که
فراموش شوند.
تا آنجا پدر بود که علی فیروزی گفت« :سالهای
سختی را در جنگ گذراندیم ولی این سختی با در کنار
سالیا بودن برایمان ساده میشد و احساس نمیکردیم از
آبادان خارجشدهایم ».یا اینکه عزیز دسترس قید پیشنهاد
 ۲۰۰هزارتومانی پرسپولیس را زد تا در شیراز کنار سالیا و
صنعت نفتش باشد.

خلیل صالحی ،مدیرعامل آبادانی سالهای دورتر باشگاه
برق شیراز هم از آن روزها گفت و سالیا را مظلومترین
مرد فوتبال آبادان نامید .صالحی ادامه داد« :چه کسی
میتوانست نفت را هشت سال در بدترین شرایط زنده
نگه دارد .یادم نمیرود در روز با  ۱۶۰تا  ۱۷۰بازیکن
کارمیکرد».
بازگشت دوباره
بعدازآنکه بهعنوان قهرمان در غربت جواز حضور
در مسابقات کشور را کسب کردند به جرم غیربومی
بودن -جنگزدگی و آوارگی بخوانید -اجازه حضور در
لیگ کشور را کسب نکردند تا زمان برگشتن فرابرسد،
باوجوداینکه ورزشگاه آبادان نماد کانون جنگ شده بود.
صنعت نفت را به خوزستان برگرداند و پس از قهرمانی در
مسابقات استانی-درمسجدسلیمان -جواز حضور در لیگ
کشور را به دست آورد؛ آبادان ورزشگاه نداشت ،منوچهر
دوباره گفت :نترسید.صنعت نفت در اهواز اولین حضور
کشوری خود را بعد از جنگ تجربه کرد تا سالیا با یکچشم
نگران فوتبال زردها در لیگ باشد و با چشم دیگر دلواپس
بازسازی یگانه ورزشگاه آبادان .پس از تحمل یک سال
غریبی دیگر ،باالخره زنگ حضور صنعت نفت در خانه زده
ِ
شد؛ زنگی که صدای همت ،غیرت و خوندل منوچهر را
داشت.جنگ و جنگزدگی صنعت نفت را از سالیا نگرفت و
در روزهایی که دیگر خبری از گلوله نبود ،سالیا از صنعت
نفت دور شد ،او کنار گذاشته شد و اما این بار مخاطب
«نترس» گفتنهای همیشگیاش خودش بود .منوچهر بعد
از دور شدن از صنعت نفت بازهم نترسید و این بار جم
را-دوباره به پیشنهاد دهداری -در آبادان احیا کرد.
نهتنها نترسید بلکه گالیه هم نکرد .در همان روزهایی
که نامرادی دید به کریم سنگرگیر ،مدافع سابق صنعت
نفت گفت« :همینکه فرصت داشتم به چند جوان فوتبال
آبادان خدمت کنم؛ کافیست ».و بعد از صنعت نفت دوباره
همه زندگی و روزمرگیاش شد جم ،پیکانی که رختکن بود
و خرید یخ برای بچههایی که میخواستند بدوند.
شاگردان اصیلش اما حرمتش را هیچگاه زیر پا نگذاشتند
تا جاییکه برزگری-یکی از  ۱۰چهره تکنیکی تاریخ فوتبال
ایران و مردی که روی یک دستمالکاغذی چند بازیکن را
دریبل میزد (به تعریف نوروزنامه سال  ۹۰شرق) -حاضر
شد از امارات بیاید و برای منوچهر در زمین خاکی جم به
میدان برود.
اما شرجی سال  ،۸۴سی و یکم اردیبهشت سردی داشت،
انگار که زمین آبادان یخزده بود و منوچهر سالیا در کنار
پیکانی که تمام دارایی او از نیمقرن تیمداری و یتیمداری
مرجع :مـهـر
بود؛ برای همیشه ماندگار شد.

ادبیات کالسیک -کلیله و دمنه

باب برزویه طبیب
نیش نیش میرزا
و چون یکچندی بگذشت و طایفهای را از امثال
خود در مال و جاه بر خویشتن سابق دیدم نفس
بدان مایل گشت و تمنی مراتب این جهانی بر
خاطر گذشتن گرفت و نزدیک آمد که پای از جای
بشود .با خود گفتم:
ای نفس میان منافع و مضار خویش فرق
نمیکنی و خردمند چگونه آرزوی چیزی در دل
جای دهد که رنج و تبعت آن بسیار باشد و انتفاع
و استمتاع اندک؟ و اگر در عاقبت کار و هجرت
سوی گور فکرت شافی واجب داری حرص و شره
این عالم فانی بسر آید .و قویتر سببی ترک دنیا را
مشارکت این مشی دون عاجر است که بدان مغرور
گشتهاند .از این اندیشه ناصواب درگذر و همت بر
اکتساب ثواب مقصور گردان که راه مخوفست و
رفیقان ناموافق و رحلت نزدیک و هنگام حرکت
نامعلوم .زینهار تا در ساختن توشه آخرت تقصیر
نکنی که بنیت آدمی آوندی ضعیف است پر
اخالط فاسد ،چهار نوع متضاد و زندگانی آن را
بمنزلت عمادی ،چنانکه بت زرین که بیک میخ
ترکیب پذیرفته باشد و اعضای آن بههمپیوسته،
هرگاه میخ بیرون کشی در حال از هم باز شود و
چندانکه شایانی قبول حیات از جثه زایل گشت
برفور متالشی گردد و بصحبت دوستان و برادران
هم مناز و بر وصال ایشان حریص مباش که سور
آن از شئون قاصر است و اندوه بر شادی راجح؛ و
بااینهمه درد فراق براثر و سوز هجر منتظر و نیز
شاید بود که برای فراغ اهل و فرزندان ،تمهید
اسباب معیشت ایشان ،بجمع مال حاجت افتد و
ذات خویش را فدای آن داشته آید و راست آن
را ماند که عطر بر آتش نهند ،فواید نسیم آن به
دیگران رسد و جرم او سوخته شود .به صواب آن
الیقتر که بر معالجت مواظبت نمایی و بدان
التفات نکنی که مردمان قدر طبیب ندانند ،لکن
در آن نگر که اگر توفیق باشد و یک شخص را
از چنگال مشقت خالص طلبیده آید آمرزش بر
اطالق مستحکم شود؛ آنجا که جهانی از تمتع
آبونان و معاشرت جفت و فرزند محروم مانده
باشند و بهعلتهای مزمن و دردهای مهلک مبتال
گشته ،اگر در معالجت ایشان برای حسبت سعی
پیوسته آید و صحت و خفت ایشان تحری افتد،
اندازه خیرات و مثوبات آن کی توان شناخت؟ و اگر
دوهن همتی چنین سعی بسبب حطام دنیا باطل
گرداند همچنان باشد که :مردی یک خانه پرعود
داشت ،اندیشید که اگر برکشیده فروشم و درتعیین
قیمت احتیاطی کنم دراز شود بر وجه گزاف بنیمه
بها بفروخت.

کوتاه ورزشی

سرجیوی پرتغالی با فوالد قرارداد بست

وبسایت نود :پائولو سرجیو مربی پرتغالی با تیم فوالد
خوزستان قرارداد بست .پائولو سرجیو مربی باتجربه پرتغالی
که در لیگ برتر پرتغال سابقه بازی و مربی گری داشته با
تیم فوالد خوزستان به توافق رسید و قرارداد امضا کرد.

صعودمتقدرانه والیبالیستها به فینال
تیم والیبال جوانان ایران مرحله نیمه نهایی رقابت های
همبستگی کشورهای اسالمی را با یک برد مقتدرانه پشت
سر گذاشت .به گزارش ایلنا ،شاگردان بهروز عطایی پس
از  4برد پیاپی در مرحله گروهی مقابل عربستان ،قطر،
مراکش و الجزایر به فینال رسیدند.

مهماندوست:سرمربی ایران شاگرد من است

سرمربی تیم ملی تکواندو جمهوری آذربایجان گفت:
تکواندوکاران ایران نباید شکست در رقابت ها را به داوری
ربط بدهند.

شکست تیم ملی والیبال ایران برابر لهستان
تهران  -ایرنا  -تیم ملی والیبال ایران که خود را برای
حضور در لیگ جهانی  2017آماده می کند ،شنبه شب
در دیداری دوستانه مغلوب تیم لهستان شد .بدین ترتیب
شاگردان کوالکوویچ در این دیدار دوستانه مقابل تیم ملی
والیبال لهستان  3بر صفر مغلوب شدند.

لخویا به دنبال تمام کردن
کار پرسپولیس در تهران!

سرمربی تیم فوتبال لخویا قصد دارد کار پرسپولیس
در لیگ قهرمانان آسیا را در تهران و در نبود تماشاگران
نماینده ایران تمام کند.

آبروریزی بزرگ
دنیای اقتصاد :بحران در کمین است و هیچ کس به آن
توجه نمی کند .گویا حتما باید یک آبروریزی بزرگ فنی یا
غیرفنی رخ بدهد تا بفهمیم باشگاه استقالل خوزستان چه
شرایط دشوار و عجیبی دارد.

پیشنهاد وسوسه انگیز سپاهان به کاوه رضایی!
باشگاه سپاهان درراستای دست یابی به جام قهرمانی
لیگ هفدهم با کاوه رضایی مهاجم استقالل مذاکره کرد و
پیشنهاد وسوسه انگیزی به او داد.
نمایش استقالل ایران جلوی «چشم» اماراتی ها

استقالل ایران در ادامه رقابت های لیگ قهرمانان آسیا
دوشنبه با العین امارات دیدار می کند.

حذف «هیرنفین» در شب
گلزنی قوچان نژاد

هیرنفین با وجود گلزنی مهاجم ایرانی اش ،از صعود به
دیدار نهایی پلی اف لیگ اروپا باز ماند.

